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Putinin  
pikkusotilaat

Svetlana, 14, osallistui 
sotaharjoitukseen, 
johon saapui nuoria 
ympäri Venäjää.
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Kun aloitin työt tässä lehdessä lähes 15 
vuotta sitten, maailma oli vielä aika toi-
senlainen. Lehden sisältöjä mietittiin 

pitkälti kahtiajaon kautta. Yhtäällä oli globaali  
etelä, toisaalla globaali pohjoinen. Maailman  
Kuvalehden painopiste oli etelän äänen esiin 
nostamisessa ja sen jutut valittiin lähinnä tällä  
perusteella. Emme julkaisseet juttuja vaikka-
pa Japanista tai Yhdysvalloista, koska ne eivät 
edustaneet niin sanottua globaalia etelää. Raja-
simme osan maailmasta ulos.

Jo kymmenisen vuotta sitten havahduimme 
siihen, että tämä maailmamme on yksi ja ainoa. 
Että tuo rajaaminen ja kahtiajako on ainakin jos-
sain määrin teennäinen. Maailman kaikki val-
tiot ja ihmiset elävät jatkuvassa keskinäisriippu-
vuudessa – ja sen täytyy heijastua myös lehden 
sivuilla. Rakenteelliset ongelmat ovat kaikkialla  
samoja, vain niiden mittakaava ja intensiteet-
ti vaihtelevat. 

TÄTÄ näkökulman muutosta vasten voimme  
siis yhtä hyvin julkaista kuvareportaasin New 
Yorkin katujen kodittomista, Etelä-Afrikan ylä-
luokan snobielämästä, tai suomalaisista eläinten 
turvakodeista.

Se mikä on säilynyt, on näkökulma. Edelleen 
tahdomme antaa äänen niille, joiden ääni ei aina 
mediassa kuulu. Tahdomme näyttää maailman 
ja sen ihmiset mahdollisimman moninaisena. 
Mennä kriisijournalismin taakse, kohti ihmisten 
arkea. Tahdomme osoittaa, että ihmiset kaikkial-
la ovat enemmän saman- kuin erilaisia. Vain olo-
suhteet vaihtelevat.

KEHITYSPOLITTIKASSA puhutaan nyt dekoloni-
saatiosta. Olemme keskellä murrosta, jossa van-
hat ja totutut tavat ovat tulleet tiensä päähän. 

Olemme uuden edessä
Anni Valtonen

Meidän on luovuttava niistä siirtomaa-ajan 
maailmaa heijastavista ja toiseuttavista käytän-
nöistä, joissa rikas pohjoinen auttaa köyhää ete-
lää. Apuamme tarvitaan yhä – se tarve ei ole 
kadonnut mihinkään – mutta meidän on asetut-
tava tästä lähtien enemmän rinnalla kulkijoiksi.  
Muutoksen on tapahduttava ennen kaikkea ra-
kenteissa ja asenteissa. Tämä toivomus on yhä 
kuuluvampi ja se tulee kehitystyötä tekeviltä  
ihmisiltä Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta 
Amerikasta. He haluavat toimijuuden itselleen. 

Ajattelen, että tämä on luonnollinen ja toi-
vottu seuraus tähänastisesta: olemme osanneet 
vahvistaa ja tukea niin sanotun globaalin etelän 
omaa kehitystä. Nyt valokeila kääntyy meistä  
pois. Meidän tehtäväksemme jää kuunnella ja 
tukea. Kun teemme niin, kuulemme sel-
vän viestin: on aika räjäyttää vanhat 
kuvastot tuusan nuuskaksi.

MAAILMA ei jakaudu kahtia, jos 
sitä ei tietoisesti koko ajan jaeta.  
Meidän rikkautemme ja hyvin-
vointimme on pitkälti maa-
ilman köyhempien alueiden 
näihin päiviin asti jatkuneen 
riiston seurausta. Sekin on 
uskallettava tunnustaa. 
Riisto on lopetettava. 
Kaksinaismoralismin 
aika on ohi.

”Nyt valokeila kääntyy meistä pois. 
Meidän tehtäväksemme jää
kuunnella ja tukea.”

Kirjoittaja on  
Maailman Kuvalehden 
päätoimittaja.
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INDONESIA on hyväksynyt kauan 
odotetun lain, joka kieltää ensim-
mäistä kertaa pakkoavioliitot ja  
seksuaalisen häirinnän, uutisoi  
The Guardian.

Huhtikuun puolivälissä hyväk-
sytty laki kriminalisoi yhdeksän sek-
suaalisen väkivallan muotoa, mu-
kaan lukien fyysisen ja sanallisen 
pahoinpitelyn, häirinnän, pakko- 
sterilisaation ja hyväksikäytön. 

Uusi laki sisältää muun muassa  
15 vuoden vankeusrangaistuksen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja 
yhdeksän vuoden pakkoavioliitosta. 
Siinä määrätään, että tuomioistui-
men on velvoitettava tuomitut mak-
samaan uhreille korvauksia. Uhreille 
on myös tarjottava neuvontaa.

Lakia esittivät naisiin kohdistu-
vaa väkivaltaa käsittelevä kansalli-
nen toimikunta ja kansalaisyhteis-
kunnan ryhmät jo 10 vuotta sitten. 
Edustajainhuone käsitteli sitä en-
simmäisen kerran vuonna 2016.

Indonesian naisten oikeusapu-
yhdistyksen Jakarta-osaston johta-
ja Siti Mazumah sanoi Guardianille, 
että lakiesitys merkitsee maalle uut-
ta alkua.

”Tämä ei koske vain lakia: tämä 
on uuden sivilisaation alku, jonka 
luomme yhdessä. Indonesiasta on 
tullut kansakunta, joka ei suvaitse ja 
normalisoi seksuaalista väkivaltaa.”
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Indonesialaiset aktivistit 
osoittivat mieltä jo 2020 
seksuaalisen väkivallan 
kieltävän lain läpimenemiseksi 
Indonesian parlamenttitalon 
edessä Jakartassa.

Turvallisemman 
Indonesian alku
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MA AILMAN  
SANA

한  
(han)

Kollektiivinen syvän surun, vihan ja 
sorron tunne, jonka ajatellaan olevan 

osa korealaista identiteettiä.

EUROOPASSA ja Yhdysvalloissa vihannesten 
ja hedelmien viljely on keskittynyt etelä- 
rajoille. Euroopan suurin vihannesten ja  
hedelmien tuottajamaa on Espanja. Yksi  
Espanjan kasvihuonekeskittymistä sijaitsee 
Almerían maakunnassa Marokkoa ja Algeriaa 
vastapäätä. Kasvihuoneet ylettyvät arviolta 
30 000 hehtaarin alueelle. Alue on niin suuri, 
että sitä on kutsuttu Euroopan puutarhaksi.

Yhdysvaltojen suurin ruoantuottaja- 
osavaltio on puolestaan Meksikon kanssa  
rajan jakava Kalifornia, jossa tuotetaan noin 
13,5 prosenttia maan ruoasta, lähes puolet 
enemmän kuin toiselle sijalle sijoittuvassa 
Iowassa, selviää Yhdysvaltojen maatalous-
ministeriön USDA:n 2019 tilastosta. Kalifornia 
kasvattaa noin 70 prosenttia maan vihan-
neksista ja hedelmistä.

Yhteistä Euroopan ja Yhdysvaltojen  
etelärajojen ruoantuotannolle on monien 
vihannes- ja hedelmälajikkeiden kasvulle 
edullinen ilmasto ja halpa siirtotyövoima. 

Monet siirtolaiset työskentelevät viljel-
millä ilman työlupaa. Yhdysvaltojen viljelmil-
lä heitä on puolet. Maanviljelijät ja urakoit-
sijat arvioivat osuuden olevan lähempänä 
75 prosenttia, uutisoi New York Times 2020. 
Työluvatta työskentely asettaa siirtolaiset  
haavoittuvaan asemaan. John Hopkins 
Centre for a Livable Futuren 2021 tekemän 
tutkimuksen mukaan maanviljely on yksi Yh-
dysvaltojen vaarallisimpia aloja. Työntekijät 
tekevät pitkiä päiviä, saavat rasitusvammoja, 
altistuvat torjunta-aineille ja kuumuudelle.

Somalian naiset  
johtavat nyt mediaa
SOMALIASSA on avattu maan ensim-
mäinen kokonaan naisten operoima  
mediatalo Bilan. Mediatalon tarkoitus 
on tarjota maan naistoimittajille mah-
dollisuus julkaista tarinoita, joita he  
haluavat kertoa, uutisoi The Guardian.

Kuuden hengen toimitus tuottaa si-
sältöä televisioon, radioon ja verkkome-
diaan muun muassa sukupuolittuneesta 
väkivallasta, naispuolisista poliitikoista 
ja yrittäjistä.

”Haluamme käsitellä näitä kysymyk-
siä ja haastaa yhteiskunnan uskomuksia 
siitä, että naisten pitäisi pysyä kotona”, 
sanoo Bilan-mediatalon päätoimittaja 
Nasrin Mohamed Ibrahim. Hän on työs-
kennellyt toimittajana 12 vuotta ja on 
Somali Women Journalist -järjestön  
perustajajäsen.

Yhdistyneiden kansakuntien kehitys-
ohjelman (UNDP) rahoittama hanke on 
vuoden mittainen kokeilu. Siitä saattaa 
kuitenkin tulla pysyvä järjestely, joka voi 
myös laajentua maan muille alueille.

Ruoka kasvatetaan rajoilla

Lähteet: Eurostat, commodity.com

69 %
USA:n hedelmistä ja 

pähkinöistä tuotetaan 
Kaliforniassa

40,1 %
Espanja

17,5 %
Italia

19,9 %
Muut

9,6 %
Puola

5,9 %
Kreikka

6,9 %
Portugali

Hedelmien ja vihannesten viljelyala EU:ssa, 2017

MAAILMAN KUVALEHTI  3  ⁄  2 0 2 2  5

M A AI LM A PALO I N A



Amazonilla mitattu  
uusi metsäkatoennätys

KOHTI  
PAREMPA A

San Marinosta tuli maa-
ilman ensimmäinen  
valtio, jossa valtion-
päämieheksi valittiin 

avoimesti homoseksuaali 
henkilö, Paolo Rondelli.

Lähde: The Guardian

BRASILIAN Amazonin sademetsässä 
on ehditty jo tänä vuonna kirjata uusi 
metsäkatoennätys, CNN uutisoi.

Brasilian kansallisen avaruustutki-
musinstituutin (INPE) raportin mukaan 
metsää hakattiin Amazonilla tämän vuo-
den ensimmäisten kolmen kuukauden 
aikana 941,34 neliökilometriä. Se on suu-
rin kirjattu määrä tällä aikavälillä sen jäl-
keen, kun instituutti aloitti metsien hak-
kuumäärien seurannan vuonna 2016.

Maailman suurimman sademetsän  
tuhoutuminen on kiihtynyt sen jälkeen, 
kun presidentti Jair Bolsonaro astui 
virkaan 2019. Bolsonaro heikensi ym-
päristönsuojelua väittäen, että se es-
tää taloudellista kehitystä, joka voisi 
vähentää Amazonin alueen köyhyyttä.

Jotkut tutkijat ennustavat metsäka-
don jatkavan kasvuaan ennen Brasilian 
lokakuun presidentinvaaleja, kuten on 
käynyt ennen kolmea viimeisintä vaa-
lia, CNN kirjoittaa. Bolsonaro voidaan 
valita lokakuussa jatkokaudelle.

ILMASTONMUUTOKSEN aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt ja merenpinnan nousu 
voivat uhata lähes kahtasataa Afrikan perintökohdetta, jos kasvihuonekaasupääs-
töt jatkavat nykyistä kehityskulkuaan, uutisoi CNN Nature Climate Change -leh-
dessä julkaistun tutkimuksen pohjalta.

Tutkimuksesta selviää, että tällä hetkellä rannikon perintökohteista on vaarassa  
jo 56, mutta jos kasvihuonekaasupäästöjä ei saada kuriin, kasvaa määrä arviolta 
198:aan vuoteen 2050 mennessä.

Kohteita uhkaavat merenpinnan kiihtyvä nousu ja sääilmiöiden kuten tulvien, 
helleaaltojen ja metsäpalojen lisääntyminen. Sääilmiöt uhkaavat esimerkiksi  
Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevia vuosituhansia vanhoja Karthagon raunioita  
ja Sabrathan roomalaista amfiteatteria. Lisäksi vaarassa ovat monet luontokohteet, 
kuten Intian valtamerellä sijaitseva Seychellien maailmanperintökohde Aldabran 
atolli, jonka uskotaan olevan noin 125 000 vuotta vanha.

Tutkimuksen mukaan vaarassa olevia kohteita löytyy eniten Pohjois-Afrikasta,  
jossa tunnettuja perintökohteita on ylipäätään paljon. Tutkimuksen tekijä, Cape 
Townin yliopiston tutkija Nicholas Simpson huomauttaa CNN:n haastattelussa,  
että muualla Afrikassa voi kuitenkin olla kohteita, joita ei ole vielä listattu Unescon 
tai Ramsarin yleissopimukseen.

Perintökohteiden vahingoittuminen on mahdollista vielä estää. Kohteita voi-
daan suojella, esimerkiksi rakentaa aallonmurtajia. Parempia olisivat Simpsonin 
mukaan luonnonmukaiset ratkaisut, kuten meriruohon ja mangrovepuiden istutta-
minen, koska ne tarjoavat luonnollista suojaa ja toimivat samalla hiilinieluina.
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Perimätiedon mukaan 
foinikialaisten perus-
tama Tunisian alueella 
sijaitseva Karthago on 
vaarassa vaurioitua.

Afrikan perintökohteet 
pian myrskyn armoilla
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BRITANNIA on saamassa tänä vuonna  
ensimmäisen villin visenttilaumansa, 
kun Puolasta, Irlannista ja Saksasta tuo-
daan maahan visenttejä, eli Euroopan 
biisoneita, kirjoittaa ympäristöaiheisiin 
keskittynyt uutissivusto Mongabay.

Britanniassa ei ole ollut biisoneita 
hetkeen, sillä siellä viimeksi vaellellut  
laji, nykyisen visentin sukulainen aro- 
visentti, eli jääkaudella.

Lähellä oli nykyvisentinkin sukupuut-
to. Euroopan biisoni hävisi melkein koko-

naan liikametsästyksen takia ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1924 
visenttejä löytyi enää vain eläintarhoista.

Projektit, joissa visenttejä palaute-
taan luontoon, ovat yleistymässä eri 
puolilla Eurooppaa. Osaltaan projektien 
vuoksi laji on nyt elinvoimaisempi ja sen 
status vaihtui vuonna 2020 uhanalai-
suusluokituksessa silmälläpidettäväksi.

Esimerkiksi Valko-Venäjällä, Puolassa, 
Venäjällä ja Romaniassa on nykyään elos-
sa lähes neljä kertaa enemmän visenttejä 

kuin vuonna 2003, kirjoittaa Mongabay.
Visenttien tuomisesta luontoon voi 

olla muutakin kuin lajin elvytykseen liit-
tyvää hyötyä. Toiveissa on, että visentti  
voisi kokonsa ja laiduntamistottumuk-
siensa avulla elvyttää metsää ja tukea 
hyönteisten, lintujen ja kasvien elämää.

”Luomalla alueelle mikroelinympäris- 
töjä se (visentti) houkuttelee erilaisia laje- 
ja ja luo paremmin voivan ekosysteemin”, 
totesi metsänvartija Donovan Wright 
Britannian projektista Mongabaylle.
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Euroopan biisoni 
kuoli melkein 

100 vuotta sitten 
sukupuuttoon. Ny-
kyään se vaeltelee 

monessa maassa.

Biisoni palaa Britanniaan
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MA AILMAN  
LUKUJA

Ukrainan sota on kriisi  
muille kriiseille

5 % 

10 
prosenttia

uutta maata saavutti 10 prosentin. Nyt 
50 maata saa vähintään 10 prosenttia 
sähköstään tuuli- ja aurinkovoimasta. 
Vuonna 2000 maita oli vain 1, Tanska.

Maailman sähköntarve nousi

maailman sähköstä saatiin 2021 tuuli- 
ja aurinkovoimasta. Prosentti ylettyi 

ensi kertaa 10 prosenttiin asti.

Lähde: Ember’s Global Electricity Review 2022
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Afgaanimies kantaa 
avustuksena saamansa 
viljasäkkiä Kandaharissa, 
Afganistanissa.

38 prosenttia
maailman sähköstä saatiin uusiutu- 
vista lähteistä. Se on enemmän kuin 
hiilen osuus, 36 prosenttia, sähköstä.

UKRAINAN sota saattaa pahentaa usei-
ta muita kriisejä. Ruoan ja polttoaineen 
jyrkästi nousevat kustannukset ja joi-
denkin perinteisten avunantajamaiden 
budjettileikkaukset ovat pakottaneet 
Maailman ruokaohjelman (WFP) puolit-
tamaan miljoonille ihmisille jakamansa  
ruoan määrän Jemenissä, Tšadissa ja 
Nigerissä, uutisoi BBC.

Ruoan hintoja nostavat saatavuus- 
ongelmat. Molemmat Ukrainan sodan 
osapuolet Ukraina ja Venäjä myivät  
ennen viljaa WFP:lle, mutta nyt viljaa  
ei ole pystytty toimittamaan.

Budjettileikkauksia on avustajamais-
ta tehnyt ainakin Britannia, joka leikkasi 
avustusbudjettiaan jo ennen Ukrainan 
sotaa. Maa selitti pienempää budjettia 
koronasta aiheutuneilla kustannuksilla.

Kansainvälisille avustustoimijoille  
tilanne on ollut raskas. Entinen YK:n  
hätäavun johtaja (ERC), nyt Norjan  
pakolaisneuvostossa vaikuttava Jan 
Egeland myönsi BBC:lle, että avustus-
järjestöt tuntevat olevansa alirahoitet-
tuja ja ylikuormittuneita.

Erityisen hankala tilanne on ollut  
Afganistanissa, jolta moni maa leikkasi  
avustuksia sen jälkeen, kun Taliban 
nousi valtaan elokuussa 2021.

YK on yrittänyt vastata puuttuviin 
avustussummiin hätävetoomuksilla  
Afganistaniin ja Jemeniin. Afganistanin 
vetoomus oli 4,4 miljardin dollarin ar-
vollaan kaikkien aikojen suurin yhdelle 
maalle tehty vetoomus.

Vetoomukset eivät kuitenkaan ve-
donneet avustajamaihin. YK onnistui 
keräämään Afganistanille vain puolet 
pyytämästään. Jemenille tehty hätä- 
vetoomus saavutti alle kolmanneksen 
tavoitteestaan.

AVUSTUSTOIMINTAA mutkistavat myös 
lännen ja Venäjän kriisiytyneet suhteet. 

Venäjä on YK:n turvallisuusneuvos-
ton pysyvä veto-oikeutettu jäsen, joten 
se pystyy vaikeuttamaan avun toimit-
tamista. Esimerkiksi Syyrian rajat ylittä-
vissä toimituksissa tarvitaan Venäjän ja 
lännen yhteistyötä.

Jotain hyvääkin Ukrainan sodasta voi 
muilla kriisialueilla asuville seurata. Se 
voi olla tilaisuus ymmärtää, mitä on olla  
pakolainen, sanoo YK:n pakolaisjärjes-
tön edustaja Shabia Mantoo BBC:lle. 
Hän toivoo, että maat, jotka avaavat nyt 
ovensa ukrainalaisille ”laajentavat soli- 
daarisuutta ja myötätuntoa muille sa-
manlaisessa tilanteessa oleville”.

Ukrainan sodan myötä nousseet kustannukset ja koronapandemian  
aiheuttamat budjettileikkaukset hankaloittavat avustustoimintaa.

Tarvetta paikattiin pääosin hiilellä. 
Hiilen käyttö lisääntyi 2021 monen 

laskevan vuoden jälkeen.
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Kaltaiselleni 1990-luvun nuorelle rajat 
tuntuivat haihtuvan. Internet loi globaa-
lia tietoisuutta, Euroopassa saattoi yht-

äkkiä matkustaa ilman rajamuodollisuuksia ja 
globalisaatio – etäisyyksien kuolema – madalsi  
rajoja entisestään, hyvässä ja pahassa. Kulutta-
minenkin tuntui rajattomalta.

