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seksuaalikasvatusta sosiaalisesta näkökulmasta pyrkimyksenä voimauttaa tyttöjä, vah-
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ABSTRACT 

 

Paakkinen, Anni. Production for preventing sexual abuse towards girls in Ghana. Spring 
2014. Language: Finnish. 66 p. 1 appendix. Diaconia University of Applied Sciences. 
Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 

The objective of the thesis was to create and execute an education week for girls aged 6-
15 about sexual abuse in Ghana. The focus was on preventing sexual abuse by preparing 
girls with different safety skills. Main goals for the study was to introduce girls to the 
child's rights, to the theme of sexual abuse and to teach that sexual abuse is intolerable 
and give advice how to protect yourself. The work approached sexual education from a 
social point of view as an aim to empower girls to cherish their childhood and rights to 
their own body. During the five day course, girls practised and explored ways to prevent 
sexual abuse cases through practical games and exercises.  

The theoretical background was based on different international studies made by UNI-
CEF, UN and WHO but also on publications by Ghanaian researchers. Creating a safer 
world -material by international Right to Play -organisation was used when planning the 
curriculum for production. The thesis includes a child-based theoretical part, the de-
scription of the sexual awareness production and a part of professional reflection.   

The received feedback was positive and the course seemed to be successful. The pro-
duction was evaluated based on the theory of different empowering processes. One goal 
was also to bring the support organisation closer to the girl's life by emphasising the 
meaning of a safe place and trusted persons. This goal seemed to succeed since after the 
course the organisation has operated actively by supporting children who had confided 
in them from being sexually abused. 

 

Keywords: child rights, personal integrity, self-determination, sexual abuse, empower-

ment, safety skills 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tyttöjen osa nykypäivän maailmassa puhuttaa. Mitä enemmän kulttuurit länsimaissa 

sekoittuvat, sitä konkreettisemmin havahdumme huomaamaan, kuinka kulttuurierojen 

merkitykset näkyvät arjessa. Viimeisimpiä länsimaita herätelleenä ilmiönä tietoisuu-

teemme on levinnyt tyttöjen ympärileikkaukset. Helsingin Sanomat uutisoi kuvasarjan 

kenialaisesta kylästä, jossa tytöt joutuivat käymään läpi heidän kulttuuriinsa kuuluvan 

ympärileikkauksen perinteen, jotta voisi valmistautua hyväksi vaimoksi ja mahdollistaa 

siten hyvän avioliiton ja myötäjäiset perheellensä (Nousiainen 2014). Itsemääräämisoi-

keus tai lastenoikeudet eivät aina toteudu, kun nuoria tyttöjä kasvatetaan vanhojen pe-

rinteiden mukaan. Aina ei kuitenkaan ole kyse perinteistä. Köyhyys, yhteiskunnan ka-

sautuvat ongelmat, sairaudet ja alhainen koulutustaso ajavat nuoria epätoivoiseen ase-

maan. 

 

Seksuaalinen hyväksikäyttö on monissa paikoin tabu, josta ei kuitenkaan tulisi vaieta. 

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu joka puolella maailmaa. Maailman terveys-

järjestön WHO:n mukaan keskimäärin noin joka viides alle 15-vuotias tyttö joutuu ko-

kemaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Afrikassa lukemat ovat vielä synkemmät, pahim-

millaan jopa 48 % tytöistä joutuu hyväksikäytetyksi alle 15-vuotiaana. WHO:n mukaan 

vuonna 2002 noin 150 miljoonaa tyttöä joutui kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä. 

(Rights of the Child 2006; Together for girls 2012.) Aiheesta puhumattomuus ja vähäi-

nen raportointi vaikeuttavat asiaan puuttumista. Seksuaalinen hyväksikäyttö vahingoit-

taa lasta niin henkisesti kuin fyysisesti, mutta myös sosiaalisesti. Leimaantumisen uhka 

on hyvin todellinen useissa afrikkalaisissa kulttuureissa. (Boakye 2009, 953.) 

 

Minulle seksuaalisen hyväksikäytön todellisuus tuli ilmi, kun aloitin harjoitteluni kol-

mannen sektorin katulapsityöjärjestössä Ghanan pääkaupungissa Accrassa. Harjoittelu-

paikan ympäristöstä oli kevään 2013 aikana paljastunut useita nuoriin tyttöihin kohdis-

tuneita seksuaalisen hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun tapauksia. Esimerkiksi 10-vuotias 

tyttö tuli raskaaksi oman isänsä aiheuttamana.  

 

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ovat määritelleet neljä porrasta seksuaalisen hyväksi-

käytön ennaltaehkäisemiseksi. Ensimmäinen askel hyväksikäytön vastaiseen työhön on 
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aloittaa yhteistyö paikallisen väestön kanssa tietoisuuden herättämiseksi ongelmasta ja 

oikeuksista. (Addressing Sexual Exploitation and Abuse 2008.) Opinnäytetyöni on ku-

vaus, miten ja miksi lähdin luomaan ja toteuttamaan seksuaalisen hyväksikäytön vas-

taista hanketta vähävaraisella ja heikosti kouluttautuneiden Jamestownin kaupungin-

osassa. 

 

Opinnäytetyön aiheena on alaikäisten tyttöjen seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäi-

sevä kasvatus sosiaalisen työn näkökulmasta. Se keskittyy sosiaalisen hyvinvoinnin li-

säämiseen ja tyttöjen minäkuvan ja itsetunnon tukemiseen. Työ koostuu produktiosta ja 

teoriasta, jossa käsitellään avainsanoihin liittyviä teemoja. Työssä on kappale, joka poh-

tii aihetta erityisesti lapsuuden näkökulmasta. Produktio oli toiminnallinen tyttöjen 

viikko, joka järjestettiin yhteistyössä ghanalaisen järjestön Street Children empower-

ment Foundationin (SCEF) kanssa. Viikon mittainen produktio oli osa asuinalueen lap-

sille suunnattua koulujen loma-aikana tapahtuvaa tukitoimintaa Accran Jamestownissa. 

Produktio toteutettiin moninaisuus ja monikulttuurisuus -opintojaksoon kuuluvan har-

joittelun aikana.  Produktiossa oli mukana myös työpari Suomesta. Stop sexual abuse! -

kurssi oli tarkoitettu tyttöjen voimaannuttamiseksi ja heidän oikeuksien tietoisuuteen 

tuomiseksi. Kurssin tavoitteena oli pyrkiä vahvistamaan tyttöjen itseluottamusta, autta-

maan turvallisten valintojen tekemisessä ja esittelemään koskemattomuuteen ja itsemää-

räämisoikeuteen liittyviä oikeuksia. Stop sexual abuse! -tyttöjen viikko koostui erilaisis-

ta opettavaisista tehtävistä ja toimintatuokioista, joissa tytöt harjoittelivat seksuaaliseen 

koskemattomuuteen liittyviä asioita. 

 

Opinnäytetyöni on kuvaus hankkeesta, sen syntyyn vaikuttaneista lähtökohdista ja teo-

rioista sen toteutuksen takana. Opinnäytetyöni on kuvaus toiminnallisesta, kehittämis-

painotteisesta hankkeesta, joka tehtiin työyhteisön tilauksesta. 
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2 TYÖ LÄHTÖKOHDAT JA AIKASEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

2.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni lähtökohtana oli perehtyä seksuaalisen hyväksikäytön sosiaalisiin on-

gelmiin. Tarkoituksena oli lisätä tyttöjen tietämystä omista oikeuksistaan, vahvistaa 

heidän minäkuvaansa ja oman arvon tuntemusta. Opinnäytetyö lähestyy ensisijaisesti 

aihetta sosiaalisen työn rakentaman hyvän kautta. Opinnäytetyön aihe tuli suoraan työn 

tilaajalta sen hetken ajankohtaisen tarpeen mukaan. Tilaaja SCEF pyrkii toiminnallaan 

tukemaan monipuolisesti Jamestownin alueen nuoria ja se pyrkii ruohonjuuritasolta läh-

tevällä toiminnallaan vaikuttamaan vähitellen asuinalueen rakenteelliseen muutokseen. 

Vahvistamalla tyttöjen käsitystä oikeuksistaan rohkaistaan heitä samalla tavoittelemaan 

pysyvää muutosta elämässään. Seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisevälle toiminnalle oli 

tarvetta, sillä vain muutamia kuukausia aiemmin alueella oli paljastunut useita nuoriin 

tyttöihin kohdistuneita seksuaalisen hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun tapauksia. Ghana-

laisilla nuorilla on selkeästi myös puutteita tietämyksessä, mistä apua tarvittaessa voisi 

hakea. Plan Ghanan tilaaman tutkimuksen mukaan jopa 87,2 % kouluikäisistä nuorista 

kertoi, ettei tunne yhtään järjestöä tai yhteistyötahoa, joka tukisi seksuaalisen hyväksi-

käytön uhreja. (Report on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 37.) 

 

 

2.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua on tutkittu maailmanlaajuisesti 

paljon ja sen termistöön liittyvät vahvasti eri lait, sopimukset ja suositukset. Tunne-

tuimpia seksuaalisen hyväksikäytön vastaisen toiminnan puolestapuhujia ovat yleiskan-

salliset järjestöt UNICEF ja Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdistyneet Kansakun-

nat (YK), jotka ovat tehneet useita suosituksia, tutkimuksia ja julkaisuja ja joiden kaik-

kien sivuilta löytyy runsaasti materiaalia aiheesta. UNICEF, WHO ja YK ovat keskitty-

neet pitkälti luomaan raameja muita pienempiä järjestöjä varten. WHO on lisäksi eri-

koistunut laajamittaisten tutkimusten tekemiseen, joista paljastuu määrällisesti, kuinka 

suuressa laajuudessa seksuaalinen hyväksikäyttö koskettaa lapsia eri puolella maailmaa. 

Unesco on julkaissut vuonna 2009 kansainvälisen oppaan seksuaalikasvatukselle. Op-
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paassa esitellään ikäkausittain seksuaalikasvatuksen perusperiaatteita ja tavoitteita. Ma-

teriaali on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. 

 

Euroopassa seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisevää toimintaa on tutkittu laajimmin Eu-

roopan neuvoston vuonna 2010 aloittaman One in Five -kampanjan (2012) myötä. 

Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väki-

vallasta ja väärinkäytöstä. Kampanja pyrkii voimauttamaan eri Euroopan maiden halli-

tuksia, ammatillisia järjestöjä, kouluja, markkinatalouden tahoja kuin myös lapsia ja 

vanhempia, jotta nämä ryhtyisivät toimiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemi-

seksi. Kampanja sisältää valmiin materiaalipaketin lasten parissa työskenteleville, run-

saasti aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja artikkeleita, mutta myös lakialoitteiden tekemis-

tä sekä asian ajankohtaisena pitämistä tuomalla puheenvuoroja esiin eri kansainvälisissä 

tapahtumissa. Yksi päätavoitteista on saada kaikki Euroopan maat allekirjoittamaan 

Lanzaroten sopimus joka pyrkii vahvistamaan lasten oikeutta koskemattomuuteen 

(Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitati-

on and Sexual Abuse, 2007). 

 

Afrikassa suurin seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäjä ja 

puolestapuhuja on ANPPCAN (African Network for the Prevention and Protection 

against Child Abuse and Neglect), joka on yleisafrikkalainen verkosto, jonka tavoittee-

na on edistää lapsenoikeuksien toteutumista Afrikassa. Verkosto toimii 26 eri Afrikan 

maassa järjestäen koulutuksia ja tapahtumia. ANPPCAN järjesti esimerkiksi ensimmäi-

sen Afrikassa pidetyn kansainvälisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän konfe-

renssin vuonna 2007. (ANPPCAN i.a.)  

 

Yksi työni kannalta merkittävimpiä tutkimuksia on Kofi E. Boakyen (2009) julkaisema 

kartoitus kulttuurin ja salassapidon näkymisestä lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä 

Ghanassa.   Merkittäviä tiedonlähteitä työni kannalta oli myös Plan Ghanan toimeksian-

tama tutkimus seksuaalisten hyväksikäyttöjen tapahtumisesta kouluympäristössä (Re-

port on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009) sekä ghanalaisen Afua 

Twum-Danson (2009a; 2009b) artikkelit. 

 

Kansainvälinen järjestö Right to Play (i.a.) järjestää vapaaehtoistoimintaan perustuvaa 

toimintaa viidellä eri mantereella opettaakseen lapsille turvallisuuteen ja terveyteen liit-
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tyviä asioita erilaisten opettavaisten pelien kautta. Right to Play on julkaissut valmista 

materiaalia yhteistyöjärjestöjensä käytettäväksi. Osa materiaalista keskittyy erityisesti 

seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja niitä on hyödynnetty osana järjestä-

määmme Stop sexual abuse! -hanketta. 

 

Seksuaalikasvatukseen ja turvataitoihin liittyvät tutkimukset, produktit ja opinnäytetyöt   

ovat lisääntyneet myös 2010-luvun Suomessa. Nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua tut-

kittiin Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalla NUSKA-projektissa. NUSKA toimi vuo-

sina 2006 - 2010 ja sen keskeisenä tavoitteena oli nuorten parissa työskentelevien am-

mattilaisten kouluttaminen, seksuaalisen kaltoinkohtelun esiin nostaminen mediassa se-

kä aiheeseen liittyvän materiaalin valmistaminen. Projektissa pyrittiin kehittämään koh-

taamis- ja verkostoitumismalli sosiaalialan ammattilaisille. Ennaltaehkäisy muodostui 

yhdeksi projektin tärkeimmäksi kehitettäväksi näkökulmaksi ja samoin matalan kyn-

nyksen puheeksi ottaminen kuului hankkeet tavoitteisiin. NUSKA -projektin aikana kä-

vi ilmi, että seksuaalinen hyväksikäyttö on huomattavasti yleisempää kuin aiemmin on 

arvioitu. Valmistellun materiaalin lisäksi NUSKA -projekti toi ilmi huomattuja puutteita 

nuorten palveluprosesseissa. Hoitopaikkojen riittämättömyyteen ja ammattilaisten tie-

dostamattomuuteen lastensuojelu- ja rikosilmoitusvelvollisuuksistaan kiinnitettiin huo-

miota projektin aikana. (Brusila, Hyvärinen, Kallio, Porras & Sandberg 2009, 145–149.) 

 

Seksuaalikasvatusta ja turvataitoja käsitteleviä julkaisuja on tehty ammattikorkeakou-

luissa, mutta useimmat niistä lähestyvät aihetta terveydenhuollon näkökulmasta. Vii-

meisimpiä julkaisuja on esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehty, alle 6-

vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu, Hanna Huhtalan (2012) opinnäytetyö "Tunne 

ja turvataito-opas, seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy", Anna-Kaisa Anttilan (2012) 

Laurea-ammattikorkeakoulussa tekemä opinnäytetyö "Seksuaaliterveyskasvatuspäivän 

järjestäminen ja arviointi Kuitinmäen koulun 9-luokkalaisille" sekä Anri Aaltovirran ja 

Sanna Halosen (2012) Metropolia Ammattikorkeakoulussa tekemä opinnäytetyö "Kos-

kemattomuus puheeksi - seksuaalikasvatusmateriaalin arviointi". Lähimpänä omaa 

opinnäytetyö aihetta on Keniassa järjestetty seksuaaliterveyskasvatusprojekti, josta Tii-

na Rantapirkola ja Eeva Saviniemi (2011) raportoivat Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyössään. Opinnäytetyöproduktioni on jatkumoa SCEFin tavoitteelle voimaut-

taa asuinalueen tyttöjä. Aikaisempi liikunnan keinoin osallisuutta tukeva produktio on 

tehty Diakonia-ammattikorkeakoulussa Jenni Korpelan (2013) toimesta. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

 

 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys pohjautuu ihmisoikeus- ja lastenoikeusjulistuk-

sien perusarvoihin, koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.  Voimaannuttami-

nen ja turvataidot muodostavat kokonaisuuden joiden avulla seksuaalisen hyväksikäy-

tön ehkäisyä tyttöjen parissa opinnäytetyössäni lähestyttiin. Lapsuus käsitteenä rajaa 

aiheen tarkastelun alle 18-vuotiaisiin. Alla esittelen lyhyesti selitettyinä opinnäytetyöni 

kannalta keskeisimmät käsitteet.  

 

 

3.1 Koskemattomuus 

 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa artikloissa 3, 5 ja 12 tuodaan esiin 

ihmisen oikeus koskemattomuuteen. Koskemattomuus tarkoittaa ihmisen perustavanlaa-

tuista oikeutta elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen. Koskematto-

muus tarkoittaa niin fyysistä kuin psyykkistä vapautta ja kunnioitusta jokaisen perintä 

olemusta kohtaan. Jokaisella lapsella ja aikuisella on Suomen perustuslain (1999 § 7) 

mukaan oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, eikä siihen saa puuttua eikä va-

pautta saa riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta. Erityisesti lapsen oi-

keutta koskemattomuuteen puoltaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja sen artikla 19, 

joka kuvailee kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeutta välttyä ruumiilliselta ja henkiseltä 

väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättö-

mältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksi-

käyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa 

muun hoidossa. Artikla 34 täydentää edellä mainittua koskemattomuutta kehotuksella 

suojella kaikkia lapsia seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön eri muodoilta. (Lapsen oi-

keuksien sopimuksen käsikirja 2011, 193, 376–386.) Suomessa lapsen koskemattomuu-

den puolustamista ajaa erityisesti Lastensuojelun Keskusliitto, joka pyrkii kannanotoil-

laan puolustamaan lapsen koskemattomuuteen liittyviä kysymyksiä niin perusoikeuksi-

en kuin kansainvälisten ihmisoikeuksienkin näkökulmasta (Lapsen koskemattomuus 

i.a). 
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3.2 Itsemääräämisoikeus  

 

Itsemääräämisoikeus on jokaisen ihmisen perusoikeus hallita omaa elämäänsä. Sen läh-

tökohtana on ajatus, jonka mukaan ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan 

ja oikeuksiltaan. Itsemääräämisoikeus voi tarkoittaa vapautta määritellä omaa seksuaali-

suuttaan, kehoaan, uskontoaan tai mielipiteitään. Itsemääräämisoikeus näkyy myös ter-

veydenhoidossa tai vammaistyössä oikeutena päättää omista asioistaan ymmärryksensä 

mukaan. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen lapsen elämässä riippuu vahvasti siihen 

kuunnellaanko lapsen omaa mielipidettä hänen elämäänsä ja arkeensa koskettavissa 

päätöksissä. Lapsen näkemykset tulisi ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukai-

sesti. (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus i.a.) Työssäni käsittelen erityisesti 

lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuksia seksuaalisen koskemattomuuden näkökulmas-

ta. 

