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SYNOPSIS 
 
Vuonna 1986 iranilaisessa kylässä 
ranskalaisen toimittajan sanelimeen tallentuu 
erään kylän asukin, Zahran, järkyttävä 
paljastus epäoikeudenmukaisen ja julman 
kohtalon kokeneesta Sorayasta.  

Dramaattinen, tositapahtumiin perustuva 
kertomus viattomaan naiseen kohdistuvasta 
sorrosta ja epätasa-arvosta sekä rohkeasta 
yrityksestä saattaa yhteisön järkyttävät 
salaisuudet maailman tietoon. 
 
(Lähde: Scanbox Finland Oy) 

 

VINKKEJÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 

 
Ennen elokuvaa  
 
 
Naisen kivitys – elokuvaan 
orientoituminen  
 
Seuraava tietopaketti on tarkoitettu 
taustatiedoksi ja tueksi opettajalle, jotta hän 
voi valmistella oppilaita ennen elokuvan 
katsomista sekä käyttää tehtävien ja 
keskustelun pohjana oppilaiden kanssa. 
 
Naisen kivitys -elokuva käsittelee vakavia ja 
vaikeita asioita. Yksinkertaisimmillaan se 
kertoo yhteen naiseen kohdistuvan väkivallan 
ja alistamisen kierteestä, joka huipentuu 
yhteisölliseen kivitysrituaaliin. Laajemmin 
katsottuna siinä tarkastellaan perimmäisiä 
ihmisoikeuskysymyksiä, kuten yksilön 
itsemääräämisoikeuden ja sananvapauden 
rajoittamista sekä pohditaan moraalia, siis 
kykyä erottaa oikea ja väärä.  
 
Vaikka kertomus sijoittuukin 1980-luvun 
Iraniin, ovat ihmisoikeuksien puutteet ja 
väkivalta edelleen ajankohtaisia teemoja 
kaikissa maailman maissa. Elokuvan 
katsomisen tulisi siksi johtaa hedelmälliseen 
keskusteluun ihmisoikeuksista, ei vahvistaa 

kulttuurien välisiä ennakkoluuloja. On tärkeää 
muistaa, että vaikka väkivalta tarinassa 
näennäisesti oikeutetaankin uskonnolla, 
vaikuttavat sen taustalla ennen kaikkea 
vanhat heimoperinteet, pinttyneet asenteet ja 
puhdas omaneduntavoittelu. Emme siis saa 
laajentaa elokuvan henkilöiden valintoja 
koskemaan kaikkia muslimeja, emmekä 
myöskään voi syyttää niistä islaminuskoa.  
 
Seuraavat avainkäsitteet auttavat 
ymmärtämään tarinassa kuvattujen ihmisten 
toimintaa heidän lähtökohdistaan käsin. 
 
 
Yhteisöllinen kunnia ja väkivalta 
 
Kunniakäsitys, jossa yksilön tekojen uskotaan 
voivan vahingoittaa yhteisöä, leimaa 
tyypillisesti kaikkia patriarkaalisia ja 
hierarkkisia yhteisöjä. Siihen liittyvät 
erityisesti naisiin kohdistuvat 
siveysvaatimukset (mm. neitsyys ennen 
avioliittoa ja aviollinen uskollisuus), joiden 
avulla naisten seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta ja vapautta 
kontrolloidaan. Pelkkä epäilykin naisen 
siveettömyydestä on vakava paikka, sillä 
häpeän pelätään langettavan jumalallisen 
rangaistuksen koko yhteisön päälle tai 
ainakin tarttuvan kaikkiin sen jäseniin. Kun 
yhteisön kunnia on uhattuna, se puolustautuu 
rankaisemalla syyllisenä pidettyä yksilöä. 
Rangaistuksen on vastattava 
ankaruudessaan teon vakavuutta, jotta 
yhteisön kunnia puhdistuisi. Tällainen 
maailmankuva oli tyypillinen niin 
esikristillisessä kuin keskiajankin Euroopassa 
ja vaikutti vahvasti länsimaiseen kulttuuriin 
vielä valistuksen jälkeen.  
 