Nyt nuoret ovat paljon tietoisempia rajoista  
ja ennen kaikkea luonnonvarojen rajallisuudes-
ta. Vastuu painaa heidän harteillaan aiempaa 
raskaammin. Vaikka resurssien rajallisuus näyt-
täytyy hyvin konkreettisena, kulutus on viime 
vuosina vain kasvanut. Koronakriisi on siirtänyt 
ylikulutuspäivää jopa kolmella viikolla eteen-
päin. Suomi on tuhlailevan elämäntavan kärjes-
sä. Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, 
tarvitsisimme yli kolme maapalloa.

MINULLE Eurooppa on ollut vapaan liikkuvuu-
den Eurooppa. Vuoden 2015 aikana sen rajat 
piirtyivät uudella tavalla näkyviin: rajat ovat  
olleet olemassa aina heille, jotka asuvat ja mat-
kustavat tänne sen ulkopuolelta. Valtioiden rajat 
ovat monille konkreettinen raja elämän ja kuole-
man välillä.

Siirtolaisuusjärjestö IOM:in mukaan yli  
23 000 Eurooppaan pyrkinyttä ihmistä on huk-
kunut vuoden 2014 jälkeen Välimereen. He kuo-
levat valtioiden rajoille, tukehtuvat rekka-autoi-
hin, jäätyvät pakkaseen. He ovat pääsääntöisesti 
mustia ja ruskeita ihmisiä.

VANHEMPI tyttäreni on nyt 11-vuotias. Hänen 
kanssaan puhumme paljon omista rajoista.  
#metoon jälkeisessä ajassa kaikki ovat aiempaa  
tietoisempia koskemattomuuden rajoista. Ne 
ovat suojavyöhyke, puolensa pitämisen väline. 
Nämä rajat ovat sekä ulkoisia, että sisäisiä.

Fyysinen koskemattomuus on vain osa tätä 
kokonaisuutta. Rajat liittyvät myös omaan psyy-
keen, tunne-elämään ja seksuaalisuuteen. On 
hyvä tiedostaa, että niitäkin voi loukata ja rik-
koa. Silloin on oikeutettua vaatia myös sisäistä 
koskemattomuutta. Tässä kontekstissa rajat ovat 
elintärkeitä.

Ei mitään rajaa!
Karri ”Paleface” Miettinen

Uusille sukupolville rajat on määritelty mo-
nella tapaa uudestaan. Sukupuoli-identiteetti on 
nyt moninaisempi. Olemme harpanneet pois-
päin binäärisestä jaosta miehiin ja naisiin. Se 
on toisaalta myös vahvistanut rajoja erilaisten 
identiteettien välillä. Siksi meille vanhemmille 
on viisasta ottaa hattu käteen ja opiskella sensi-
tiivisyyden käsitteitä ja sanastoa. 

TÄSSÄ ajassa määritellään uudelleen myös  
ilmaisun-, mielipiteen- ja sananvapauden 
rajoja. Jotta nämä vapaudet toteutuvat 
kaikille, on pakko sietää jonkin verran 
trollausta, provokaatioita ja silkkaa ty-
peryyttä, mutta sietokyvylläkin on  
rajansa. Usein väitetään, että rajan- 
veto sananvapausasiassa on vaikeaa.  
Olen eri mieltä. Sellaiset ih-
miset, jotka osallistuvat 
toimintaan, joka pyrkii 
samojen oikeuksien 
riisumiseen muilta 
ihmisryhmiltä,  
eivät minusta itse  
voi silloin nauttia 
näistä vapauksis-
ta. Jotain rajaa,  
hei.

”Jos kaikki kuluttaisivat kuin 
suomalaiset, tarvitsisimme yli 
kolme maapalloa.”
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Kirjoittaja on  
rap-artisti ja  
kirjailija.



Maailman eniten rajanaapureita:
VENÄJÄ 

Hankala naapuri

* Luvuissa huomioitu vain maarajat.
** Venäjän rajanaapureista neljä on Georgiasta ja Ukrainasta 
irtautuneita alueita, joiden itsenäisyydellä ei ole kansainvälistä 
tunnustusta.
*** Luvussa huomioitu Ranskan merentakaiset alueet.

Lähde: Wikipedia
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NAAPUREITAAN ei yleensä voi valita, mutta toimeen heidän 
kanssaan olisi tultava. Yleensä siihen riittää normaali huo-
maavaisuus ja sääntöjen noudattaminen. Vaikeaksi asiat 
menevät, jos naapurissa asuu väkivaltainen ja arvaamaton 
öykkäri.

Tämä pätee myös maailmanpolitiikkaan. Erona on se, 
että ihminen voi sentään muuttaa pois ikävästä naapu-
rustosta, mutta kokonainen kansakunta ei. Pahimmillaan 
naapuri käy päälle. Silloin vaihtoehtoina on joko alistua tai 
taistella vastaan.

VENÄJÄ on maailman suurin maa. Suurella maalla on myös 
paljon naapureita, ja niistä valitettavan moni on joutunut 
historiansa aikana kärsimään Venäjän öykkäröinnistä.

Oman tulkintansa mukaan Venäjällä on 18 naapurival-
tiota. Niiden joukossa on tosin kaksi Georgiasta irtautunut-
ta aluetta (Abhasia ja Etelä-Ossetia), joiden itsenäisyyden 
on tunnustanut Venäjän lisäksi vain neljä muuta maata, 
sekä kaksi Itä-Ukrainan separatistialuetta (Donetskin ja 
Luhanskin ”kansantasavallat”), joita ei ole Venäjän ohella 
tunnustanut yksikään muu maa.

Muun maailman silmissä Venäjällä on siis vain 14 naa-
puria, saman verran kuin Kiinalla. Niistä kahdeksan on en-
tisiä neuvostotasavaltoja, joita Venäjä pitää ”lähiulkomai-
naan” ja jotka se haluaisi pitää etupiirissään.

YLIVOIMAISESTI pisin raja, yli 6 800 kilometriä, Venäjällä 
on Kazakstanin kanssa. Näillä mailla on Neuvostoliiton  
hajoamisen jälkeen ollut varsin läheiset välit, mutta Ukrai-
nan sota on herättänyt huolia myös Kazakstanissa. Maan 
pohjoisosissa asuu merkittävä venäläisvähemmistö.

LUOTEISELLA laidallaan Venäjällä on myös 1 340 kilometriä 
rajaa Suomen kanssa. Tästä rajasta taisteltiin ankarasti  

vuosina 1939–1944. Silloin Neuvostoliitto sai sotimalla 
siirrettyä rajaa lännemmäs.

Suomessa on usein toisteltu, että Venäjän kannalta 
Suomi on kaikkein ongelmattomin rajanaapuri. Samaa 
lausuntoa ei valitettavasti voi antaa toiseen suuntaan.

Maailman eniten naapurivaltioita*

Yli puolet Venäjän naapurimaista kuului Neuvostoliittoon, 
eikä Venäjä haluaisi päästää niistä irti.

Teksti: Juha Mäkinen

Venäjä 14 (+4)**

Kiina 14

Ranska 11***

Brasilia 10

Kongo ja Saksa 9

↓

 Suomi 3
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Venäjän 8. huhtikuuta 
tekemä isku itä-

ukrainalaisen 
Kramatorskin rauta-

tieasemalle tappoi 
viisikymmentä ihmistä.



VÄL ÄH DYS Palstalla julkaistaan valokuvia pysäyttävistä hetkistä.



Singapore. Kaupunkivaltion satamissa 
ja rakennuksilla työskentelee noin 320 
000 siirtolaista. Heidän asuinalueensa 
eristettiin pandemian alussa. Liikkumis-
rajoitukset ovat yhä osin voimassa. Työn 
ohella siirtotyöläiset saavat oleskella 
vain valvotuissa tiloissa. Kuvan siirtotyö-
läiset viettävät iltaa urheilukentällä, jos-
sa heidän jokaista liikettään seurataan 
valvontakameroilla. 

KUVA: LINDA NGUYEN



”M inua hävettää vastata tähän kysymykseen”, toteaa kansain- 
välisesti tunnettu ja arvostettu ihmisoikeus- ja ympäristö- 
aktivisti Kumi Naidoo, 57. 

”Ymmärsin ilmastonmuutoksen merkityksen vasta paljon 
myöhemmin kuin olisi pitänyt.”

Vuonna 2009 Naidoolle tarjottiin paikkaa Greenpeacen pääsihteerinä. Hän 
pohti ratkaisua yhdessä 13-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hän kiitti työtarjoukses-
ta ja vastasi, ettei kykene vielä tekemään päätöstä. Naidoo otti tuolloin osaa syö-
mälakkoprotestiin zimbabwelaisten oikeuksien puolesta.

Tytär ihmetteli, miten joku niin koulutettu henkilö ei ymmärrä ilmaston-
muutoksen vaikutusta hänen ja koko sukupolvensa elämään. Tytär vaati isää  
perehtymään asiaan ja kieltäytyi puhumasta, ellei isä lopettaisi syömälakkoa  
ja ottaisi vastaan työtä ilmastonmuutosta vastaan taistelevassa järjestössä.

Naidoo lopetti 21 päivää kestäneen syömälakon ja toimi kuten tytär kehotti. 
”Kuulin huolen oman lapseni äänessä. Tunsin itseni tyhmäksi, kun en ollut ym-
märtänyt asiaa. Minulle valkeni, että kyse on koko ihmiskunnan selviämisestä.”

HAASTATTELUN hetkellä Naidoon kotimaassa Etelä-Afrikassa tulvii. Ensin alue 
kärsi pitkään jatkuneesta vakavasta kuivuudesta ja vesipulasta. Sitten iskivät 
raivoisat rankkasateet. 

Huhtikuussa 2022 KwaZulu-Natalin maakunnan alueella satoi muutamassa  
päivässä lähes puolet vuotuisesta sademäärästä. Vuosikymmenien pahimmat 
tulvat ja sitä seuranneet maanvyörymät rikkoivat teitä, sairaaloita ja kouluja. 
Tuhansien kodit tuhoutuivat, ja monet jäivät ilman vettä tai sähköä. Satoja ih-
misiä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa. Pahiten kärsi satamakaupunki 
Durban, josta Naidoo on alun perin kotoisin.

”Emme tarvitse ilmastotutkijoita kertomaan meille, että olemme pulassa. 
Meidän tulee vain tarkkailla tapahtumia ympärillämme.”

Ihmiskunnan 
asialla

Oman tyttären huoli herätti Kumi Naidoon ilmasto-
kriisiin. Pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti etsii 

kuumeisesti toivon tekoja ihmiskunnan pelastamiseksi. 

Teksti: Kukka Ranta
Kuvat: Flickr / Justin Goff (UK Government) & Ivan Semyonov
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Naidoo löytää  
synkkyyden keskeltä 
optimismia. Asiat ovat 
nyt riittävän huonosti, 
jotta riittävä määrä 
ihmisiä on huolissaan, 
Naidoo sanoo.



← Naidoo osallistui 
2017 Saksassa 
järjestettävään 
Ilmenaun kansain-
väliseen opiskelija- 
konferenssiin. Sen 
tavoitteena on 
lähentää nuorisoa 
toisiinsa henkilö-
kohtaisten kontak-
tien ja keskinäisen 
ymmärryksen 
avulla.

→ 20-vuotias 
Naidoo oli mukana 
rauhallisessa 
mielenosoituksessa 
hätätilan määräystä 
vastaan Durbanin 
keskustassa vuonna 
1985. Yhtäkkiä po-
liisi pidätti osalliset 
ja heitä syytettiin 
väkivallasta julkisel-
la paikalla.

”Meidän täytyy 
ymmärtää, 

että luonto ei 
neuvottele.

NAIDOO syntyi vuonna 1965 Durbanissa. Siihen aikaa  
elämää määritti valkoisen Etelä-Afrikan apartheid- 
rotuerottelujärjestelmä. 

Lapsuuden perhe asui 1960-luvulla intialaisille osoitetul-
la alueella, joka oli alun perin perustettu banaaniplantaasien 
työläisille. Naidoon isoisovanhemmat olivat saapuneet Inti-
asta 1800-luvun lopulla ensimmäisten joukossa. Taloja  
kutsuttiin tulitikkutaloiksi. Ne olivat paikallis-
hallinnon työläisille rakennuttamia. Eri ryh-
mien välillä ei juuri ollut kosketuspintaa,  
sillä niin apartheidin oli suunniteltu toimivan.

Kasvoimme melun ympäröimänä, kadut 
ympärillämme eivät olleet koskaan hiljaisia. 
Katujen äänistä tuli eräänlainen lohtu meille, 
kodin ääni. Nykyäänkin minun on vaikea  
rauhoittua hiljaisissa paikoissa. 

Kuvaus on kirjasta, jota Naidoo parhaillaan 
viimeistelee. Kirjeitä äidilleni kertoo hänen 
nuoruuttaan järkyttäneestä surusta, äidin itse- 
murhasta ja sen jälkeisistä aktivismin ajoista.

NAIDOO oli 15-vuotias, kun hänen äitinsä yllättäen kuoli  
vuonna 1980. Muutama kuukausi myöhemmin hän osallis-
tui ensimmäiseen mielenosoitukseen ja antautui aktivis-
mille. Nyt hän on pysähtynyt katsomaan taakseen.

Vanhemmat eivät olleet poliittisia, mutta hyvin aktii-
visia yhteisössään. Naidoon tunnollinen ja luotettava isä 
osallistui yhdistystoimintaan ja toimi oman alueensa epä-
virallisena tilintarkastajana.

Perheen lapset kulkivat mukana tilaisuuksissa. Samalla 
he oppivat järjestelytaitoja ja yhteisöllistä toimintaa. 

”Tärkeintä oli olla hyvä ihminen, joka tekee hyviä asioi-
ta. Vanhempani yrittivät suojella meitä politiikalta, mutta 
heidän arvonsa veivät minut lopulta politiikkaan.”

VUONNA 1980 Etelä-Afrikassa kuohui. Opiskelijat nousivat 
maanlaajuisesti kapinaan epätasa-arvoistavaa koulutus- 
järjestelmää vastaan. 

”Ensimmäinen opiskelijaboikotti oli ratkai-
seva. Se tarjosi minulle ja kaltaisilleni nuorille 
keinon ilmaista ahdistuksemme.”

Naidoo muistelee ensimmäistä mielenosoi-
tustaan, jonka eturivissä huudettiin ”haluam-
me tasa-arvoa”. Sen takarivissä lapset huusivat  
”haluamme väritelevision”. 

”Olimme hyvin nuoria!” Naidoo naurahtaa.
Lakkomielenosoituksia seurannut raju po-

liisiväkivallan aalto motivoi Naidoota ryhty-
mään täysipäiväiseksi aktivistiksi. 

”Siitä lähtien kaikki mitä tein, perustui ky-
symykselle, miten kaataa rotusortojärjestelmä. Tuhannet 
nuoret tekivät samaa siihen aikaan.”

Opiskelijalakkoon osallistuminen johti Naidoon erotta-
miseen koulusta, mutta hän jatkoi itsenäistä opiskelua ja 
pääsi lopulta yliopistoon.

”Siihen aikaan todella ymmärsimme mikä merkitys 
koulutuksella on. Meitä oli harvoja, jotka pääsimme yli-
opistoon. Se oli merkittävä etuoikeus.”

ETELÄ-AFRIKKAAN julistettiin vuonna 1985 kansallinen hätä- 
tila, mikä laajensi poliisin pidätysoikeuksia ja tiukensi leh-
distönvapautta. Naidoo joutui pidätetyksi useita kertoja ja 
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vuosi myöhemmin hänen syytettiin rikkoneen hätätilaa mielenosoi-
tuksilla ja kansalaistottelemattomuudella. Siitä alkoi hänen maanalai-
nen aikansa.

Naidoo piileskeli yhteensä yhdeksän kuukautta eri puolilla Dur-
banin kaupunkia korkeintaan viikon yhdessä paikassa. Matkalla ko-
kouksiin tai seuraavaan piilopaikkaan autoa vaihdettiin usein kesken 
reittiä. Yliopiston loppukokeiden viimeisenä iltana hän piileskeli eng-
lannin kielen opettajansa kellarissa.

”Olin valmistautunut menemään oikeuteen, mutta sain viestin 
vankilassa olevilta ystäviltäni, että poliisi tiesi salaisesta toiminnasta-
ni. Siihen aikaan ei saanut olla missään tekemisissä laittomana kielle-
tyn ANC-järjestön kanssa. Jos minut olisi otettu kiinni, en olisi voinut 
kidutettuna taata pystyväni pitämään salaisia tietoja omanani.”

Kukaan aktivisteista ei olisi halunnut lähteä maasta. Kun Naidoo  
sai arvostetun Rhodes-stipendin Oxfordiin, eräs Robben Islandin 
vankilasaarella ollut arvostettu henkilö sanoi hänelle: ”Asiat tulevat 
muuttumaan nopeasti. Ota stipendi vastaan, kerää tietoja ja tuo taidot 
takaisin taisteluun ja osaksi maamme uudelleenrakentamista.” 

Niin Naidoo päätti paeta.
Monia tovereita oli pidätetty Botswanan rajalla ja myös Naidoon 

nimi oli maarajaviranomaisten listalla. Hän kuuli, että lentokentällä 
valvonta oli vähäisempää, eikä juuri kukaan olettanut ihmisten yrittä-
vän paeta ilmateitse. Naidoo onnistui pääsemään lennolle Johannes-
burgista Amsterdamiin ja jatkoi sieltä Oxfordiin syksyllä 1987.

KOLME vuotta myöhemmin, kun Nelson Mandela vapautettiin van-
kilasta ja ANC laillistettiin, Kumi Naidoo palasi Etelä-Afrikkaan työs-
kentelemään ANC:n parissa. Hän paneutui aikuiskoulutukseen ja  
lukutaitokampanjointiin. 

”Se oli tärkeää, sillä koulutus on tie vapauteen.”
Jo yli neljä vuosikymmentä Naidoo on omistautunut ihmisoikeuk-

sien ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiselle. Viimeisen vuosikym-
menen hän on syventynyt erityisesti ilmasto-oikeudenmukaisuuden 
edistämiseen. 

”Me, jotka tulemme globaalista etelästä, näemme ilmastokriisin 
vaikutukset jokapäiväisessä elämässämme. On todellinen tragedia,  
että ne, jotka kärsivät eniten, eivät ole itse aiheuttaneet ongelmaa.” 

Parhaillaan Naidoo asuu väliaikaisesti Berliinissä Akatemia Robert 
Boschin stipendiaattina, ja pohtii aktivismin uusia muotoja. Ihmis-
kunnan tulee tehdä yhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla. Tie on 
vaikea, sillä fossiilienergiateollisuus ei luovu vallasta ilman taistelua 
ja valtiot ovat siitä riippuvaisia.

”Meidän täytyy ymmärtää, että luonto ei neuvottele. Tarvitsemme 
nopean ja kaikenkattavan systeemisen muutoksen. Vain siten voimme 
taistella katastrofaalista ilmastonmuutosta vastaan.”

Synkkyyden keskellä Naidoo löytää optimismia: Asiat ovat nyt riit-
tävän huonosti, jotta riittävä määrä ihmisiä on riittävän huolissaan. 

”Saan toivoa nuorten rohkeudesta ja kekseliäisyydestä. Samaan ai-
kaan minusta tuntuu kauhealta: Ei se ole nuorten vastuulla. Minun su-
kupolveni on pyydettävä anteeksi ja todettava, että epäonnistuimme.”

Pessimismi on ylellisyys, johon meillä ei ole nyt varaa, Naidoo ajat-
telee. Toivo täytyy juurruttaa niihin tekoihin, joita ihmiset voivat teh-
dä. Aktivismin täytyy voittaa puolelleen myös eri mieltä olevat, jotta 
ihmiskunnan yhteinen tulevaisuus on turvattu. •
Keynote Kumi Naidoo: Kohti oikeudenmukaisempaa ilmastotyötä la 28.5.Klo 12.20–12.45  
Maailma kylässä -festivaaleilla, online ja Tiivistämö.

KUKA?

Kumi Naidoo
Syntynyt 1965, Etelä-Afrikan  
Durbanissa.

Asuu Etelä-Afrikan Johannesburgissa, 
väliaikainen koti Berliinissä.

Tunnettu ihmisoikeus- ja ympäristö- 
aktivistina.

