


MITÄ HÄIRINTÄ ON?

MITÄ VOIMME TEHDÄ?
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EETTISEN
pohjan ja 

toiminnan 

vahvistaminen

REILUN 
ja puhtaan 

urheilun 

puolustaminen

TOIMIJOIDEN 

suojelu

REHELLISYYDEN 
ja oikeuden-

mukaisuuden 

takaaminen

URHEILUN
maineen 

parantaminen



MITÄ HÄIRINTÄ ON?



Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa 
sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan 

seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla 
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön 

henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti 
luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 

nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.
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Mitä eroa on tasa-arvolla ja 
yhdenvertaisuudella?
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H
ä

ir
in

tä

Seksuaalinen 
häirintä

Sanallinen ja 
psyykkinen 

häirintä

Vihjailevat eleet ja ilmeet; ehdottelu, 
häirintä puhelimitse tai somessa; 

härskit tai kaksimieliset puheet ja vitsit; 
vartaloa, pukeutumista tai 

yksityiselämää koskevat kommentit tai 
kysymykset

Fyysinen 
häirintä

Koskettelu, ahdistelu, intiimikuvien 
levittäminen, raiskauksen yritys

Sukupuoleen 
perustuva 

häirintä

Yleensä 
sanallinen tai 

sanaton

Halventava tai väheksyvä puhe 
toisen henkilön sukupuolesta; 
esim. haukkuminen, syrjintä, 
vähättely, kiusaaminen ja 

mitätöinti
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YHTEENSÄ
2 lajia

907 pelaajaa

496 vastaajaa

54 häirintää 

kokenutta

--- joka paikassa

homotellaan ja 

sanotaan

ämmäksi mutta se on 

vitsiä joka kuuluu 

ikään enkä ole ikinä 

pahoittanut mieltäni 

tämän takia



Kuka häiritsee ja ketä?
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Olen kuullut 

lausahduksen "Vitun 

homo" monta kertaa 

itseni kohdalla --- Minua 

itseäni nämä 

kommentit eivät 

hetkauta ---

Saunaillan yhteydessä valmentaja (eri 

sukupuolta kuin minä) on ehdottanut että 

saisi tulla luokseni yöksi. Kieltäydyin jyrkästi, 

jonka jälkeen muutama vonkaus 

uudelleen. Jatkaminen joukkueessa oli 

erittäin kiusallista tämän jälkeen.
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Netissä tai 

kentänlaidalla saanut 
kommenttia siitä että 

naisten ei pitäisi pelata 

jalkapalloa 

Kykyjäni jääkiekkoilijana tai 

ylipäänsä urheilijana 

kyseenalaistetaan melko 

usein sukupuoleni 

perusteella. Tätä tulee 

nimenomaan miehiltä.

MILLAISTA HÄIRINTÄ ON?

Sukupuoleen 
perustuva:

Kiusaaminen
Vähättely
Kyseenalaistaminen
Alentaminen
Mitätöinti
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Epäasiallisia, rivoja 
kommentteja 

päävalmentajalta, päästä 

varpaisiin arvioivaa 

tuijottamista treeneissä ja 

treenileirin tapahtumissa.

Olen saanut viestillä 

tuntemattomalta henkilöltä 
sukupuolielimistä ja 

alastomasta kropasta 

kuvia. 

MILLAISTA HÄIRINTÄ ON?

Sanallinen, sanaton:

Seksistiset vitsit
Ulkonäön tai pukeutumisen 

kommentointi
Vihjailu
Tuijottaminen
Häirintä somessa tai 

puhelimitse
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--- tirkisteli, tarkasteli ja 

katseli meitä pelaajia, 

kun vaihdoimme 

vaatteita ja menimme 

suihkuun. 

"sukupuolielinten sopimaton 

koskettelu", tai "homottelu/huorittelu" 

yms. on usein vitsillä tehtävää pientä 

kiusoittelua, jota ei pidä ottaa 

häirintänä. Jos sitä tapahtuu ns

"tosissaan" ja jatkuvasti, niin kyseessä 

vousi olla häirintää. Itse en ole ikinä 

tämmöistä kokenut.

MILLAISTA HÄIRINTÄ ON?

Fyysinen:

Koskettelu
Ahdistelu
Seksuaaliseen tekoon

painostaminen
Raiskaus tai sen yritys



Häirinnän seuraukset
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>Psykologinen oireilu
>Masennus

>Ahdistus

> Itsetunto-ongelmat

> Syyllisyys

> Stressi



Seksuaalinen hyväksikäyttö
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Grooming = tapahtumaketju, jossa aikuinen valmistelee lapsen tai 
nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä

1. Uhrin valikoiminen
2. Luottamuksen rakentaminen
3. Uhrin eristäminen
4. Seksuaalisen teon toteuttaminen

(Brackenbridge & Fasting 2005)



MITÄ VOIMME TEHDÄ?



Oman organisaation tarkastelu

> Tiedätkö organisaatiosi toimintaohjeet 

häirintätapauksissa?

>Millaiset ne ovat?

>Onko ohjeet kirjattu johonkin?

>Ovatko jäsenet tietoisia ohjeista?
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Häirinnästä 
kertominen

17

--- halusin välttää konflikteja ja olla kiltti etten 

joutuisi huonoon valoon. Myös kanssa 
pelaajat haluavat ettei omaa lajia tai 

joukkuetta ”tahrata” kertomalla epäsuotuisia 

tarinoita. Laji on rakas ja kaipaamme 

aevokasta huomiota, siksi epämukavia asioita 

silotellaan ja piilotellaan (myös itse ja 

ympärilläni on toimittu näin).

Yhden --- valmentajista yritin saada 

keskustelemaan joukkueen kanssa 

toiminnastaan [seksuaalisesta häirinnästä 

pelaajia kohtaan], mutta minut vaiennettiin ja 

jouduin vaihtopenkille sekä minua arvosteltiin 

ankarasti kaikesta.
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VASTUIDEN
selkiyttäminen

EETTISTEN
toimintatapojen 

suunnittelu ja 

toteuttaminen

KOULUTUKSEN
lisääminen



Puuttuminen ja ennaltaehkäisy
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1. Tunnistaminen

2. Tunnustaminen

3. Toiminta





Auktoriteettiasemalla on 

keskeinen merkitys häirinnässä.

Kehitetään keinoja raportoida 

epäasiallisesta kohtelusta.

Panostetaan häirintätapausten 

ratkaisemiseen.
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en kertonu kellekään, 
enkä kyl tiiä miks. ehkä 
pelkäsin jos siitä ois sit

seurannu jotaki.

Kyse on ollut enemmänkin 

kiusaamisesta kuin 

häirinnästä. Arvojärjestyksen 

olemassaolosta, jolloin 
nuorella pelaajalla ei ollut 

helppoa olla oma itsensä. 

Samanlaista kiusaamista 

seurajoukkueessa. --- Koin 

kiusaamisen olevan 

normaalia.
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