 

 

3.3 Lasten oikeudet 

 

Yhdistyneet Kansakunnat ovat luoneet kansainväliset raamit lasten oikeuksien toteutta-

miselle.  Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on vuonna 1989 hyväksytty julkaisu, jossa 

lapsuuden painoarvo hyväksyttiin ensimmäistä kertaa kansainvälisesti itsessään eikä 

vain osana kulkua aikuisuuteen. Lapsen oikeuksien sopimus on Geneven sopimusten 

ohella maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeusasiakirja, joka sisältää laajasti kuvail-

tuna paitsi taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet myös kansalaispoliittiset oikeudet. Sopi-

muksessa tuodaan ilmi yhteisesti sovitut näkemykset siitä, millaiset asiat takaavat lap-

selle hyvän elämän. Sopimus koskee kaikkia lapsia riippumatta ihonväristä, sukupuoles-

ta, kielestä, uskonnosta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansallisuudesta, etnisestä 

tai sosiaalisesta alkuperästä, varallisuudesta, vammaisuudesta tai muusta syntyperään 

perustuvasta erottelusta. Sopimus pyrkii tuomaan esiin aina ensisijaisesti lapsen edun. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat kuuluvat sen suosituksi-

en piiriin. Sekä Suomi, että Ghana ovat molemmat ratifioineet lasten oikeuksien sopi-

muksen. (Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja 2011; Re-

port on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 15.) 
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Lapsen oikeuksien sopimus ei ole itsessään laki vaan työkalu, joka on suunnattu kan-

sainvälisesti ohjaamaan lapsiystävällisen yhteiskunnan muodostumista. Sen tarkoitus on 

tunnustaa jokaisen lapsen oikeudet tasa-arvoisen, inhimillisen elämän lähtökohdiksi. 

Lapsen oikeuksien sopimus ottaa huomioon, että osa lapsista kasvaa ja elää erittäin vai-

keissa olosuhteissa ja että perinteiden ja kulttuurin merkitys näkyy jokaisen lapsen elä-

mässä. Lasten oikeuksien sopimus tunnustaa kansainvälisen yhteistyön merkityksen las-

ten olojen parantamiseksi kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa. (YK:n yleissopi-

mus lastenoikeuksista i.a.)  

 

 

3.4 Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö  

 

Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö on ihmisen perusoikeuksia rikkovaa toi-

mintaa, jossa kajotaan yksilön koskemattomuuteen. Seksuaalinen hyväksikäyttö määri-

tellään rikoslaissa kielletyksi toiminnaksi ja edes sen yrittäminen on rangaistavaa. Suo-

men rikoslaki (1889/39) määrittelee seksuaalista hyväksikäyttöä luvussa 20 seuraavan-

laisesti: 

Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhty-
mään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaa-
vaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. 

 
Suomessa laki seksuaalirikoksista (1988/563, 6–7 §) erittelee lapsiin kohdistuvan hy-

väksikäytön tarkoittamaan kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle koskettelemalla tai 

muuten tehtyä seksuaalista tekoa, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai 

saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon. Eri maat määrittelevät itse seksuaalirikosten 

rangaistukset.  Samaa määrittelyä käytetään myös Ghanan rikoslaissa. Suomessa lapsen 

seksuaalisen hyväksikäytön rangaistukset vaihtelevat vähintään neljästä kuukaudesta 

vankeutta enintään kymmeneen vuoteen vankeutta (lapsen törkeä seksuaalinen hyväksi-

käyttö). Ghanassa viralliset vankeusrangaistukset toteutuvat harvemmin, mutta ajallises-

ti ne ovat pidempiä vaihdellen teosta riippuen vähintään seitsemästä vuodesta 25 vuo-

teen. (Criminal code 1960, chapter 6, section 101.)   
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Seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa kaikkea vasten omaa tahtoa tapahtuvaa seksuaa-

lista toimintaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi olla niin välittömät fyysiset teot kuten 

pakottaminen kosketteluun, yhdyntään tai suuseksiin, kuin myös muut seksuaalista hy-

vinvointia rajaavat teot kuten uhkailu, kiristäminen, johdattelu, lahjonta tai luvatta ku-

vaaminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja seksuaalisten kuvien levittäminen internetin 

kautta. Seksuaalisiin kokemuksiin altistaminen, kuten pakottaminen katsomaan tai 

kuuntelemaan seksiin liittyviä asioita, on myös seksuaalista kaltoinkohtelua. Laajasti 

sanottuna seksuaalinen kaltoinkohtelu on kaikkea sellaista puhetta ja toimintaa, joka ei 

ole sopivaa ikätasoiselle seksuaalikehitykselle ja joka loukkaa yksilöä henkisesti tai fyy-

sisesti.  (Brusila ym. 2009, 29–34; Seksuaalinen kaltoinkohtelu. Väestöliitto i.a.) 

 

WHO määrittelee kaltoinkohtelun luottamukseen, valtaan ja vastuuseen pohjautuvassa 

suhteessa alle 18–vuotiaaseen lapseen kohdistuvaksi teoksi, jonka seurauksena aiheutuu 

todellista tai mahdollista haittaa tai vaaraa lapsen kehitykselle, terveydelle tai ihmisar-

volle (Child maltreatment. WHO Media Centre i.a). Työssäni seksuaalista kaltoinkohte-

lua ajatellaan myös osittain yhtenä kulttuurin aiheuttamana osana. Jos lapsi ei kulttuu-

rinsa tai perinteiden perusteella saa tietoa, hänen oikeuksistaan tai hän velvoitetaan sek-

suaalisuuden pariin perinteiden painostamana, on se myös seksuaalista kaltoinkohtelua. 

Esimerkkinä kulttuurin vaikutuksesta lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kaltoin-

kohteluun on vanhempien hyväksymät alaikäisten tyttöjen avioliitot. 

 

 

3.5 Voimaantuminen  

 

Voimaantuminen (empowerment) on monikäsitteinen termi, jota yleisimmin käytetään 

kuvaamaan yksilön sisäistä vahvistumiseen liittyvää kehitysprosessia. Voimaantuminen 

on vahvan sisäisen voiman tunteen luomista, jossa lopputuloksena ihminen tunnistaa 

omat vahvuutensa itsensä auttamiseksi. Voimaa ei voi antaa kenellekään, vaan voimaan-

tuminen on itsestä lähtevä prosessi. Turvallinen, kannustava toimintaympäristö, valin-

nanvapaus ja merkityssuhteiden jäsentäminen voivat edesauttaa yksilön voimaantumis-

prosessia.  (Siitonen 1999, 91–93.) Vaikka voimaantuminen on yksilöllinen prosessi, 

voidaan sitä tarkastella niin yksilön kuin myös yhteisön näkökulmasta. Bruce Beairsto 

luokittelee yksilön voimaantumista indikoivia tekijöitä kolmen kategorian kautta kona-

tiivisiin, aktiivista motivaatiota, aikomuksia ja taipumuksia selvittäviin, kognitiivisiin, 
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tiedollisia ominaisuuksia luokitteleviin ja affektiivisiin, tunteisiin vaikuttaviin, ominai-

suuksiin jakamalla. Voimaantumista yhteisötasolla indikoi valta tehdä päätöksiä, mah-

dollisuus saada oma tai yhteisön ääni kuuluviin, kyky tuoda asioita esiin poliittisessa 

mittakaavassa sekä rohkeus kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja ja vallitsevasta kult-

tuurista nousevia tapoja. (Järvinen 2009, 9-10, 15.) 

 

Voimaantuminen ja motivoituminen liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti. Päämäärien aset-

taminen ja niitä kohti suuntautuminen ohjaa tavoiteltavaan hyvinvoinnintilaan. (Siitonen 

1999, 96–97.) Koska voimaannuttaminen ei ole mikään ulkopuolelta toteutettava pro-

sessi, keskittyi produktio luottamuksellisen ympäristön, kuulluksi tulemisen ja arvok-

kaana yksilönä kohtaamisen luomiseen.  

 

 

3.6 Turvataidot 

 

Turvataidot ovat lapsille ja nuorille suunnattuja ennaltaehkäiseviä toimintataitoja ja -

malleja puolustamaan jokaisen yksilön fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Turva-

taidot ovat voimavarojen vahvistamista, seksuaalioikeuksista tiedottamista, oman tah-

don ilmaisemisen rohkeuden lisäämistä ja riskitilanteiden kartoittamista. Turvataitojen 

oppimisen kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta ympärillä olevista ris-

kitekijöistä. Ennakointi, omien rajojen tiedostaminen ja luotettavien tahojen tunnistami-

nen voivat toimia ennaltaehkäisevinä tekijöinä seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. 

(Aaltonen 2012, 11–12.) 

 

Turvataidot kuuluvat osana seksuaalikasvatukseen. Turvataidot ovat ennen kaikkea tun-

netaitojen opettelua ja niiden tarkoitus on tukea seksuaalista kehitystä sen emotionaali-

sen näkökulman kannalta. Turvataitojen tavoite on vahvistaa nuorta toimimaan häm-

mentävissä tilanteissa itsensä suojaamiseksi ja niiden tarkoitus on synnyttää tunne ja 

halu omien oikeuksien ja rajojen puolustamiseen. Turvataidot pyrkivät luomaan luotta-

musta siihen, että lapsi voi itse toimia vaaralliseksi kokemissaan tilanteissa. Vaikka tur-

vataidot pyrkivät voimauttamaan lapsia, ei niiden tarkoitus ole vähentää väärinkäyttävi-

en aikuisten kokonaisvastuuta omasta toiminnastaan. (Brusila ym. 2009, 126–132.) 
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Turvataitojen merkitys vahvistuu perinteisen seksuaalikasvatuksen rinnalla. Maailman 

terveysjärjestö WHO on luonut omat Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -

julkaisun (2010), joka pyrkii korostamaan kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen mer-

kitystä. WHO suosituksissaan korostaa erityisesti lasten tunnetason valmiuksia ja niiden 

merkitystä seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisevänä tekijänä.  Suomessa Tervey-

den ja hyvinvoinninlaitos on laatinut turvataito-oppaat erikseen niin lapsille kuin nuoril-

le. Molemmat julkaisut ohjasivat ja määrittelivät lähestymiskohtiamme tyttöjen viik-

koon. Pyrimme rakentamaan viikon sisällön niin, että keskityimme painottamaan turva-

taitojen näkökulmaa seksuaalikasvatuksessa. (Aaltonen 2012, 11–12.) 

 

Turvataidot pyrkivät olennaisesti vahvistamaan lapsen sisäisiä suojaavia kykyjä ja taito-

ja, sillä yhtä ainutta toimintatapaa ei ole. Hyvä itsetuntemus ja ymmärrys omista tuntei-

taan auttavat lasta hahmottamaan hämmentävät, pelottavat ja turvallisuutta uhkaavat 

tilanteet. Tilanteita lukemalla lapsella on etukäteen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä 

hänelle tapahtuu. Itseensä luottava ja itseään arvostava lapsi pyrkii puolustamaan itse-

ään. Turvataitojen tulisi olla lasta suojaava voimavara sen sijaan, että niistä puhuminen 

olisi pelote. Lapsen viattomuutta, fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta kunnioittaen 

turvataidot voivat varustaa lasta kohtaamaan haasteet arjessaan.  Tarkoituksena ei ole 

pelotella lapsia, vaan rohkaista heitä oppimaan elämisen taitoja omista kokemuksistaan, 

tarpeistaan ja kiinnostuksistaan lähtien. (Brusila ym. 2009, 126–132; Hitrec 2011, 167.) 

 

 

Hankkeessamme turvataidot tarkoittivat omien tarpeiden ilmaisutaitoa, toiveiden ja ra-

jojen tunnistamista, vastuullista päätöksentekokykyä seksuaaliseen käyttäytymiseen liit-

tyviä tilanteissa, oppia avun ja tuen pyytämiseen ongelmatilanteissa sekä riskialttiiden 

tilanteiden tunnistamista ja taitoa toimia niissä.  

 

 

3.7 Lapsuus  

 

Lapsen oikeuksien sopimus, 1 artikla: "Jokainen alle 18 -vuotias on lapsi" (Lapsen oi-

keuksien sopimuksen käsikirja 2011).  Lapsuuden ikärajaa määritellään lukuisilla eri 

tavoilla. Lapsuutta turvataan laissa 18-vuoden ikärajalla, mihin asti vastuu lapsen kas-

vusta ja kehityksestä on lapsen huoltajalla. Lapsuuden näkökulma ja kokemus muuttuu 
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jatkuvasti yhteiskunnan kehityksen mukana. Lasten oikeudet, roolit ja velvollisuudet 

ovat mullistuneet viimeisen vuosisadan aikana merkittävästi. Lapsuuden kokemukseen 

vaikuttavat merkittävästi ympäristötekijät, kulttuuri sekä sosiaaliset kokemukset. ( Es-

kelinen & Kinnunen 2001, 10–15.)  

 

Lapsuuden merkitys on jatkuvassa muutoksessa länsimaisessa yhteiskunnassamme. 

Modernistuvan yhteiskunnan sanotaan lyhentävän lapsuutta. Raja aikuisten ja lasten 

maailman välillä supistuu eikä lapsella ole aikaa olla lapsi. Sosiaalinen media ja kuva-

viestintä altistaa lapsia kokemaan aikuisten maailmasta enemmän kuin heidän tarvitsisi 

tietää. Nykypäivän nuoruuden käsitteen idolisointi lyhentää lapsuutta entisestään. Lap-

suutta lyhentävät myös elämäntilanteet, joissa lapset joutuvat kantamaan aikuisen vas-

tuuta liian varhain. (Kinnunen 2003, 150–173.) 

 

Opinnäytetyössäni käsittelen lapsuutta laajalla näkökulmalla sen käsittäen kaikkia alle 

18-vuotiaita. Kulttuurierot länsimaisen lapsikäsitteen ja ghanalaisen suhtautumisen vä-

lillä poikkesivat toisistaan merkittävästi. Miten määritellä sellaisen lapsen ikä- tai kehi-

tystasoa, jos hän on ensimmäisen kerran päässyt kouluun vasta 10-vuotiaana? Tai jos on 

tottunut kantamaan vastuuta pienemmistä sisaruksistaan jo viisivuotiaasta alkaen? Tai 

ollut osaltaan vastuussa elannon saamisessa siinä vaiheessa kun länsimaissa vasta aloi-

tetaan koulutaival? Mitä jos puutteellisen rekisteröinnin takia lapsi ei itsekään tiedä 

kuinka vanha hän on? Lasten oikeudet kuuluvat kaikille ja omassa työssäni tämä ajatus 

ohjasi kohtaamaan ryhmäläiset ensisijaisesti lapsina riippumatta heidän iästään.  

 

Lapsuuden kasvot muuttuvat kasvuympäristön, kulttuurin ja ympäröivien vuorovaiku-

tussuhteiden mukaan. Suomalainen käsitys lapsuudesta pitää itsestäänselvyytenä useita 

sellaisia asioita, joita ei esimerkiksi afrikkalaisesta näkökulmasta tule edes ajatelluksi. 

Yksi suurimmista eroavaisuuksista näkyy esimerkiksi vastuun jakautumisella. Länsi-

maisesta näkökulmasta vanhempi tarjoaa huolenpidon, perusturvan ja kantaa vastuuta 

lapsen kasvatuksesta. Länsimaisessa vanhemmuudessa oletetaan, että vanhempi on ak-

tiivisesti läsnä myös fyysisesti ja esimerkiksi lapsen liikkumavapaus on paljon rajatum-

paa. Afrikkalaisessa yhteisössä lapsen huoltosuhde tiettyyn aikuiseen ei ole välttämättä 

yhtä vahva, vaan yhteisö ja laajennettu perhe kantaa vastuun lapsesta. Lapsuuden fyysi-

nen tila on paljon vapaampi ja rajattomampi lasten liikkuessa päivisin asuinalueellaan 

ilman aikuisen välitöntä valvontaa. Perheen sisäisissä rooleissa sisarusten vastuu on 
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huomattavasti suurempi kuin mihin länsimaissa olemme tottuneet. (Twum-Danso 

2009a.) 