Toiminut Greenpeacen (2009–2015)  
ja Amnesty Internationalin (2018–2020) 
pääsihteerinä.

Väitellyt tohtoriksi poliittisesta sosio- 
logiasta Oxfordin yliopistossa.

Innostuu nuorista, jotka toimivat roh-
keasti yhteisen tulevaisuutemme eteen.
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Nautinnon  
ammattilaiset
Arviolta 250 000 suomalaista on ostanut 
seksiä. Perinteisen seksityön rinnalle on 
noussut OnlyFans ja sokerideittailu. Kun 
seksin harmaat alueet kasvavat, yhä useampi 
on ostaja tai myyjä. Voisiko seksi olla 
tulevaisuuden hyvinvointipalvelu?

Teksti: Heidi Nummi & Riina Rastas
Kuvat: Siru Tirronen

TE E M A:  R A JAT





T umma ja erittäin muodokas. 
Täysi vastakohta sille, mitä  
kadulla yleensä näkee. Näin 
Endia, 30, kuvailee itseään. 

”Kohdeyleisöäni ovat keski- 
ikäiset suomalaiset miehet.  
Minulla on isot rinnat ja taka-

puoli, ja tosi kapea vyötärö.” 
Endialta toivotaan dominoivaa sisältöä, mut-

ta myös söpöilyä. 
”Ihmiset tykkäävät dominoivasta ulkonäöstä-

ni ja olemuksestani. Minusta halutaan nähdä  
kovaa puolta, ja samalla myös herkempää anime- 
tyttöä. Olen 180 senttiä pitkä ja painan yli sata  
kiloa, joten pupunkorvissa poseeraaminen on 
minulle vähän koomista, mutta ihmiset tykkää-
vät kun edes yritän.” 

Endia tekee sisältöä Only-
Fans-palveluun. Palvelussa 
käyttäjät maksavat kuukausit-
tain siitä, että seuraavat valitse-
maansa sisällöntuottajaa. Only- 
Fansin suosio on räjähtänyt vii-
meisen kahden vuoden aikana. 
Jo aiemmin Endia on tehnyt 
erilaisia seksuaalissävytteisiä 
tanssikeikkoja ja mallintöitä. 

”Huomasin jo nuorena, että 
ihmiset ovat kiinnostuneita ek-
soottisesta ulkonäöstäni. Näytän erilaiselta kuin 
suomalaiset naiset yleensä.” 

Asiaa edesauttoi myös se, että Endia kasvoi il-
mapiirissä, jossa erotiikka oli normaalia. Isäpuo-
li kuvasi eroottisia kuvia kotona, ja Endia saattoi 
olla taustajoukoissa mukana. 

”Totuin siihen, että asunto oli täynnä kalente-
reja, joissa oli alastomia naisia. Eroottiselle alalle 
lähteminen oli minulle täysin luonnollista.” 

Endia kuvaa tekemäänsä sisältöään sanalla  
tease, kiusaaminen. 

”En tee pornografiaa sinänsä. Toki paljasta 
pintaa on esillä, tanssin esimerkiksi pienissä  
bikineissä, mutta penetraatiovideoita en tee. En 
koe että se on juttuni ainakaan tässä kohtaa.” 

Seuraajat saavat myös ehdottaa, millaisia yk-
sityisiä videoita haluaisivat. Tällaisia videoita 
Endia tekee lisämaksua vastaan. 

”Seuraaja halusi, että sotken itseni vaahtokar-
keilla ja kermavaahdolla. Tällaisia kuvauksia on 
hauska tehdä, ja niistä saa lisätienestiä.” 

Eroottista sisältöä Endia tekee ennen kaikkea 
siksi, että nauttii siitä ja saa siitä voimaa. 

”Tykkään välillä katsoa omia videoitani, niis-
tä näkee itsensä eri tavalla kuin peilistä. Silloin 
ajattelen, etten ehkä näytäkään niin huonolta. 
Itsetunnon kohotus on tehnyt minulle hyvää.” 

  

Omien rajojen kanssa saa jatkuvasti olla 
tiukkana, Endia kertoo. Seuraajat eivät 
aina hahmota, että sisällöntuottaja on 

muutakin kuin fantasioiden kohde: myös työn-
tekijä, äiti. 

”Kaikki eivät ymmärrä, että on erikseen Only- 
Fans-minä ja oman elämän minä. Vaikka puhun 
tuhmia netissä, se ei tarkoita, että haluaisin sa-
maa oikeaan elämääni.” 

Aina Endia ei ole osannut vetää rajojaan. Pa-
himmillaan on käynyt niin, että seuraaja on il-
mestynyt kutsumatta työpaikalle. 

”Kun aloitin, en ollut valmis siihen, kuinka  
raskasta tämä voi olla. Olin sulkenut pois sen 
mahdollisuuden, että ihmiset voivat olla niin 
hulluja, että uhkailevat ja tulevat työpaikalle.” 

Alkuun sisällöntuotanto oli 
uuvuttavaa, Endia kertoo. Ih-
miset kiristivät ja haukkuivat. 
Rajojaan asettaessaan hän saat-
toi saada esimerkiksi tällaisia 
viestejä: ”Miksi sä paska huora 
olet tällä kanavalla?” 

OnlyFansin toiminta poh-
jautuu Endia mukaan siihen, 
että jokainen tekee sisältöä 
omalla mukavuusalueellaan. 
Seuraajat eivät aina ymmärrä 
tätä. Osa voimaantumisen tun-

teesta tulee juuri tästä: kyvystä asettaa omat ra-
jat ja pitää ne. 

”En esimerkiksi lähtisi esittämään vauvaa tai 
leikkimään ulosteiden kanssa. Sanon ihmisille 
suoraan, mitä teen ja mitä en.” 

Rajojen myötä Endia on oppinut arvosta-
maan itseään enemmän. 

”Olen tyypillisesti hyvin miellyttämishalui- 
nen ihminen, mutta silti olen pystynyt pitämään  
pintani. Olen siitä tosi ylpeä, ja olen pystynyt 
käyttämään taitoa omassa arjessanikin.” 

Samaan Endia kehottaa muitakin: hommia ei 
koskaan saa tehdä painostuksen alaisena. 

”Moni luulee, että tästä saa helppoa rahaa, 
mutta se ei ole totta. Monet tytöt ovat lopettaneet 
OnlyFansin tekemisen, koska eivät kestäneet 
painostusta tai suostuivat johonkin painostuk-
sen alaisena ja jälkikäteen tuli kamala olo. Tähän 
pitää olla valmis. Vastassa on ihmisiä, jotka ovat 
vanhempia, kokeneempia ja kierompia.” 

Endia on oppinut kantapään kautta, että 
omaa perhettä täytyy suojella.  

”Ihmiset pystyvät sosiaalisen median kautta 
jopa päättelemään, missä asun. Tilanteet voivat 
olla todella pelottavia. Itse onneksi työskentelen  
turva-alalla ja pystyn puolustamaan itseäni ja 
perhettäni.” 

  

”Omasta itsestään 
ja halustaan kan-

nattaa pitää kiinni. 
Kenenkään muun 
tahtoon ei pidä 

nöyrtyä.”
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O nlyFans ei ole pornosivusto – varsinaisesti. Käy-
tännössä sivustolla kuitenkin liikkuu paljon eroot-
tista sisältöä. Kun OnlyFans yritti viime loka-

kuussa vetää eroottisen sisällön pois, palvelun käyttäjät 
nousivat kapinaan. Lopulta OnlyFans joutui myöntymään 
ja sallimaan eroottisen sisällön jatkossakin. 

Endialle OnlyFans on inspiroiva sivubisnes. Hänen  
tulevaisuutensa ei nojaa erotiikka-alaan, sillä muitakin  
toimeentulon lähteitä on. Osa kuitenkin tienaa elantonsa 
OnlyFansilla, myös Suomessa. 

Endia arvelee, että erotiikan kulutus on viime vuosina 
lisääntynyt paljon, varsinkin koronan vaikutuksesta. 

”Koronan myötä ihmiset alkoivat etsiä eroottista sisältöä 
ihan eri tavoin kuin ennen. OnlyFans tuli hyvään saumaan, 
kun ihmiset alkoivat tutkia omaa erotiikan haluaan.” 

Endian mukaan erotiikka ja seksuaalisuus on yhä tabu 
yhteiskunnassa. OnlyFansin kaltaiset alustat saattavat tuo-
da erotiikan lähemmäs ihmistä, matalammalla kynnyksellä. 

”Jokainen ihminen on eroottinen ja seksuaalinen omal-
la tavallaan. Toivoisin, että ihmiset pääsisivät estoistaan 

eroon. Omasta itsestään ja halustaan kannattaa pitää kiin-
ni. Kenenkään muun tahtoon ei pidä nöyrtyä.” 

 

M aksullista seksiä on kutsuttu aikojen saatossa mo-
nella eri tavalla. Myyjän näkökulmasta puhutaan 
nykyään useammin seksityöstä tai seksin myy-

misestä, ennen taas prostituutiosta. 
Seksityö on laaja ilmiö, ja sitä on hankala määritellä yh-

dellä tavalla, sanoo seksityöntekijä, seksologi ja seksuaali-
suuden ja ihmissuhteiden asiantuntijasäätiön Sexpon  
puheenjohtaja Tiia Forsström, 48. 

”Sanaa seksityö käytetään vähän kummallisesti: viit-
taamaan koko skaalaan, kaikkeen erotiikkatyöhön, mutta 
myös spesifisti fyysisesti tapahtuvaan seksiin.” 

”Seksityö on mielestäni työtä, jonka tehtävänä on asiak-
kaan seksuaalinen kiihottaminen. Se voi olla esimerkiksi 
pornoa, eroottista hierontaa ja strippausta.” 

Kaikki erotiikka-alalla eivät ajattele samoin. Identifioi-
tuminen seksityöntekijäksi saattaa tuntua vaikealta, jos 
oma työ ei sisällä seksikontaktia. Syy ihmisten varovaisuu-
teen on tabuissa ja stigmassa, Forsström sanoo. 

”Puhumme huorarkiasta. Mitä kauempana eritteistä ja 
kehoista olet, sen parempi. Pahnan pohjalla ovat ne, jotka 
myyvät kadulla seksiä päihteitä vastaan.” 

Stigman takia Forsström on yksi harvoista seksikontak-
tia työhön sisällyttävistä Suomessa, joka on julkisesti esillä  
omilla kasvoillaan ja nimellään. Jokainen identifioituu 
omalla tavallaan, Forsström sanoo. Stigmaa kuitenkin vä-
hentää se, kun muutkin kuin seksikontaktia työhönsä si-
sällyttävät identifioituvat julkisesti seksityöntekijäksi. 

”Julkisuuteen on noussut OnlyFansissa julkaisevia ihmi- 
siä, jotka ovat kertoneet olevansa seksityöntekijöitä. Se on 
korvaamatonta ja parantaa seksityöntekijöiden asemaa.” 

 

F orsström aloitti seksityön kahdeksan vuotta sitten. 
Kiinnostus lähti puhtaasti uteliaisuudesta. Kynnys-
tä kokeilla seksityötä madalsi esimerkiksi päivätyö, 

jossa ei tarvinnut pelätä mitä pomo sanoo, jos saa tietää. 
”Kun lähdin tekemään seksityötä, ymmärsin, että kyse 

on minua kokonaisvaltaisesti kiinnostavasta asiasta. Taju-
sin, että tämä on työtä, jota haluan tehdä.”  

Seksityö voidaan valita monesta syystä. Syy voi olla  
mahdollisuus valita omat työajat, kiinnostus seksiin ja sek-
suaalisuuteen, halu auttaa ihmisiä, raha, ja joskus olosuh-
teiden pakko. Mustavalkoinen mielikuva, jossa toisella 
puolella ovat voimaantuneet seksityön valinneet suomalai-
set ja toisella taas ihmiskaupan uhreiksi joutuneet ulko-
maalaiset, ei Forsströmin mukaan ole koko totuus. 

”Väliltä löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka tekevät työtä 
hyvin eri kehyksillä. On ihmisiä, jotka nauttivat työstään,  
sietävät tai vihaavat sitä. Myös Suomessa on kollegoita,  
jotka eivät pidä työstään.” 

Työstä saatava korvaus ei ole seksityön kohdalla kai- 
kille sama. Suomessa kantasuomalaiset seksikontaktia  
tarjoavat naiset hinnoittelevat työnsä noin 250 euroon tun-
nilta. Transihmiset ja miehet hinnoittelevat eri tavoin,  
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Rakkautta Mombasan rannalla

”SAAMME molemmat jotain mitä haluamme. Missä on ongelma?”  
kysyy 64-vuotias brittinainen Allie Reutersin jo 2007 julkaise-
massa artikkelissa. Allie kävelee Mombasan rannalla 23-vuo-
tiaan masai-heimoon kuuluvan miehen kanssa. Miehellä on 
päässä Allien lahjaksi antamat aurinkolasit. 

Naisten seksiturismi kohdistuu yleensä lämpimiin köyhiin 
maihin, kuten Länsi- ja Itä-Afrikan maihin sekä Karibian saaril-
le. Naisille seksiä ja romanssia kauppaavia miehiä kutsutaan 
muun muassa rantapojiksi, Kuubassa he ovat jineteroja. 

Naiset, yleensä vanhemmat länsimaiset, saattavat maksaa 
rantapojille perinteisistä seksipalveluista, mutta naisten seksi- 
turismiin liittyy myös romanssielementtejä. ”Rakkausturismis-
sakin” suhteeseen kuuluu läheisyyden vaihto taloudellisiin 
hyötyihin. 

Länsimaisten naisten, niin kuin miestenkin, seksiturismia 
globaalin etelän maihin on kritisoitu muun muassa taloudelli-
sen epäsuhdan ja mahdollisen ihmiskaupan tukemisen takia. 
Toisaalta ilmiö on monimutkainen. 

Dokumentin Gambiaan seksin perässä matkustavista  
brittinaisista tehnyt Seyi Rhodes kommentoi iNewsille 2020,  
että osapuolet eivät aina itsekään tiedä etsivätkö rahaa,  
seksiä, rakkautta vai valtaa. 

”Jotkut tapaamani ihmiset vaikuttivat mahtuvan siististi 
boksiin – ”seksituristi”, ”huijari” tai ”uhri” – mutta kun käytin  
aikaa ymmärtääkseni heitä, huomasin, että he olivat kaikki  
keskeneräisiä ihmisiä.”

Hellittelyä Japanissa

”EN tiedä pystynkö tekemään sitä”, sanoo japanilainen nuori-
mies Inoué Deutche Wellen dokumentissa.  

Inouén on tarkoitus lepuuttaa päätään maksusta palvelija- 
asuun pukeutuneen Fukin sylissä. Hän on hellittelykahvilas-
sa, jonne on tullut, koska ei uskalla lähestyä naisia. 

”Totta kai pystyt. Älä ole liian ankara itsellesi”, Fuki kannus-
taa Inouéta, joka lopulta uskaltaa lähestyä Fukia, vaikka epäi-
leekin uskaltaako tehdä samaa ”oikeiden naisten” kanssa. 

Hellittelykahviloissa voi maksaa siitä, että viehättävä  
nainen halailee, putsaa korvat taikka nukkuu vieressä. En- 
simmäinen hellittelykahvila aukesi Japanissa The Indepen- 
dentin mukaan 2012, ja nyt ne ovat osa Japanin kirjavaa  
seuralaistarjontaa. 

Japanilaisia ei kiinnosta enää seksi samalla tavalla kuin 
ennen, todetaan The Economistin pari vuotta vanhassa mini- 
dokumentissa. Yksi videolla esitetyistä syistä on vanhentuva  
väestö. Toinen on nuorten vähentynyt kiinnostus perinteiseen  
seksiin. Seksi nähdään rasittavana. 

Vaikka perinteiset seksipalvelut eivät kiinnostaisi, menes-
tyy ala videon mukaan muulla tavoin. Japanin seksiteollisuus 
kukoistaa, mutta muuttuu pehmeämmäksi. 
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tyypillisesti alemmas kuin naiset, kertoo Fors-
ström. Ulkomaalaisen naisten tuntihinta on 
yleensä suomalaista alempi. 

”Luulen, että hinnoittelu johtuu, kaikessa ka-
ruudessaan, kysynnästä ja tarjonnasta. Myös sii-
tä mitä ihmiset ovat tottuneet maksamaan ja mi-
kä lähtömaan hintataso on.” 

Palkkion lisäksi lait voivat 
vaikuttaa ulkomaalaisten seksi- 
työntekijöiden työhön suoma-
laisia enemmän. Forsström  
nostaa esiin paritusta koskevan 
lainsäädännön, joka on hänestä 
kirjoitettu ”elämästä irrallaan”. 

”Kielitaidoton ihminen tar-
vitsee apua seksityön aloitta-
misessa. Suomessa kuitenkin 
kaikki apu, josta seksityöläinen 
maksaa, voidaan katsoa paritta-
miseksi. Esimerkiksi Romaniasta tulleille kolle-
goille paikallinen apu olisi ollut tärkeää, vaikka 
tieto siitä missä kannattaa ilmoittaa.” 

 

S uomessa ulkomaalaisten seksityöläisten 
asema on erilainen verrattuna kantavä-
estöön, sanoo venäläisten seksityönteki-

jöiden kokemuksia Suomessa väitöskirjassaan 
tutkinut Helsingin yliopiston tutkija Anastasia 
Diatlova. Yksi suurimpia ongelmia ulkomaalta 
tuleville seksityöntekijöille on asunto. 

”On laitonta vuokrata asunto henkilölle, joka 
tekee seksityötä. Suomalaisella saattaa olla asun-
to, mutta ulkomaalaiselle sen löytäminen on 
hankalaa ja siksi usein kallista.” 

Lainsäädännön haasteiden lisäksi myös stig-
ma vaikuttaa ulkomaalaisten seksityöntekijöi-
den elämään erityisellä tavalla. Tästä Diatlova 
sai kuulla väitöskirjansa haastateltavilta. 

”Haastateltavani kertoivat, että venäläiset 
naiset nähdään Suomessa seksityöntekijöinä. 
Heiltä voi tulla kyselemään seksin myymisestä 
missä tahansa tilanteessa." 

Vaikeuksista huolimatta ulkomaalaiset työn-
tekijät haluavat tulla Suomeen. 

”Osa haastateltavista koki, että Suomessa 
työskentely on turvallisempaa kuin kotimaassa. 
Osa kertoi asiakkaiden olevan kohteliaampia ja 
kunnioittavampia. Heistä myös tuntui, että epä-
kunnioittavia asiakkaita pystyi uhkaamaan soi-
tolla poliisille.” 

Diatlova uskoo, että suomalaiset seksityön- 
tekijät hyväksytään hieman ulkomaalaisia  
paremmin. Tämä perustuu ajatukseen, että  
hyvinvointivaltiossa voi valita vapaasti, mitä  
tekee työkseen.  

Näkemys työstään nauttivista suomalaisis-
ta seksityöntekijöistä voi kuitenkin kääntyä it-
seään vastaan. 

”Mikään ei ole mustavalkoista. On vastuutonta 
ajatella, etteivät suomalaiset seksityöntekijät tar-
vitse apua. Hekin voivat olla epätyytyväisiä työ-

ympäristöönsä ja tarvita tukea.” 
Yksi Diatlovan tutkimuksen 

päälöydöistä oli haastateltavien 
yhtenäinen näkemys siitä,  
ettei seksityön kenttä ole  
muuttunut, vaikka työntekijät 
saavat osakseen entistä enem-
män huomiota. 

”Media ja tutkijat kyselevät  
jatkuvasti seksityöntekijöiltä  
heidän työstään ja arjestaan, 
mutta siitä ei ole seurannut  
positiivista muutosta.  Monia 

käytännön ongelmia voitaisiin ratkaista lainsää-
dännön muutoksella, kuten terveydenhuollon 
saatavuus ja mahdollisuus asuntoon.” 

  

”R odullistetun seksityöntekijän asema 
on eri kuin suomalaisen seksityön- 
tekijän”, sanoo 25-vuotias seksityötä 

tekevä Sofia (nimi muutettu). 
Sofia on kotoisin Latinalaisen Amerikan 

maasta, mutta asunut Suomessa pitkään. Hän on 
tehnyt seksikontaktia sisältävää seksityötä opin-
tojen ohella kolmisen vuotta. Ajatus seksityöstä  
syntyi kiinnostuksesta itsetutkiskeluun ja tabu-
jen rikkomiseen useaa vuotta aiemmin. 