Yhteisöllinen väkivalta voi olla niin sanottua 
oman käden oikeutta tai osa virallista 
järjestelmää ja kirjoitettuja lakeja. Sitä on 
esimerkiksi viime aikoina mediassa 
puhuttanut ”kunniaväkivalta”, jossa suvun 
kunnia halutaan palauttaa pahoinpitelemällä 
tai surmaamalla sitä loukannut henkilö, 
useimmiten nainen. Siihen kuuluvat myös 
häpeärangaistukset, jotka olivat osa 
rangaistusjärjestelmää esimodernissa 
Euroopassa. Suomessakin saatettiin seistä 
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vielä 1800-luvun lopulla häpeäpaalussa 
esiaviollisten suhteiden takia. Kunnian 
puolustamisella perusteltua 
väkivaltaa/rangaistuksia edesauttavat häpeän 
pelko ja ryhmäpaine. Yhteisöllisen väkivallan 
vastustamista hankaloittaa se, että yhteisön 
johtajien päätöksiä ei useinkaan voida 
kyseenalaistaa ilman vakavia seurauksia.  
 
 
Kivitys laajalti eri kulttuureissa 

Kivitys on teloitusmenetelmä, jossa ryhmä 
kivittää tuomitun kuoliaaksi. Sitä pidetään 
yhtenä raaimmista ja epäinhimillisimmistä 
käytössä olevista teloitusmenetelmistä.  

Nykyään kivitystä käytetään muutamissa 
Šharia-lakia soveltavissa islamilaisissa 
maissa muun muassa uskottomuudesta 
tuomittujen naisten teloittamiseen, mutta 
syytteet vaihtelevat ja miehiäkin on kivitetty. 
Naisia syrjivät lait ja tavat mahdollistavat 
kuitenkin useammin naisten seksuaalisen 
käyttäytymisen kontrolloinnin ja syyllistämisen 
verrattuna miehiin. Koraanissa itsessään ei 
kuitenkaan mainita kivitystä tuomiona.  

Kivitystuomio on ollut laajalti käytössä 
aiemmin eri kulttuureissa. Kivitys 
rangaistusmuotona mainitaan mm. muinaisen 
Kreikan historiassa, juutalaisessa perinteessä 
(Toora, Talmud), Vanhassa Testamentissa. 
Vuonna 2008 kivitystuomio on edelleen 
käytössä laillisena aviorikoksen tuomiona 
seuraavissa maissa: Iran, Afganistan, Nigeria, 
Pakistan, Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit. 
Kysymyksessä on ihmisoikeuksia räikeästi 
loukkaava, mutta määrällisesti harvinainen 
käytäntö. Iranissa toimivat 
ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet 
muutamista kivitystuomioista vuositasolla, 
vaikka todellista lukumäärää on ilmiön 
luonteen takia vaikea arvioida.   

 
Sharia-laki 
 
Islamin laki eli sharia on Koraaniin sisältyvä 
moraalinen ohjenuora, joka säätelee 
uskovien elämän kaikkia osa-alueita. Laki 
itsessään on jumalallinen ja siksi 
muuttumaton, mutta sen tulkinta on ihmisten, 
siis käytännössä yhteisön johtajien käsissä.  

 
Sharia ei vastaa länsimaista lakikäsitystä 
(siviili- ja rikosoikeus), vaan se sisältää 
runsaasti säädöksiä mm. pukeutumiseen, 
ruokailuun, rukoukseen, hyvään käytökseen 
ja sukupuolten välisiin suhteisiin liittyen. 
Rikokset ja niiden rangaistukset ovat 
shariasta siis vain pieni osa. Periaate on, että 
jos ihminen noudattaa shariaa, hän ei edes 
tule tehneeksi rikoksia.  
 
Yleensä shariaa käytetään lähinnä perhe- ja 
perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. 
Usein sharia -tuomioistuimet toimivat 
paikallistasolla, rinnakkain varsinaisen 
oikeuslaitoksen kanssa, tai lakeja 
täydennetään parlamentin säädöksillä 
(Pakistan ja Iran). 
 