 

 Lapsuuteen panostaminen ja lapsuuden itseisarvo näkyy länsimaiden erityispiirteenä, 

afrikkalaisen näkökulman suhtautuessa lapsuuteen enemmän vain yhtenä vaiheena kohti 

aikuisuutta. Vaikka lapsuuden arvostamista, kunnioittamista ja lapsen äänen esiin tuo-

mista saadaan vähitellen mukaan myös afrikkalaisiin lakeihin, suosituksiin ja käytäntei-

siin, ei muutos tapahdu vaivattomasti. Ghanan kansainvälisen komission edustaja Ruth 

Addison kuvaili lapsuuden voimauttavan näkökulman herättävän suurta huolta ja jopa 

vihaa vanhempien keskuudessa. Pelko kontrollin menettämisestä lapsen valtaistuessaan 

huolettaa vanhempia niin kasvatuksellisesta kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta. 

Maassa, missä sosiaaliturva ei takaa tasapuolisia palveluita kansalaisilleen, ovat lapset 

merkittävässä osassa huolehtimassa vanhemmista heidän ikääntyessä tai sairastuessa. 

(Twum-Danso 2009a, 384; Twum-Danso 2009b, 427.) 
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4 SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALINEN KALTOINKOHTELU LAPSUUDESSA 

 

 

Lapsen seksuaalinen kasvu etenee portaittain järjen, tunteiden ja fyysisten muutosten 

tasolla. Näiden kolmen osa-alueen kehitys ei ole yksi tasainen jatkumo, vaan jokainen 

seksuaalisen kasvun osa kehittyy omaa yksilöllistä tahtiaan. Seksuaalikasvatus on tärke-

ää kaikissa eri kasvun vaiheissa, toteutettuna aina ikäryhmän kehitys huomioiden. Sek-

suaalikasvatuksen sisällön tulee elää lapsuuden eri vaiheissa. Alkuun seksuaalikasvatus 

vastaa lapsuuden uteliaisuuteen. Murrosiän lähestyessä seksuaalisuus lakkaa olemasta 

vain aikuisten asia ja lapsi siirtyy seksuaalisuuden herkkyysvaiheeseen. Seksuaalikasva-

tuksen tarkoitus ei ole valmistella lasta suoranaisesti seksiin, vaan kasvattaa lasta ym-

märtämään sen olevan luonnollinen osa ihmisen kehityskaaressa. (Tietoa seksuaalisuu-

desta i.a; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012, 5-6.) 

 

Kehossa tapahtuvat muutokset alkavat herättää huomiota myös ulkoisesti. Kehityksen 

myötä lapsen keho alkaa muistuttaa aikuisen kehoa. Väärinymmärryksen ja kaltoinkoh-

telun riskit kasvavat siinä vaiheessa kun tyttö jo ulkoisesti näyttää naiselta, mutta henki-

nen ja psyykkinen kehitys on vielä kesken. Seksuaalisen hyväksikäytön riskit lisäänty-

vät myös nuoren oman kiinnostuksen myötä. Uteliaisuus saattaa ajaa lapsia tilanteisiin, 

jotka päättyvät seksiin painostamiseen. (Tietoa seksuaalisuudesta i.a; Brusila 2009, 26.)  

 

Afrikassa sukukypsyysiän saavuttaminen ja fyysisen ulkonäön muutos johtaa valitetta-

van usein alaikäisenä solmittavaan avioliittoon. Afrikassa noin puolet 18-vuotiaista ty-

töistä on naimisissa, kolmasosa heistä moniavioisissa liitoissa. (Kekäläinen & Roos 

2006, 15.) 

 

 

4.1 Seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutus lapsuusiässä 

 

Ihminen on jo syntymästään asti luonnostaan seksuaalinen, mutta ymmärrys ja erilaiset 

tarpeet kehittyvät vähitellen vaiheittain hitaasti lapsuuden myötä. Seksuaalisuus on yksi 

osa ihmistä ja sen kehittyminen kulkee tiiviisti muun kehityksen rinnalla. Seksuaalisuus 

kehittyy välittömässä yhteydessä lapsen minäkuvan, itsetunnon ja perusturvan kanssa. 

Mikäli jollain edellä mainituista elämän kehityksen vaiheista näkyy vaikeuksia, heijas-
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tuu se kaikissa muissa vaiheissa. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa niin lap-

sen psyykkiseen kuin myös fyysiseen terveyteen ja se on iästä ja tekotavasta riippuen 

hengenvaarallista. (Seksuaaliterveys. Neuvolakäsikirja i.a.)   

 

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu häiritsee lapsen fyysistä, psyykkistä ja 

henkistä kehitystä. Kohdatessaan seksuaalista hyväksikäyttöä lapsi joutuu asemaan, jos-

sa joutuu kohtaamaan asioita, joihin hän ei ole fyysisesti eikä henkisesti valmis. Seksu-

aalinen hyväksikäyttö järkyttää perusturvaa ja kaikkia sosiaalisia suhteita joihin lapsi on 

kasvanut. Seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa minäkuvaan, sosiaaliseen asemaan ja 

oman arvon tunteeseen. Seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa syvästi lapsen itsetun-

toon. Positiivisen minäkuvan sijaan lapsi voi tuntea häpeän, likaisuuden, syyllisyyden ja 

huonommuuden tunteita. (Hitrec, 2011, 165; Lajunen 2012, 25–26.) Fyysisten ongelmi-

en lisäksi seksuaalinen hyväksikäyttö voi näkyä lapsen käyttäytymisessä aggressiivisuu-

tena, pelkona, masennuksena, pakkomielteinä, suruna tai traumaattisina stressioireina. 

Sosiaalisiin suhteisiin seksuaalisuus vaikuttaa lapsen oman minäkuvan kautta. Seksuaa-

lisen kehityksen tapahtuessa yksilökohtaisesti ryhmäpaine ja muiden mielipiteet vaikut-

tavat lapsen kasvuun.  (Taskinen 2003, 15; Lajunen 2012, 25–26.)  

 

 

4.2 Seksuaalisen hyväksikäytön puheeksi ottaminen lasten kanssa 

 

Lasten turvallisuus ja tasapainoisen kasvun tukeminen on vanhempien ja muiden mer-

kittävien aikuisten vastuulla (Hitrec 2011, 165–167). Kun turvallista aikuista ei ole tai 

asuinalue on erityisen turvaton, korostuu lasten omien turvataitojen määrä.  Lapset tar-

vitsevat keinoja, jotka vahvistavat heidän itseluottamustaan ja auttavat heitä huolehti-

maan itsestään. Väkivallan ja seksuaalista hyväksikäytön riskit kasvavat huono-

osaisuuden myötä. Köyhyys ja kouluttamattomuus, rikkinäiset perheet tai riittämätön 

sosiaalinen tuki, fyysisen turvan puute esimerkiksi kodittomuus tai vaatimattomat 

asuinolot ovat merkittäviä riskitekijöitä. Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu 

kuitenkin kaikkialla, sosiaalisista tai ekonomisista lähtökohdista huolimatta. (Lajunen 

2012, 7, 18-19; Report on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 42; Jones,  

Ahadzie & Doh 2009,16.) 
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Koska seksuaalinen hyväksikäyttö on yleisimmin aikuisen tekemä teko, horjuttaa se 

lapsen perusturvallisuutta pahimmalla mahdollisella tavalla. Suurimmassa osassa lasten 

seksuaalisia hyväksikäyttöjä tekijä on lapselle entuudestaan tuttu ja vain noin 10–20 % 

tekijöistä maasta riippuen on lapselle täysin tuntematon (Re-

port on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009; Hinkkanen 2009, 26–27.) 

Perusturva järkkyy erityisesti kun luotettavan ja turvallisen aikuisen rooli muuttuu.   

Lapsi olettaa kasvaessaan, että häntä ympäröivät aikuiset huolehtivat, kasvattavat ja 

ovat vastuussa hänen kehityksestään. Kun aikuiset, joiden tehtävä olisi turvata lasta 

toimivatkin lapsen edun vastaisesti, on lapsella oltava itsellään mahdollisuuksia vaikut-

taa omaan turvallisuuteensa.  Turvataitokasvatus on lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

ennaltaehkäisevää työtä. (Lajunen 2012, 29.) 

 

Turvataitojen opettaminen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suojaamiseksi on osittain 

ristiriidassa lapsen oikeuksien kanssa. Toisaalta lapsella on oikeus olla lapsi, elää ja ko-

kea maailmaa oman ymmärryksen ja vastuiden tasolla, toisaalta lapsi tarvitsee myös 

tietoa pärjätäkseen riskejä ja vääryyttä sisältävässä maailmassamme. Seksuaalisen hy-

väksikäytön vastaisten taitojen opettamien on todellisuudessa välttämättömyys. Ilman 

seksuaalikasvatusta jääneillä lapsilla saattaa muodostua liian naiivi kuva ympäröivistä 

uhista ja he ovat suuremmassa riskissä joutua hyväksikäytetyiksi. (Hitrec 2011, 165–

168.) 

 

Minkä verran lapsen kuuluu tietää? Minkä verran lapsen tarvitsee tietää pärjätäkseen? 

Lasten kohtaamat seksuaalisen hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun tilanteen ovat todelli-

suutta. Mahdollisten turvataitojen tarjoaminen lapselle on yhtä tärkeää kuin muu pe-

rushoiva. Miten ottaa puheeksi asiat, jotka ovat lapselle lähtökohtaisesti vääriä ja vierai-

ta? Minkä verran lapsille tulee kertoa riskeistä, joihin he saattavat arjessaan törmätä? 

Riskitilanteita ja hyväksikäyttöä tapahtuu tavoilla, joihin emme pysty edes valmistau-

tumaan. Kun kaikkia mahdollisia uhkatilanteita hyväksikäytölle ei pystytä selittämään, 

miten ohjeistaa lapsi toimimaan tilanteissa?  

 

Seksuaalikasvatuksen sisältö voi vaihdella riippuen uskonnon, perinteiden ja ympäröi-

vän kulttuurin merkityksen mukaan. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana seksu-

aalikasvatus on yleistynyt ja sen ydinajatukset ovat kiteytyneet seksuaalisen hyväksi-

käytön vastaisen toiminnan korostumiseen. Tasapainoisen henkisen, fyysisen ja psyyk-
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kisen kasvun lisäksi vaikuttavimpia opeteltavia teemoja on riskien tunnistaminen, avun 

pyytäminen, oman kehojen rajan ja hyvän ja pahan kosketuksen erottaminen sekä pois-

tumistaidot uhkaavasta tilanteesta. Avoimuus ja luottamus ovat avainsanoja seksuaali-

kasvatuksen turvallisessa opettamisessa. (Hitrec 2011, 165–174.) 

 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE (2013, 7-11.) 

on pohtinut osallisuuden ja suojelemisen välistä rajaa. Lapsella on oikeus olla mukana 

vaikuttamassa päätöksiin ja hänelle kuuluu antaa riittävä määrä tietoa päätöksentekoon 

liittyen. Tämä ei kuitenkaan ole aina helppoa toteuttaa, jos suojelu ajatellaan perintei-

sesti pyrkimyksenä kaikenlaisen vahingoittavan toiminnan rajaamisena pois lapsen elä-

mästä. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät asiat eivät kuuluisi ideaalimaailmassa 

lapsen tietoon, mutta todellisuudessa ennakoiva tiedottaminen voi auttaa lasta varautu-

maan uhkaavissa tilanteissa. Lapsen kuuleminen on myös tärkeä osa eettistä suhtautu-

mista. Kuulluksi tulemisen kautta lapsi käsittelee tunnemaailmaansa ja muodostaa mi-

näkuvaansa ja arvoansa muiden silmissä.  Seksuaalisuus on herkkä aihe kasvavalle lap-

selle, joten dialogisuus, mikä lapsella on kasvuiässä aikuisten kanssa, muodostaa lapsel-

le mielikuvaa oikeasta ja väärästä. Kuulluksi tulemisen kokemus mahdollistaa ennalta-

ehkäisevän kasvatuksen, mutta myös korjaavan työn aloittamisen. Aikuisen tulee kuulla 

lapsen hätä, jotta siihen voidaan puuttua. (ETENE 2013, 18, 24–26.) 

 

Seksuaalisen hyväksikäytön puheeksi ottaminen ja ennakointitaidot ovat äärimmäisen 

tärkeitä kulttuureissa, joissa lapset kasvatetaan pienestä asti ehdoitta kunnioittamaan 

vanhempiaan. Ghanassa, kuin yleisimmin muuallakin Afrikassa, vallitsee vahva kulttuu-

ri vanhempien ihmisten kunnioittamisesta. Lapsia opetetaan lapsesta asti tottelemaan 

aikuisia ja vastustamisen seurauksena lapset kokevat usein fyysistä väkivaltaa. Lapsille 

opetetaan omien mielipiteiden esiin tuomisen sijaa kuuliaisuutta. Vaativa ilmapiiri ei 

rohkaise tuomaan esiin lapsen omaa ääntä. Vanhempiaan tottelematon tai kyseenalaista-

va lapsi nähdään häpeäksi vanhemmille. Lapsien velvollisuus on osoittaa kiitollisuutta 

ja kunnioitusta vanhempiaan kohtaan, sillä he ovat luoneet lapsen tähän maailmaan. 

Myös kouluissa opetus perustuu pitkälti kysymyksiin vastaamiseen kriittisen pohdinnan, 

tulkinnan tai keskustelun sijaan. Kun oman mielipiteen ääneen sanomista ei voi harjoi-

tella koulussa tai kotona, on sen siirtäminen käytäntöön vaikeaa silloin kun lapsen ääntä 

tahdottaisiin kuulla. Syvään juurrutettu ajatus siitä, että lapsen mielipide ei ole vertainen 
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aikuisten läsnä ollessa vaikeuttaa avointa kanssakäymistä kaikissa lapsen sosiaalisissa 

suhteissa.   (Twum-Danso 2009a, 382- 387.)  

 

Ensimmäinen askel turvataitojen opettamiseen on lasten oikeuksista ääneen puhuminen. 

Kun lasten oikeus koskemattomuuteen tunnistetaan yleisesti tavoiteltavana normina yh-

teisössä, voivat lapset myös itse alkaa vaatia sen toteutumista. Tietämättömyys lisää hy-

väksikäyttöä. Miten lapsi voi vaatia muutosta oman itsensä kohteluun, jos hänet kasva-

tetaan uskomaan sen olevan täysin normaalia. Kulttuuriin vetoaminen, virheelliset us-

komukset ja myytit ovat erään tutkimuksen mukaan Ghanassa useimmiten seksuaalisen 

hyväksikäytön syitä. (Boehm 2013; Boakye 2009, 973.) Ghanalaisessa kulttuurissa sek-

suaalisuudesta ei juurikaan puhuta. Kun seksistä puhuminen vanhemman ja lapsen kes-

ken on tabu, faktoihin perustuvaa tietoa on vaikeaa saada, eikä seksuaalisuuden herät-

tämiin kysymyksiin ja epävarmuuteen saada vastauksia. (Sika-Bright & Nnorom 2013, 

250; Report on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 42.) 

 

Länsimaissa avoin suhde lapsen ja vanhemman välillä kuuluu osaksi hyvää vanhem-

muutta. Aikuiset ovat vastuussa myös vaikeista asioista keskustelemisesta lapsen kanssa 

tukeakseen heidän kehitystä. Kun lapsi pienestä asti oppii voivansa puhua hienovaraisis-

ta ja intiimeistäkin asioista turvallisen aikuisen kanssa, nähdään aikuisen apuun turvau-

tuminen myös haastavissa tilanteissa todennäköisempänä. Kun aikuinen ohjaa keskuste-

lua lapsen ikä- ja kehitystason mukaan, voi lapsi vähitellen omaksua tarvittavaa tietoa 

seksuaalisuuteen ja tunne-elämän kasvuun liittyen. (Brusila ym. 2009, 127.) 

 

Seksuaalisen hyväksikäytön puheeksi ottamista leimaa Afrikassa myös rajallisemmat 

mahdollisuudet selviytyä. Turvaverkkojen ollessa hatarammat ja riski leimaantumisesta 

yhteisössään ruokkii puhumattomuutta. Kulttuurissa, missä avun pyytäminen liitetään 

henkilökohtaisen kunnian lisäksi suvun kunniaan, on vaikeiden asioiden esiin tuominen 

vaikeampaa. Seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyminen saattaa joissain tapauksissa 

olla pyrkimys auttaa perhettään tai itseään edes jollain tapaa.  Omista oikeuksista vaie-

taan, mikäli seksuaalisen hyväksikäytön seurauksien ajatellaan olevan perheelle eduksi. 

Esimerkiksi alaikäisten avioliitot tai hyväksikäyttäjät, jotka rahallisella korvauksella 

mahdollistavat lapsen koulussa käynnin. Seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyminen on 

turvaverkottoman lapsen viimeinen vaihtoehto, mihin joutuu suostumaan pärjätäkseen. 

(Twum-Danso 2009b.)  
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5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

5.1 Ghana 

 

Ghana on noin 25 miljoonan asukkaan valtion Länsi-Afrikassa Guineanlahden rannalla. 

Ghana on itsenäistynyt vuonna 1957. Nykyisin Ghana on poliittisesti melko vakaa maa 

ja sen ekonominen asema on kuulunut vuodesta 2010 alkaen keskituloisten maiden 

ryhmään. (Government of Ghana, i.a.) Valtion yleisestä taloudellisesta tasosta huolimat-

ta 28,5 % Ghanan kansalaisista eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2011 Ghanan pää-

vientituotteita ovat kulta, kaakao, puu sekä muut kaivostuotteet. Noin puolet väestä 

työllistyy maataloudesta tai kalastuksesta. (World Bank i.a.) 

 

Ghanassa noin 70 % väestöstä on kristinuskoisia, joista 24 % on karismaattisia, hellun-

tailaisuutta muistuttavaa kristinuskoa, 19 % protestantteja, 15 % katolisia ja 11 % muita. 