”Tämä on ollut minulle sopiva ala. Seksityös-
sä pystyn oppimaan, miten asetan rajoja ja kom-
munikoin. Työssä voi hallita omaa ajankäyttöä ja 
antaa samalla muille.” 

Silti työssä on myös asioita, joista Sofia ei pi-
dä. Ne liittyvät stigmaan ja lainsäädäntöön, eri-
tyisesti ulkomaalaislakiin. 

”EU:n ulkopuolelta tulevat voidaan käännyttää 
ja oleskelulupa evätä, jos saadaan tietää, että he te-
kevät seksityötä. Siksi EU:n ulkopuolelta tulleilla 
on isompi kynnys pyytää apua viranomaiselta.” 

Sofia on huomannut, että mediassa puhutaan 
suomalaisista ja ulkomaalaisista seksityönteki-
jöistä eri tavoin. Ulkomaalaiset nähdään syno-
nyymina ihmiskaupan tai parituksen uhreille. 
Hänestä pitäisi nähdä, että eri väriset ja eri suku-
puoliset voivat haluta tehdä seksityötä.  

Seksityö ei ole stigmavapaata suomalaiselle-
kaan. Sofia on jopa kokenut, että ihmiset kyseen-
alaistavat seksityöntekijän päätöksentekokyvyn. 

”Ihmiset tuntuvat epäilevän, osaako seksi- 
työntekijä asettaa rajansa ja päättää omista 

”Monet naiset 
ovat tottuneet 
niin huonoon 

seksiin, ettei tulisi 
mieleenkään 
maksaa siitä.”
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asioistaan. Samalla tavalla ei koskaan ajateltaisi 
kaupan kassalla työskentelevästä.” 

  

E nsimmäinen asia, joka seksin myyjän 
täytyy tehdä, on mainostaminen. Se ta-
pahtuu nykyään pääosin netissä. Myytä-

vän palvelun tulee selvitä rivien välistä. 
Sitten jäädään odottamaan asiakkaita. Kun 

asiakas ottaa yhteyttä, käydään keskustelu tä-
män toiveista. Tärkeää on keskustella rajoista, 
palkkiosta, ajankohdasta ja paikasta. Paikka voi 
olla esimerkiksi hotelli tai vuokra-asunto. 

Kun sovittu päivä lähenee, on tehtävä valmis-
telut, jotta asiakkaan toive voidaan toteuttaa. Tä-
mä voi sisältää muun muassa välineiden hank-
kimista. Vasta sitten päästään itse tapaamiseen. 
Se on koko työstä vain pieni osa. 

Näin seksin myyminen on Sofialla toiminut. 
Sofia myy laajasti kaikenlaisia palveluita. 

”Tykkään tutkia työni kautta osia seksuaali-
suudesta, joihin en ehkä muuten tutustuisi. Tar-
joan esimerkiksi roolileikkejä sisältävää seksiä ja 
tyttöystäväkokemuksia.” 

Tyttöystäväkokemus on palvelu, jossa keskus-
tellaan ja hellitellään, eikä välttämättä harraste-
ta ollenkaan seksiä. Sofia sanoo, että monella  
asiakkaalla on tarve tällaiseen kokemukseen. 

Sofialla itsellään on kumppani, jolle hän on 
kertonut työstään. Hän on kertonut työstä myös 
läheisille ystävilleen. 

”Olen pitkässä parisuhteessa, eikä työ ole vai-
kuttanut siihen juurikaan. Lähipiiri ja kumppa-
ni ovat hyvin avoimia ja tukevat minua.” 

Tukea saa myös kollegoilta. Yhteys kollegoi-
hin on tärkeä, huonoihinkin kokemuksiin saa 
vertaistukea. 

Yleisesti ottaen Sofialla on asiakkaista hyviä 
kokemuksia. Pelisilmä kehittyy työtä tehdessä. 

”Asiakkainani on kaikenikäisiä ja -värisiä, lii-
kuntarajoitteisia ja kaiken sukupuolisia. Kaikilla 
palvelualoilla tietty prosentti asiakkaista on ikä-
viä, mutta suurin osa on kunnioittavia. En muu-
ten tekisi tätä työtä.” 

 

K uka seksiä sitten ostaa? Tilastojen mukaan  
keskiverto suomalainen seksinostaja on 
45–54-vuotias mies. 

Seksin ostaminen on Suomessa yleisempää  
kuin ehkä voisi luulla. Tuoreimman, vuonna 
2015 tehdyn Väestöliiton Finsex-tutkimuksen 
mukaan suomalaisista miehistä 12,1 prosenttia 
on joskus elämänsä aikana maksanut seksistä, 
naisista taas 0,3 prosenttia. Karkeasti laskettuna 
tämä tarkoittaa noin 250 000:ta suomalaista. 

Miesten maksullisen seksin kumppaneista 
noin 80 prosenttia on ollut ulkomaalaisia naisia. 

Kahdella kolmasosalla maksullista seksiä osta-
neista miehistä viimeisin kumppani oli ulko-
maalainen nainen, jolta he olivat ostaneet seksiä 
ulkomailla. Naisten kumppaneista suurin osa oli 
suomalaisia. 

Nykyään miesten ja naisten seksuaaliasen-
teissa ei ole suuria eroja. Maksulliseen seksiin 
kohdistuvat asenteet ovat merkittävä poikkeus: 
kaikissa ikäryhmissä miehet hyväksyvät seksin 
ostamisen ja myymisen naisia useammin:  
miehistä 61 prosenttia, naisista vain 23. 

Jos puhutaan seksin ”harmaista alueista”, sek-
sin ostajien lukumäärä on luultavasti vielä kor-
keampi. Tällaista harmaata aluetta edustaa Only-
Fansin rinnalla myös esimerkiksi sokerideittailu. 

Pekka (nimi muutettu) on 48-vuotias yrittäjä  
ja kolmen lapsen isä. Avioliitto päättyi 20 vuo-
den jälkeen, ja sokerideittailulla oli siinä osansa. 

”Voisi kai sanoa, että ikäkriisi alkoi. Alkoi 
tehdä mieli saada erotiikan puolella jotain koke-
muksia ja vaihtelua”, Pekka sanoo. 

Hän esitteli asian vaimolleen, joka innostui 
ideasta. Visio oli kuitenkin eri: vaimo olisi ha-
lunnut kokeilla parinvaihtoa, mutta Pekkaa kiin-
nosti sokerideittailu. 

Hän kirjautui SugarDaters.comiin. Sivuston 
käyttö maksoi vain muutaman kympin kuussa,  
ja kontakteja alkoi löytyä heti. 

”Jos kymmenelle tytölle lähettää viestin, vii-
deltä saa vastauksen ja parin kanssa pääsee tref-
feille. Palvelu on huomattavasti parempi kuin 
Tinder. Siellä naiset loukkaantuivat, jos heitä 
kysyi kahville.” 

Osa on lähetellyt kuvia, joista jotkut ovat ol-
leet ”täyspornoa”. Osan kanssa Pekka on käynyt 
lasillisella tai kahvilla, ja muutaman kanssa hän 
on edennyt seksiin asti. 

Tähän mennessä Pekka on tavannut päälle 
kymmenen naista. Erään kanssa hän on tapail-
lut viime elokuusta asti – vastaikään Pekka kus-
tansi heille viikon loman Teneriffalla. 

”Tämä piristää harmaata arkea kummasti ja 
korvaa muuta sosiaalista elämää, kun kaverit ovat 
jääneet vuosikymmenten taakse ja uusia on vai-
kea löytää. Tästä saa helpotusta yksinäisyyteen.” 

Pekka odottaa naisilta vastavuoroisuutta: jos 
kiinnostusta kasvokkaiseen tapaamiseen ei ole, 
ja hommassa on pelkkä rahan hakemisen maku, 
kiinnostus lopahtaa pian. 

”Aluksi olin innoissani, jos joku vastasi vies-
teihini. Sitten tulivat kuvat ja videot. Nykyään 
haluan tavata kasvokkain.” 

Pekan kokemukset sokerideittailusta ovat  
olleet kaikin puolin positiivisia. Huolia on oike-
astaan vain yksi: pelko siitä, että tieto leviää. 

”Firmani on nimenä aika tunnettu. Mitä 
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Laillista vai laitonta seksityötä?

SUOMEN laista ei löydy termejä seksityö, seksityöntekijä tai 
vastikkeellinen seksi. Sen sijaan seksityöhön viittaavia sanoja 
ovat seksuaalipalveluiden myyminen ja ostaminen, seksuaalipal-
veluiden maksullinen tarjoaminen ja prostituutio. Vaikka kaikki 
seksuaalipalveluiden myymiseen ja ostamiseen liittyvät teot ei-
vät ole rikoksia, niitä säännellään ja rajoitetaan voimakkaasti.

JÄRJESTYSLAISSA kielletään seksuaalipalvelujen ostaminen  
ja myyminen julkisilla paikoilla. 

RIKOSLAISSA seksuaalipalveluiden ostaminen alle 18-vuotiail-
ta on kriminalisoitu, samoin ihmiskaupan ja parituksen uhreilta.
Parituslaki on kuitenkin laaja säädös. Mikä tahansa kolmannen 
osapuolen osallistuminen voi olla paritusta. Jos siis vuokraa  
toimitilaa tai myy toisen asunnossa seksuaalipalveluja, kyseessä 
voi periaatteessa olla paritus. Tällöin myös seksin ostajan voi-
daan nähdä rikkovan parituslakia.

MIKÄ sitten on ihmiskauppaa? Parituksen ja ihmiskaupan ra-
janveto liittyy siihen, mikä on parituksen tekijän ja seksinmyy-
jän välinen suhde. Kun toimintaan liittyy riippuvuussuhteiden 
ja haavoittuvuuksien hyödyntämistä niin, että seksinmyyjän 
omaehtoisuus katoaa, mennään ihmiskaupan puolelle.

ULKOMAALAISLAISSA säädetään, että jos EU:n ulkopuolisista 
maista tulevan edes epäillään hankkivan toimeentuloa seksipalve-
luita myymällä, hänet voidaan käännyttää. Tällöin ulkomaalaisre-
kisteriin tulee merkintä, joka voi estää jatko-oleskeluluvan saami- 
sen. Tämä voi nostaa kynnystä hakea apua vaikeissakin tilanteissa.

SEKSUAALISEEN hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan ja pari- 
tuksen välisestä rajanvedosta ei ole muodostunut oikeuskäytän-
töä. Ei siis voida tietää, tutkitaanko ja tuomitaanko jokin tapaus  
ihmiskauppana. Tällä on merkitystä siksi, että ihmiskaupan uhrin  
asema on rikosprosessissa vahvempi kuin parituksen kohteen: 
ihmiskaupan uhrilla on oikeus hakea harkinta-aikaa ja oleskelu-
lupaa.

POHJOISMAISTA seksin ostaminen on sallittua Suomen lisäksi  
vain Tanskassa. Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa se on kiellettyä. 
Ruotsissa on arvioitu, että seksin ostokielto on vähentänyt seksin 
kysyntää, mutta samalla kytkös ihmiskauppaan on tiivistynyt.   

YLEN kyselyn mukaan Suomen puolueista vain RKP ja kristillis- 
demokraatit ovat seksin oston täyskiellon kannalla.  

Lähde: Pro-tukipiste, Yle 

kauemmin tapailen näitä ihmisiä, julkisen juoruilun mah-
dollisuus kasvaa. Toki olemme tyttöjen kanssa puhuneet, 
että täysi luottamus pitää olla.” 

Pekka ei ole kertonut sokerideittailusta kuin veljelleen  
ja yhdelle kaverilleen. 

”Veljellä on samalta alalta kokemusta, hän suhtautuu 
asiaan ymmärtäväisesti. Kaveri taas on itse naimisissa eikä 
välttämättä käsitä, miten tähän on päädytty, mutta ei hän 
ole tuominnutkaan.” 

On vaikea olla vakavasti otettava yritysjohtaja, jos pyö-
rii parikymppisten tyttöjen kanssa, Pekka sanoo. 

”Ei se ole sellaista, mitä voi huudella työpaikalla ääneen, 
että on lähdössä tytön kanssa etelänlomalle.” 

Parisuhteen sisään eroottinen kokeilunhalu ei mahtu-
nut. Siksi avioliitto päättyi lopulta eroon. 

”Tilanne aiheutti perheessä isoja ristiriitoja, mutta se 
taitaa olla yleistä, että monen kymmenen vuoden yhdessä-
olon jälkeen ajaudutaan karille syystä tai toisesta.” 

  

S okerideittailussa useimmiten nuorempi nainen ta-
pailee vastikkeellisesti vanhempaa miestä. Suhteen 
osapuolet voivat kuitenkin olla mitä tahansa suku-

puolta. Tällaisen taloudelliseen sopimukseen perustuvan 
suhteen osapuolia kutsutaan nimillä sugar daddy tai ma-
ma ja sugar babe tai toy boy. Suhteeseen kuuluva palkkio 
voi sisältää esimerkiksi laskujen maksamista, erilaisia lah-
joja, kuten matkoja tai vaatteita, sekä käteistä rahaa. 

Sokerideittailua on kuvattu klassiseksi treffailumuodoksi,  
jossa herrasmies hemmottelee prinsessaa. Kyseessä on siis 
vanha ilmiö, jolle netti on tarjonnut uudet puitteet. Histo-
riassa vastaavanlaisia suhteita on kutsuttu ylläpitosuhteiksi. 

Pohjoismaiden suurimman sokerideittailusivuston Su-
garDatersin toimitusjohtaja Rikki Tholstrup Jørgensen on 
korostanut, ettei sokerideittailu ole seksipalvelujen tarjoa-
mista, koska suhteen osapuolet ovat kiinnostuneita toisistaan 
ja heidän välisensä sopimus perustuu tähän kiinnostukseen. 

Todellisuudessa raja on kuitenkin liukuva. Sokerideit-
tailua on kutsuttu myös ”seksityön harmaaksi alueeksi”, 
sillä joissakin tapauksissa seksin myyminen on osa sokeri-
deittailua. 

SugarDaters toimii tällä hetkellä lähes 30 maassa. Jørgen-
sen arvioi, että sokerideittailu on kasvava ilmiö lähes jokai-
sessa maassa, jossa SugarDaters toimii, myös Suomessa. 

Pekan mukaan sokerideittailu on ennen kaikkea ”siis-
timpää” kuin seksityö.  

”Tavallaan se lasketaan kai ihan samaksi kuin prostituu-
tio, vaikka oma mielikuvani on eri. Nuoret ymmärtävät tätä 
ilmiötä vanhempia sukupolvia paremmin.” 

Sugar baby ei Pekan mukaan ”täytä huoran määritelmää”. 
”Minulle huora tarkoittaa sitä, mitä olen nähnyt Broad-

waylla: naiset viheltelevät autoihin. Sokerideittailussa sen 
sijaan tutustutaan ja keskustellaan siitä mitä kumpikin ha-
luaa. On tällä alalla maksullista seksiä, mutta en näe sitä 
huoraamisena.” 
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Muiden asenteista Pekka ei juuri välitä. 
”Minulla on oma asenne tähän hommaan, 

ihan sama mitä joku Matti tai Pirkko ajattelee. 
Minun ei tarvitse kertoa näistä asioista muille 
enempää kuin haluan.” 

Jatkossa Pekka aikoo jatkaa samalla tavoin,  
ainakin jonkin aikaa. Tällä hetkellä viestittely on 
käynnissä muutaman naisen kanssa, ja Tenerif-
fan lomaseuralaisen kanssa seksisuhde on yhä  
vireillä – seuraavalla viikolla on tarkoitus nähdä 
taas muutamaan otteeseen. 

”Luultavasti tämä tulee olemaan lyhytkes-
toista. Pidemmän päälle se, että maksetaan sek-
sistä, ei ole hyvä tilanne. Jos parisuhde alkaa jos-
sain vaiheessa tuntua tavoittelemisen arvoiselta, 
pitää ruveta etsimään sopivaa ihmistä.” 

Sokerideittailussa on kuitenkin monia hyviä 
puolia verrattuna parisuhteeseen, Pekka sanoo. 
Ihmissuhteet ovat joustavia, eikä kukaan tule 
mustasukkaiseksi. 

”Kun elämäntilanne muuttuu, kanavat on 
helppo laittaa kiinni.” 

 

S eksin ostamista ja myymistä rajoitetaan 
laissa monin tavoin. Aina ei ole helppo tie-
tää, miten tehdä seksityötä rikkomatta la-

kia, Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisen työn 
vastaava asiantuntija Essi Thesslund kertoo. 

”Seksillä toimeentuloa hankkivan ihmisen on 
vaikea hahmottaa omaa oikeudellista asemaan-
sa. Tämä voi tehdä poliisista pelottavan seksin-
myyjille, jotka pohtivat onko heihin kohdistu-
nut jokin rikos.” 

Lakia ei ole säädetty seksityöntekijän oikeuk-
sien näkökulmasta, Thesslund sanoo. Laissa ko-
rostuu pyrkimys pitää ei-toivotut siirtolaiset 
poissa ja estää kansainvälisen paritus- ja ihmis-
kaupparikollisuuden rantautuminen Suomeen. 

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa ih-
miskauppaa tapahtuu silloin, kun seksipalvelui-
ta myydään pakotettuna tai ulkoapäin sanelluilla 
ehdoilla, kertoo Ihmiskaupan uhrien auttamis-
järjestelmän apulaisjohtaja Katri Lyijynen.  

”Ihmiskaupan uhri voi myydä seksipalveluita 
omasta halustaan, mutta hän ei esimerkiksi saa 
valita missä, milloin ja kenelle myy, saa kaikkia 
rahoja taikka saa päättää ehkäisystä.”  

On vaikea sanoa, paljonko ihmiskauppaa  
seksityön alla tapahtuu. Ylen syksyllä 2020  
tekemässä selvityksessä paljastui, että ainakin 

tuhannet miehet Suomessa ovat ostaneet viime 
vuosina seksiä ihmiskaupan uhreilta.  

Ihmiskauppaan liittyvää seksityötä voi olla vai-
kea tunnistaa ostajan näkökulmasta, Lyijynen sa-
noo. On kuitenkin myös tilanteita, joissa asian voi 
päätellä. 

”Voi olla, että tällöin vain suljetaan silmät tai 
korvat.”  

Vielä vaikeampaa ihmiskaupan uhrin tunnista-
minen voi olla netissä, Lyijynen sanoo. Huolta he-
rättävät verkkoon laitetut livevideot, joihin liittyy 
ihmiskauppaa.  

”Palvelun käyttäjä voi olla esimerkiksi Norjassa  
katselemassa omalta koneeltaan, kun alaikäiset te-
kevät seksuaalisia tekoja Filippiineillä.”  

  

T ähän mennessä Suomessa on tunnistettu 
enimmäkseen työelämässä tapahtuvaa ih-
miskauppaa. Suomessa havaitaan seksikau-

pan uhreja hyvin harvoin, vaikka seksuaalinen 
hyväksikäyttö on Euroopassa tunnistetuin ihmis-
kaupan muoto. 

Syyt tähän ovat monet. Kynnys rikosilmoituk-
sen tekemiseen on seksinmyyjän asemassa hyvin  
korkea, Essi Thesslund kertoo. Stigman lisäksi 
vaikuttaa lainsäädäntö: seksityötä ei ole määritel-
ty viralliseksi työksi, joten seksityöntekijä jää vail-
le työlainsäädännön turvaa. 

Siirtymä omaehtoisesta tekemisestä painos-
tuksen alla toimimiseen on usein pitkä prosessi, 
Thesslund sanoo. 

”Kuvioon liittyy usein taloudellista painetta ja 
velkasuhteita, sekä moninaista väkivaltaa tai sen 
uhkaa. Kontrolli- ja alistussuhteen voi luoda myös 
esimerkiksi lojaalisuus omaa kumppania tai per-
hettä kohtaan.” 

Aiempina vuosikymmeninä kontrollisuhde oli 
enemmän fyysinen, kertoo Lyijynen. Joku saattoi  
esimerkiksi vartioida nuorta naista, jottei tämä 
pääse karkuun. Nykyään kontrollointi tapahtuu 
enemmän psykologisin keinoin. 