 
Iranin historia 
 
Vuonna 1979 Iranissa tapahtui Ajatollah 
Khomeinin johdolla islamilainen 
vallankumous, jonka seurauksena maan 
hallinnosta tuli pappisjohtoinen eli 
teokraattinen. Politiikassa korostuivat 
konservatiiviset islamilaiset reformit, jotka 
vaikeuttivat ihmisten elämää ja rajoittivat 
heidän vapauttaan. Elokuvan tapahtumat 
asettuvat siis sellaiseen ajankohtaan Iranin 
lähihistoriassa, jolloin poliittiset muutokset 
mahdollistivat ja tukivat sharian äärimmäistä 
tulkintaa.  
 
Iranin ihmisoikeustilanne on edelleen heikko. 
Erityisiä ongelmakohtia ovat sananvapaus, 
naisten ja vähemmistöjen oikeudet sekä 
kuolemantuomiot. Mm. homoseksuaalisuus ja 
avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet voivat 
johtaa kuolemanrangaistukseen julkisesti 
hirttämällä. Myös kivityksiä tapahtuu 
edelleen.  
 
Amnesty International on omassa 
kampanjoinnissaan nostanut esille sen, että 
iranilaiset naiset eivät ole vain uhreja, vaan 
aktiivisia toimijoita omassa maassaan. 
Iranissa heitä kuunnellaan juuri tällä hetkellä, 
koska he eivät käy kampanjaa islamia, vaan 
epätasa-arvoa vastaan.  
 
 
Väkivalta 
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Väkivalta ilmenee eri tavoin ja pitää sisällään 
eri tekoja. Eri väkivallan muodot voivat olla 
olemassa samanaikaisesti. Väkivalta voi olla 
myös piilevää, jolloin se ilmenee jatkuvana 
väkivallan uhkana; se voi olla sekä yksittäisen 
ihmisen että yhteisön tai valtion sallimaa ja 
harjoittamaa. Keskeistä on se, että tekijä 
käyttää valtaa, kontrollia ja pakkoa 
alistaakseen uhrinsa. 
 
-Fyysinen väkivalta (mm. lyöminen, 
töniminen, ravistelu, ruumiinvamman 
tuottaminen) 
-Henkinen väkivalta (mm. nimittely, 
nöyryyttäminen, uhkailu, kiristäminen, 
vapauden rajoittaminen) 
-Seksuaalinen väkivalta (mm. ahdistelu, 
lähentely, koskettelu, seksiin pakottaminen, 
raiskaus) 
-Taloudellinen väkivalta (mm. rahan käytön 
kontrollointi, itsenäisen toimeentulon 
estäminen) 
-Rakenteellinen väkivalta (tiettyjä 
ihmisryhmiä syrjivää, laillista vallankäyttöä. 
Oikeuksien epäoikeudenmukainen 
jakautuminen eri ihmisryhmien kesken) 
-Uskonnollinen väkivalta (mm. uskonnon 
harjoittamisen rajoittamista tai pakottamista 
uskonnon harjoittamiseen) 
 
 
Yleistä tietoa naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta 
 
YK:n julistuksessa naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseksi (DEVAW, 1993) 
todetaan, että naisiin kohdistuva väkivalta on 
“osoitus 
miesten ja naisten historiallisesti epätasa-
arvoisista valtasuhteista, jotka ovat 
johtaneet miesten ylivaltaan ja heidän naisia 
kohtaan harjoittamaansa syrjintään” ja että 
“naisiin kohdistuva väkivalta on yksi niistä 
ratkaisevista sosiaalisista mekanismeista, 
joiden avulla naiset pakotetaan miehille 
alisteiseen asemaan”. 
 