Noin 17 % ghanalaisista on muslimeja, 5 % perinteisiä paikallista uskontokuntaa edus-

tavia ja 5 % muun uskonnon kannattajia. Eteläisessä Ghanassa kristinusko on yleisintä, 

valtaosa muslimiväestöstä on keskittynyt Ghanan pohjoisosiin. Uskonto näkyy päivittäi-

sessä arjessa, mutta kristinuskon eri tavat esiintyä vaihtelee oppikunnan mukaan. (Reli-

gion Facts i.a.) 

 

Peruskoulutus on ollut ilmaista ja pakollista vuodesta 1987 alkaen. Ghanalainen koulu-

järjestelmä koostuu neljästä oppiasteesta: peruskoulu (primary) kuusi lukuvuotta, yläas-

te (junior high school) kolme lukuvuotta, ylempi aste (senior high school) neljä luku-

vuotta ja yliopistotason koulutus neljä lukuvuotta. Lukukausi järjestelmästä huolimatta 

koulunkäynti ei välttämättä etene yleisen ohjeistuksen mukaan, vaan lapset saattavat 

siirtyä luokilla joko ikänsä tai taitotasonsa mukaan. Ylemmän asteen koulutuksiin pääsy 

on vaikeaa, sillä keskimäärin noin 280 000 opiskelijasta vain 70 000 löytyy jatko-

opiskelupaikka. (The educational system of Ghana, i.a.) 

 

Pakollisesta koulusta huolimatta koulutustaso on edelleen paikoin alhainen ja maan 

keskiarvoinen lukutaito on noin 60–70 %, nuorilla 15–24-vuotialla lähemmäs 80 %. 

Vaikka koulutusta tarjotaan nykyään jopa 4-vuotiaasta alkaen, lukutaidottomien nuorien 

määrä Ghanassa on taittunut nousuun. (Plan. Ghana, i.a.) 1990-luvun puolivälin jälkeen 
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Ghanan hallitus on pyrkinyt tekemään erilaisia köyhyyttä poistavia suunnitelmia ja tu-

kimuotoja. Näistä huolimatta tuloerot eri alueilla varsinkin Pohjois- ja Etelä-Ghanan 

välillä kasvavat. (African Economic Outlook, 2012.) Teoriassa koulunkäynti Ghanassa 

on ilmaista, käytännössä maksuja peritään kuitenkin koulukirjoista, kokeista, koulupu-

vuista ja opetusmateriaalin tulosteista. Kun perheillä ei ole varaa koulua varten tarvitta-

viin maksuihin, jäävät lapset joko kotiin avuksi tai lähtevät töihin. (Government of 

Ghana, i.a; Denmark in Ghana, i.a.)  

 

Ghanan pääkaupungissa Accrassa on 2009 vuonna tehdyn arvion mukaan reilut 21 000 

kadulla asuvaa tai työskentelevää koulutuksen ulkopuolella olevaa lasta. Nämä lapset 

ovat poissa koulutuksen piiristä pääosin köyhyyden tai perhedynaamisten ratkaisujen 

takia. Jo hyvin nuoresta iästä asti lapset jäävät kotiin auttamaan perhettä elannon saami-

sessa. Vanhemmat sisarukset osallistuvat nuorempien lasten hoitamiseen vanhempien 

ollessa töissä. Lapset osallistuvat kykyjensä mukaisesti myös itse työntekoon ja jo noin 

viiden vuoden iästä alkaen lapsilla voi olla päivittäisiä velvoitteita perheessään. Tyttöjen 

koulunkäyntiä ei perinteisen naisroolin takia nähdä yhtä arvokkaana kuin poikien, sillä 

naisen ajatellaan kuuluvan kotiin. Poikien rooli kalastaja tai maanviljelijä perheissä voi 

olla ehdoton perheen elannon saamiseksi, jolloin koulunkäynti ei ole heilläkään mahdol-

lista. (Shabaya & Konadu-Agyemang 2004, 413–414; Twum-Danso 2009b, 422–425.)  

 

5.1.1 Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä lainsäädäntö 

 

Ghanassa on muihin Afrikan maihin verrattuna pitkälle kehittynyt lainsäädäntö, joka 

ohjaa lasten oikeuksien toteutumista. Lakien siirtyminen käytäntöön ei kuitenkaan ole 

itsestäänselvyys. Hyvin usein asuinalueiden karismaattisten johtajien (chiefs, queen 

mothers) päätökset ylittävän byrokraattiset lait tai huomattuihin epäkohtiin ei puututa 

virallisesti. Valtion päämiehet hyväksyvät karismaattiset johtajat lainsäädännön rinnalle 

ja he saattavatkin usein kysyä alueen johtajan mielipidettä, tietäen sen olevan lähempä-

nä kansan todellista ääntä. (Jones ym. 2009, 23–26, 73.) Karismaattisten johtajien ase-

ma ja oikeudet määritellään Ghanan perustuslaissa (Constitution of the Republic of 

Ghana 1992). Esimerkki karismaattisen johdon vallasta käy ilmi Planin tutkimuksessa, 

missä kuvaillaan kuinka seksuaalisen hyväksikäytön tultua ilmi "queen mother" oli so-

pinut ratkaisun ja rangaistuksen tilanteeseen, eikä asiaa tämän jälkeen raportoitu eteen-
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päin virallisesti poliiseille tai sosiaalityöntekijöille. (Raport on the Study of Child Sex-

ual Abuse in Schools 2009, 34). 

 

There was this teacher in my JHS (Junior High School) who was the hus-
band of the headmistress of the school. This man usually enticed the girls 
(school girls) with money and had sex with them. I was in JSS 3 (16 years) 
when the headmistress sent me home to do her laundry. 
 
 I was doing the washing alone in the house when the husband came in. He 
went straight to the living room and called me in. As soon as I got there, 
he moved towards me and pushed Gh¢ 2.00 he was holding through my 
chest (breast) into my dress and pushed me down. He forcibly had sex 
with me in spite of my protests. 
 
 I wept bitterly after the incident and reported it to my mother. The matter 
went to the queen mother for settlement. He (perpetrator) was asked to 
apologize to me and my mother and also to pay cash compensation of Gh¢ 
5.00 a month towards my education cost till I complete JHS. I was not 
happy the way the case was handled but my mother said that was the deci-
sion of the queen mother.   
 
(Report on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 34.) 
 

Koska valtion tarjoamat palvelut ovat hyvin rajallisia, vain ani harvat tapaukset päätyvät 

virallisesti käsitellyiksi. Esimerkkinä vuosi 2004, jolloin kirjattuja sijaishuollon päätök-

siä löytyi virallisesti vain 14 kappaletta. Tarkkaa tilastointia vaikeuttaa väestönkasvun 

kirjaamiskäytännöt. Arviolta vain 51 % syntyneistä kirjataan virallisesti mihinkään re-

kisteriin. (Jones ym. 2009; The way forward project i.a.) 

 
Ghana allekirjoitti ja ratifioi lasten oikeuksien julistuksen vuonna 1990. Perustuslain 

viidennessä kappaleessa kuvaillaan oikeuksien sisällyttävän myös lapset perustavien 

ihmisoikeuksien pariin. 

 

Every person in Ghana, whatever his race, place of origin, colour, religion, 
creed or gender shall be entitled to the fundamental human rights and 
freedoms of the individual....” (Constitution of the Republic of Ghana 
1992, chapter 5, act. 12, subsection 2.)  

 

Ghanan perustuslakia on päivitytty vuosina 1992 ja 1998 tukemaan lasten oikeuksien 

toteutumista määrittelemällä esimerkiksi tarkat lait, kuinka lasten seksuaaliseen hyväk-
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sikäyttöön tuomittuja henkilöitä tulisi rankaista. (Report on the Study of Child Sexual 

Abuse in Schools 2009, 15-19.) 

 

 

5.2 Street Children Empowerment Foundation (SCEF) 

 

Järjestöjen kannatellessa suuressa määrin lapsiin kohdistuvia tukipalveluita Ghanassa, 

on niiden merkitys lasten oikeuksien tapahtumiselle merkittävä. Ghanassa toimii arviol-

ta yli 150 erilaista valtioon sitoutumatonta kolmannen sektorin järjestöä. Länsimainen 

rahoitus ja vapaaehtoistyö mahdollistavat järjestöjen toiminnan suurimmaksi osaksi. 

Järjestöjen toiminta nähdään osittain kuitenkin myös maan oman palvelujärjestelmän 

kehittämisen hidastajana, sillä valtio luottaa suuressa määrin ulkopuolelta tulevaan 

apuun, eikä tukitoimien kehittämiseksi omavaraiseksi sijoiteta tarpeeksi resursseja. Jär-

jestötoiminnan haittapuolia on myös niiden projektiluonteisuus. Määräaikaisesti tukea 

tarjoavat projektit luovat paljon hyvää, mutta niiden toiminnan jatkuvuus vaatii järjes-

töiltä paljon omistautumista ja vaivaa aina uuden rahoituksen löytämiseksi. (Jones ym. 

2009, 91.)  

 

Street Children Empowerment Foundation on 2010 vuonna perustettu kolmannen sekto-

rin järjestö, jonka toiminta on kohdennettu vähävaraisen slummiutuneen Jamestownin 

asuinalueen haavoittuvaisille lapsille ja nuorille. SCEFin toiminnan lähtökohtana on 

tukea jokaisen lapsen mahdollisuutta käydä koulua. SCEF on yhdistyspohjainen valtios-

ta irrallaan oleva järjestö, joka pyrkii tukemaan lapsia ja heidän perheitään kokonaisval-

taisesti. Tavoitteena on saada lapset opetuksen pariin, mutta samalla myös vahvistaa 

koko perheen taloudellista tilannetta esimerkiksi tukemalla vanhempia yrittäjyyteen 

mikrolainojen eli pienten lyhytaikaisten yhteisvastuulla taattujen lainojen avulla.  SCE-

Fin toiminta perustuu avustettavien kanssa jatkuvasti tehtävään yhteistyöhön, jotta myös 

avustettavat pysyisivät aktiivisina toimijoina kohti parempaa muutosta. (SCEF Ghana. 

A need for SCEF, i.a.) 

 

SCEF avustaa tukemiaan lapsia kouluun liittyvissä materiaalihankinnoissa, terveyden-

huollon järjestämisessä sekä järjestää virikkeellistä toimintaa, tarjoaa apua ja opastusta 

lapsille sekä heidän perheilleen. SCEFin päätavoitetteina on pyrkiä voimauttamaan lap-



28 

sia ja tarjoamaan jokaiselle lähtökodista riippumatta yhteneväiset mahdollisuudet me-

nestyä ja toteuttaa itseään kaikessa potentiaalissaan. SCEFillä tehtävä työ on hyvin käy-

tännönlähtöistä sosiaalityötä. Tuen piirissä olevia lapsia seurataan ja kannustetaan py-

symään toiminnassa mukana aktiivisesti. Tuettujen lapsien koulunkäynnin etenemistä 

seurataan kuukausittaisilla opettajien ja avustettavien monitorointihaastatteluilla, joiden 

tarkoitus on selvittää eteneekö koulunkäynti suunnitellusti ja saako lapsi tarvitsemaansa 

tukea. Aktiivinen monitorointi on osa laadunvalvontaa ja organisaatiolle kohdistettujen 

tukien vaikuttavuuden arviointia. SCEF järjestää myös erilaisia hankkeita, kuten luku-

piirejä tukeakseen pitkäkestoisesti nuorten ja lasten oppimista. (SCEF Ghana. A need 

for SCEF, i.a.) 

 

SCEFin toimintaa ohjaa arvoissa kansainvälinen ihmisoikeusjulistus, varsinkin sen las-

ten oikeuksien kohdalla. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus huolenpitoon, rakkauteen 

ja ymmärrykseen aivan kuten myös opetukseen. Lapsen oikeus on olla lapsi, nauttia, 

leikkiä ja tutkia ympäristöään turvallisesti riippumatta niistä tekijöistä, jotka häneen tah-

tomatta vaikuttavat.  SCEFin toiminnan mottona onkin unelmien todeksi tekeminen, 

"Making the dreams possible: Education is a human right". (SCEF Ghana. A need for 

SCEF, i.a.; Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julkaisu i.a.)  

 

SCEFin organisaatio koostuu kuudesta vakinaisesta työntekijästä sekä vaihtuvista eri-

maalaisista vapaaehtoisista ja harjoittelijoista. Henkilökuntaan kuuluu niin paikallisia 

kuin myös ulkomaisia työntekijöitä. Yhdistyspohjainen toiminta rahoitetaan erilaisilla 

kansainvälisillä avustuksilla. Suoraan lapsityöhön suunnattuja varoja kerätään kummi-

vanhemmilta, jotka sponsoroivat kuukausittain lahjoitettavalla summalla kummilapsia. 

SCEF toimii yhteistyössä eri oppilaitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja saa myös 

tätä kautta rahoitusta toiminnalleen. Osa vapaaehtoisista saapuu työskentelemään orga-

nisaation kautta eli he maksavat työstänsä saaden vastineena asunnon ja vapaa-ajan vi-

riketoimintaa. 
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5.3 Stop sexual abuse -ryhmä 

 

Stop sexual abuse -ryhmä sai alkunsa SCEFin toiminnanjohtajan pitkäaikaisesta haa-

veesta saada käyntiin jokin tyttöjä valistava ja voimauttava ryhmä. Seksuaalisen hyväk-

sikäytön ongelman esille tulemisen jälkeen turvataitoja ja ennakointia tukevan ryhmän 

perustaminen tuli entistä ajankohtaisemmaksi. Ryhdyimme työparini kanssa suunnitte-

lemaan harjoittelupaikan tarpeisiin tulevan ryhmän sisältöä perehtyen ensin niin paikal-

liseen kuin suomalaiseen teoriatietoon. Ryhmän toiminnan pohjaksi rakennettiin opetta-

vaiset leikit ja toiminnalliset tehtävät, joiden kautta voisimme perehdyttää tytöt valitse-

maamme teemaan. Aikataulutimme, budjetoimme ja valmistelimme kurssin, jonka to-

teutimme viimeisellä harjoitteluviikolla toukokuussa 2013.  

 

Ryhmää muodostaessa harjoittelupaikkamme osoitti yhteistyötahoksi läheisen tyttökou-

lun, missä oli tiettävästi tyttöjä, joiden hyväksikäyttö oli tullut esille. Kävimme henkilö-

kohtaisesti kutsumassa ryhmään 15 harjoittelupaikan ja koulun rehtorin ehdottamaa tyt-

töä. Tyttöjen ikäjakauma vaihteli, sillä Ghanassa koulujen vuosiluokat eivät ole kiinte-

ästi sidottuja lasten ikään, vaan käytyihin kouluvuosiin ja taitoihin. Itse ryhmä koostui 

vaihdellen 18 eri tytöstä ikäjakaumaltaan 6-vuotiaasta 15-vuotiaisiin. Suurin osa tytöistä 

oli yli 12-vuotiaita, kurssin nuorin osallistuja oli 6-vuotias yhden osallistuja pikkusisko, 

joka saapui paikalle, jotta isosiskonsa pääsisi osallistumaan kurssille lastenhoitovastuus-

ta huolimatta. Ensimmäisinä kolmena päivänä paikalla oli 10–14 tyttöä, viimeisinä kah-

tena päivänä päivinä 8.  

 

Tyttöjen viikon informaation määrän ja sisältö suunniteltiin suhteessa kurssilaisten kes-

kimääräiseen ikätasoon. Murrosikäisten ollessa jo seksuaalisesti aktiivisempia oli tärkeä 

painottaa erityisesti jokaisen itsemääräämis- ja seksuaalioikeutta, omanarvon tunnetta ja 

itsetuntemuksen merkitystä. Järjestämämme tyttöjen viikon ikäjakauma muodostui yh-

teistyöhön saamamme koululuokan oppilaiden mukaan. Kurssin sisältö suunniteltiin 

alun perin toteutettavaksi noin 10 - 15-vuotiaiden lasten kanssa. Murrosiän lähestyessä 

seksuaalisuuteen liittyvät seikat alkavat luonnollisesti kiinnostaa. (Brusila 2009, 22–25.) 
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6 EETTISYYS JA SEN HAASTEET VIERAASSA KULTTUURISSA 

  

 

Opinnäytetöissä luotettavuuden ja eettisyyden toteutumiseen tulee aina kiinnittää huo-

mioita. Kehittämistyössä avoimuus tulee olla esillä koko ajan, jotta kehitellystä tuottees-

ta tulisi tilaajalle sopiva tekijän omien näkemyksien sijaan. Luotettavuuden kannalta 

aktiivinen keskustelu ja oman pohdinnan perustelu on tärkeää. Tutkimus- ja kehittämis-

hankkeissa kaiken saatavan aineiston käsittely tulee olla ennalta sovittua. Kehittämisen 

tulee tapahtua koko ajan sopimuksen puitteissa. Jatkuva informointi kehitystyön osalli-

sille on merkityksellistä, sillä se mahdollistaa tarpeesta nousevien haasteiden käsittelyn 

ja huomioon ottamisen. Kun muulla yhteisöllä on tietoisuus, mitä asioita työ käsittelee, 

työstä syntyneet havainnot eivät ole irrallisia kontekstista. (Kuula 2006, 99–106.) 