Muitakin muutoksia on kentällä nähty. Aiem-
min Suomeen tuli venäläisiä ja virolaisia, ja markki-
noita pyörittivät järjestäytyneet rikollisliigat, Lyijy-
nen kertoo. Nyt ihmisiä tulee enemmän esimerkiksi 
Romaniasta ja rikolliset ovat myös löyhemmin or-
ganisoituneita tai yksittäisiä tekijöitä. Myös suo-
malaiset voivat olla ihmiskaupan osapuolia. 

”Meillä on ollut tilanteita, joissa sekä uhrik-
si joutuneet että tekijät ovat olleet syntyperältään 
suomalaisia.” 

   

Oman ongelmansa luo ulkomaalaispykälän 
käännytysperuste. Jos selviää, ettei rikos- 
ilmoituksen tekijä ole ihmiskaupan uhri  

vaan parituksen kohde, hänellä ei ole enää mah-

”Toivon, että tälle alalle lähtisivät 
vain ne, jotka haluavat olla 
tällä alalla.”
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dollisuutta oleskelulupaan ihmiskaupparikoksen uhrina. 
Moni on myös kokenut syrjintää ja rasismia viranomais-

ten kanssa asioidessaan, Thesslund kertoo. 
”Se vaikuttaa käsitykseen siitä, antaako valtio ja poliisi 

turvaa”. 
Ihminen ei välttämättä myöskään osaa itse kuvata  

tilannettaan ihmiskaupaksi, Lyijynen kertoo. Ajatus 
saattaa olla, että palkkaa tulee enemmän kuin koti- 
maassa, vaikka leijonanosa menisi jollekulle muulle.

Tunnistaminen saattaa jäädä tapahtumatta myös  
viranomaisen toimesta, jos henkilö ei pysty kuvaa-
maan tilannettaan ihmiskaupaksi, Thesslund sanoo.   

”Kun poliisille menee kertomaan ihmiskaup-
paan viittaavasta tilanteesta, poliisi ei välttämättä 
tunnista sitä sellaiseksi. Voi olla tietämättömyyttä  
tai asenteellisuutta, eikä hankalaksi koettu lain-
säädäntö helpota.” 

Tällä hetkellä iso haaste on lupaavien ennakko-
tapausten puute. On vaikea motivoida ihmisiä mas-
siivisiin rikosprosesseihin, joiden tuloksista ei ole 
takuuta.  

”Rikosprosessit ovat pitkiä, viisi vuotta on ihan läh-
tökohta. Kuka pystyy sanomaan, missä on viiden vuo-
den päästä? On hyvin tyypillistä, että oma hankala tilanne 
on helpompi sietää kuin täysin tuntematon tulevaisuus.” 

Ihmiskaupparikostutkintojen heikkoa tilaa on haluttu 
parantaa vuonna 2021 perustetulla poliisin ihmiskauppaan 
keskittyvällä yksiköllä.  

Lyijynenkin arvelee, että Suomessa tunnistetaan ihmis-
kauppaa aiempia vuosia paremmin. Uusia haasteitakin löy-
tyy: ihmiskauppa siirtyy entistä enemmän verkkoon, sanoo 
Lyijyinen. Viranomaisten on pysyttävä ajan hermolla. 

 

R obotti on nostettu kaapista sängylle. Sen omistaja  
kirjautuu pornosivulle ja etsii mielensä pätkän.  
Toisella näytöllä on auki kohta alkava OnlyFans- 

livestriimi. Kun robotin käynnistää, se tietää mitä tehdä. 
Korvaako robotti ihmisen ja animoitu hahmo porno-

näyttelijän? Tiia Forsström ei näe kahtiajakoa perinteisen 
seksityön ja teknologialla mahdollistetun seksin välillä. 

”Jos mietitään tutkimuksia, yhdyntäkerrat ovat vähen-
tyneet, mutta sooloseksi lisääntynyt. Se tarkoittaa, että ih-
miset panostavat seksin laatuun.” 

Jos seksi koetaan nautinnolliseksi, se voidaan tulevai-
suudessa nähdä hyvinvointipalveluna, josta kannattaa  
maksaa. Tällöin seksityö nähtäisiin entistä enemmän työ-
nä, vaikka stigmasta työ pääsee tuskin koskaan täysin 
eroon, Forsström sanoo. 

”Seksityöhön tuskin koskaan suhtaudutaan samalla ta-
paa työnä kuin vaikka kampaamoalaan. Jotta syntyisi sel-
lainen utopistinen tulevaisuus, jossa seksityö on täysin 
neutraali työ, pitäisi purkautua monta normia.” 

Normeja seksityöhön liittyy muitakin kuin seksiin ja 
seksuaalisuuteen liittyvät. Forsström sanoo, että naiseus,  
ja se miten naiset nähdään, on yksi näistä. 

”Naisen seksuaalisuuden demonisointi ja patriarkaali-

nen ajattelu siitä, kuka hallitsee kehoaan ja miten kehoa 
käytetään työvälineenä, vaikuttavat seksityöntekijöihin 
suhtautumiseen.” 

Yksi syy, miksi naiset ostavat seksiä miehiä vähemmän, 
voi Forsströmin mukaan olla orgasmikuilu: naiset saavat 
keskimäärin miehiä vähemmän orgasmeja. Naisten nau-
tintoon on perinteisesti panostettu vähemmän. 

”Monet naiset ovat tottuneet niin huonoon seksiin, että 
ei tulisi mieleenkään maksaa siitä. Miksi kukaan maksaisi 
seksistä, jos se on kädenlämpöistä?” 

Suomessa on jo nyt kysyntää hellyyspalveluille, mutta 
niiden hankkimiseen voi olla vielä suurempi kynnys kuin 
varsinaisen seksin ostamiseen, Forsström sanoo. 

”Ehkä Suomessa on vielä sukupuoleen katsomatta yksin 
pärjäämisen eetos.” 

Suomessakin alkaa viritä keskustelua seksityöstä autta-
misammattina, esimerkiksi osana seksologian osaamista tai 
avusteista seksiä, Forsström sanoo. Tulevaisuudessa seksi- 
alan muutos voi liittyä ostajakunnan laajentumiseen ja mo-
nipuolistumiseen. Stigman hälveneminen johtaa siihen,  
että muutkin kuin heteromiehet alkavat ostaa palveluita. 

Ostajien lisääntyminen saattaisi myös lisätä tarjontaa 
eli seksin myyjien määrää. Forsström ei usko, että myyjäk-
si ryhtyy runsaasti enemmän ihmisiä, sillä alalla on eri-
tyispiirteitä ja myyjät joutuvat yhä kantamaan stigmaa. 
Hänestä tärkeämpää on muutenkin määrän sijaan laatu. 

”Toivon, että tälle alalle lähtisivät vain ne, jotka halua-
vat olla tällä alalla. Seksialan ei tulisi olla viimeinen tai  
ainoa vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää 
puuttua globaaliin eriarvoisuuteen.” •
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Joka sunnuntai järjes-
tetään jaavalaiset mark-
kinat Saoenah-torilla 
Surinamessa. Suriname 
on maailman ainoa valtio 
Euroopan ulkopuolella, 
jossa suurin osa ihmisis-
tä puhuu hollantia.

TE E M A:  R A JAT



Eurooppalaiset valtiot pitävät yhä hallussaan alueita 
ympäri maailmaa, joilla elää pari miljoonaa ihmistä. 
Miksi nuo alueet eivät ole itsenäistyneet? 

Teksti: Kati Pietarinen
Kuvat: Flickr / Dan Lundberg & Wikipedia

Euroopan 
nykyajan 
siirtomaat

H elmikuussa 2022 kuusikymppinen Rosemonde Bertin 
seisoi Pyhän Birgitan kappelissa Salomonin atollilla ja 
vaikeroi. Kappelin katto oli kadonnut, kasvien juuret  
olivat lävistäneet sen seinät, mätänevät kookospähkinät 
peittivät lattiaa. Koloissa piileksi kookosrapuja. 

”Kirkkoni on hylätty. Minut kastettiin täällä, kävin täällä ensimmäi-
sellä ehtoollisella. Kaikki perheet kävivät sunnuntaisin kirkossa”, hän  
sanoi The Guardianin toimittajalle. 

Salomonin atolli on osa Chagossaariksi kutsuttua aluetta keskellä  
Intian valtamerta. Saaret olivat asumattomia aina 1700-luvulle, jolloin  
ranskalaiset perustivat kookosplantaasin, jolle he toivat orjia töihin. 
1800-luvulla alue siirtyi Britannialle. Hallinnollisesti saari oli osa Britan-
nian siirtomaata Mauritiusta. Afrikasta, Intiasta ja Malesiasta muuttanut 
väestö oli elänyt saarilla sukupolvien ajan, kun 1960-luvulla Britannia 
päätti luovuttaa saaret USA:lle sotilastukikohtaa varten. Ennen Mauri-
tiuksen itsenäistymistä Britannia erotti Chagossaaret itselleen. 

VUONNA 1972 Rosemonde Bertin ja muut atollin asukkaat pakotettiin 
eläinten ja lannan kuljetuksiin käytettyyn alukseen. Asukkaiden koirat 
tapettiin. Kaikkiaan noin 2000 ihmistä vietiin kotisaariltaan, erityisesti 
Mauritiukselle ja Seychelleille. Perillä he olivat täysin omillaan. 
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OSA chagoslaisista päätyi Britanniaan, jossa pe-
rustettiin 1980-luvulla saarelaisten paluuta ajava 
liike. Se on saavuttanut merkittäviä oikeudellisia  
voittoja. Vuonna 2019 kansainvälinen tuomio- 
istuin antoi neuvoa-antavan lausunnon, jonka 
mukaan Britannian olisi vetäydyttävä saarilta ja 
luovutettava ne Mauritiukselle. 

YK:n yleiskokous antoi Britannialle touko- 
kuussa 2019 kuusi kuukautta aikaa ja tammi-
kuussa 2021 YK:n merioikeustuomioistuin  
vahvisti alueen kuuluvan Mauritiukselle. Helmi-
kuussa Rosemonde Bertin osallistui Mauritiuk-
sen järjestämään retkueeseen, joka nosti saarilla 
Mauritiuksen lipun. 

BRITANNIA on sanonut palauttavansa saaren, kun 
sillä ei ole enää sotilaallista merkitystä. Suurim-
man saaren lentotukikohtaa on käytetty esimer-
kiksi Irakin ja Afganistanin sodassa. 

Vaikka eurooppalainen kolonialismi haipui 
suuresta osasta maailmaa vuosikymmeniä sitten,  
eurooppalaiset valtiot hallitsevat yhä lukuisia 
alueita kaukana manner-Euroopasta: niillä elää 
yhteensä pari miljoona ihmistä. Useimmat alueis-

ta ovat pieniä saaria, jotka kuuluvat Britannialle, 
Ranskalle, Alankomaille ja Tanskalle. Lisäksi  
Espanjalla on enklaaveja Pohjois-Afrikassa ja 
Norja hallitsee Bouvet-saarta Etelä-Atlantilla.  

Väkirikkain alueista on Ranskalle kuuluva 
Réunionin saari, joka sijaitsee Intian valtamerel-
lä. Asukkaita saarella on lähemmäs 900 000. Sen 
sijaan Britanniaan kuuluvilla Pitcairnin saarella  
eteläisellä Tyynellä valtamerellä elää vain viiti- 
senkymmentä ihmistä, suureksi osaksi vuonna  
1789 brittilaivaston aluksella kapinaan ryhty-
neiden merimiesten ja heidän kaappaamiensa 
tahitilaisten naisten jälkeläisiä. 

Miksi nämä alueet eivät ole itsenäistyneet? 
”Siinä vaiheessa, kun muut siirtomaat itse-

näistyivät, niille on ollut kenties edullista jäädä 
osaksi emämaata, vaikka se ei olisi ollut aiemmin 
historiassa edullista”, Helsingin yliopiston alue- 
ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pak-
kasvirta sanoo. 

Hän nostaa esimerkiksi Etelä-Amerikan koil-
lisnurkan, joka oli jaettu pieniin siirtomaihin: 
Brittiläiseen Guyanaan, Ranskan Guayanaan ja 
Alankomaiden Surinameen. 

Chagos-saaret

Réunion

Pitcairn

Ranskan Guayana

Grönlanti

Färsaaret

Falkland/Malvinas

Iso-Britannia

Tanska

Alankomaat

Norja

Ranska

EUROOPPALAISET 
SIIRTOMAAT

Bouvet
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Malvinas-saariin, joista Britannia ja Argentiina sotivat 
1980-luvulla, liittyi Etelämantereen sotilasstrategisia  
merkityksiä Britannialle.”

TIETYILLÄ alueilla itsenäisyys on pitkään ollut keskeinen 
poliittinen vaatimus. Tyynellä valtamerellä sijaitsevassa 
Uudessa Kaledoniassa ranskalaiset valloittajat pakottivat 
kanak-kansan reservaatteihin 1870-luvulla. Kanakit kapi-
noivat, mutta eivät pärjänneet ylivallalle. 

1980-luvulla itsenäisyysmielisten kanakkien ja itsenäi-
syyden vastustajien yhteenotot johtivat lukuisiin kuolon-
uhreihin. Tilanne rauhoitettiin sopimalla laajempi autono-
mia. Itsenäisyys hylättiin kansanäänestyksissä 2018, 2020 
ja 2021. Kanakit boikotoivat viimeistä äänestystä. 

Vuonna 2008 vastakkaisella puolella maailmaa 75 pro-
senttia grönlantilaisista äänesti laajemman autonomian 
puolesta. Se antoi Tanskaan kuuluvalle 56 000 asukkaan 
saarelle valtuudet yli poliisin ja oikeuslaitoksen ja teki ka-
laallisut-kielestä ainoan virallisen kielen. Grönlannissa on 
laajaa kannatusta itsenäisyydelle. Sitä jarruttaa se, että yli 
puolet valtion tuloista tulee Tanskan maksamasta tuesta.

Myös Färsaarilla on useita itsenäisyyttä ajavia puolueita. 

ONKO järkevää mieltää näitä alueita nykyajan siirtomaiksi, 
vaikka osalla alueista on äänestetty itsenäisyyttä vastaan?

”Kyllähän ne ovat siirtomaita. Niitä on hyväksikäytetty  
tai niillä on ollut alisteinen asema emämaahan. Mutta ti-
lanne on myös muuttunut viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana. Jos itsenäisyydestä on vielä kysytty, kolo-
niaalinen järjestelmä on tavallaan menettänyt merkityk-
sensä”, Pakkasvirta pohtii.

Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen 
apulaisprofessori Markus Kröger nostaa esiin toisen näkö-
kulman. 

”Nykyään suomalaisten sellufirmojen hallitsemat laajat 
maa-alueet Brasiliassa ja Uruguayssa ovat enemmän siirto- 
maavallan kaltaisia alueita kuin nuo muodollisesti vielä 
EU:n alaisuudessa olevat maat”, Kröger kommentoi. 

”Todellinen ongelma on länsimaissa päämajaa pitävien 
yritysten häikäilemätön ja ihmisoikeuksia kunnioittama-
ton toiminta ympäri maailmaa, meidän suurlähetystöjem-
me tuella. Sama koskee myös Venäjän, Intian ja Brasilian 
yrityksiä. Näinhän siirtomaavalta toimi pitkälti ennenkin: 
yritysten kautta.” •
Lähteet: The Guardian, BBC, Reuters, Yle, Arctic Today, Artemis Art Law  
Centre, sekä alueiden ja emämaiden nettisivut. 

”Guyana itsenäistyi 1966 ja Suriname 1975. Kun Surina-
me itsenäistyi, kolmasosa väestöstä muutti Hollantiin.”

Pitkälti aarniometsän peittämä, vajaan 300 000 asuk-
kaan Ranskan Guayana ei itsenäistynyt: siellä valuutta on 
euro ja virallinen kieli ranska, vaikka vain kolmasosa kou-
lulaisista puhuu kieltä perheissään. Sosiaaliturvajärjestel-
mä on sama kuin manner-Ranskassa. 

Vuonna 2010 kansanäänestyksessä hylättiin aloite laa-
jemmasta autonomiasta.

”Ymmärrykseni on, että siellä ja Ranskalle kuuluvilla  
Karibian saarilla koetaan, että on etu kuulua EU:hun. Esi-
merkiksi sosiaaliturva on parempi kuin Karibialla tai Lati-
nalaisessa Amerikassa. Kolonialismi on muuttunut rauhan-
omaiseksi rinnakkaiseloksi”, Pakkasvirta luonnehtii. 

Sekin vaikuttaa, että monet alueista ovat pieniä saaria.  
”Jos ajattelee isoja mantereen laajuisia itsenäisyysliik-

keiden aaltoja, esimerkiksi Afrikassa 1960-luvulla, saari- 
valtiot eivät ole olleet tapahtumien ytimessä. Itsenäisyy-
den pohtiminen pienellä saarella kaukana jossain on eri-
laista: sinne pitäisi järjestää eri tavalla ne yhteydet, jotka 
olivat kolonialistisessa järjestelmässä olemassa.”

Joillakin alueilla on emämaille sotilasstrategista merki-
tystä, tai niillä on merkittäviä raaka-ainevarantoja. 

”Eteläisellä Atlantilla sijaitseviin Falklandinsaariin eli 

”Joillakin alueilla on emämaille 
sotilasstrategista merkitystä, tai niillä 
on merkittäviä raaka-ainevarantoja.

Uusi Kaledonia
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Etelän  
nuoret 
näyttävät 
mallia 
Maailman nuoret eivät ole vastuussa 
ilmastokriisistä. Sen seurauksista eniten 
kärsivien maiden nuoret ovat kuitenkin 
luonnonsuojelun suunnannäyttäjiä.

Teksti: Elisa Helenius
Kuvat: Plan
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”Nuoret ovat ilmastotyön edellä-
kävijöitä, mutta nuorisojärjestöillä 
ei ole riittävää rahoitusta.”

PATIENCE SIBANDA,  29 ,  BULAWAYO,  ZIMBABWE: 

”Jotkut aktiiviset zimbabwelaisnuoret ovat osallistuneet 
YK:n ilmastokokouksiin”

”TEEN yliopistolla tutkimusta ilmastonmuutok-
sesta, pienviljelijöistä ja kestävistä elinkeinoista. 
Vanhempani ovat myös pienviljelijöitä. Heidän 
elinkeinonsa on vahvasti riippuvaista sateista. 
Hyvänä vuonna he saavat pellolta tarpeeksi vil-
jaa omaan käyttöönsä ja voivat jopa myydä yli-
määräisen viljan ja saada siten rahaa. 

Viime vuosi oli tavallista kuumempi, joten 
heidän satonsa jäi liian pieneksi. Joudun siksi 
antamaan heille rahaa ruokaan ja muihin kului-
hin, mikä on minulle iso taloudellinen rasite. 

Ilmastokriisin takia Zimbabwea koettelevat 
kuivuus ja trooppiset myrskyt. Suurin osa maa-
seudun väestöstä on riippuvainen sadeviljelystä, 
ja äärimmäiset sääilmiöt ovat vaikuttaneet satoi-
hin. Jopa karjaa on kuollut. Tällaiset sääilmiöt 
heikentävät maaseudun asukkaiden toimeentu-
loa, koska heidän kykynsä sopeutua ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin on rajallista. Myös ruu-

an hinta on kaupoissa noussut, koska ruokaa on 
vähemmän tarjolla. 

ZIMBABWESSA on paljon järjestöjä, jotka pyrki-
vät torjumaan ilmastonmuutosta, ja suurin osa 
niistä on nuorten johtamia. Nuoret ovat edellä-
kävijöitä erilaisissa hankkeissa, kampanjoissa ja 
työpajoissa. 

Esimerkiksi GreenHut Initiative Trust on jär-
jestö, joka edistää ympäristötietoisuutta ja kestä-
vää kehitystä yhteisöissä. Sitä johtaa nuori nai-
nen Cinderella Ndlovu.

Nuorisojohtoisilla järjestöillä on vaikutus-
valtaa Zimbabwessa. Puheenjohtajat kutsutaan 
yleensä konsultointeihin, työpajoihin ja maan-
laajuisiin hankkeiden aloituskokouksiin minis-
teriöön. Joillakin näistä nuorista on suuren pa-
noksensa vuoksi ollut etuoikeus osallistua YK:n 
ilmastokokouksiin. 