Julistuksen mukaan väkivaltaa on “mikä 
tahansa julkisen tai yksityisen elämän piirissä 
tapahtuva sukupuoleen perustuva 
väkivallanteko, joka johtaa tai voi johtaa 
naisen fyysiseen, seksuaaliseen tai 
henkiseen vahingoittumiseen tai 
kärsimykseen, mukaan luettuina tällaisilla 
teoilla uhkailu, pakkovallan käyttö tai 

mielivaltainen vapaudenriisto.” (1. artikla) 
Naisiin sukupuolen perusteella 
kohdistettavalla väkivallalla tarkoitetaan 
väkivaltaa, jonka syynä on naisen sukupuoli 
tai joka koskettaa suhteettoman paljon 
nimenomaan naisia.  
 
Naisten kohtaama väkivalta on aina vakava 
ihmisoikeusloukkaus, johon valtion tulee 
puuttua. Miljoonat naiset kohtaavat väkivaltaa 
joka puolella maailmaa. Yleensä se on lähi- 
tai parisuhdeväkivaltaa, jossa tekijänä toimii 
puoliso, seurustelukumppani, miespuolinen 
perheenjäsen tai tuttu henkilö. Väkivalta on 
monimuotoisuudessaan yksi vakavampia 
uhkia naisten oikeuksien toteutumiselle ja 
tasa-arvon saavuttamiselle. Myös köyhyys ja 
taloudellinen riippuvaisuus ovat yleistä 
naisten keskuudessa, naiset ja tytöt kokevat 
rotu- ja muuta syrjintää, heillä ei ole täyttä 
valtaa päättää seksuaalikäyttäytymisestään 
eivätkä he pääse vaikuttamaan 
päätöksentekoon. Naisten eriarvoisuutta 
ylläpitävät myös naisiin kohdistuvien 
ihmisoikeusloukkausten riittämätön seuranta 
sekä naisten ja viranomaisten tietämättömyys 
naisten oikeuksista.  
 
Naisiin kohdistuviin murhiin ja tappoihin liittyy 
erilainen historia ja konteksti. On tärkeää 
ymmärtää, että erilaisen kontekstin ja 
historian takia miesten ja naisten 
väkivaltakuolemiin on puututtava eri keinoilla: 
toimenpiteet jotka voivat vähentää miesten 
väkivaltakuolleisuutta eivät välttämättä 
vähennä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eikä 
naisten väkivaltakuolemia. Ehkäisyn osana 
on oltava sukupuolikonstruktioihin 
sisältyvä valta-oletusten ja 
valtapositioiden purku suhteessa 
väkivaltaan ja sukupuolirooleihin. 
 
Naisiin ja tyttöihin kohdistuvia 
ihmisoikeusloukkauksia, joihin valtion on 
puututtava, ovat parisuhdeväkivallan lisäksi 
muun muassa: 

 
- Lähisuhteissa tapahtuva 

pahoinpitely ja seksuaalinen 
hyväksikäyttö 

o esimerkiksi 
Poliisiammattikorkeakoulu
n 12.10.2009 julkaisema 
tutkimus kertoo, että 
rikosilmoitusten perusteella 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

5 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

suurin osa lapseen 
kohdistuvasta 
seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä kohdistuu 
12 - 14 vuotiaisiin, ja 90 % 
tyttöihin.  
 

- Raiskaukset ja seksuaalinen 
väkivalta ylipäätään 

o Sekä poliisin tilastoinnin 
että uhritutkimusten 
mukaan seksuaalinen 
väkivalta on selkeästi 
sukupuolittunutta (esim. 
Tilastokeskuksen mukaan 
99 % raiskauksista ja 
seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä 
tuomituista on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
ollut miehiä. Naisten osuus 
kasvaa kun tarkastellaan 
esim. paritusrikoksia). 

o Amnestyn Case Closed - 
raportin mukaan Suomen 
seksuaalirikoslaki ei ole 
Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
(EIT, engl. ECHR) tai 
Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen (ICC) 
linjausten mukainen. 
Puutteellinen lainsäädäntö 
johtaa 
rankaisemattomuuteen 
naisiin kohdistuvissa 
seksuaalirikoksissa. 
 