 

Yksi luotettavuuteen vaikuttava merkittävä tekijä on lähteet. Työssä käytetyt lähteet an-

tavat nopean mielikuvan, minkä tasoista teoriaa työn taustalta löytyy. Monipuolinen ja 

ajankohtainen lähteistys lisää työn vaikuttavuutta. (Kuula 2006, 134–165.) Produktion 

vaikuttavuuden kannalta lähteistöä hankittiin myös paikallisilta kirjailijoilta ja tutkijoil-

ta. Paikallisen kulttuurin lähtökohdat huomioimalla pystytään kaventamaan kulttuu-

rierojen merkityksiä produktion aikana. 

 

 

6.1 Kulttuurierot 

 

Kulttuuri on ihmisen yksilöllisen identiteetin perusta. Kulttuuri on jatkuvasti elävä ja 

muuttuva, dynaaminen kokonaisuus. Kulttuuri muodostuu eri osatekijöistä, joihin ihmi-

nen syntymästään alkaen kasvaa. Jokainen yksilö rakentaa persoonaansa poimien ympä-

röivästä kulttuurista itselle parhaiten istuvia piirteitä, perinteitä ja uskomuksia. Yksikään 

kulttuuri ei ole homogeeninen. Kulttuurin merkitys ihmissuhteissa on merkittävä, sillä 

jokainen tulkitsee maailmaa oman kulttuurinsa kautta.  Kulttuuri on ihmisen tapa elää, 

toimia ja uskoa. Kulttuurien välisessä työssä tärkeää olisi tarkastella kulttuurien eroja 

aina kahdelta kannalta: mitä voisi tästä oppia, mitä minulla olisi tähän annettavaa? 

(Verma 2005, 54–59.) Eri kulttuurien kohdatessa tarvitaan työntekijöiltä joustavuutta ja 

monitulkintaisuuden sietokykyä. Oman kulttuurisen kompetenssin tiedostaminen hel-

pottaa erilaisuuden kohtaamista ja hyväksymistä. (Alitolppa-Niitamo 1993.) 
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Tyttöjen viikon aikana kulttuurien väliset eettiset erot tulivat esiin päivittäin. Haasteet, 

miten suhtautua kuulemaamme ja ajatukset mitä osallistujat esiin toivat, herättivät ajat-

telemaan miten erilaisista lähtökohdista ponnistamme liikkeelle. Kulttuurierojen valtava 

väli näkyi oikean ja väärän vastakkainasettelussa. Paikallisessa kulttuurissa vallitsevat 

käytännöt ja ennakkoluulot eivät aina perustuneet oppimiimme länsimaista kulttuuria 

ohjaaviin ihmis- ja lastenoikeuksiin. Haasteena kohtaamisissa oli kuinka tuoda esiin oi-

keuksia, jos ne ovatkin ristiriidassa paikallisten käytäntöjen kanssa. 

 

Erityisen haastavaa produktion aikana oli oppia toimimaan toisten kulttuurin asettamis-

sa normeissa, kuitenkaan täysin alistumatta niihin tai polkematta niitä. Kysymykset esi-

merkiksi neitsyyden menettämisen merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuudesta 

tulla hyväksytyksi omassa yhteisössään, oli jotain mihin ei Suomessa osannut valmis-

tautua. Haastavia kysymyksiä kohdatessa, pyrin etsimään kultaista keskitietä vastaamal-

la kertoen niitä asioita, jotka ovat oikeutettuja meille kaikille ihmisoikeuksien puitteissa. 

Kunnian kysymykset ovat erittäin vaikeita, varsinkin maassa, missä niin perheessä kuin 

lähiyhteisössä perinteet, uskomukset ja uskonto rajaavat elämää hyvin tarkoin.  

 

Kulttuurin vaikutus näkyy seksuaalisten hyväksikäyttötapausten ilmi tulemisessa. Pla-

nin tutkimuksen mukaan 70 % seksuaalisesti hyväksikäytetyistä lapsista jättää koke-

muksensa raportoimatta. 13 % vastanneista ajatteli heihin kohdistuneen teon olleen 

normaalia, 10 % jätti raportoimatta leimautumisen (stigmatize) pelossa. Samassa tutki-

muksessa vanhemmat arvioivat lapsen näkökulmasta seksuaalisen hyväksikäytön hait-

tavaikutuksia. 52,4 % vanhemmista koki leimaantumisen olevan yleisin haittatekijä. 

Myös opettajien mielipiteen mukaan negatiivinen leimaantuminen ja syrjintä näkyy hy-

väksikäytetyissä nuorissa. (Report on the Study of Child Sexual Abuse in Schools 2009, 

34, 38; Boakye 2009, 953.) Leimautuminen, eli seksuaalisen hyväksikäytön uhriin ja 

hänen perheeseensä kohdistuvat negatiiviset mielleyhtymät, määrittelee useiden seksu-

aalisen hyväksikäytön uhrien tulevaisuutta. Uhriin kohdistuvat mielikuvat häpeästä ja 

syyllisyydestä vaikuttavat tytön ja perheen kunniaan kuin myös tyttöjen minäkuvaan. 

(Dempster 2003, 70.) Koskemattomuuden dilemma on Ghanassa ilmeinen; perinteisen 

käsityksen mukaan hyvä vaimo on koskematon, mutta samalla kuitenkin perheissä, kou-

luissa, yhteisöissä tapahtuu jatkuvasti nuorten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.  
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Seksuaalikasvatuksen lähtökohdat poikkeavat kulttuurikohtaisesti. Suomalainen tapa 

puhua ehkäisystä pidättäytymisen sijaan perustuu ihmisoikeusjulistuksen pohjalta teh-

tyyn IPPF:n (Kansainvälinen Perhesuunnittelujärjestöjen Liitto) laatimaan seksuaalioi-

keuksien julistukseen (Seksuaalioikeudet i.a). Väestöliitto on julkaissut omat näihin 

pohjaavat Nuoren seksuaalioikeudet (i.a.), jotka tuovat esiin jokaisen oikeudet nauttia 

omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan samoin kuin oikeudet tietoon eri ehkäisymene-

telmistä, sukupuolitaudeista ja omista oikeuksistaan. 

 

Tyttöjen viikon aikana päädyimme kertomaan niin ehkäisyn käytöstä kuin pidättäytymi-

sestä painottaen nuoren omaa päätösvaltaa omasta kehostaan. Kertomalla kaikista eh-

käisyyn liittyvistä vaihtoehdoista pystyimme myös kunnioittamaan nuorten omia niin 

kulttuurisiin perinteisiin kuin uskontoon perustuvia aatteita. Seksuaalisuudesta puhutta-

essa korostimme nuorille, että on täysin kulttuurisidonnaista miten esimerkiksi neitsyyt-

tä arvostetaan. Koimme tärkeäksi tuoda esiin nuoren oman päätösvallan ja inhimillisyy-

den lähtökohdan esimerkiksi siihen, kuinka alle kouluikäisenä raiskatuksi joutunut lapsi 

ole ihmisarvoltaan yhtään huonompi, vaikka monessa kulttuurissa hänet leimataan saas-

tuneeksi tai likaiseksi. 

 

Ghanan opetussuunnitelmassa ei ole kohtaa, missä määriteltäisiin mitään seksuaalikas-

vatukseen liittyvää linjanvetoa. Seksuaalikasvatus ei kuulu osaksi koulussa tapahtuvaa 

opetusta. Afrikkalaiselle kulttuurille ominaista on, etteivät lapset ja aikuiset keskustele 

keskenään seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. (Sika-Bright & Nnorom 2013, 250.) 

Seksuaalikasvatus tarkoittaa afrikkalaisesta näkökulmasta valitettavan usein vain hiv-

tartuntaa ja sitä kautta aidsiin liittyvää valistusta. Vapaaehtoistyö ja järjestöt organisoi-

vat erilaisia seksuaalikasvatukseen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. Seksuaalikasva-

tuksen puute näkyy alaikäisten raskauksina ja niistä aiheutuvilla lieve ilmiöillä kuten 

koulun keskeytymisenä ja sukupuolitautien leviämisenä. Vastuu seksuaalikasvatuksen 

siirtämisestä kouluihin on ollut esillä Ghanassa, mutta uskonnon ja kulttuurien vahva 

vaikutus estää monipuolisemman seksuaalikasvatuksen toteuttamisen. (Owusu 2012.) S 

 

Unescon edustaja Carl Ampah tuo esiin seksuaalikasvatuksen merkitystä nuorten tasa-

painoiseen kasvuun. Ampah korostaa erityisesti muutosta vanhempien ja opettajien suh-

teessa seksuaalikasvatuksen vastuunkantamiseen. Avoimuus ja puheeksiottaminen on 

ensimmäinen tapa ennaltaehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä. (GNA 2013.) Opettaji-
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en, vanhempien ja viranomaisten kouluttaminen on ratkaisevassa osassa seksuaalikasva-

tuksen jalkautumista koulumaailmaan. Niin kauan kun nuorten seksuaalisuuteen liittyvä 

tieto ei tule tasapuolisesti opetukseen integroituna, on kolmannen sektorin järjestämien 

kurssien merkitys ratkaisevassa osassa nuorten seksuaalisuuteen liittyvää asenne- ja tur-

vataitokasvatusta.  (Gordon 2011, 175–177, 183–184.) 

 

 

6.2 Eettisyys produktiossa 

 

Aiheen arkaluontoisuuden ja kohderyhmän takia jouduimme pohtimaan tutkimuseettisiä 

ratkaisuja hyvin tarkasti. Käsiteltävien aiheiden syvyyttä ja arkaluontoisuutta oli vaikea 

ennalta arvioida. Aiheiden arkaluontoisuus vaihteli eri kulttuurien näkökulmista riippu-

en. Lupien pyytäminen ja saaminen erosi länsimaisista toimintatavoista. Tutkijan tulee 

punnita eettisiä päätöksiään niin, että ne lopputulos kunnioittaa molempien kulttuurien 

käytäntöjä. Yleisen tutkimusetiikan hyvien käytäntöjen mukaisesti lasten tutkimukseen 

osallistumiseen tarvitaan aina vanhemman tai muun laillisen edustajan lupa. (Kuula 

2006, 135–137, 147.) Ennen produktion alkua anoimme lupaa kouluhallintopiirin johta-

jalta ja tämän jälkeen valitun koulun rehtorilta, joka puolestaan pyysi luvan osallistuja-

listassa olevien lasten vanhemmilta (liite 1).  

 

Toimintamme alkoi lupaprosessien jälkeen. Päädyimme hyväksymään opettajilta saa-

mamme luvat riittävinä, sillä järjestömme paikallisen tiedon mukaan kirjallisten lupien 

saaminen olisi ghanalaisessa käytännössä ollut erittäin vaikeaa. Esimerkiksi vanhempi-

en luku- tai kirjoitustaidon puuttuessa, olisi ollut vaikea todistaa, ovatko vanhemmat 

ymmärtäneet lukemansa. Lasten kuuluessa lainsäädännöllisesti suojeltaviin erityisryh-

miin tuli meidän hankkeen toteuttajina arvioida osallistuneiden lasten ymmärrys heidän 

myöntäessään lupia materiaalin jatkokäyttöön. Produktioon osallistuminen perustui täy-

sin vapaaehtoisuuteen. Näin lapset pystyivät itse päättämään osallistuvatko he toimin-

taamme vai eivät. Vapaaehtoisuus oli yksi tapa tukea lasten oikeuksien toteutumista 

produktiossamme. (Kuula 2006, 138.) 

 

Produktiluonteisessa hankkeessa eettisyyden näkökulmaa tulee tarkastella sen vaikutta-

vuuden kannalta huolellisesti. Opinnäytetyöproduktio Stop sexual abuse! -ryhmän ra-

kennetta suunnitellessamme, mielessämme oli jatkuvuuden kannalta tärkeät seikat. 
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Koska toiminta kesti vain viikon verran ilman selvää jatkosuunnitelmaa, oli tärkeää 

saada kurssiin osallistuvat nuoret tutustumaan SCEFin palveluihin. Näin heillä säilyisi 

turvallinen yhteistyötaho aiheeseen liittyen myös hankkeen päätyttyä.  

 

Produktiossamme perehdyimme kertomaan raportoinnin tärkeydestä ja puheeksi ottami-

sesta. Ymmärryksen seksuaalisen hyväksikäytön vääryydestä tulisi levitä, jotta muutos 

asiaan pystyisi tapahtumaan. Toivoimme tyttöjen välittävän oppimaansa eteenpäin, jotta 

suusanallinen tieto leviäsi nuorten keskuudessa heidän omalla kielellään. Pyrimme ja-

kamaan materiaalia, josta tytöt voisivat hyötyä jatkossakin.  

 

Produktion alussa kerroimme tytöille olevamme vaitiolovelvollisia.  Tytöillä oli mah-

dollisuus osallistua kirjallisiin töihin esimerkiksi kirjeiden kirjoittamiseen nimettöminä. 

Kirjeiden ja muun kurssin aikana syntyneiden materiaalien käyttöön pyydettiin lupa, 

samalla kertoen, että kaikki materiaali tullaan käsittelemään nimettömänä. Kurssin ai-

kana saimme myös luvan käyttää materiaalia harkiten esimerkiksi tulevien kurssien 

sponsorointia varten. Hankkeen lähtökohtana oli saada elinkaareltaan jatkuvaa aineistoa, 

jota tilaajataho SCEF pystyisi jatkossa hyödyntämään. Toive produktion aikana synty-

neen materiaalin jakamisesta nousi osallistujilta. Tytöt esimerkiksi toivoivat, että syy- ja 

seuraussuhteiden puut säilytettäisiin ja niitä esiteltäisiin esimerkiksi kouluissa tai tule-

vissa ryhmissä yhteisön pojille. Tyttöjen äänen konkreettinen esiin tuominen pojille voi-

si auttaa poikia ymmärtämään paremmin tyttöjen kokemuksia ja näkemyksiä.  

 

Aineiston arkistoiminen on perusteltua silloin kun aineiston kerääminen ja prosessointi 

on vaatinut erityisiä työvoimaresursseja (Kuula 2006, 227–230). SCEFin perustoimin-

nan keskittyessä yleensä enemmän opetuksen tukemiseen, oli tekemällämme sosiaalisen 

työn näkökulmaa nostavalla hankkeella perusteltu syy säilyä arkistoituna. Hankkeen 

materiaalit on tallennettu SCEFin ja suunnittelijoiden muistitikuille. Konkreettiset tuo-

tokset ja materiaalipaketti on SCEFin hallussa jatkokäyttöä varten.  
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7 TYTTÖJEN VIIKKO VALMISTELUSTA TOTEUTUKSEEN 

 

 

7.1 Lähtökohdat ja suunnittelu 

 

Aloitimme tyttöjen viikon suunnittelun heti kun saimme toimeksiannon, noin kuukautta 

ennen tapahtumaa. Ajankohdaksi ajoittui koulujen kevätloma toukokuussa, jolloin lap-

set olisivat vapaita osallistumaan toimintaan peräkkäisinä päivinä aamupäivän aikaan, 

eikä kurssi haittaisi heidän koulunkäyntiään. Kohderyhmän selkiydyttyä tyttöihin, luo-

tiin raamit joiden varaan viikkoa lähdettiin suunnittelemaan. Ydintä lähdettiin rakenta-

maan ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Tärkeimpinä teemoina olivat koko ajan 

järjestön omat tavoitteet tasa-arvoisesta lapsuudesta ja lasten oikeuksien tukemista. 

Myös tavoitteet olla tiedonantajia ja lasten luovan toiminnan ja oppimisen tukijoita yh-

teisössään linjasi toimintaamme Stop sexual abuse! -hankkeessa. (SCEF, Ghana. A need 

for SCEF i.a.) SCEFin aiempi yhteistyö Right to Play -järjestön kanssa auttoi löytämään 

heidän julkaisemansa materiaalipaketin, jota hyödynsimme toiminnallisissa leikeissä. 

Viikon punainen lanka oli tyttöjen omakuvan, itsetunnon ja omanarvontunnon vahvis-

taminen kertoen heille, mihin heillä on oikeuksia.  

 

Tärkeitä huomioon otettavia asioita olivat käytettävissä olevat tilat ja materiaalit sekä 

mahdollinen kielimuuri. Vaikka Ghanan virallinen kieli on englanti ja opetus kouluissa 

tapahtuu englanniksi, se ei kuitenkaan ollut yhdenkään nuoren äidinkieli. Lasten ja 

nuorten kielitaito oli hyvin vaihtelevaa. Suunnittelimme toimintaa niin, että pääpaino 

olisi toiminnallisissa leikeissä ja tehtävissä, jotta asioita voisi hahmottaa tekemisen, nä-

kemisen ja kokemisen kautta, pelkän kuulemisen sijaan. Viikko-ohjelmaa laatiessamme 

pyrimme valitsemaan joka päivälle muutaman teeman, jonka tahdoimme tuoda esille 

erilaisten tehtävien kautta. Käsiteltävät teemoiksi valitsimme sellaisista asioista, jotka 

tukivat nuoren voimaantumista sekä harjoituksista, joissa nuoret saisivat konkreettisesti 

harjoitella turvataitoja. Tehtäviksi valitsimme pääosin ryhmä- ja paritehtäviä, jotta nuo-

ret saisivat tukea toisistaan. Produktiossa hyödynnetyt tehtävät olivat osa suoraan Right 

to Playn " Creating a Safer World" -materiaalista poimittuja, osa siitä mukailtuja ja osa 

aikaisemman työkokemuksen perusteella ideoituja (Right to Play resources i.a).  
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Haimme vinkkejä erilaisista seksuaalisen hyväksikäytön vastaisista hankkeista ja muok-

kasimme niitä omiin teemoihimme sopiviksi. Osa materiaalista ja teemoista nousi myös 

ghanalaispariskunnan Barbara ja Jojo Entsuahin tuottamasta lasten turvataitoja käsitte-

levästä materiaalista. Koimme paikallisten kirjailijoiden yhteistyön tärkeäksi osaksi vai-

kuttavuuden ja uskottavuuden lisäämistä. Opas "Young People's Guide to Personal Sa-

fety" oli kirjoitettu ghanalaisesta näkökulmasta ja se esitteli paikallisia uhkatekijöitä ja 

kulttuurisia uskomuksia yhdistettynä teoriatietoon. Paikallisten kirjailijoiden materiaali 

koettiin helpoksi lähestyttäväksi ja paremmin samaistuttavaksi kuin kansainvälinen kou-

lutusmateriaali.  

