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ONNELLISENA EI MUISTA,
MILTÄ SURU TUNTUU

Sinikka Aapola & Ilka Kangas: Vöis

te/yöja vastarintaa: Tarinoita naisten

selviytymisestä. Gaudeamus, Tam

pere 1994, 190s.

Maarit Vastia & Katriina

Perkka-Jortikka: Henkinen vökivafta

työpaikoilla. Henkinen hyvinvointi ja

sen uhat. Gaudeamus, Tampere

1994, 112s.

Riitta Prusti: Kiirastuli. Toim. Ritva

Reinboth. Gummerus, Jyväskylä

1994, 195s.

Vöistelyö ja vastarintaa, Henkinen

vökivalta työpaikoilla jaKiirastuli kos

kettelevat henkistä väkivaltaaja sek

sismiä eri näkökulmista. Kirjojen ai

neistona on henkilökohtaisiin

kokemuksiinjatuntemuksiin perus

tuvia, omaelämäkerrallisia tarinoi

ta.

Suomessa väkivallan en muo

dotovatsekätutkimuskohteinaettä

puheenaiheina vielä harvinaisia.

Vaikka naisliikeessä on puhuttu esi

merkiksi seksismistä jo vuosikym

meniä, aihepiiristä on täällä lähinnä

vaiettu. Työpaikoilla tapahtuvaan

henkiseen väkivaltaan ei ole myös

kään kiinnitetty paljoa huomiota.

Aihepiiri on saanut julkisuutta vasta

hiljattain, kun mobbaus kriminali

soitiin Ruotsissatammikuussa 1994.

Vaikenemisella on todennäköisesti

tekemistä sen kanssa, että Suomi ei

ole ollut herkkä reagoimaan väki

valtaan muillakaan alueilla - ei lain

säädännöllä, institutionaalisilla toi

menpiteillä, tutkimuksella eikä

keskusteluilla. Tämän aukon paik

kaajinaAapolanja Kankaan, Vartian

ja Perkka-jortikan ja Prustin kirjat

ovat uraa uurtavassa asemassa.

Väistelyä ja vastarintaa -teok

sessaan Sinikka Aapola ja Ilka Kan

gas kirjoittavat seksismistä ja siitä

selviytymisestä. Sukupuoliseksi syr

jinnäksi eli seksismiksi he määritte

levät karsinoivan, epätasa-arvoisen

ja erityisesti naisille haitallisen toi

minnan, ajattelun ja kielenkäytön,

jota voi ilmetä millä tahansa elä

mänalueella. Maarit Vartian ja Kat

din Perkka-Jortikan kjLjan tavoit

teena on viedä eteenpäin

keskustelua yhteisöllisyydestä ja

henkisestä väkivallasta työpaikoilla.

Henkinen väkivalta on heidän mu

kaansa alistamistajatkuvalle kieltei

selle kohtelulle: toistuvaa kiusaa

mistaja epäeettistä käyttäytymistä.

Olennaiseksi syyksi henkisen väki

vallan yleisyyteen työpaikoilla he

näkevät ihmisten välistä kilpailua

ruokkivat järjestelmät. Henkinen

väkivalta ja seksismi ovat keskeisiä

teemoja myös Riitta Prustin ‘Kiiras

tulessa. Päiväkirjoihinsa pohjautu

vassa, omaelämäkerrallisessa kirjas

saan hän kertoo koskettavasti

työpaikan menettämiseen ja työt

tömyyteen liittyvistä ahdistuksen,

edstäytyneisyyden ja voimattomuu

den kokemuksistaan.

Seksismi on henkisen väkivallan

yksi muoto. Sekä seksismi että hen

kinen väkivalta liittyvät näissä kir

joissa naiseuden ja mieheyden, elä

mänsfäärin ja organisaatiosfäärin,

puhetapojenjatunteiden ilmaisujen

erilaiseen arvottamiseen. Kirjat ha

vainnollistavat hyvin, miten kätket

tyä ja hienovaraista henkinen väki

valtavoi olla. Kiusaamisen, syrjinnän

ja seksismin kaltaista henkistä vä

kivaltaa on myös vaikea ‘todistaa’

tai selittää muille, Se on luonteel

taan kollektiivista: kun syyllisyysjae

taan, kenenkään ei tarvitse tuntea

sitä. Epämiellyttävissä tilanteissa on

vaikea arvioida, milloin on kyse

henkilökohtaisista ominaisuuksista

ja milloin jostain muusta. Pitkään

‘kiusatut’ epäi/evätkin helposti pait

si osaamistaan, taitojaan ja kyky-

jään, myös mielenterveyttään.
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Seksismiä ja henkistä väkivaltaa epäoikeudenmukaiselta kohtelulta täviä, ja tiedostamattoman sivuut