- Seksuaalinen riisto, prostituutioon 
pakottaminen ja ihmiskauppa 

o YK:n toteuttaman 
tutkimuksen mukaan 80 % 
ihmiskaupasta liittyy 
prostituutioon ja 
seksuaaliseen riistoon. 
Raportin mukaan 
esimerkiksi Itä-Euroopasta 
ja Aasiasta lähtöisin 
olevista ihmiskaupan 
uhreista 60 - 83% on 
naisia (The United Nations 
Office on Drugs and 
Crime, UNODC, 2009) 

o Suomessa monet rikokset, 
jotka muualla Euroopassa 

tulkittaisiin ihmiskaupaksi, 
tulkitaan törkeäksi 
paritukseksi. Tämä 
tarkoittaa, ettei uhri pääse 
ihmiskaupan uhreille 
tarkoitetun 
auttamisjärjestelmän piiriin. 
Voidaan siis väittää, että 
Suomen lainsäädännön 
puutteellisuus johtaa 
prostituoituina toimineiden 
tai prostituutioon 
pakotettujen syrjintään.  
 

- Hyväksikäyttö sodan ja aseellisten 
konfliktien yhteydessä, kuten 
joukkoraiskaukset, seksuaalinen 
orjuuttaminen ja pakkotyöleirit. 

o Kansainväliset 
hallitustenväliset järjestöt 
(kuten YK) ovat vasta 
viime vuosina laatineet 
sopimuksia joilla naisten 
oikeuksia konflikteissa 
suojellaan (esim. YK:n 
turvaneuvoston 
päätöslauselmat 1325, 
1820 ja 1888) 
 

- Tyttösikiöiden abortointi  
o Nobel-palkitun Amartya 

Senin mukaan yli 60 
miljoonaa tyttölasta on 
”kadonnut” valikoivan 
abortoinnin takia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

6 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

TEHTÄVÄOSUUS 
 
 
Ennen elokuvaa  
 
Tehtävä 1.  
 
Tehtävän tarkoitus on tutustuttaa väkivallan 
ilmenemismuotoihin ja kiinnittää huomiota 
siihen, että naiset ja miehet kohtaavat 
erilaista väkivaltaa. Tehtävä johdattaa 
elokuvan aiheeseen ”naisen kivitys”. Ensin 
opettaja voi kysyä oppilailta, mitä 
väkivallan muotoja he tietävät. Muutaman 
vastauksen jälkeen hän pyytää pohtimaan 
onko miehiin ja naisiin kohdistuva 
väkivalta samanlaista vai erilaista. Opettaja 
jakaa taulun kahteen osaan (naiset/miehet) ja 
kirjoittaa otsikoiden alle oppilaiden vastausten 
perusteella eri väkivallan muodot sen mukaan 
kumpaa sukupuolta ko. väkivalta erityisesti 
koskettaa. Tehtävän lopuksi oppilaat voivat 
pohtia, mistä erot johtuvat. 
 
(Miehet: esim. väkivallan uhriksi joutuminen 
julkisella paikalla, sotilaaksi joutuminen. 
Naiset: ks. edellä) 
 
 
Elokuvan aikana pohdittavaksi 
 
Tehtävä 2.  
 
Kysymykset annetaan oppilaille ennen 
elokuvan katsomista pohdittavaksi elokuvan 
aikana ja kotona. Kysymysten purku tapahtuu 
seuraavalla oppitunnilla.  
 
1. Miksi Soraya ei voinut ottaa avioeroa 
miehestään? 
- naisen taloudellinen riippuvuus 
aviomiehestä, pienet lapset, Mullahin 
ahdistelu, naimattoman naisen turvattomuus 
 
2. Miksi ja millä tavalla naisten ja miesten 
roolit elokuvassa eroavat toisistaan? 
tyttöjen/poikien? 
- naiset: passiivisuus, alistuvaisuus, 
siveellisyys, kodinpiiri, kouluttamattomuus, 
riippuvuus, kunniallisuus, naiset myös 
vahtivat toistensa siveellisyyttä 
- miehet: hallitsevuus, päätöksenteko, naisen 
siveyden kontrolli (miehen kunniallisuus 
riippuvainen naisen siveydestä), veljeys, 
taloudellinen valta. 