 

Kohderyhmän tytöt asuivat kaikki Jamestownin ja sen vieressä olevan Ushertownin alu-

eella. Molemmat asuinalueet ovat tunnettuja huonosta viemäröinnistä ja ahtaista asuin-

oloista. Vaaranpaikkoja nuorille tytöille olivat yleiset vessat, joissa suurin osa alueen 

nuorista joutuu käymään talokohtaisten saniteettitilojen puuttuessa. Intimiteettisuojan 

puute, yhteiset majoitustilat tai nukkuminen ulkosalla altistaa lapsia hyväksikäytölle. 

Ympäristön vaarojen tunnistaminen ja oman toiminnan suunnittelu oli asioita, joihin 

toivoimme kurssin avulla kiinnittävämme tyttöjen huomion.  

 

 

7.2 Sisältö ja toteutus 

 

Stop sexual abuse! -tyttöjen viikko oli viisipäiväinen, kolme tuntia kerrallaan kestävä 

kurssi. Jaoimme päivittäiset työskentelyhetket aamupäivän ja iltapäivän toimintoihin, 

joita välissä erotti kevyt välipala. Kaikki päivät sisälsivät liikunnallista tai luovaa toi-

mintaa, jotta vaikeiden aiheiden käsittely saataisiin tehtyä nuorille luontaisella tai kan-

nustavalla tavalla. Jokainen päivä päättyi yhteiseen lopetusrinkiin, missä nuorilla oli 

mahdollisuus sanoa palaute kuluneesta päivästä. Yhteisen lopetuksen tarkoituksena oli 

myös vahvistaa ryhmäytymistä ja sitoa mukaan toimintaan. 

 

Produktion suunnittelu- ja vetovastuu jakautui minun ja suomalaisen opiskeluparini kes-

ken. Toisen ohjatessa toimintaa, toinen teki havaintoja ja muistiinpanoja tai avusti ryh-

mässä. Havainnointi on toimiva aineistonkeruutapa silloin kun tarkkailun kohteena on 

ilmiö, toiminta tai vuorovaikutus. Havainnointi menetelmänä toimii tilanteissa, jotka 

ovat vaikeasti ennakoitavissa. Produktion toteutuksessa havainnointi oli toimiva tapa 
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kirjata ylös tilanteessa syntyvää materiaalia.  Päädyimme osaltamme osallistuvan ha-

vainnoinnin keinoihin, jossa havainnoija osana ryhmää seuraa toimintaa. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2008, 208–212.) 

 

Osallistujat tiesivät, että ryhmässä on havaintojen tekijä, joka osallistuu ryhmäntoimin-

taan, mutta samalla tarkkailee prosessia. Osallistuvaa havainnointia helpotti myös rin-

nakkainen rooli ohjaajana. Tuttuuden avulla pääsimme helpommin mukaan ryhmän jä-

seniksi jakaen omia elämänkokemuksiamme yhdessä ryhmän kesken. Koimme osallis-

tuvan havainnoinnin hienovaraisemmaksi tavaksi dokumentoida, sillä jäsennellyssä 

mallissa havainnoijan ollessa ulkopuolinen olisi se saattanut aiheuttaa varautuneisuutta 

kurssilaisten keskuudessa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 208–212.)  

 

Arvioinnin, havainnoin ja seuraavien produktioiden toteuttamisen helpottamiseksi pää-

timme dokumentoida toimintaamme oppimispäiväkirjan lisäksi myös valokuvaamalla.  

Kaikilta läsnäolijoilta pyydettiin lupa valokuvien jatkokäyttöön. Valokuvasimme kaik-

kien toimintatuokioiden etenemisen vaiheittain. Kuviin palaaminen auttoi hahmotta-

maan viikon edistymistä ja jälkikäteen tehtävää arviointia. Valokuvia voidaan hyödyn-

tää tutkimuksissa niin analysoitavana aineistona tai raportoinnin ja havainnollistamisen 

apuvälineenä. Produktimme kohdalla käsittelimme kuvia osana havaintopäiväkirjaa. 

Kuvien merkitys toimintaympäristön ja toimintojen havainnollistajana oli merkittävä 

osa informaation välittämisessä. (Karvinen 2012.) Toinen käytettävistä kameroista oli 

tyttöjen vapaassa käytössä, joten näin tallennettuun materiaaliin saatiin esille myös osal-

listujien näkökulma. Valokuvaus huomattiin toimivan suunnittelematta osana tyttöjen 

minäkuvan vahvistamista. Tytöt kuvasit toisiaan ja he saivat valita talteen heitä itseään 

eniten miellyttävimmät. Itselle mieluinen valokuva saattaa auttaa lasta huomaamaan it-

sensä vahvana, rakastettavana ja arvokkaana ja näin ollen tukea positiivista minäkuvan-

kehitystä. 

 

Harjoittelujärjestön naispuoliset työntekijät osallistuivat muutamiin yhteisiin toiminta-

hetkiin, kuten syy ja seuraus puiden tiimin ohjaamiseen, sarjakuvien tekoon ja päätös-

juhliin. Tarkoituksena oli tutustuttaa tytöt SCEFin vakituiseen henkilökuntaan, jotta hei-

dän kasvonsa tulisivat tutuksi ja yhteydenpito SCEFiin turvallisena tukikohtana olisi 

helpompaa jatkossa tarpeen tullen. Harjoittelujärjestö tuki toimintaamme mahdollista-

malla tilat ja osan materiaaleista. Harjoittelupaikan henkilökunta oli apunamme reflek-
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toidessa viikon antia. Harjoittelupaikka antoi meille palautetta ryhmän toiminnasta ja 

sen vastaavuudesta heidän toimintansa arvoihin. 

 

Produktion etenemistä päivitettiin päivittäin järjestön facebook -sivujen kautta. Aktiivi-

nen uutisointi konkretisoi kummivanhemmille ja sponsoreille, mihin järjestölle osoitet-

tuja lahjoituksia käytetään. Jokainen päivä päättyi myös lyhyeen raporttiin SCEFin hen-

kilökunnalle, joiden kanssa pystyimme tarvittaessa reflektoimaan kokemuksia. Valmis-

telimme seuraavan päivän opetuksen, jotta aamulla ryhmän saapuessa paikalle pää-

sisimme heti aloittamaan.  

 

Viikon runko muotoutui alla olevan pohjan mukaan. Ensimmäiset harjoitukset keskit-

tyivät luomaan luottamuksellista suhdetta osallistujien kesken. Harjoituksissa käytiin 

läpi luotettavien ihmisten merkitystä seksuaalisen hyväksikäytön raportoinnissa. Loim-

me teoriapohjaa ja kartutimme tyttöjen tiedollista lähtötasoa "oikein-väärin -

lautasleikin" avulla. Tytöt miettivät yksilöllisiä vastauksiaan tuoden mielipiteensä esiin 

liikkumalla tilassa janalla väittämien mukaan. Tarkoituksena oli herätellä tyttöjä huo-

maamaan riskitekijöitä ja valmistaa heitä kiinnittämään huomioita uhkatekijöihin. Vaa-

ran paikkoja ja mahdollisia uhantekijöitä nimettiin oman asuinalueen kartan piirtämis-

harjoituksessa. 

 

 Keskiviikkona tavoitteena seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisia syitä ja seurauksia 

tarkasteltiin tiimitöiden kautta. Tiimit piirsivät puut, missä kuvattiin minkälainen tyttö 

saattaa kasvaa, jos sitä satutetaan sen kasvuvaiheessa. Seurauksien kautta heräteltiin 

oman itsensä suojelemisen ja arvostamisen tärkeyttä. Seurauksien kirjaaminen oli myös 

yksi vaikuttavuuden tapa tuoda tyttöjen ääni esille. Seksuaalisen hyväksikäytön syitä 

pohdittiin niin omien tekojen kuin myös yhteiskunnallisten tekijöiden kautta. Keskivii-

kon toinen tehtävä, minäkuvien piirtäminen ja voimauttavien lauseiden kirjoittaminen 

seurantalon pihamaalle katuliiduilla, oli tarkoitettu asuinalueen huomion herättämiseksi. 

Voimauttavat lauseet toivat tyttöjen toiveita koskemattomuudesta ja kunnioituksesta 

esiin. Seksuaalisen hyväksikäytön todellisuuden esiin tuominen koko yhteisölle mahdol-

listaa sen, että julkinen keskustelu aiheesta voi alkaa. Minäkuvien piirtämisen tarkoituk-

sena oli vahvistaa käsitystä oikeudesta omaan kehoon kuin myös tuoda esiin hyvän ja 

huonon kosketuksen välinen ero. 
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Maanantai: Aamupäivä: Tutustuminen toisiimme, yleistä tietoa viikon ohjelmasta. Il-

tapäivä: Keskustelua luottamisesta ja luotettavista aikuisista. Luottamuspeli ja kirjeiden 

kirjoittaminen. 

 

 
KUVA 1. Kutsutilaisuus koulunpihalla 

 

 
KUVA 2. Luottamusharjoitus rata viikon ensimmäisenä leikkinä 
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 Tiistai: Aamupäivä: Oikeudet ja tarpeet, lautasleikki. Iltapäivä: Missä seksuaa-

lista hyväksikäyttöä tapahtuu? Oman ympäristön kartan piirtäminen. 

 

 
KUVA 3. Tytöt piirsivät kartat asuinalueistaan pienryhmissä 

 

 

 
KUVA 4. Riskien kartoittaminen omassa asuinympäristössään 
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 Keskiviikko: Aamupäivä: Syyt ja seuraukset. Tiimitehtävinä puiden rakentami-

nen. Iltapäivä: Oman kehon rajat. Katuliiduilla oman kehon piirtäminen ja voi-

mauttavat lauseet. 

 

 
KUVA 5. Seksuaalisen hyväksikäytön puussa juuret ovat tyttöjen tunnistamia syitä ja oksat seura-

uksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä 

 

 
KUVA 6. Oman kehot odottavat vielä kiellettyjen paikkojen merkitsemistä 
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 Torstai: Aamupäivä: Kuinka sanon "ei!". Sarjakuvien piirtäminen aiheesta. Ilta-

päivä: Sarjakuvat eloon, näyttelemistä parityönä. Kuinka voin suojella itseäni 

materiaalin jakaminen ja perehdytys (liite 2). 

 

 
KUVA 7. Sarjakuvaharjoitus, missä "ein" sanominen näkyy lasten arjessa 

 

 
KUVA 8. Tytöt näyttelevät sarjakuvansa. Vasemman puoleinen tyttö on valmiina poistumaan 

epämiellyttävästä tilanteesta 
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Perjantai: Aamupäivä: Aarrekartan teko, omaan "toiveminään" tutustuminen. Ilta-

päivä: Reflektio, kirjeiden palauttaminen ja lopetusjuhlat. 

 

 
KUVA 9. Päätösjuhlat ja valmiit aarrekartat tulevaisuuden toiveiden nimeämiseksi 

 

 
KUVA 10. "Voimaantumisrannekorut" jäivät muistuttamaan jokaisen tytön oikeudesta omaan 

kehoonsa ja mielipiteisiinsä 
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Torstain tavoitteena oli konkreettisesti "ei" sanan harjoitteleminen. Päivän teemaa 

"kuinka poistun tilanteesta" harjoiteltiin ensin piirtämällä havainnollistava sarjakuva 

uhkaavasta tilanteesta ja siitä poistumisesta. Päivän lopuksi tyttöjen piirtämän sarjaku-

vat näyteltiin, jotta malli poistumiseen ja oman tahdon esiin tuomiseen olisi mahdolli-

simman konkreettinen.  

 

Perjantain ensimmäinen tehtävä oli tarkoitettu toivon ylläpitämiseksi ja posititiiviseksi 

kannustukseksi oman itsensä voimaantumisesta. Aarrekartan rakentamisessa tytöt saivat 

miettiä vastakohtia keskiviikon tehtävään. Askartelemalla toivekuva sellaisen tytön tu-

levaisuudesta, joka saa kasvaa ilman hyväksikäyttöä toivomme herättävän tytöissä ha-

lun vaalia omia oikeuksiaan nähdessään sen merkityksen oman tulevaisuuden muotou-

tumiseen. Viikon viimeinen päivä päättyi yhteiseen juhlaan, missä jokainen osallistuja 

sai muistokseen diplomin ja rannekorun. Korujen toivottiin jäävään tytöille kannustuk-

seksi tavoitella haaveitaan ja muistuttamaan sanomaan rohkeasti "ei". Viimeiseen päi-

vään tahdottiin myös tuoda hieman juhlaa arjen keskelle, joten tarjolla oli pieniä herk-

kuja, tanssittavaa musiikkia ja valokuvashow kuluneen viikon ajalta.  

 

Produktion jatkuvuuden mahdollistamiseksi jätimme lähtiessämme kirjallisen käsiop-

paan seuraaville vapaaehtoisille jatkettavaksi. Jätimme SCEFin käyttöön myös hankki-

mamme materiaalit sekä yhden kurssin järjestämisen perushankintoihin riittävät 50 

GHC (noin 20 €) seuraavia kursseja varten. Saimme myös solmittua yhteistyöhön lähi-

seudun tyttökoulun rehtorin ja koulu on järjestänyt yhteistyössä SCEFin kanssa yhden 

koulutuspäivän seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn liittyen. Produktiollemme yh-

teyshenkilöihin liittyi myös kirjailijapariskunta Barbara ja Jojo Entsuah, jotka myönsi-

vät SCEFille luvan kopioida otteita heidän kirjastaan jaettavaksi kurssilaisille. Myös 

paikallinen UNICEFin edustaja oli kiinnostunut ryhmästämme ja kävi tapaamassa toi-

minnan johtajaa mahdollisen tulevaisuuden yhteistyön kartoittamiseksi.  

 

 

7.3 Stop sexual abuse! -viikko nuoremman kohderyhmän parissa 

 

Ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäminen myös nuoremmalle kohderyhmälle olisi tar-

peellista. Nuoremman kohderyhmän kohdalla toiminnan tulisi lähestyä aihetta seksuaa-

lisen kasvun ensimmäisen portaan, lapsen seksuaalisen uteliaisuuden, käsitteiden kautta. 
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Samat teemat kuten miten sanoa ei, riskien kartoittaminen ja lapsen oikeudet sopisivat 

käsiteltäviksi, mutta lähestymistavassa tulisi huomioida paremmin lasten ikätaso ja ai-

kaisemman tiedon määrä. Seksuaalisuus käsitetään eri ikävuosina eri tavoilla. Länsimai-

sessa lapsuudessa alle 10-vuotiaana käsitys seksuaalisuudesta on vielä turvallisen etäi-

seksi ja silloin faktatiedon vastaanottaminen on vielä luonnollisempaa (Kinnunen 2003, 

202–203; Brusila ym.) 2009, 19–21.) Painotus seksuaalikasvatuksessa tulisi asettaa pe-

rusluottamuksen vahvistamiseen ja tunteiden tunnistamiseen. Lapsen tulee tietää oman 

kehonsa rajat, oppia pitämään puolensa ja oppia tunnistamaan tilanteista, joista täytyy 

poistua mahdollisimman nopeasti. Varhaista seksuaalikasvatusta on myös terveen luot-

tamussuhteen luominen aikuisiin, jotta tarpeen tullen lapsi pystyisi ottamaan mieltä pai-

navat tai huolestuttavat seikat esiin. Asioista ääneen puhuminen ja raportoinnin merki-

tys ovat asioita, jotka luovat lapselle selviytymiskeinoja sekä turvaa. (Seksuaaliterveys. 

Neuvolakäsikirja i.a.) Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa (2010) määritelmän 

mukaan seksuaalikasvatuksen tulisi kulkea muun kasvatuksen rinnalla koko lapsen kas-

vuiänajan. Ensimmäisinä vuosinaan seksuaalikasvatus on vanhemman kulttuurikasva-

tusta ja vakaan tunnepohjan ja perusturvan luomista. Esimerkiksi malli sukupuolten yh-

denveroisuuden kunnioittamisesta opitaan ympäröivästä kulttuurista.  