koskevien tutkimusten vähäisyys on

sikäli outoa, että juuri näiden väki

vallan muotojen näkökulmasta itse

yliopistot olisivat tutkimusaineisto

na herkullisimmasta päästä. Julkis

hallinnon byrokraattiset hierarkiat

tuntuvat olevan varsinaisia työpaik

kaväkivallan pesimispaikkoja sekä

Prustin että Vartian ja

Perkka-jortikan kirjojen perusteel

la. Kilpailuasetelmiin ja esimies- ja

ohjaussuhdedippuvuuksiin perustu

vina yhteisöinäyliopistoista löytyy

edellytyksiä monenlaisille konflik

teille. Keskinäisen kilpailun ylläpitä

minen toteutuu yliopistoissa samoil

la ehdoilla kuin esimerkiksi

ay-liikkeissä: vähättely ja sivuutta

minen onsiedettävä osana ‘systee

miä’ samalla tavoin kuin Prustille

(s. 107) oli ay-toiminnassa ‘alusta

saakka selvää, että ei auta huudella

epäoikeudenmukaisuuksista’. Myös

Vartian ja Perkka-jortikka (s.42) kir

joittavat, että toisen ajatusten ja

suunnitelmien omiminen omiksi on

tyypillistä kollegoiden välistä hen

kistä väkivaltaa byrokraattisissatyö

yhteisöissä. Tästä noviisiuttaan ää

neen valittavat vaiennetaan yleensä

välittömästi, Aina löytyy joku ‘oma

pesä’, jonka ‘likaaminen’ syytösten

kaltaisilla ‘pahoilla puheilla’ leima

taan sopimattomaksi käytökseksi.

Henkisen väkivallan esiinnosta

mista ei helpota sekään, että uhriksi

joutuneet usein häpeävät ja vai

kenevattapahtuneesta. Toisten kiu

saaminen kuuluu kulttuurissamme

‘keskenkasvuisuuteen’, lapsuuteen,

koulun ja kodin pihoille, aikuisten

valvovan ja valistavan silmän ulot

halutaan sulkea silmät ja uskotella

myös itselleen, ettei sitä tapahdu

ainakaan omassa’ lähipiirissä. Väki

vallan sivuuttaminen ja huomiotta

jättäminen on myös piintynyt tapa,

joka estää väkivallan läsnäolon huo

mioimista. lhmissuhderistiriitojen

esille ottamista usein pelätään ja

vältellään viimeiseen asti. Yleinen

toive on, että aika hoitaa kiperät

asiat. Koniliktiksi saakka kärjistynyt

henkinen väkivalta etenee kuiten

kin prosessina, joka noudattaa sa

moja lainalaisuuksia kuin väkivaltaiset

konfiiktit yleensä: ‘ihmisarvon kun

nioitus vähenee ja ihmiset alkavat

kohdella toisiaan enemmän ob

jekteina kuin ihmisinä’ (Vartia ja

Perkka-jortikka s.46).

Kun seksismi ja henkinen väki

valta sivuutetaan ja sisäistetään, uh

rit tuntevat itsensä puolustus

kyvyttömiksi ja oppivat

huomaamattaan alistamaan ja syyl

listämään itseään. Tähän vaivaan

Aapola ja Kangas suosittelevat itse

tunnon, rohkeudenja itsetuntemuk

sen lisäämistä. He painottavat sek

sismistä selviytymistä ja korostavat

naisia aktiivisina, älykkäinä ja rohkei

na toimiloina. Selviytymiskeinoiksi

he nimittävät niitä toimintatapoja

tai keinoja,4jotka edellyttävät tie

toista päätöstä halutusta, oikeasta

tai sopivastatoimintavaihtoehdosta.

Selviytymistä voi heidän mukaansa

olla myös aktiivisesti luotu suh

tautumistapa, kunhan se liittyy omi

en toiveiden ja tahdon toteu

tumiseen (Aapola ja Kangas s. 17).

Selviytymiskeinojen kriteereinä

aktiivisuuden ja tietoisuuden vaati-

tavina myös keskusteluja ja tulkin

toja kapeuttavia. Mielestäni tiedos

tamattomat toimintamallit ja

asenteet toimivat käytännön elä

mässäselviytymiskeinoina siinä mis

sätietoisetja aktiiviset päätöksettai

valinnat. Esimerkiksi ‘silmien sulke

minen kipeinä hetkinä ei yleensä

ole tietoista, mutta saattaa silti hel

pottaa elämää ja auttaa selviyty

mään joissakin tilanteissa. Alistavi

en rakenteiden ja käytäntöjen

näkeminen voi joskus olla liian ras

kas kokemus, eivätkä nöyryys ja

mukautuvaisuus elämän yllättävissä

käänteissä aina tarkoita alistumista

tai ajautumista. Muiden muassa

monet väkivallan kohteena olleista

naisista ovat selviytyneet tiedosta

mattomuudestaan ja passiivisista

hetkistään huolimatta, ja ovat jäl

keenpäin silti onnellisia kestämises

tään ja selviytymisestään.