Monilla nuorisojärjestöillä ei kuitenkaan ole 
riittävää rahoitusta. Useimmat rahoitusta jaka-
vat tahot jättävät nuoret hakukriteeriensä ulko-
puolelle. Osassa vaaditaan järjestöiltä vähintään 
viiden vuoden olemassaoloa, mutta nuoriso-
järjestöt eivät ole yleensä olleet pystyssä niin 
kauan. Järjestöiltä voidaan myös vaatia todistet-
ta varojen hallinnoinnista. 

Tämän takia nuorisojärjestöt liittyvät usein 
yhteen isompien järjestöjen kanssa. Nuorilla on 
kuitenkin niissä rajatummin sananvaltaa. 

Pandemia-aika toi sekä haasteita että mah-
dollisuuksia ilmastotyöhön. Nuoret ovat onnek-
si taitavia tietotekniikan käyttäjiä. Pandemian 
aikana he järjestivät virtuaalisia kokouksia, työ-
pajoja ja koulutuksia. Yksi suurimpia etuja oli 
mahdollisuus osallistua maksuttomiin virtu-
aalsiin kansainvälisiin konferensseihin ja kou-
lutuksiin. Nuorisojärjestöt saivat jopa lisää seu-
raajia, kun maantieteelliset esteet eivät olleet 
enää tiellä.”

3 4 MAAILMAN KUVALEHTI  3  ⁄  2 0 2 2



↑ Ilmastonmuu-
toksen seurauksena 
merenpinta nousee 
ja vaarantaa 
rannikon ihmisten 
elämää. Kuvassa 
mangroven istutus-
ta Filippiineillä.

← Pandemia 
toi haasteita ja 
mahdollisuuksia 
ilmastotyöhön.  
”Yksi suurimpia etu-
ja oli mahdollisuus 
osalistua virtuaali-
siin kansainvälisiin 
konferensseihin 
ja koulutuksiin”, 
Patience Sibanda 
kertoo.

OTTO NAVUNICAGI ,  39 ,  SUVA,  F IDŽI : 

”Nuoret istuttavat mangrovemetsiä rantaviivalle”

Naiset myös syövät viimeiseksi miesten ja lasten 
jälkeen. Ilmastokriisin aikana vaarana on, että 
naisille ei jää tarpeeksi ruokaa. Osalla naisista on 
myös rajoitettu pääsy koulutuksen, uutisten ja 
teknologian äärelle. Nämä rajoitukset voivat vai-
kuttaa naisten kykyyn ymmärtää ilmastoon liit-
tyviä riskejä ja sopeutumista koskevia toiminta-
ohjeita.

Fidžin maatalousala kärsii suuria tappioita 
rankkasateiden, tulvien, kuivuuden ja pyörre-
myrskyjen lisääntyessä. Muuttuneet sääolosuh-
teet tuovat mukanaan tuholaisia ja tauteja. 

Maatalouden lisäksi toinen tärkeä työllistäjä 
Fidžillä on turismi. Ala on myös vaarassa ilmas-
tonmuutoksen takia, koska monet lomakeskuk-
sista sijaitsevat merenrannalla. 

Olen ylpeä siitä, että fidžiläiset nuoret ovat 
hyvin aktiivisia ilmastonmuutoksen torjumises-
sa. He esimerkiksi istuttavat rantaviivalle man-
grovemetsiä ja osallistuvat YK:n ilmastokokouk-
seen. Hallitus arvostaa nuorten mielipiteitä ja 
panostusta. Kuitenkin nuorisoliikkeet saavat 
yleensä rahoitusta vain lyhyeksi ajanjaksoksi 
kerrallaan eikä niillä ole pysyvää rahoittajaa.”

”OLEN yhteiskuntatieteiden tutkimuskonsultti, 
ja toistaiseksi suurin osa työstäni on liittynyt  
ilmastonmuutokseen. 

Asun kaupungissa, ja olen siten paremmassa 
turvassa kuin sukulaiseni ja monet muut ihmi-
set, jotka asuvat rannikolla tai maaseudulla. Hei-
dän turvallisuuteensa ja toimeentuloonsa ilmas-
tokriisi vaikuttaa eniten. 

Ilmastokriisin takia merenpinta nousee, mikä 
aiheuttaa tulvia ja eroosiota. Maaperä suolaan-
tuu, jolloin maata ei voi enää viljellä. Fidžin en-
simmäinen ilmaston aiheuttama rannikkovä-
estön uudelleensijoittaminen tapahtui vuonna 
2014 Vunidogoloan kylässä. Sen jälkeen on uu-
delleensijoittettu jo kolme muuta asuinyhteisöä.

Uudelleensijoittaminen on muutakin kuin 
laukkujen pakkaamista ja liikkumista. Se herät-
tää tunteita, koska ihmiset lähtevät esi-isiensä 
mailta, aiempien sukupolvien heille luovutta-
masta maasta. He ovat myös huolissaan hyvin-
voinnistaan ja selviytymisestään vieraassa yh-
teisössä. 

Maaseudulla ja kylissä naisten rooli on yhä 
pysyä hiljaa, kun miehet tekevät päätökset.  
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Souksaveuy Keo-
tiamchanhin perus-
tama Zero Waste 
Laos on nykyisin 
maan johtava nuor-
ten ilmastojärjestö.
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Nuoret huhkivat pysäyttääkseen ilmastokriisin

PLAN International julkaisi maaliskuun lopulla ra-
portin, joka kokosi yhteen tärkeitä havaintoja nuo-
rilta tutkijoilta ja nuorisoryhmiltä yhdeksästä maas-
ta. Mukana selvityksessä olivat Etiopia, Fidži, 
Indonesia, Laos, Mosambik, Myanmar, Salomon-
saaret, Uganda ja Zimbabwe, jotka kaikki kärsivät il-
mastokriisin aiheuttamista seurauksista.

Raportin mukaan maailman haavoittuvimmis-
ta paikoista kotoisin olevat nuoret ovat ilmastotoi-
mien etulinjassa, vaikka he eivät ole vastuussa il-
mastokriisistä eivätkä edustettuina muodollisissa 
poliittisissa prosesseissa.

Nuorten vetämät ja nuorten tukemat ryhmät 
puolustavat tarmokkaasti uusiutuvien energiamuo-
tojen käyttöä, uudelleenmetsitystä, ekosysteemien 
suojelua, parempaa jätehuoltoa, kestävää infra-
struktuuria sekä yhteiskuntajärjestelmiä, jotka huo-
mioivat paremmin kaikkien tarpeet.

Raportti nosti esiin sen ison ristiriidan, että vaik-
ka nuoret tekevät paljon töitä ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi, hallitusten politiikat hädin tuskin 
tunnustavat heidän panostaan, valtaansa tai haa-
voittuvuuttaan. Nuorisoryhmät nähdään usein ta-
sa-arvoisen kumppanin sijaan tekojen kohteina tai 
konsultoitavina tahoina, mikä tekee yhteistyöstä 
vaikeaa.

Lapsiin ja nuoriin – etenkään tyttöihin, nuoriin 
naisiin ja vammaisiin nuoriin – ei viitata riittävästi 
sidosryhminä tai asianomaisina ryhminä poliittisissa 
päätöksissä. Lapsiin, nuoriin ja naisiin viitataan haa-
voittuvina kohteina sen sijaan, että heidät kuvat-
taisiin vahvoina ja korvaamattomina kumppanei-
na ilmastoaiheisessa politiikassa. Osallistavampien 
prosessien on tunnistettava nämä ryhmät poliittisi-
na toimijoina, aktiivisina kansalaisina ja ilmastokes-
tävyyden toteuttajina.

SOUKSAVEUY KEOTIAMCHANH,  29 ,  VIENTIANE,  LAOS: 

”Jätteiden polttamisen täytyy loppua”

vettä kaivosta aiempaa kauempaa. Satojen huo-
nontuessa he saavat myös vähemmän ja huonom-
paa ruokaa, mikä vaikuttaa heidän terveyteensä. 

Zero Waste Laosissa lisäämme ihmisten tie-
toisuutta ilmastokriisistä ja sen vaikutuksista.  
Järjestämme roskienkeräämistempauksia ja 
neuvomme kierrättämisessä. Yritämme saada  
ihmiset esimerkiksi käyttämään teräksestä teh-
tyjä juomapulloja sen sijaan, että he ostavat 
muovisia vesipulloja.  

Tärkeä tehtävämme on saada paikalliset lo-
pettamaan jätteiden polttaminen. Uskon, että 
voi mennä vielä 20 vuotta, ennen kuin laoslaiset 
lopettavat roskiensa polttamisen. 

Olemme myös istuttaneet tuhat puuta. Koulu-
luokat ovat hoitaneet puolet istutuksista. Uudessa 
projektissamme tavoite on istuttaa 100 000 puuta. 

Ensi vuonna tavoitteemme on järjestää nuo-
risovaihtoja Laosin ja Suomen ja myöhemmin  
muiden Pohjoismaiden ympäristöjärjestöjen  
kanssa. Vaihdossa nuoret oppivat, miten eri 
maissa hoidetaan ympäristöongelmia. Aiomme 
tehdä myös nettitapahtumia, joihin voivat osal-
listua nuoret kaikkialta maailmasta.” •

”VANHEMPANI ovat riisinviljelijöitä. Aiemmin he 
saivat kerättyä 400 säkkiä riisiä vuodessa, mutta  
2019 heidän riisisatonsa yllättäen puolittui. Il-
mastokriisin takia alueella ei satanut tarpeeksi.  

Sain tästä kimmokkeen perustaa Zero Waste  
Laos -järjestön yhdessä serkkuni kanssa. Se on 
nykyisin Laosin johtava nuorten ilmastojärjestö. 
Meillä on jo 145 jäsentä, ja Facebook-sivujamme 
seuraa yli 8 000 ihmistä. 

Tämä on palkatonta vapaaehtoistyötä. Teen 
tätä kaikki illat ja viikonloput. Sen lisäksi olen 
arkipäivät palkkatöissä. Työskentelen projekti-
assistenttina Global Green Growth -instituutissa. 

Ilmastonmuutoksen takia Laos kärsii vaih-
televasti tulvista ja kuivuudesta. Maa ei ole val-
mistautunut tulviin, koska täällä ei ole korkeaa 
teknologiaa luonnon suojelemiseksi. 

Monet jokien varsilla tai vuorilla asuvat ihmi-
set ovat menettäneet kotinsa. Tulva voi kiskaista  
kokonaisen talon mukaansa. Useat kotinsa ja 
elinkeinonsa menettäneet maanviljelijät ovat 
joutuneet muuttamaan uudelle paikkakunnalle 
tai ulkomaille löytääkseen töitä. 

Maaseudulla tytöt ja naiset tekevät kaikki koti-
työt. Kuivuuden takia he joutuvat nyt kantamaan 
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Yhdeksänvuotias Sonia 
poseeraa sotilasasussaan 
Mariinski-lyseon sota-
koulussa Sholokhovskyssa. 
Nuorille tytöille suunnattu 
sotilaallinen sisäoppilaitos 
on ylivertainen isänmaan 
ja presidentti Putinin kul-
tin vahvistamisessa, olipa 
laji mikä tahansa: laulu, 
voimistelu, cheerleading, 
kamppailulajit tai nyrkkeily.

KUVAR E PO RTA AS I
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PUTININ  
pikkusotilaat

Joka puolelta Venäjää 
tuhansia nuoria on rekrytoitu 

isänmaallisiin kerhoihin ja 
sotakouluihin. Heidän tehtävänsä 

on omistaa elämänsä Vladimir 
Putinin vallan pönkittämiselle.

Teksti ja kuvat: Aude Osnowycz
Käännös: Anni Valtonen



↑ Nuoret pojat 
lounastauolla puolisoti-
laallisten isänmaallisten 
seurojen välisessä 
kilpailussa. Voittajaksi 
selviää ryhmä, joka on 
ylittänyt kaikki ”haas-
teet” ensimmäisenä: 
joen ylitys, rynnäkkö-
kiväärin kokoaminen, 
lihaskunto, ammunta. 
Joen ylitys tapahtuu 
hyppäämällä puun- 
runkojen yli.

→ 13-vuotiaat tytöt 
osallistuvat sotapeliin, 
jota käydään eri 
puolilta Venäjää saapu-
neiden isänmaallisten 
seurojen kesken.
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H e ovat 7–25-vuotiaita, ja heitä yhdistää yksi  
asia: he ovat elämänsä aikana tunteneet 
vain yhden presidentin, Vladimir Putinin. 
Tämä presidentti hallitsee yhtä maailman 
suurimmista maista ja on nyt käymässä  
sotaa, jonka kansainvälinen yhteisö tuo-
mitsee yksimielisesti. 

Ukrainalaista ja valkovenäläistä alkuperää olevana päätin tehdä  
reportaasin Putinin pikkusotilaat. Reportaasi kuvaa nuorta suku-
polvea, jonka presidentti Putin on halunnut muokata omaksi  
kuvakseen käyttämällä työkaluinaan auktoriteettia ja kuria. 

Sotakoulut, sotapelit, isänmaalliset kerhot. Nämä nuoret venä-
läiset ovat kasvaneet nationalistisen hurmoksen keskellä. He ovat 
hengittäneet isänmaallisuutta, vahvistaneet presidentti Putinin 
ja isänmaan kulttia, kääntäneet selkänsä läntiselle maailmalle.

MOSKOVASSA joka vuosi järjestettävässä Kremlin kadettijuhlissa  
Venäjän sota-akatemioiden parhaat tanssijat eri puolilta maata  
Siperiasta Kaukasiaan ja Moskovasta Pietariin kilpailevat men-
neen maailman valssien rytmissä ja puvuissa. Erikoinen tapah-
tuma muistuttaa tsaarihallinnon loistosta, ”suuresta Venäjästä”, 
jonka Putin haluaisi jälleen kukoistavan.
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KAUKASUKSELTA poimitut 7–15-vuotiaat tytöt harjoittelevat 
väsymättä ollakseen parhaita miekkataistelussa, aseiden 
käsittelyssä, tanssissa, kiipeilyssä. Heidän tulee olla täydel-
lisiä venäläisiä ja kuvastaa sitä upeaa suurvaltaa, jonka  
Putin haluaa syntyvän näiden nuorten käsissä uudelleen

Joka puolella Venäjä on näitä isänmaallisia klubeja: 
Kaukasuksella, Siperiassa, Uralilla, mutta myös suurissa  
kaupungeissa. Presidentti Putinin luomalla omalla nuo-
risoarmeijalla on valtuuskunnat jokaisessa isänmaallisessa 
kerhossa ja sotakoulussa.

Jopa 8-vuotiaat venäläislapset treenaavat sotilastaitoja. 
He ovat aseistautuneet kiväärein, ryömivät piikkilankojen 
alla, harjoittelevat jännittäviä ampumatilanteita. Kaikki 
haluavat taistella, puolustaa suurta Venäjää pahalta ja yli-
mieliseltä länsimaailmalta.

Putinin kulttia ylläpidetään ja vahvistetaan sotakoulu-
jen ohella myös muilla areenoilla. Taitelijoista, suunnitteli-
joista ja verkkosivutovastaavista koostuva SET on esimerk-
ki yhdistyksestä, joka välittää nuorisolle idolisoivia kuvia 
presidentti Putinista. Niitä levitetään eritysesti sosiaali-
sessa mediassa. 

”Heidän tulee olla 
täydellisiä venäläisiä ja 

kuvastaa suurvaltaa.
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Nuoret tytöt seisovat peilin edessä 
Kremlin vuotuisissa nuorisotanssiai-
sissa Moskovassa. He ovat läpäis-
seet tiukan seulan, jossa on valittu 
sotakoulujen parhaat tanssijat eri 
puolilta maata.

←Eri puolilta Venäjää Moskovaan 
saapuneiden nuorten lepo- ja  
sometushetki Kremlin tanssiaisissa.
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AUDE OSNOWYCZ opiskeli valtiotieteitä ja työskenteli asianajajana Ranskassa. 
Vuoden 2010 maanjäristykset veivät Osnowyczin Haitiin, ja hän päätti omistau-
tua kuvajournalismille. Seuraavat neljä vuotta hän seurasi arabivallankumousta 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Taustaltaan ukrainalainen ja valkovenäläinen 
Osnowycz palasi Eurooppaan ja alkoi työstää erilaisia kuvausprojekteja Euroo-
pan ja Venäjän rajapinnassa. ”Kuvaustyylini vaihtui tuolloin taiteellisemmaksi  
ja muotokuvaustekniikka vei mennessään”, Osnowycz sanoo.

↑ Katryn, 22, joogaa presidentti Putinin muotokuvan 
alla SET-liikkeen tiloissa. SET on nuorten suunnitteli- 
joiden, taiteilijoiden ja verkkosivustovastaavien liike, 
jonka tavoitteena on levittää presidentin kuvaa  
nuorten keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

→ Nuoret tytöt valmistautuvat isänmaalliseen  
esitykseen Balak Kalitvan -sotilaskoulussa.
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Translain uudistamista on odotettu jo aivan liian kauan. Suomeen on vihdoin 
saatava itsemäärämisoikeutta kunnioittava translaki, joka turvaa myös 

lasten ja nuorten oikeudet. Allekirjoita vetoomus! amnesty.fi/translaki
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Järjestövaikuttaja vastaa väitteisiin. RUO H O NJ U U R E LL A

Ennen sotaa ihmiset eivät ymmärtäneet, kuinka tärkeä  
Ukrainan asema Euroopassa on.
Pitää paikkansa. Moni ei tiedä Ukrainasta paljoa. Varmasti se liittyy siihen,  
että Neuvostoliiton aikana puhuttiin vain Neuvostoliitosta, johon myös Ukraina  
kuului. Meillä on nyt harmillinen syy, miksi Ukrainasta puhutaan, mutta toivot-
tavasti se lisää ihmisten kiinnostusta Ukrainaa ja yhdistystämme kohtaan.
 
Olisi parempi, että suomalaiset auttaisivat ukrainalaisia pakolaisia  
Suomessa, eivätkä menisi rajoille auttamaan.
En voi vastata kyllä tai ei. Toivon, että jokainen auttaa sillä tavalla kuin  
pystyy ja osaa. Rajalla on ruuhkaa, mutta ihmiset haluavat päästä pois  
ja siinä kuljetukset auttavat. Olisi kuitenkin hyvä tietää, mihin ihmiset  
kuljetetaan ja suunnitella matkat hyvin. Täälläkin apua tarvitaan ja  
voin sanoa, että apua on ollut tarjolla todella runsaasti ja olemme  
hyvin kiitollisia siitä.
 
Suomessa asuvien ukrainalaisten ja venäläisten pitäisi pitää  
nyt yhtä, jotta ihmiset ymmärtävät, etteivät tavalliset ihmiset  
ole keskenään vihollisia.
Tavallisilla ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia, joten en  
haluaisi sanoa pitääkö ihmisten olla nyt ystäviä. Mielestäni on  
tärkeintä, että jokainen ottaa vastuuta, riippumatta siitä onko  
venäläinen, ukrainalainen vai suomalainen, jotta sota loppuu  
mahdollisimman pian. Sitten kun sota on ohi ja Ukraina rakenne- 
taan uudelleen, voimme miettiä, miten pystymme pitämään yhtä. 
 
Ukrainalaisten yhdistys on kuullut kritiikin, jonka mukaan  
ukrainalaisia tuetaan muita sotaa paenneita enemmän.
Olen ollut aikaisemmin eri järjestöjen työntekijänä ja tehnyt moni- 
kulttuurisuustyötä. Olen ymmärtänyt, että ainakin viranomaisten  
puolelta työtä tehdään tasapuolisesti kaikkien hyväksi. Yhden- 
vertaisuus, ja se ettei ketään unohdeta, on tietenkin tärkeää.
 
Ukrainalaisia ihastuttaa ja toisaalta kauhistuttaa moni asia Suomessa.
Ennen muuttoani Suomeen olin kuullut, että suomalaiset pitävät  
etäisyyttä ja täällä suhteet ovat erilaisia. Nyt kun olen asunut Suo-
messa, olen ymmärtänyt, että tämä ei pidä paikkansa. Suomalaiset 
ovat hyvin lämpimiä ja huolehtivaisia. Nyt sodasta paenneita ehkä  
jännittää miten suomalaiset käyttäytyvät, mutta tiedän, että  
heidät otetaan lämpimästi vastaan. Tietenkin Suomessa on  
asioita, jotka puhuttavat. Esimerkiksi sääolosuhteet voivat  
kauhistuttaa. Tiedän, että ihmiset ovat ihastuksissaan siitä,  
miten hyvin täällä asiat hoidetaan ja pohtineet, kuinka saman 
voisi tehdä Ukrainassa. RIINA RASTAS

KUKA?