 

Nuoremman ikäryhmän kanssa työskennellessä jotkin käytännön asiat, kuten ohjaajien 

määrä ja toimintatuokioiden kesto, tulisi huomioida. Tehtävien tekeminen olisi turvalli-

sempaa yhdessä aikuisen kanssa, jotta käsiteltävän aiheen herättävät mieltä painavat ky-

symykset ja ihmetykset tulisivat heti aikuisen kanssa käsitellyksi. Nuorempien lasten 

kanssa leikkien merkitys korostuu, sillä leikki on lapsen tapa käsitellä oppimaansa. Mie-

likuvitusleikit ja erilaiset draamaharjoitukset antavat lapselle mahdollisuuden omaksua 

rooleja käytännössä. Roolileikit on lapsen tapa harjoitella elämän pelisääntöjä, empatiaa 

ja tunteiden ilmaisua. (Kinnunen 2003, 67–73.) Myös tarinat eri muodoissa tuovat lap-

selle vaikeasti käsitettävän aiheen helpommin ymmärrettäväksi. Tarinat voivat tuoda 

konkreettisia mielikuvia vältettävistä tilanteista ilman konkreettisten kuvien vahvaa vi-

suaalista mielikuvaa. Kun tarina kerrotaan ilman kuvitusta, lapsen oma mielikuvitus ra-

jaa mielikuvat lapsen luontaiselle ymmärryksen tasolle sopiviksi, eivätkä ulkoapäin an-

nettavat kuvat luo enempää jännitystä, stressiä tai ahdistusta. (Lajunen ym. 2012) 

 

Mitä nuorempien lasten kanssa perusturvaan ja seksuaaliseen koskemattomuuteen liit-

tyviä asioita käydään läpi, sitä tärkeämpää on korostaa tunteiden käsittelyn ja tunnista-
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misen taitoja sekä vahvistaa arvokasta minäkuvaa. Hämmästyksen ja turvattomuuden 

tunteen tunnistaminen auttaa lasta huomaamaan tilanteet, joista tulisi päästä pois mah-

dollisimman pian. Lapsen luontainen luottavaisuus ja miellyttämisen halu lisäävät altti-

utta vaaratilanteisiin ja hyväksikäytetyksi joutumista. Lapselle tulee selventää, että maa-

ilmassa on myös ihmisiä, jotka eivät ajattele lapsen etua. Perusturvan vahvistaminen 

auttaa lasta luomaan kriittistä arviointikykyä.  (Lajunen ym. 2012, 14, 18–21; Brusila 

ym. 2009, 19–21.) 
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8 ARVIONTI JA PALAUTE 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiprosessi eroaa työn luonteen takia tutkimukselli-

sista opinnäytetöistä. Produktipohjaisten opinnäytetöiden arvioinnissa verrataan saavu-

tettuja kokemuksia työlle asetettuihin lähtökohtiin. Prosessin kriittinen arviointi, työn 

ammatillinen kiinnostavuus ja asiakasryhmältä pyydetty palaute muodostaa useimmiten 

toiminnallisten opinnäytetöiden arviointipohjan. Osana toiminnallisen opinnäytetyön 

arviointia on myös koko prosessin arviointi, luotettavuuden pohdinta sekä kyky yhdistää 

ammatillista taitoa teoreettiseen tietoon. (Vilkka & Airaksinen 2004, 154–159.)  

 

 

8.1 Palaute 

 

Produktion palaute kerättiin suullisesti ryhmään osallistuneilta tytöiltä kuin tilaajatahol-

ta SCEFiltä. Pohdimme palautteen antotapaa niistä lähtökohdista, jotka toisella kielellä 

työskennellessä tulee huomioida. Ryhmään osallistuneiden tyttöjen, niin englannin kuin 

oman äidinkielenkin, kirjoitustaito oli hyvin vaihteleva, joten totesimme kirjallisen pa-

lautteen olevan liian haastava aidon palautteen saamiseksi. Hymiönaamoihin perustuvaa 

kuvallinen arviointi ajateltiin liian yksikertaiseksi, varsinkin kun ryhmän keskimääräi-

nen ikä oli lähempänä 13 vuotta ja tavoitteena oli kartoittaa oliko päivän sisältö ollut 

hyödyllistä. Päädyimme suullisen palautteen keräämiseen päivä päätteeksi yhteisessä 

tyttöringissä, missä kertauksenomaisesti pyrimme selvittämään, mitkä asiat olivat jää-

neet tyttöjen mieleen päällimmäisenä. Saimme kuulla mitkä asiat olivat olleet tärkeim-

piä ja tytöillä oli myös mahdollisuus kysyä päivän teemasta heränneitä kysymyksiä. Pa-

lautteesta saimme käsityksen, olivatko päivän aiheet olleet ajankohtaisia, kysymyksiä 

herättäviä tai tarpeellisia.  

 

Produktion ollessa pilotti, pyrimme muokkaamaan päivän sisältöä havaintoihimme pe-

rustuen. Esimerkiksi torstain alkuperäisen suunnitelman mukaan kokeilimme draama-

harjoitusten esittämistä ja kuvaamista vain lyhyen hetken, sillä huomasimme, että mei-

dän oli vaikea saada tyttöjä osallistumaan. Nopeiden havaintojen perusteella päätimme 

palata suunnitelmassa aamupäivällä piirrettyjen sarjakuvien näyttelemisen harjoittelu-



48 

vaiheeseen pareittain, jolloin pystyimme jatkamaan tärkeän aiheen käsittelyä ilman pai-

neita esiintymisestä. 

 

SCEFin palaute saatiin päivittäin yhteisen reflektiohetken aikana. Tyttöjen lähdettyä 

kotiin kerroimme päivän kulun ja tekemämme havainnot toiminnanjohtajalle. Reflek-

toimme yhdessä kuulemaamme ja kokemaamme. Koin tämän lyhyen yhteisen hetken 

tärkeäksi voimavaraksi ryhmän ohjaamisen kannalta, sillä päivän aiheet olivat usein 

melko raskaita ja niiden auki puhuminen ulkopuolisen kanssa auttoi irrottamaan itsensä 

aiheesta päivän päätyttyä. SCEFin henkilökunnalta saama palaute oli positiivista ja he 

olivat erittäin mielissään siitä, kuinka itsenäisesti ja omatoimisesti olimme rakentaneet 

monipuolisen viikon kunnioittaen ja huomioiden heidän toiminnan ydinajatukset. Kriit-

tisemmän palautteen saamiseksi, arvioinnin tueksi olisi kannattanut suunnitella valmis 

arviointipohja. Saamamme palaute oli pelkästään positiivista, eikä rakentavia komment-

teja saatu tilaajalta. Realistisemman arvioinnin saamiseksi SCEFin puolelta tapahtuvan 

havainnoinnin olisi tullut olla pitkäkestoisempaa ja jäsennellympää. Saamamme kom-

mentit perustuivat SCEFin työntekijöiden havaintoihin nuorista, kurssin aikana synty-

neestä materiaalista ja toiminnan havainnoinnista niistä osista kun he itse osallistuivat 

toimintaan.  

 

Tärkeimpänä mittarina onnistuneesta viikosta SCEF sekä me pidimme tyttöjen aktiivista 

osallistumista. Kutsukirjeet jaettiin 15 tytölle ja viikon aikana läsnäolijoiden määrä 

vaihteli 8 - 18 välillä. Emme sulkeneet ketään saapuneita kurssin ulkopuolelle, sillä 

koimme positiiviseksi palautteeksi sanan leviämisen tyttöjen keskuudessa. Kahdeksan 

osallistujaa 18:sta osallistui 4 - 5 päivänä, seitsemän osallistui 2 - 3 päivänä ja kerran 

käyneitä oli kolme tyttöä. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 päivänä 2 päivänä 3 päivänä 4 päivänä 5. päivänä

 
KUVIO 1. Yhteenveto useampana päivänä produktioon osallistuneiden tyttöjen määrästä 
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 Koimme tyttöjen oman halun sitoutua vapaaehtoiseen toimintaan kertovan aiheemme 

ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. Mietimme onko kurssimme tarpeeksi motivoiva saa-

dakseen tyttöjä osallistumaan siihen ensimmäisenä lomaviikkonaan koulusta. Myös tä-

män seikan huomioon ottaen, koimme viikkomme kokonaisuudessaan erittäin onnistu-

neeksi.  Tyttöjen aktiivisuus näkyi kurssin ulkopuolella myös SCEFin toimistolla, min-

ne he saapuivat aamuisin tai iltapäivästä tervehtimään myös muuta SCEFin henkilökun-

taa. 

 

Viikon päätyttyä, teimme työparini kanssa yhteenvedon koko viikon kokemuksista. Kä-

vimme viikkosuunnitelman läpi päiväkohtaisesti ja pohdimme onnistumisia ja kehityk-

sen kohteita. Päällimmäiset tunnelmat koko viikosta oli positiivinen yllättyminen tyttö-

jen osallistumisesta. Tyttöryhmä lähti mukaan ohjaamiimme toimintoihin epäröimättä ja 

erityisesti piirtämistä ja askartelua sisältäneet tehtävät saivat tytöt keskittymään työhön-

sä todella aktiivisesti. Koimme, että ainakin hetkellisesti pystyimme tarjoamaan tytöille 

kokemuksia voimaantumisesta ja rohkeudesta ilmaista omat mielipiteensä. Konkreetti-

sesti rohkeuden ja omien oikeuksiensa tiedostaminen näkyi aktiviteetissa, missä tytöt 

saivat piirtää oman kehonsa ääriviivat katuliiduilla Jamestownin seurantalon edustalle. 

Tytöt ryhtyivät kirjoittamaan yhteisölle juuri niitä viestejä, joita olimme viikon aikana 

yrittäneet heille esitellä. Tytöt merkkasivat piirtämiinsä kehoihin kohdat, joihin kenellä-

kään ei olisi lupa koskea ja kirjoittivat viestejä kuten "I have a right to be a girl" "Don't 

touch me" ja "Respect me". Tytöt osoittivat mielipiteensä ja toiveensa avoimesti vaikka 

paikalla oli myös poikia seuraamassa heidän toimintaa. Tempauksemme herätti paljon 

huomioita ja useat ohikulkijat pysähtyivät lukemaan jättämiämme viestejä.   

 

 

8.2 Arviointi  

 

Reflektoidessamme syitä, mitkä vaikuttivat tyttöryhmän aktiiviseen osallistumiseen ja 

onnistumisen kokemuksiin, pohdimme omia roolejamme ohjaajina. Osallistuimme 

kaikkiin leikkeihin ja tehtäviin yhdessä tyttöjen kanssa lisätäksemme yhteenkuuluvuu-

den tunnetta ja tuodaksemme esiin sen, että olemme kaikki tyttöjä ja tasa-arvoisia huo-

limatta mistä lähtökohdista kukakin on kasvanut. (Siitonen 1999, 136–139.)  Ghanassa, 

missä aikuisen rooli on hyvin vahvasti hierarkkinen, osallisuutemme oli varmasti melko 
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yllättävää. Pyrimme aktiivisesti rikkomaan perinteistä valtasuhdetta, jossa opettaja aset-

tuu auktoriteetiksi ja johtajaksi jakaen tietoa uuden tiedon yhdessä rakentamisen sijaan. 

(Forsander, Ekholm & Saleh 1994, 56.) Oman kokemukseni mukaan aktiivinen osallis-

tuminen viikkoon auttoi tyttöjä luottamaan meihin ja tutustumaan meihin paremmin. 

Luottamuksellinen tunnelma ja tytöille annettu erityinen huomio antoi mahdollisuuden 

kasvattaa itseluottamusta, luoda positiivisia kokemuksia ja kokea onnistumisia. (Siito-

nen 1999, 136–139.) Tyttöjen töiden huolellinen viimeistely, toisten kannustaminen ja 

kehuminen sekä ylpeys omista saavutuksistaan näkyivät tehtäviemme aikana. Tyttöjen 

itsevarmuudesta kertoi heidän halu saada omat työt julki muiden, varsinkin ikäistensä 

poikien, nähtäväksi. Lopputuloksena huomasimme, että luottamuksen ja tuttuuden tun-

teen syntyä helpotti se, että kasvomme oli jo ennestään tutut kurssin alkaessa sillä 

olimme käyneet jakamassa kutsut koulussa osallistujille henkilökohtaisesti. 

 

Produktion vaikuttavuus on tullut esiin vähitellen kurssin järjestymisen jälkeen. Yhtenä 

tavoitteenamme oli vahvistaa SCEFin asemaa yhteisönsä turvapaikkana, jossa olisi tur-

vallisia aikuisia kuulemassa, tukemassa ja auttamassa. Syksyn 2013 aikana jo muutamat 

nuoret olivat uskaltaneet tulla kertomaan kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja 

SCEF oli pystynyt jatkamaan työtä heidän kanssaan. Seksuaalisen hyväksikäytön vas-

tainen työ on hankkeemme myötä vahvistunut ja se pyrkii nyt osallistamaan myös muita 

yhteisön toimijoita osaksi ennaltaehkäisevää työtä. (SCEF 2013.) 

 

Kirjasimme jatkon varalta ylös myös kohtaamiamme haasteita sekä kehitysehdotuksia 

viikkoa. Erityisesti alkuvalmisteluihin ja markkinointiin olisi kannattanut varata enem-

män aikaa. Ghanassa lupakäsittelyt voivat viedä yllättävä paljon aikaa, eikä tietoa tarvit-

tavista välikäsistä ole helppoa löytää. Näkyvyyttä hankittaessa kannattaa lehdistöön tai 

muuhun mediaan olla yhteydessä ajoissa. Ryhmän toimintarakennetta suunnitellessa 

kannattaa myös varautua varasuunnitelmalla muutoksiin esimerkiksi toisen ryhmän ve-

täjän sairastuessa, ryhmän osallistujamäärän muutoksissa tai konkreettisissa muutoksis-

sa viikkosuunnitelmassa, mikäli suunniteltu toiminto ei tunnu toimivan kyseisen ryh-

män kanssa.  

 

Yhteisen äidinkielen puute ei aiheuttanut esteitä kurssin toteutukselle, mutta sen huomi-

oimiseen kannattaa varautua. Ohjatessamme "Syyt ja seuraukset" - ryhmätehtävää huo-

masimme jakaneemme ryhmät hyvin eritasoisiksi englanninkielen taidoiltaan. Huomat-



51 

tuamme toisen ryhmän pääsevän tehtävässä käyntiin nopeammin, päädyimme sekoitta-

maan ryhmiä vielä tehtävän alkamisen jälkeen, jotta myös toinen ryhmä saisi tukea 

oman tehtävänsä aloittamiseen. Ryhmien muokkaamisen jälkeen tytöt pystyivät jatka-

maan toimintaa itseohjautuvammin saadessaan tukea kielelliseen ilmaisuun muilta ryh-

mäläisiltä. 

 

Ulkomailla hanketta toteuttaessa myös kulttuurisidonnaiset ennalta-arvaamattomat syyt 

saattavat muuttaa suunnitelmia. Omalla kohdallamme sateinen aamu siirsi ryhmän aloi-

tusaikaa muutamalla tunnilla, sillä paikallisen tavan mukaan ihmiset eivät poistu koto-

aan sateella esimerkiksi kouluun tai tapaamisiin, vaan arki jatkuu normaalisti vasta sa-

teen päätyttyä. Haasteeksi ulkomailla toteutettuun produktioon kuului myös tiedonhaun 

vaikeus. Ideoidessamme hanketta vasta harjoittelun aikana, oli materiaalin löytäminen 

vaikeampaa. Internet toimi vaihtelevasti meistä riippumattomista syistä. Sähkökatkok-

set, katvealueet ja hitaat liittymät olivat tekijöitä, joihin ei osannut etukäteen varautua. 

Koimme kuitenkin löytäneemme tarpeeksi teoriaa ja materiaalia hankkeen suunnittele-

miseksi. Jälkikäteen muihin vastaaviin materiaaleihin tutustuessa, olen huomannut pal-

jon yhteneväisyyksiä muiden vastaavanlaisten menetelmien tai toimintojen kanssa. 

Omassa produktiossamme kaikki kohdatut vastoinkäymiset pystyttiin selvittämään 

oman toiminnan joustavuudella. 

 

 

8.3 Tulokset voimaantumisen näkökulmasta 

 

Opinnäytetyössäni pyrittiin tyttöjen voimaannuttamiseen minäkuvan vahvistamisen, in-

formoinnin ja turvataitojen avulla. Voimaantumisen tavoitteena oli auttaa tyttöjä löytä-

mään sisäistä vahvuutta oikeuksiensa ajamiseen ja näin ollen kannustaa heitä ottamaan 

vastuuta omasta tulevaisuudestaan. 

 

Produktion suoria vaikutuksia osallistuneiden arkeen on lähes mahdotonta arvioida ly-

hyellä aikavälillä. Voimaannutumisen ollessa yksilön sisäinen prosessi, konkreettisten 

tulosten saaminen on haastavaa. Voimaantumisen arviointia jälkikäteen haastaa myös se 

tosiasia, ettei voimaantuntuneisuus ole pysyvä tila, vaan se on ympäristön ja kokemus-

maailman synnyttämä sisäinen tunnetila. Voimaantuminen voidaan nähdä jatkumona, 

missä ei ole yksittäistä alku- tai loppupistettä. (Siitonen 1999, 15, 164–165.)  
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Produktiomme osallistujat kutsuttiin mukaan ilman tiettyjä tarkkoja lähtökriteerejä. Tie-

dossamme oli vain osallistujien ikähaarukka eikä muuta lähtöhaastattelua tai kartoitusta 

toteutettu alkutilanteen selvittämiseksi. Produktion lähtökohtana oli toimia ennaltaeh-

käisevänä nuoria aktivoivana kurssina eikä se sisältänyt korjaavaa sosiaalityön näkö-

kulmaa. Voimaantumisen arviointia haastaa siis osallistujien erilaiset lähtötasot eikä 

konkreettisten muutosten havainnollistamiseksi näin ollen ollut mahdollista.   

 

Produktion arviointi perustuu Juha Siitosen esittelemän voimaantumisteorian osaproses-

sien, päämäärien, kykyuskomuksien, kontekstiuskomuksien ja emootioiden esiin tule-

mista viikon aikana.   Siitosen (1999, 117) osaprosessit sekä Beairston voimaantumisen 

indikaattorit kuvaavat niitä tavoitteita, joihin produktion aikana pyrimme vaikuttamaan. 