- tytöillä ei samoja mahdollisuuksia esim. 
päästä pois kylästä kuin pojilla, eriarvoisuus 
vanhempien edessä. 
 
3. Miten naisten elämää rajoitettiin 
yhteisössä? 
- sidottu kodinpiiriin; ei mahdollisuutta 
koulutukseen/työelämään 
- väkivallan pelko; fyysinen sekä henkinen 
väkivalta sekä pelon alla eläminen 
-jatkuva yhteisön vartio täydellisestä 
siveellisyydestä; katseet, eleet, kosketukset 
yms. 
 
4. Miksi todistajat, autonkorjaaja ja Mullah, 
suostuvat valheelliseen todistukseen? 
- Sorayn aviomiehen yliote Mullahin 
menneisyyteen (oman maineen suojelu). 
- autonkuljettajan perheen uhkailu, 
oppimattomuus suhteessa vallanpitäjiin. 
 
5. Miten yhteisön miehet perustelevat 
toimintansa? 
- naisen aviorikos tuomittava; viittaukset 
”Jumalan sanaan”.  
- miesten kunnian; aviomiehen, Sorayan isän, 
poikien, koko yhteisön kunnian palautus. 
 
 
Elokuvan jälkeen 
 
Tehtävä 3. Väkivallan sukupuolittuminen 
 
Oppilaita voi kehottaa ensin palauttamaan 
mieleen väkivallan muotojen luokitteluun 
liittyvän tehtävän, sen jälkeen he voisivat 
pohtia pienissä ryhmissä tai pareittain 
seuraavia kysymyksiä: 
 
Mitä väkivallan muotoja tässä elokuvassa 
esiintyi? Olisiko elokuva uskottava, jos 
kuvittelette kaikki elokuvassa esiintyvät 
naiset miehiksi ja miehet naisiksi? Miksi?  
 
Miten naisiin kohdistuva väkivalta ilmenee 
Suomessa? Arvatkaa kuinka monta naista 
kuolee vuodessa lähisuhdeväkivallan 
uhrina?  
- Suomessa suurin osa naisiin kohdistuvista 
henkirikoksista tapahtuu parisuhteessa, 
vuosittain Suomessa n. 20 naista kuolee 
lähisuhdeväkivallan uhreina, ja tuhannet 
saavat vammoja. Vrt. miehiä n. 5. 
- Suomi sijalla 5.henkirikostilastoissa EMU-
maista ja 11. sijalla EU maissa; Länsi-
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Euroopan maihin verrattuna Suomi on 
vertailutilaston kolmen ”kärjessä”.  
- Hyvä huomioida keskustelussa, mikäli siinä 
nousee päällimmäiseksi naisiin kohdistuva 
väkivalta eri kulttuureissa: kun he 
(maahanmuuttajat, muiden kulttuurien 
edustajat) tappavat vaimonsa meillä 
puhutaan kunniaväkivallasta mutta kun me 
tapamme vaimomme on kyse perheriidasta. 
Miesten naisiin kohdistaman väkivallan 
takana on Suomessakin häpeän ja 
kunnianmenetyksen tunnetta joka purkautuu 
raivona ja aggressiona. Tällä aggressiolla on 
usein tavoite: miehen valta-aseman 
palauttaminen ja vahvistaminen 
parisuhteessa.  
 
Miten ihmisoikeuksia voidaan edistää ja 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa estää?  
 
- Väkivaltaa kohdannutta naista on 
kuunneltava ja uskottava.  
- Väkivaltaa on noustava vastustamaan ja se 
on tuomittava aina, kaikkialla. 
- Väkivallan ehkäiseminen ja naisten 
ihmisoikeuksien edistäminen vaatii 
vastuunottoa valtioilta ja viranomaisilta;  
viranomaisten on puututtava 
väkivaltatilanteisiin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, väkivallan tekijät on 
saatettava vastuuseen teoistaan, uhreille on 
tarjottava tukea ja apua. 
- Valtion on kumottava haitalliset 
uskonnolliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
perinteet.  
- Naisten yhdenvertaista oikeutta poliittiseen 
valtaan, työntekoon, päätöksentekoon ja 
resursseihin on edistettävä. 
 