Mariia Kostiainen
Ammatti: Sosiaaliohjaaja.

Tausta: Ukrainalaisten yhdistys  
Suomessa ry:n varapuheenjohtaja.  
Aiemmin toiminut kohtaamisasian- 
tuntijana järjestökentällä. Koulutettu  
vertaisohjaaja. Yhteiskuntatieteiden 
maisterin tutkinto sosiaalipolitiikasta  
Tampereen yliopistolta ja sosiaali- 
työntekijän kandi Kiovan Mohyla- 
akatemiasta.

Harrastukset: Käsityöt, hiihto, melonta 
ja jalkapallo.

Jokaisen tulee ottaa 
vastuuta sodasta
Suomalaisten tulisi auttaa Ukrainan sotaa paenneita osaamallaan 
tavalla. Tärkeintä on se, että sota loppuu mahdollisimman pian, 
sanoo Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n varapuheenjohtaja 
Mariia Kostiainen.



Y ksi seitsemän viljan aamusämpylä”, Wisam Elfadl tilaa  
kalliolaisessa kahvila Melissä. 

”Mitä enemmän viljoja, sen parempi”, hän sanoo nauraen 
ja antaa sitten tilausvuoron Mire Mrouélle. 

Täällä bosnialaisiin leivonnaisiin erikoistuneessa kahvilassa  
ystävät ja työkaverit tekevät usein töitä. Kaksikolla on yhteinen  
Islamia queeristi -hanke. Parhaillaan Elfadl ja Mroué viimeistelevät 
podcastiaan ja toimittavat ensi vuonna julkaistavaa kirjaa, jonka  
kirjoittajat ovat pääosin sateenkaariyhteisöön kuuluvia muslimeja 
tai muslimitaustaisia ihmisiä. Joukossa on entisiä muslimeja, jotka 
ovat irtisanoutuneet islamista täysin. Kaikkia tekijöitä yhdistää ha-
lu haastaa patriaarkaalista tapaa tulkita islamia.  

Viime vuodet Elfadl ja Mroué ovat rakentaneet yhteisöä, jossa  
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien ja 
muslimitaustaisten ihmisten olisi helpompi hengittää. 

MIRE: Kun tutustuimme, olin erityisluokanopettajana  
Espoossa. Siitä on jo kymmenen vuotta.
WISAM: Opiskelin siihen aikaan kulttuurintuottajaksi ja 

olin töissä Helinä Rautavaaran museossa. 
M: Ystävyytemme parhaita puolia on mahdollisuus käydä syvälli-
siä keskusteluja aiheista, joista ei ihan jokaisen kanssa pysty puhu-
maan. Alusta asti olemme puhuneet identiteetin monikerrokselli-
suudesta, muun muassa queeriydestä ja henkisyydestä.
W: Pystymme katsomaan hengellistä yhteisöämme sekä queer-pii-
rejä kriittisesti, koska kuulumme molempiin. Identiteeteissämme 
risteytyy samoja aineksia: kielen, uskonnon ja queeriyden teemoja. 
M: Ensitapaamisemme oli kyllä kaukana mukavasta. 
W: Se hävettää minua yhä. Tulin Helsingin Hakaniemeen Rytmi-
baariin tapaamaan ystävääni. Sinä olit hänen seurassaan, en ollut 

”Pyrimme rikkomaan 
perinteisiä narratii-
veja siitä, kuka on 
muslimi, mikä on 
sateenkaari-Suomi 
ja ketkä siihen kuu-
luvat”, sanovat Mire 
(vas.) ja Wisam.

TILA ON  
MYÖS MEIDÄN

Ensitapaamisen perusteella ei olisi uskonut, että 
Wisam Elfadlista ja Mire Mrouésta tulee ystävät 
ja työkaverit. Suorapuheinen kaksikko johtaa nyt 

uutta järjestöä, joka edistää Suomessa asuvien 
muslimitaustaisten lhbtiq-henkilöiden asemaa. 

Teksti: Kaisa Viitanen
Kuvat: Saara Mansikkamäki

”
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koskaan nähnyt sinua. 
M: Olin järkyttynyt juuri tapahtuneen 
asian vuoksi ja sinä vain nauroit, kun 
yritin kertoa siitä ystävälleni, jonka 
me molemmat tunsimme. Silloin ajat-
telin, kuka tuo pelle oikein on. 
W: Näin, että olet vahvassa tunnetilas-
sa, ja aloin hermostuksissani nauraa. 
Se on minulle tyypillistä. Monet ih-
missuhteeni alkavat jotenkin oudos-
ti. Anteeksi.
M: Olet saanut anteeksi jo kauan sitten. 
On myös ehkä jo selvää, että kuvani si-
nusta on muuttunut. Olemme nykyään 
ystäviä ja teemme töitä yhdessä. 
W: Olet ensimmäisiä tyyppejä, jonka 
kanssa päädyin syvällisiin identiteet-
tikeskusteluihin. 
M: Myöhemmin ilmeni, että olemme 
käyneet Helsingin Kannelmäessä sa-
maa koulua, mutta emme muista toi-
siamme, koska olimme eri pihoilla. 
W: Meissä on paljon samaa. Muun 
muassa se, että olemme molemmat 
kasvaneet Suomessa muslimiperheissä. 
M: Se on totta, vaikka muslimitaus-
tamme ovat hyvin erilaiset. Sinun 
perheesi on sunnalainen, minun per-
heeni on moniuskoinen, kristitty ja 
shiialainen. Sinä kävit islamin oppi- 
tunneilla koulussa ja moskeijassa,  
minä en. Meillä islamiin liittyvät kes-
kustelut käytiin enemmänkin per-
heen ja sukulaisten kesken. Suhteeni 
uskoon oli jossain määrin henkilö-
kohtaisempi, kun taas teillä se oli  
yhteisöllisempi.
W: Juuri näiden asioiden takia meillä  
on riittänyt keskusteltavaa. Tajusin 
nopeasti, että minulla ei ole varaa me-
nettää tätä tyyppiä. Pidän ihmisistä, 
jotka kuuntelevat, mutta elämässä on 
hyvä olla myös niitä, jotka haastavat. 

Minulle oli tosi tärkeää löytää ystä-
vä, jonka kanssa voin kyseenalaistaa 
perinteisiä ajatustapoja ja esittää kes-
keneräisiäkin keloja. 
M: Tunne on molemminpuolinen. 
Haastamme hyvällä tavalla toisiamme. 

WISAM ELFADL

Kulttuurituottaja, Buraq ry:n ja Wasla- 
kollektiivin perustaja
Harrastaa merenrannalla kävelyä ja  
lukemista. 

Ihailee Miressä pikkutarkkuutta,  
rehellisyyttä ja empatiakykyä

Muut eivät ehkä tiedä, että Mire on 
radikaali, jota ei hävetä mikään. Hän  
on rehellinen omille tunteilleen eikä  
siedä ihmisiä, jotka nuolevat toisten  
takapuolta. 

MIRE MROUÉ

Islamia queeristi-hankkeen ja Buraq 
ry:n perustaja
Harrastaa brasilialaista jujutsua  
ja joogaa 
Ihailee Wisamin joustavuutta ja multi-
tasking-kykyä, mutta ennen kaikkea  
hänen lempeyttään ja radikaalia rehelli-
syyttään. Kaikki eivät kykene siihen  
suoruuteen, johon Wisam kykenee.  
Wisam on myös tosi hauska.

Muut eivät tiedä, että meillä on  
Wisamin kanssa sama kuumerkki.

WISAM: Uskonto on aina ollut 
minulle voimavara. Ymmär-
rän, että queer-piireissä suh-

taudutaan uskontoihin epäillen, koska 
uskonto on joskus valjastettu sortoon. 
Vallassa olevat ihmiset ovat demoni-
soineet uskontoa, jolloin se on luonut 
pelkoa ja turvattomuutta.
M: Uskontoon ja henkisyyteen liittyvät 
mielikuvat ovat useimmiten hyvin yk-
siulotteisia. Silti minäkin ymmärrän 
sateenkaariyhteisöissä ilmenevää epäi-
lyä uskontoja kohtaan. Lhbtiq-henki-
löt ovat hyvin pitkään joutuneet koke-
maan – ja kokevat yhä – systemaattista 
syrjintää eri uskonyhteisöissä. Mitä is-
lamiin tulee, Suomessa ei vieläkään ole 
sateenkaari-ihmisille avointa moskei-
jaa. Se on vain yksi esimerkki syrjin-
nästä. Suomessa on paljon muslimei-
ta, joiden mielestä homous ei ”kuulu 
islamiin” tai muslimi ei voi olla trans-
sukupuolinen. Se on surullista, mut-
ta myös mielenkiintoista. Koraanissa 
ei lue mitään sellaista, jonka mukaan 
seksuaalisen suuntautumisen ja suku-
puolen moninaisuus olisi islamin vas-
taista. Siitä huolimatta muslimiyh-
teisöjen cis-heteronormatiivisuus on 
enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 

Me emme neuvottele siitä, voiko 
queer- tai trans-henkilö olla muslimi. 
Meille on selvää, että voi. Islam on elä-
vä, muuttuva ja monimuotoinen us-
konto ja perinne. Sitä on aina tulkittu 
monin tavoin, vaikka se halutaankin 
esittää muuttumattomana.

WISAM: Yhteistyömme alkoi, 
kun olin tutkimusavusta-
jana Helsingin yliopiston 

hankkeessa, joka tutki musliminuor-
ten sinnikkyyttä ja identiteettiä. Tuo-
timme nuorten kanssa taidenäyttelyn 
nimeltä Numur – Islam ja minä.

Hanketta vetivät valkoiset ei-musli-
mit. Pelkäsin, että projekti keskittyisi 
liikaa islamin konservatiivisiin tulkin-
toihin, jos en saisi Mireä mukaan. 

↗ Sormukset ovat mo-
lemmille tärkeitä. Wisam 
on saanut omansa suda-
nilaiseen tapaan isoäi-
diltään. Miren punainen 
vanha tuaregien sormus 
puolestaan on ystävältä 
saatu, turkoosin hän on 
ostanut Marokosta.

↗ Wisam (oik.) ja Mire 
(vas.) ovat molemmat 
kasvaneet kodeissa, jois-
sa on puhuttu arabiaa. 
Islamin uskoon heidän 
perheissään suhtaudut-
tiin eri tavoin. ”Meillä on 
silti monta samanlaista 
risteyskohtaa, joita ei 
tarvitse selittää toiselle”, 
he sanovat.

”Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen 
moninaisuus ei ole islamin vastaista.
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M: Olin silloin Tukholmassa opiske- 
lemassa arabian kieltä ja Pohjois- 
Afrikan ja Lähi-idän tutkimusta.  
Vietin aikaa myös Libanonissa. Olin 
otettu näyttelykutsusta. 
W: Pidin teoksistasi, joissa glitterillä  
päällystetyt sateenkaariliput liehui-
vat. En ollut nähnyt kenenkään Suo-
messa käsittelevän taiteessa islamin  
ja sateenkaarikansan teemoja. 
M: Kannustuksesi ja tukesi merkitsivät 
minulle paljon. Kuten sanoit, olin aika 
yksin teemojeni kanssa. 

Tuolloin Numur-näyttelyn aikana  
lhbtiq-inklusiiviset islamin tulkinnat  
tulivat puheeksi ja johtivat siihen,  
että käynnistimme Islamia queeristi  
-hankkeen. Päätavoitteenamme on  
lisätä lhbtiq-inklusiivisiin ja anti-
patriarkaalisiin islamin tulkintoihin 
liittyvää tietoisuutta Suomessa. Ha-
luamme myös mahdollistaa queerien 
muslimiäänien kuulumisen islamiin 
liittyvissä keskusteluissa. 
W: Tutkijalta edellytetään kykyä kat-
soa ilmiötä ulkoapäin. Me emme voi 
tehdä niin. Suomi ei ole muslimimaa, 
mutta se on meidän kotimaamme ja 
yhteisömme ovat täällä. Meidän kuu-
luukin olla näissä asioissa sisällä. 

Pyrimme rikkomaan perinteisiä 
narratiiveja siitä, kuka on muslimi, 

mikä on sateenkaari-Suomi ja ketkä 
siihen kuuluvat. Ja samalla vedämme 
rajoja itsemme suojelemiseksi.

Ensimmäisen vuoden kärsin huija-
risyndroomasta ja iso osa työstä oli itse-
ni terapoimista. On rankkaa tehdä työ-
tä, joka kumpuaa omasta identiteetistä.

Tässä työssä yllättävät asiat trig-
geröivät. Kun luin, miten islamin us-
konto levisi Afrikkaan, aloin käydä lä-
pi omaa historiaani. Synnyinmaassani 
Sudanissa pääkieli on arabia, mikä tar-
koittaa, että se on tullut sinne kolonia-
lismin kautta. Aloin miettiä, miten  
vähän perinteisiä alkuperäiskieliä 
Pohjois-Sudanissa on säilynyt. Ihmis-
ten käsitys kotimaan historiasta alkaa 
siitä, kun islam oli jo saapunut. Isla-
min leviäminen ei kuulu perinteiseen 
Afrikan kaanoniin. On rajua, etteivät 
edes sukulaiseni tiedä tästä mitään.
M: Saamme rahoituksemme Koneen 
Säätiöltä. Ilman apurahaa työmme ei 
olisi tässä mitassa mahdollista. Ilman 
Islamia queeristi -hanketta myöskään 
Buraq-yhdistystä ei olisi olemassa,  
eikä yhteisömme toiminta olisi näin 
järjestäytynyttä. Vaikka yhdistyksen 
toiminta on vielä pientä, on se saanut 
hyvän vastaanoton. Jäsenmääräkin 
kasvaa tasaisesti. Tässä on paljon, josta 
olla kiitollinen. •

SATEENKAARISANASTOA

Lhbtiq Lyhenne sukupuoli- ja seksuaali- 
vähemmistöistä: lesbot, homot, bi- 
seksuaalit, transsukupuoliset, inter- 
sukupuoliset ja queer-ihmiset.

Queer Sateenkaari-ihmisten omak- 
suma nimitys itsestään (engl. outo,  
epätavallinen).

Patriarkaatti Yhteiskuntajärjestys,  
jossa miehet ja maskuliinisuus ovat  
hallitsevassa asemassa.
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Kestämätön 
kasvu

”Ei ole järkeä jatkaa 
ylikuluttavan oligarkki-
luokan tukemista kes-
kellä ympäristökriisiä”, 

Jason Hickel sanoo.

Ilmastokatastrofin välttämiseksi, 
meidän on muutettava 
talousjärjestelmäämme, sanoo 
talousantropologi ja kirjailija 
Jason Hickel. Globaalin pohjoisen 
ja etelän välinen kuilu ei poistu 
avustuksilla, vaan resurssien 
palauttamisella etelän käyttöön. 

Teksti: Riina Rastas
Kuva: Markus Henttonen

1 0 K YSYMYSTÄ
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1 Toimiiko talousjärjestelmäm-
me kuten pitää?
Mielestäni ei. Meillä on järjes-
telmä, joka voi kattaa monin-

kertaisesti koko ihmiskunnan tarpeet, 
mutta silti puolet ihmisistä ei saa edes 
kaikkein välttämättömimpiä tarpei-
taan tyydytettyä. Lisäksi talousjärjes-
telmämme perustuu jatkuvaan tuo-
tannon ja kulutuksen lisäämiseen – ei 
yhteiskunnan tarpeita – vaan yritys-
ten voittojen maksimointia varten. 
Tällaisesta järjestelmästä tulee no-
peasti tuhoisa ympäristölle.

2 Miksi talouskasvu huomioi-
daan kaikissa päätöksissä, 
mutta ympäristöä ei?
Päättäjät keskittyvät talous-

kasvuun siksi, että he ovat suurelta  
osin niiden ihmisten vallassa, jotka  
ovat kasvun pääasiallisia hyötyjiä. 
Ympäristöpolitiikka on yleensä eliitin 
intressejä vastaan. Myös sillä on osuu-
tensa, että poliitikot tietävät talou-
temme olevan kasvusta riippuvainen. 
On olemassa vaihtoehtoinen ratkai-
su: voimme siirtyä kasvun jälkeiseen 
talouteen.

3 Pystymmekö muuttamaan 
talousjärjestelmäämme 
välttääksemme ilmasto- 
katastrofin?

Meidän on siirryttävä kasvun jälkei-
seen, jälkikapitalistiseen talouteen,  
joka on tehty vastaamaan ihmisten 
tarpeisiin samalla kun vähennämme 
energian ja resurssien liiallista käyttöä. 
Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. 
Se vaatii yhteistä poliittista liikettä.

4 Miten voimme nostaa  
globaalin etelän elintasoa 
kestävällä tavalla?
Useimmat globaalin etelän 

maat ovat yhä kestävällä tasolla. On-
gelmana on, että iso osa globaalin ete-
län resursseista   käytetään rikkaiden 
maiden palvelemiseen. Mieti kaikkea 
sitä työvoimaa, maata ja resursseja, 
jotka käytetään pikamuotiin. Ne voi-
taisiin käyttää ravitsevan ruoan kas-
vattamiseen. Etelän taloudet tarvit-

sevat strategioita päästäkseen eroon 
tästä järjestelmästä. 

5 Pitäisikö globaalin pohjoisen 
laskea elintasoaan?
Se riippuu siitä, mitä elinta-
solla tarkoitetaan. Rikkaissa 

maissa resurssien käyttö on kestämä-
töntä, mutta niissä on myös köyhyyt-
tä. Tämä johtuu siitä, että resurssit 
mobilisoidaan ihmisten tarpeiden si-
jaan pääomaan. Meidän on siirryttävä 
järjestelmään, joka keskittyy ihmisten 
tarpeiden tyydyttämiseen julkisilla 
palveluilla ja samalla vähentää liiallis-
ta resurssien käyttöä. Meillä on näyt-
töä siitä, että tällainen talous parantaa 
hyvinvointia.

6 Ovatko taloustieteen käyt-
tämät mittarit toimivia?
BKT ymmärretään laajalti  
surkeaksi mittariksi hyvin-

voinnille, vaikka sitä usein käytetään-
kin niin. Se ei sisällä tuotannon sosi- 
aalisia ja ekologisia kustannuksia. 
BKT ei ole ihmisen hyvinvoinnin vaan 
kapitalismin hyvinvoinnin indikaat-
tori. On olemassa vaihtoehtoisia indi-
kaattoreita, kuten aidon kehityksen 
mittari (GPI).

7 Miksi ajatus ikuisesta ta-
louskasvusta elää edelleen?
Luulen, että ihmiset pitävät  
BKT:ta abstraktiona. Saattaa  

tuntua mahdolliselta, että BKT voi-
daan irrottaa todellisista resursseista, 
jolloin se voi nousta ikuisesti, mutta 
näin ei ole. BKT on tuotannon mittari 

ja lisääntynyt kasvu merkitsee tuhoa 
ympäristölle.

8 Tuleeko aina olemaan rik-
kaita ja köyhiä alueita vai 
voidaanko tilanne muuttaa?
Se voidaan muuttaa ja se on 

muutettava. Ei ole järkeä jatkaa yli- 
kuluttavan oligarkkiluokan tukemista 
keskellä ympäristökriisiä. Meidän on 
vähennettävä rikkaita enimmäistulo-
politiikalla, se on tehokkain yksittäi-
nen ilmastopoliittinen teko. Mitä tulee 
maiden väliseen epätasa-arvoon, kor-
kean tulotason maiden tulee vähentää 
resurssien käyttöä, kun taas alhaisem-
man tulotason maiden tulisi ottaa re-
sursseja takaisin saavuttaakseen kehi-
tystavoitteet.

9 Miten meidän pitäisi  
edetä saavuttaaksemme 
globaalin tasa-arvon?
Monenvälisellä tasolla voim-

me demokratisoida instituutiot, jotka 
hallitsevat globaalin talouden sääntö-
jä, kuten Maailmanpankin ja Kansain-
välisen valuuttarahaston. Nyt rikkail-
la mailla on niissä eniten valtaa. Etelä 
taas tarvitsee strategioita, joita kutsun 
yksipuoliseksi dekolonisaatioksi. Nii-
den pitäisi esimerkiksi vähentää riip-
puvuutta ulkomaisesta pääomasta.