Beairston mukaan yksi tapa tarkastella voimaantumista on arvioida yksilön kykyä ym-

märtää omia sisäisiä prosessejaan sekä ympäristön mekanismeja ja siinä esiintyviä ilmi-

öiden syy ja seuraus -suhteita. Järvisen (2009, 15) mukaan yksilön voimaantumista voi 

mitata kiinnittämällä huomiota erityisesti innovatiivisuuteen, riskinotto- ja sietokykyyn, 

epäonnistumisen hallintaan, positiivisemman tulevaisuuden tavoitteluun ja kykyyn 

hahmottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lähtökohtanamme kurssilla oli kohdata tytöt 

sellaisina kuin he ovat ja tarjota heille mahdollisuus tulla kuulluksi. Ihmisen äänen kuu-

leminen on tiiviisti osa voimaatumisen kokemusta. Kunnioituksen tunne kuulluksi tu-

lemisesta synnyttää voimaantumisen tunnetta.  

 

Siitosen "atomimalli" (kuvio 1) on yksi tapa havainnollistaa voimaantumisen osaproses-

seja ja niiden keskinäistä yhteyttä. Voimaantuminen on suuri kokonaisuus, joka koostuu 

erilaisten osien moniulotteisesta yhteisvaikutuksesta. (Siitonen 1999, 156–158.) 
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KUVIO 2. Voimaantumisen osaprosessien keskinäinen yhteys (Siitonen 1999, 158.) 

 

Siitosen (1999, 158) esittelemät neljän voimaantumisen osaprosessin ominaisuudet (ku-

vio 1) tulivat ilmi eri tehtävien ja toimintojen kautta. Produktiomme viimeisessä tehtä-

vässä, tulevaisuuden aarrekartan rakentamisessa voimaantumiseen liittyvät emootiot 

kuten positiivisuus, toiveikkuus ja tulevaisuuden tavoittelu kävi ilmi selkeästi. Tehtä-

vässä tytöt kirjoittivat ylös viikon aikana oppimiaan asioita ajatuksella mitä täytyy ta-

pahtua, jotta heidän omat tulevaisuuden toiveet toteutuisivat. Positiivista oli huomata 

kuinka tytöt olivat osanneet kirjata ylös realistisia tulevaisuuden tavoitteitaan ja kuinka 

he olivat oppineet hahmottamaan polkua miten toivomaansa tavoitteeseen pääsee. Kou-

lutuksen tavoittelu, itsevarmuus ja haaveet vastuullisuudesta korostuivat tyttöjen aarre-

karttaan kirjoittamissa voimalauseissa. Tulevaisuuden suunnittelussa tytöt kirjasivat 

henkilökohtaisia päämääriään ja tavoitteitaan. Päämäärätietoisuus näkyi tyttöjen ha-

lussa menestyä kirjatessaan sekä heidän realismissaan pystyä määrittelemään mahdolli-
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set riskitekijät tavoitteidensa tiellä. Positiivinen lataus ja innostuneisuus välittyivät osal-

listujista eteenpäin omaan yhteisöönsä, tästä esimerkkinä kesken kurssia mukaan liitty-

neet alun perin kutsutta jääneet osallistujat. Kontekstiuskomukset kuten hyväksytyksi 

tulemisen kokemus, turvallisen ympäristön aikaansaaminen ja avoimuus kuului läpi tyt-

töjen palautteesta. Keskinäisestä, luottamuksellisesta vuorovaikutuksesta kertoi tyttöjen 

rohkeus puhua kanssamme hienovaraisista kokemuksistaan. Saamistamme kirjeissä ker-

rottiin hyvinkin luottamuksellisia asioita ja vastauksien saamista odotettiin. Kykyus-

komuksia pyrittiin tuomaan esille minäkuvan ja itseluottamuksen kasvattamisella. Vas-

tuun ottaminen omasta elämästään on voimaantumista. Ymmärryksen lisääminen siitä, 

että on olemassa paljon asioita, joihin tytöt pystyvät itse vaikuttamaan kasvattaa vapau-

den tunnetta ja vähentää uhriutumista.  
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9 POHDINTA  

 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut minulle yhtä aikaa niin rankka kuin myös miele-

käs ja rakentava kokemus. Tyttöjen viikko on ollut tähänastisessa elämässäni antoisinta 

aikaa, joten tärkeän tapahtuman siirtäminen opinnäytetyöksi on ollut haastavaa. Suo-

meen palattuani pystyin prosessoimaan hankkeen aiheuttamia tunteita rauhassa ja opin-

näytetyön kirjoittamisen alkaessa vasta reilut puoli vuotta sen jälkeen ehdin saamaan 

hieman etäisyyttä ja objektiivisuutta kokemaani ja tekemääni. Opinnäytetyö prosessina 

eteni melko jouhevasti. Opinnäytetyö oli osaltaan myös tärkeä tapa käsitellä kansainvä-

lisen vaihdon aiheuttamaa kotiinpaluun kulttuurishokkia. Kirjoittaessani opinnäytetyötä, 

pääsin käsittelemään itselleni tärkeää aihetta ja kokemusta ja pystyin osaltani pitämään 

tärkeät muistot apuna ammatillisessa kasvussani. Haasteena oli kuitenkin aiheen henki-

lökohtaisuus ja objektiivisuuden lisäämiseksi vertaisarvion merkitys työn luotettavuu-

den lisäämiseksi oli merkittävä. 

 

Tyttöjen viikon aikana kävin läpi kaikki mahdolliset tunneskaalat, mitä toisen ihmisen 

aitoon kohtaamiseen liittyy. Viikko tiivistä yhteistyötä nuorten tyttöjen kanssa oli todel-

linen mahdollisuus harjoitella ihmisten kohtaamista lähtökohdista huolimatta. Avoi-

muus, välittäminen ja kiitollisuus siitä, että joku pysähtyy kuuntelemaan nuoria, välittyi 

aidosti. Produktimme on eittämättä ollut yksi suurimmista sykäyksistä kohti kehittyvää 

ammattitaitoa. Vaikeista asioista puhuminen, kuunteleminen, kannustaminen oli samaan 

aikaan haastavaa, mutta myös hyvin antoisaa. Vieraaseen aiheeseen perehtyminen haas-

toi aluksi. Aihepiiriin perehtymisen myötä luottamus omaan ammattitaitoon ja kasvoi 

vähitellen. Samalla kun sain harjoitella ja oppia ihmisten kohtaamista, opin myös valta-

vasti kulttuurieroista ja niiden vaikutuksesta persoonan ja minuuden kehittymiselle. 

Käytännön oppina uskon nyt pystyväni paremmin ymmärtämään vastaavanlaisten tilan-

teiden hienovaraisuutta myös Suomessa työskennellessäni.  

 

Sosionomin AMK kompetensseja (2010) tarkistellaan valtakunnallisesti viiden eri nä-

kökulman kautta. Eettinen osaaminen, kehittävä ja huomioiva asiakastyö, palveluosaa-

minen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimusosaaminen ja johta-

misosaaminen ovat taitoja, joihin sosionomi (AMK) koulutus pyrkii.  Omalla kohdallani 

koen opinnäytetyöni kasvattaneen jokaista osa-aluetta.  
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Haastava ja herkkäluontoinen aihe sekä lapset kohderyhmänä vaati eettistä työotetta. 

Työskennellessä niin perustavanlaatuisten aiheiden kun lasten oikeuksien ja koskemat-

tomuuden kanssa tuli omaa työskentelyä ja kaikkia tekemiä ratkaisuja pohtia eettisen 

vastuun kautta. Tutkimusosaaminen vahvistui paneutuessani työn teoreettisiin lähtökoh-

tiin. Myös tutkijan vastuun kantaminen on osa tutkimusosaamista.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opettajat ja vertaisopiskelijat kommentoivat työn sisältöä. 

Tarkennuskysymykset, ohjaukset ja kommentit voivat ohjata työtä kehittymään parem-

maksi, mutta lopullinen tuotos on tutkijan omalla vastuulla. Opinnäytetyöni aikana koen 

oppineeni perustelemaan tekemiäni valintoja ja seisomaan päätösteni takana. Lähteiden 

kriittinen tulkinta, niiden yhdistäminen ja analysointi konkreettiseen kokemaani ja nä-

kemääni oli osa tutkimusosaamista kuin myös kriittistä yhteiskuntaosaamista. Vieraassa 

kulttuurissa työskennellessä palveluosaamiseni kasvoi oman kulttuurikompetenssini 

myötä. Produktiota suunnitellessa piti pystyä ottamaan huomioon vaikuttava, ympäröivä 

kulttuuri, jotta pystyisimme kohtaamaan nuoret heille hyödyllisellä tavalla.  

 

Osallisuuden tukeminen kulki punaisena lankana tyttöjen viikon läpi. Tuomalla esiin 

tyttöjen oikeudet, annettiin heille myös mahdollisuus vaikuttaa oman elämän suunnan 

muuttamiseen. Osallistamisen näkökulma vaikutti kaikkiin valitsemiimme tehtäviin ja 

harjoituksiin. Pyrkimys siihen, että arvostetaan sitä tietoa ja rohkeutta mikä tytöissä jo 

ennaltaan oli, mahdollisti uuden rakentamisen jo osatun päälle. Johtamisosaamista sain 

omalta osaltani ollessa työparini kanssa vastuussa hankeen suunnittelusta ja toteutukses-

ta alusta loppuun asti. Johtamisosaamisessa myös tiedon eteenpäin siirtäminen on tärkeä 

osa jatkuvaa kehitystä. Raportoimme tiivisti projektin kulkua järjestön muille työnteki-

jöille, jotta harjoittelumme päätyttyä paikallinen henkilökunta pystyisi jatkamaan teke-

määmme työtä. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana perehdyin aiheen teoriapohjaan syvällisemmin ja ana-

lysoin kokemaani erilaisiin teoreettisiin viitekehyksiin verraten. Olen ollut hyvin tyyty-

väinen tekemiimme valintoihin, sillä mitä enemmän aiheeseen olen perehtynyt, sen tär-

keämmältä työmme tuntuu. Olen ollut yhteydessä järjestöön myös opinnäytetyöproses-

sin aikana ja on ollut ilo kuulla, kuinka aloittamamme työ on jatkunut ja kuinka nuorilta 

saatu palaute viikon tärkeydestä on kuultavissa edelleen lähes vuosi tyttöjen viikon to-
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teuttamisen jälkeen. Jatkosuunnitelmissa on ollut kääntää työ englanniksi, jotta SCEF 

voisi hyödyntää tuotosta myös heidän toiminnassaan.    

 

Opinnäytetyöni liittyy tiiviisti omaan ammatilliseen kasvuuni sosionomina tulevaisuu-

dessa yhä monikulttuurisemman asiakasryhmän parissa. Omaa ammatillista kasvuani on 

oppia perustelemaan löytämääni tietoa ja oppia soveltamaan niitä työpaikan toiminta-

kulttuuriin sopivaksi. Kokemus ulkopuolisena ja erilaisena olosta kasvatti ammatillista 

herkkyyttäni kohdatessani jatkossa sosiaalialan kohderyhmiä. Asiakkaiden monimuotoi-

suus vaatii ammattilaiselta enemmän, mutta parhaimmillaan se on myös hedelmällisintä 

työskentelyä. Opinnäytetyöni aiheen kohdistuminen lasten ja nuorten parissa toimimi-

seen tuntui luontevalta, koska olen erityisesti kiinnostunut lasten kanssa työskentelystä 

ja opinnoissani tämä teema on korostunut alusta alkaen. Käsiteltävän aiheen ollessa hy-

vin herkkäluontoinen, korostuu lapsuuden kunnioittamisen arvot perinteisempää lap-

suuden ikäkäsitettä laajempaan näkökulmaan. Opinnäytetyössäni lapsuus käsitetään ni-

menomaan oikeutena ilman tarkkoja ikäjakaumia. Erilaisen lapsuuden kohtaaminen aut-

toi luomaan perspektiiviä työskentelyyn lasten parissa myös Suomessa. Lapsuuden 

muuttuessa kasvuympäristön mukaan ei tulisi vaikuttaa lapsuuden kunnioittamiseen.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana sain huomata, kuinka ammatillinen kasvu on itsessään 

paljon osiaan laajempi summa kuin mitä tiedollinen opetus meille koulussa on antanut. 

Tyttöjen viikon aikana kohdattuihin haasteisiin ei ollut valmiita vastauksia tai materiaa-

lia minkä puoleen kääntyä. Eettisesti haastavissa kysymyksissä ja kohtaamisissa mitat-

tiin ammatillisuutta ja sitä vähitellen kertynyttä pääomaa, mitä erilaiset teoriat, kohtaa-

miset ja käytännöt ovat opiskelujen aikana luoneet. Varmuus, rohkeus ja ennakkoluulot-

tomuus kasvavat vähitellen ja ne ovat ominaisuuksia, mitkä sitovat ammatillisen tiedon 

ja taidon suuremmaksi kokonaisuudeksi. 

 

Opinnäytetyön tavoitteiden ollessa voimaannuttavia, oli konkreettisten muutosten arvi-

ointi haastavaa. Miten lyhytaikaisen produktion vaikutuksia osallistujien arkeen, tai jopa 

asuinalueen yhteisön arkeen, voisi mitata tai tuoda esiin? Mikä tahansa muutos lähtee 

liikkeelle tiedon saamisesta. Toivoisin, että järjestämämme tyttöjen viikko sai kylvettyä 

tiedon siemenen, jota voi lähteä kasvattamaan tulevaisuudessa. Nuorilta saatu palaute ja 

järjestön toiminta kurssimme jälkeen on antanut positiivista uskoa muutoksen syntymi-

selle. Toivoisin, että jatkossa tyttöjen viikon ajatusta voitaisiin soveltaa myös poika-
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ryhmälle. Ryhmämme tytöt toivoivat myös pojille suunnattua seksuaalikasvatusviikkoa, 

jotta pojat ymmärtäisivät itse tyttöjen seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset heidän 

elämässään. Seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu myös poikia kohtaa, joten turvataito-

jen ja lasten oikeuksien esiin tuomista olisi aivan yhtä tärkeää kohdistaa myös poikiin. 

Erityisesti tunnetaitojen käsittely olisi mielenkiintoista kulttuurissa, missä miesten rooli 

on hyvin maskuliininen.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista myös kokeilla miten toteuttamamme hanke 

olisi siirrettävissä Suomeen. Suomessa ja muissa länsimaissa seksuaalikasvatusta on 

tutkittu paljon ja sen opettaminen on integroitu peruskoulun oppimäärään. Turvataidot 

ovat tulleet terveysnäkökulman rinnalle vaikuttavaksi osaksi seksuaalikasvatusta ja eri-

laisia hankkeita toteutetaan kouluissa ja järjestöissä. Tiedon epätasainen jakautuminen 

herättää kuitenkin ajatuksen lasten epätasa-arvosta. Samaan aikaan kun länsimaat kehit-

televät erilaisia standardeja ja suosituksia, Afrikassa seksuaalikasvatus on vielä hyvin 

lapsenkengissä. Miten kulttuurien välistä kuilua saisi kavennettua, jotta mahdollisim-

man moni lapsi saisi tietoa ja taitoja turvallisen, koskemattoman lapsuuden tueksi? 

 

Päätän opinnäytetyöni samalla tavoin kun päätimme tyttöjen viikon Ghanassa. Lainaus 

kappaleesta "Tytöt" kiteyttää Stop sexual abuse! -viikon tavoitteemme. Kappaleen myö-

tä lähetimme tytöt jatkamaan kasvun matkaansa ihaniksi, vahvoiksi naisiksi. Samaan 

aikaan oma ammatillinen osaamiseni hioutui hitaasti kohti tulevaisuuden haasteita sosi-

aalialan uralla.  

 

"Sua ei ole tehty, kenenkään kylkiluusta 
ei raudasta tai puusta, 
Miten tyttöjä tehdään? 

No, ne on toisia aineita,  mistä tämmöset koostuu. 
ne kasvaa ihanaksi, 

ja pärjää pakon eessä, 
kun itsensä ne itse kasvattaa. 

Tehän ootte jo oikein, 
kun te ootte vaan just noin. 

Kaikki mitä te teette ja se miten te ootte." 
 

Vesala 2012. 
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LIITE 1: Lupakirje  
      

     15.4.2013 

 

To:  XXXXX School's Headmistress 

 

From: Street Children Empowerment Foundation (SCEF) 

 

 

Dear Headmistress, 

 

 

During the children's spring break week, SCEF organizes a new program called ”Stop 
Sexual Abuse!”. Programs main goal is to introduce 10-15-year-old girls to the theme 
of sexual abuse and to teach them that sexual abuse is always intolerable. Week last-
ing period includes activities and games that introduces girls to some ways to say no 
and protect themselves. We are working towards making vulnerable girls in James 
Town aware about their rights and possibilities, and as an end result manage to em-
power girls to cherish their childhood and rights to their own body. Stop Sexual Abuse -
week is another bridge bonding SCEF closer to the girls life, emphasizing the meaning 
of safe place and trusted persons. 
 
We are now asking for a permission for some of your school's students to be a part of 
our program. Program is being held on James Town at our office, between 22.4 – 
26.4.2013.  We sincerely think that children, especially girls in Ghana, Accra, are in 
need of education about sexual awareness. Our main goal is to empower girls and of-
fer them educational activities during spring break. 
 
 
Sincerely, 
 
On behalf of Street Children Empowerment foundation, 
 
Anni Paakkinen and Milla-Riina Lehti  
 