 
Tehtävä 4. Seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus 
 
a) Lukekaa seuraava runo ja pohtikaa 
mistä se kertoo. Mihin konkreettisiin 
tilanteisiin se voi liittyä (esim. 
seurustelusuhteet, opiskelu ja työt, ajatukset 
avioliitosta myöhemmin elämässä)? 
 
Mulla on oikeus 
päättää missä mun rajat menee. 
Mulla on oikeus säätää ne itse. 
 
Mulla on oikeus mun kehooni. 
Oikeus määrätä, kuka saa koskea ja miten. 

 
Mulla on oikeus tuntea mun tunteita, 
mulla on oikeus näyttää siltä miltä haluan. 
Mulla on oikeus olla sitä mieltä mitä haluan. 
 
Mulla on oikeus mun rajoihin. 
Ja sulla sun. 
 
 
b) Tutustukaa sitten alla olevaan 
määritelmään. Sen jälkeen kukin ryhmä 
valitsee yhden oikeuden ja miettii miten 
sitä loukataan nuorten arkielämässä. 
 
World Association for Sexual Health 
(Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö) laati 
seksuaalioikeuksien julistuksen vuonna 1999. 
Julistuksessa todetaan, että 
seksuaalioikeudet ovat universaaleja 
ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kaikille 
ihmisyksilöille luonnostaan kuuluvaan 
vapauteen, arvoon ja tasavertaisuuteen. 
Vaikka WAS:in julistus ei ole valtioita sitova 
kansainvälis-oikeudellinen asiakirja, se 
perustuu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen 
julistukseen, jonka lähes kaikki maailman 
valtiot ovat allekirjoittaneet. WAS:in 
julistukseen kuuluvat mm. seuraavat 
oikeudet: 
 
o Oikeus seksuaaliseen vapauteen. 
o Oikeus seksuaaliseen 
itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen 
loukkaamattomuuteen ja fyysisen kehon 
turvallisuuteen. 
o Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen. 
o Oikeus seksuaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. 
o Oikeus seksuaaliseen tunneilmaisuun. 
 
c) Luokka jaetaan ryhmiin, ja kukin ryhmä 
miettii tilanteen, jossa seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta loukataan. Tämän 
jälkeen kukin ryhmä saa yhden tahon, 
jonka velvollisuuksia se pohtii 
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
toteutumisen kannalta. Mitä taho voi tehdä, 
kun loukkaustilanne tapahtuu? Miten taho voi 
edistää seksuaalista itsemääräämisoikeutta? 
 
Tahot: kaverit, opettajat, vanhemmat, 
ulkopuoliset ohikulkijat, yhteiskunta. 
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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 
LISÄÄ TIETOA JA HYVIÄ TEHTÄVIÄ 
LÖYTYY OSOITTEISTA:  
 
http://ihmisoikeudet.net/ 
 
Tietoa naisten oikeuksista ja islamista:  
 
http://www.wluml.org/english/index.shtml 
 
 
Kirjallisuutta: 
 
Tauro, Tanja ja van Dijken, Marjo (toim.): 
Kunnia konfliktina – Näkökulmia ilmiön 

tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Amoral-
hankkeen loppujulkaisu, julkaistaan 
26.11.2009. 
 
Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin käsikirja, 
Otava 2008. 
 
Hämeen-Anttila, Jaakko: Johdatus Koraaniin, 
Gaudeamus 2006. 
 
Tietoa ihmisoikeustyöstä Suomessa ja 
maailmalla: 
 
www.amnesty.fi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 Oppimateriaalin on laatinut  

 Naisten 
ihmisoikeuskysymysten 

asiantuntija Pia Puu Oksanen 
Amnesty Internationalin Suomen 
osastosta, apunaan Amnestyn 

vapaaehtoistyöryhmä. 
 

Oppimateriaalin on tuottanut  
Marjo Kovanen 
Koulukinosta. 
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