Tärkeämpää kuin määritellätar

kasti, mikä on henkistä väkivaltaatai

mitkä ovat selviytymiskeinoja ja

mitkä eivät, on väkivallan kokemus

ten, vaikutusten ja seurausten nä

kyyäksi tekeminen. Mielestäni näi

denkin kirjojen koskettavinta antia

ovat kertomukset henkisen väki

vallan kohteena olemisesta. Koke

muksia jakamalla voi lisätä tietoa ja

ymmärrystä - muistuttaa vaikka sii

tä, että asiat eivät aina ole pelkäs

tään itsestä kiinni. Tiedostaminen

voi vähentää myös väkivaltatilan

teille kulttuurissamme tyypillistä

uhrin syyllistämistä ja uhreille omi

naista itsensä’ syyttämistä.

Luin Prustin Kiirastulen näistä

kirloista viimeisenä. Koin sen tär

tumattomiin. Siksi kiusaamiselta ja mukset ovat mielestäni hengästyt keäksi ja huojentavaksi muistutuk



seksi siitä, että reippaiden ja rohkei

den tekojen ja asenteiden välissä

on lupa tuntea itsensä myös hei

koksi ja voimattomaksi.

Prusti kertoo kirjassaan avoi

mesti paitsi elämää ohjailevasta ja

sääntelevästä byrokraattisesta vii

dakosta, ay-liikkeen ja poliittisen

eliitin ymmärtämättömyydestä ja

naisten syyllistämisestä. myös työt

tömyyteen liittyvistä leimautumisen,

huonouden ja kykenemättömyy

den tuntemuksista. Toisin kuin Aa

polan ja Kankaan ja Vartian ja

Perkka-Jortikan kirjoissa Kiirastulessa

pääsee kuuluville myös se, että hen

kisestä väkivallasta selviytyminen on

aikaa vievä prosessi. Siihen kuuluu

myös surutyö, tuska, katkeruus ja

viha, jopa ruumiillinen kipu huo

nosti nukuttujen öiden kylkiäisenä.

Harva on niin vahva, että selviää

masentumatta, Mutta ihmiset sel

viävät masentumisistaan, suruistaan

ja peloistaan. heikkouksien ja vah

vuuksienvuoroteluistaan huolimat

ta - tai ehkä juuri niiden ansiosta.

Sekä Aapolan ja Kankaan alle

viivaama vahvuuden ja rohkeuden

korostaminen että Vartian ja

Perkka-jortikan ratkaisukeskeiset

näkökulmat ovat tärkeitä ja monis

sa tilanteissa kannatettavia. Voi mak

kuuden ja aktiivisuuden esiin tuo

misen ei kuitenkaan tarvitse

tarkoittaa elämän säröisyyden ja

ristiriitaisuuden sivuuttamista, tai

kivuista ja heikoista hetkistä vaike

nemista. Ahdistuksen, häpeän ja

passiivisuuden tuntemukset eivät

yleensä tarkoita tahdottomuutta

tai luovuttamista. Pikemminkin ne

kertovat elämän ristiriitaisuuksista:

aikomusten ja mahdollisuuksien

kohtaamattomuudesta.

Kaikki kolme kirjaa ovat tär- 1
keitä puheenvuoroja vaietuista

väkivallan muodoista. Prustin Kii- 1
rastulen lukemisen jälkeen Aa-

polan ja Kankaan ja Vartian ja

Perkka-jortikan kirjat tuntuivat

kuitenkin paikoitellen ulkokoh

taisilta ja neuvoja jakelevilta.

Ikäänkuin kirjoittajat olisivat kir

joittaessaan unohtaneet, miten

ristiriitaisia, vaikeasti hahmottu

via ja monisyisiätuntemuksiavä

kivallan kohteena olemiseen liit

tyy. Tämä saattaa osaltaan johtua

kirjoittajien -ja lukijan - erilaisista

positioista ja motivaatioista, Sii

nä missä Aapola ja Kangas ja

Vartiaja Perkka-jortikka erittele

vät aihepiiriä ja esittelevät ratkai

suvaihtoehtoja, Prusti on anta

nut ‘tunteiden riehua’ kirjansa

sivuilla. Samalla hän muistuttaa

lukijaa siitä, että ‘onnellisena ei

muista, miltä surutuntuu’ (s. 176).

Marita Husso

Odoiajo on ‘rTM ja toimii Suo

men Akatemian tutkjanaJyväsky

Iän yliopiston filosofian ja yhteis

kuntatieteiden laitoksessa (PL 35,

40351 jKL)
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