10 Ymmärtävätkö  
ihmiset globaalissa  
pohjoisessa tar- 
peeksi hyvin etelän 

ja pohjoisen välistä kuilua?
Eivät ymmärrä. Hallitseva uskomus 
on, että köyhät maat ovat jäljessä. Ih-
miset myös uskovat, että rikkaat maat 
antavat hyväntahtoisesti apua köyhil-
le maille. Kumpikaan näistä ei ole tot-
ta. Köyhät maat eivät ole alikehitty-
neitä, niitä hyväksikäytetään liikaa. 
Avunsiirrot pohjoisesta etelään ylit-
tyvät moninkertaisesti resurssien vie-
misen vuoksi. Köyhät maat kehittävät 
rikkaita maita. •
Keynote Jason Hickel: Kohti kapitalisminjälkeistä 
taloutta Maailma kylässä -festivaaleilla su 29.5.  
klo 16.00–16.25, Online, Tiivistämö.

”Köyhät maat eivät  
ole alikehittyneitä, 

niitä hyväksi-
käytetään liikaa.
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SOTURIN mahtia uhkuu Amazones Power -albumin kansi.  
Eikä levyn sisältö petä lupausta. Ensiraita Heavy vyöryttää 
elektronisen äänen teollisuusmaiseman – koneet muotoilevat  
melodista sykettä, säksätystä ja pulputusta urbaanin nyky-
musiikin aallonharjalla. Tuhdit bassot ja biitit saavat pian seu-
rakseen laulajat, jotka eivät pyytele anteeksi vaan julistavat 
sähäkästi. Energia kumpuaa afrikkalaisen perinnelaulun moo-
dista ja muodosta. Laulajat seisovat ylväästi historian ja nyky-
päivän merkityskentässä, jossa purkautuvat kaikki epäkohdat: 
vanhat vääryydet ja uusi sorto.

Naisten kohtaama väkivalta, pakkoavioliitot ja sukupuolielin- 
ten silpominen saavat täystyrmäyksen Les Amazones d’Afriquen  
käsittelyssä. Taistelevassa kollektiivissa on laulanut vuosien mit-
taan afrikkalaisen musiikin tunnetuimpia naisia, kuten Angélique 
Kidjo, Oumou Sangaré ja Mariam Doumbia. Julkaisutoiminnas-
ta on vastannut maineikas Real World -yhtiö. Tämä on antanut 
erityistä huomiota ja näkyvyyttä amatsonien hankkeelle. 

Musiikin sisällönkin puolesta Les Amazones d’Afrique so-
veltuu suuren yleisön makuun. Kansanperinteet kuuluvat kyl-
lä, mutta niin kuuluvat myös pop, hip hop, r&b ja konemusiikki. 
Festivaaleista vaikkapa Flow tai Sideways voisivat yhtä hyvin  

Orkesta Mendoza
KUUNTELUUN valikoitui Orkesta Mendozan uusin levy 
Curandero. Heti kättelyssä käynnistyy vetävästi rokkaa-
va cumbia, jossa maanläheistä tejano-tunnelmaa luovat 
viulut ja haitarit. Kitaraosaston variaatiot hakevat inspi-
raatiota ska-takapotkuista, Tarantino-henkisestä surffista 
ja keinuvasta reggaesta. Kuuntelija tunnistaa jatkuvasti 
jänniä vaikutteita. Karibia kuuluu Orkesta Mendozan  
musiikissa kirkkaasti – paikoin jopa calypsoa myöten – 
vaikka meksikolaisyhdysvaltalaisen yhtyeen pääjuuret 
kiinnittyvät rajaseutuun. Kokoavana terminä yhtye on  
itse kutsunut tyyliään indie mamboksi.

Tutustu Maailma kylässä -festivaalin pääesiintyjiin

Santrofi
SOLISTI laulaa lyhyen kommentin, kutsun. Kuoro vastaa ker-
raten ja muunnellen kuulemaansa. Syntyy vuoropuhelu, jossa 
kumpikin kannustaa toisiaan. Afrikkalaiset perinnerummut ta-
kovat mutkikkaita kuvioita kohottaakseen laulajat aina uusille  
tasoille. Sähköä tai säestäjiä ei tarvittu Santrofin uusimman 
Alewa-albumin aloituksessa. Kakkoskappaleessa sähkökitaris-
tit jo pujottelevat torviriffien siimekseen, soulahtava syntikka 
päättelee taitteet, laulajan äänenväri soi popimmin, mutta int-
ro oli ehtinyt tehdä tehtävänsä: kuuntelijan mielessä päivän 
soundi asettuu oikeaan suhteeseen alkuvoiman kanssa. Tämä 
on ghanalaista highlife-musiikkia sulavimmillaan.

ARVI OT Mika Kauhanen

Les Amazones d’Afrique

valita kokoonpanon ohjelmistoonsa. Vaikka levyllä pyörähtää  
toistakymmentä laulajaa, yhtye esiintyy konserteissa usein 
pienemmillä kokoonpanoilla. Maailma kylässä -festivaalin la-
valla laulavat Mamani Keïta, Fafa Ruffino ja Dobet Gnahoré. 



MILLAISIA keskusteluja toimituksissa 
käydään sotajournalismista ja sen peri-
aatteista? Miten tehdä totuuteen pyr-
kivää journalismia valtavien sotapro-
pagandakoneistojen varjossa? Mitä 
kuvissa näytetään, ja mitä jää niiden  
ulkopuolelle?

Lauantaina 28.5. Maailma kylässä 
-festivaaleilla kuullaan keskustelu, jossa 
esille pääsevät toimittajat ja -kuvaajat.  
Uutiskuvien Ukraina -keskustelussa kä-
sitellään sitä, millaista toimittajien työ 
sota-alueella ja toimituksissa konkreet-
tisesti on.

Keskustelussa ovat mukana muun 
muassa Ylen toimittaja Antti Kuronen, 
Helsingin Sanomien valokuvaaja Kalle 
Koponen, Ilta-Sanomien toimittaja  
Anna Nuutinen ja Suomen Novaja  
Gazetan kanssa yhteistyötä tehnyt  
toimittaja Kerttu Matinpuro.

”On mielenkiintoista tietää esimer-
kiksi, miten paljon aikaa menee faktojen 
tarkastukseen ja lähteiden tsekkaami-

KAIVOSTEOLLISUUS ja metsien hakkuu 
uhkaavat Amazonin alkuperäiskansojen 
kotiseutuja. Kansoja uhkaa myös tunte-
mattomampi vaara: kolonialistien tuo-
mat vierastaudit.

Suomen ensi-iltansa Maailma kylässä 
-festivaaleilla saava palkittu dokument-
ti Tribes on the Edge kertoo Brasilian 
Amazonin syvimmässä siimeksessä asu-
vien alkuperäiskansojen hädästä. Doku-
mentti alkaa, kun dokumentaristi Céline 
Cousteau saa yhteydenoton Marúbo- 
heimon päälliköltä. Päällikkö pyytää  
kansainväliseltä medialta apua, koska 
hänen kansansa on kuolemassa.

Dokumentissa Costeau kulkee tiimin-
sä kanssa kylästä kylään ja kerää yhtei-
söjen tarinat maailmalle. Puolitoista- 
vuotiaalla lapsella on neljättä kertaa 

seen sekä miten informaatiosota han-
kaloittaa työtä”, kommentoi keskustelua 
moderoiva Maailman Kuvalehden pää-
toimittaja Anni Valtonen.
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Uutiskuvien Ukraina Maailma kylässä -festivaaleilla 
28.5. klo 17.40–18.10. Online ja Tiivistämö, Helsinki, 
vapaa pääsy.

Maailman Kuvalehti esittää:

Amazonista kuuluu hätähuuto

malaria, ja koska lähettyvillä ei ole vas-
tamyrkkyä käärmeenpuremiin, kahden  
lapsen jalat pitää amputoida. Kylien 
viesti on selvä: valtion alkuperäiskan-
soille tarjoama terveydenhuolto on  
riittämätöntä.

Costeaun kokoamassa tarinassa li-
mittyvät yhteisöjen hätähuuto sekä ku-
vaustiimin kokemus viidakossa. Kyliä 
hallitsee epätoivo ja usko siitä, että val-
tio haluaa ajaa yhteisöt pois voidakseen 
hyötyä lopuistakin maailman keuhkojen 
rikkauksista. Toivoa kuitenkin vielä on. 
Kaupungista palaa kotiseudulleen nuori 
jälkipolvi, joka on valmis edistämään yh-
teisönsä oikeuksia. RIINA RASTAS

Tribes on the Edge, Brasilia, 2019 / Online Cinema, 
ma 23.5. klo 10 – su 29.5. klo 23, maailmakylässä.fi

Sotatoimittajat keskustelevat Ukrainan uutiskuvista

MAAILMAN KUVALEHTI  3  ⁄  2 0 2 2  5 5

VI N K IT



PE
TR

A
 T

IIH
O

N
EN

NOITA on todennäköisesti maailmanhis-
torian demonisoiduin hahmo. Siihen liit-
tyy paljon väärinkäsityksiä ja pelkoja, 
kertoo taiteilijanimi Kuparikettu.

”Suomessakin noita on ollut oman 
yhteisönsä parantaja ja tietäjä, joka yllä-
pitää vanhaa ja katoavaa tietotaitoa. Me 
nykynoidat jatkamme tätä perinnettä.”

Noituus on nyt nosteessa. Osa suo-
siosta johtuu siitä, että noidan arkki- 
tyyppi on niin samaistuttava, Kupari- 
kettu arvelee.

”Noidat ovat naisia, joita on historian 
saatossa ja eri uskontojen toimesta alis-
tettu ja syrjitty. Heillä on oma väkevä 
voimansa, ja tämän voiman takia heidät 
on koettu uhkaksi, heitä on vainottu.”

Nykynoituuteen kuuluu usein femi-
nistinen ulottuvuus: noidat vastaan pat-
riarkaatti.

Kuparikettu kuvailee omaa noituut-
taan vahvaksi henkilökohtaiseksi voi-
maksi, joka kumpuaa sisältä.

”Se on antanut itselleni oikeuden olla 
juuri sellainen kuin olen: vahva, aistiva ja 
kokeva. Saan ilmaista itseäni luovasti.”

Nykynoituus on yksilöllinen maail-
mankatsomus, Kuparikettu sanoo. Siinä 
piilee sen viehätys: jokainen noita raken-
taa oman polkunsa.

Kirkkoon kuuluvien määrä on Suomes-
sa laskussa. Kirkon tutkimuskeskuksen 
tuore tutkimus kertoo kuitenkin toisen-
laisesta henkisyydestä: 25–34-vuotiaista 
naisista puolet uskoo vaihtoehtoisiin te-
rapioihin ja meditaatioon, 40 prosenttia 
näkymättömiin maailmoihin ja neljännes 
henkimaailmaan.

”Avoimuus on lisääntynyt. Nämä asiat 
eivät enää ole tabu, ja sosiaalisella medi-

Nykynoituuteen 
kuuluu usein 
feministinen 
ulottuvuus: 

noidat vastaan 
patriarkaatti.

”Noidat ovat 
tilastollisesti 
enemmän naisia, 
mutta noituus ei 
katso sukupuolta”, 
Kuparikettu sanoo.

Nyt tulevat noidat!

alla on siinä roolinsa”, Kuparikettu sanoo.
Nykyajan noituudessa ovat läsnä 

psykologia, filosofia ja erilaiset tieteel-
lisesti tutkitut ilmiöt. Samalla kyse on 
juurten ravitsemisesta.

”Noita on keskeinen, katoava hahmo 
kansanperinteessämme. Yhteys noitaan 
on yhteyttä omiin juurin.” HEIDI NUMMI
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TIE loppuu tähän: pidemmälle ei millään 
kulkuneuvolla pääse. Kylään on silti vie-
lä reilusti matkaa. Ensin noustaan ylös 
lähes kuusi tuhatta porrasta. Vielä vuo-
si sitten portaita ei ollut. Ne tehtiin siinä 
toivossa, että kylään saapuisi ensimmäi-
siä turisteja. Portaiden jälkeen matka jat-
kuu vuoristometsän läpi. Yhteensä jalka-
patikkaa kertyy kolmen tunnin edestä.

Ollaan Nepalin syrjäisimmillä seuduil-
la, Kaukolännessä, lähellä Tiibetin rajaa. 
Edessä avautuu pala unohtunutta maa-
ilmaa: nokkoskuidusta vaatteita tekevät 
naiset, kivikujilla kirmaavat vuohet. 

Ulkomaailman kosketus on ollut vä-
häistä. Kun kylään saapuu, on hetkessä 
helppo unohtaa, että maailmassa on sel-

laisia asioita kuin autot tai muovipullot. 
Niitä ei täällä ole – edes kauppaa ei ole. 
Se, mikä ei tule suoraan omasta maasta, 
täytyy kantaa kylään selässä.

Nyt Apihimalin kylässä ollaan uuden  
ajan kynnyksellä, tosin ristiriitaisissa 
tunnelmissa.

”Jos totta puhutaan, haluaisin että 
kylä säilyisi maailman unohtamana para-
tiisina”, kunnanjohtaja sanoo.

Vierailijalle on tarjolla kotimajoitus-
ta ja -ruokaa. Koska tahansa voi tulla – 
paitsi niiden parin kevätviikon aikana, 
kun kyläläiset nousevat vielä ylemmäs 
vuorille. Silloin kylään ei jää ketään. Lä-
hes 4000 metristä voi noiden muuta-
man viikon aikana poimia sammalen 

kanssa symbioosissa eläviä toukkia. 
Toukkia käytetään erityisesti Kiinassa 
potenssilääkkeenä, ja ne ovat kylän mer-
kittävin toimeentulon lähde.

Vielä potenssilääkkeelle löytyy osta-
jia, mutta entä jatkossa? Kunnanjohtaja 
on tullut kipeään lopputulokseen: kylällä 
ei ole tulevaisuutta, jos yhteyksiä muu-
hun maailmaan ei avata. Turismista kai-
vataan kipeästi toista rahavirtaa.

Kunnanjohtaja ei osaa vielä arvella, 
miten turismi tulee muuttamaan kylää. 
Osa vaikutuksista saattaa olla negatiivi-
sia, hän arvelee.

Portaat on nyt joka tapauksessa teh-
ty. Kylässä odotetaan jännityksellä, kuka 
niitä kapuaa ylös. HEIDI NUMMI
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Keskiverto 
apihimalilainen  
perhe tienaa noin  
400 dollaria vuodessa. 

Kylä, joka elää toukista

  
APIHIMAL,

NEPAL
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Brasilialaiset tryffelit
VEGAANINEN BRIGADEIRO (10 ANNOSTA)

Anna jäähtyä noin 15 minuuttia. 
Kun massa on huoneenlämpöistä, 
siirrä kulho jääkaappiin. Pidä 
jääkaapissa vähintään 20 minuutin 
ajan, kunnes seos on muuttunut 
kiinteäksi, lusikoitavaksi massaksi. 
Jos seos ei kiinteydy riittävästi, 
voit lisätä massaan hieman vehnä-
jauhoja. 

Pyörittele valmiista tryffelitaikinasta 
pieniä pyöreitä palloja, ja ripottele 
pinnalle koristeet. 

Tarjoile pallot sellaisenaan tai 
pienissä tryffelivuoissa. Brigadeiro 
säilyy jääkaapissa hyvänä noin 
viikon ajan ja pakastettuna jopa 
kuukauden.

BRIGADEIRO on yksi Brasilian perinteisimmistä ja 
suosituimmista makeista herkuista. Näitä toffee- 
maisia pallon muotoon pyöriteltyjä tryffelinameja 
löytää niin torikojun tai kahvilan tiskiltä kuin hää- 
juhlien jälkiruokapöydästä. 

MAKEINEN sai alkunsa toisen maailman sodan  
jälkeen, kun sokerista ja tuoreesta maidosta oli  
pulaa. Sokerin ja maidon puutteen seurauksena  
syntyi idea herkusta, joka valmistuu kiehauttamalla  
kondensoidusta maidosta ja suklaasta yhtenäinen, 
sitkas massa. 

VAIKKA kondensoitu maito on perinteisesti ollut yksi  
keskeisin ainesosa, muuntuvat tryffelit vegaanisiksi 
käyttämällä luovuutta. Maidoton versio hurmaa päh-
kinäisellä ja erityisen täyteläisellä suutuntumallaan. 
Koostumus on venyvä ja sitkeä, mutta samalla hyvin 
pehmeä. Yksi suupala ei riitä! HELENA HEISKANEN

75 g kookosvoita
0,75 dl pähkinävoita  
(mieluiten cashewpähkinä-  
tai maapähkinävoita)
0,75 dl vaahterasiirappia
75–100 g vegaanista suklaata

Koristeluun esimerkiksi kookos- 
hiutaleita, pähkinärouhetta tai 
suklaaströsseliä

Kumoa kookos- ja pähkinävoi, vaah-
terasiirappi ja suklaa pinnoitetulle 
paistinpannulle. Kuumenna pannu 
hieman keskilämpöä korkeammalla 
ja sekoita aktiivisesti, kunnes 
ainesosat ovat sulaneet tasaiseksi 
seokseksi. Anna kiehahtaa kevyesti, 
ja jatka aktiivista sekoittamista. 
Nosta pannu sivuun, ja kumoa seos 
lämmönkestävään kulhoon. 

RUO K A



MUUTAMA vuosi sitten vietin joulun ja 
uudenvuoden New Yorkissa. Yhtenä il-
tana olin matkailijoiden tapaamisessa 
baarissa. Illan edetessä siirryin tanssi-
lattialle ja jätin takkini sohvalle. Kun tu-
lin takaisin, se oli kadonnut. Seuraavana 
päivänä kävin kirpputorilla, josta ostin 
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kevättakin. Päätin pärjätä loppuajan sillä 
ja viidellä paitakerroksella.

Uudenvuoden aaton vietin kotibileis-
sä paikallisen tuttuni kanssa, jonka olin 
tavannut vain kerran aikaisemmin. Bileis-
sä kerroin talvivarustustani hämmästele-
ville, mitä takilleni oli käynyt. Juhlien jär-
jestäjä harmistui niin paljon, että päätti 
lahjoittaa minulle oman takkinsa. 

Myöhemmin löysin netistä, että takki 
on tehty 80-luvulla ja sitä myydään 200 
dollarilla! Takki muistuttaa minua ihmis-
ten kyvystä auttaa ja lämmittää kehon li-
säksi mieltä. RIINA RASTAS
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Palstalla esitellään erikoisia matkamuistoja. M I STÄ TÄM ÄK I N O N?

ONKO SINULLA  
ERIKOINEN  

MATKA MUISTO?
Lähetä kuva ja tarinasi 

osoitteeseen  
anni.valtonen@fingo.fi
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SEURAAVAN NUMERON TEEMA: 

Hyvinvointi
→ Kuukautistabut murtuvat Nepalissa, 

mutta entä Suomessa?

→ Ekokriisi rikkoo mielenterveyden

→ Global Clinic: terveyttä ja hyvinvointia 
myös paperittomille
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KALEVALAISEN runonlaulun maailman-
mestaruuskilpailuista tunnetuksi tulleen 
Vienan Karjalan Ystävät ry:n tehtävä on 
luoda ja ylläpitää suhteita Vienan karja-
laisten ja suomalaisten välillä. Kilpailujen 
ohella järjestö on muun muassa järjestä-
nyt matkoja Vienan Karjalaan.

”Meillä on maanläheinen suhde Vie-
nan Karjalaan. Esimerkiksi Venäjän 90- 
luvun laman jälkeen järjestö keräsi rahaa 

kouluille ja yksityisille ihmisille, kuten 
perinteentaitajille”, sanoo järjestön pu-
heenjohtaja Petri Niikko.

Nykyinen maailmantilanne on järjes-
tölle hankala. Ensin koronapandemia 
sulki rajat ja sitten sota sekoitti suunni-
telmat uusista matkoista Karjalaan.

”Tulevaisuus näyttää surulliselta.  
Rajat ovat kiinni. Kukaan ei tiedä, miten 
kauan tässä menee.”

Pandemian aikana järjestö on suun-
nitellut tulevaisuutta. Nyt pohditaan 
tauolla olleiden kalevalaisten runonlau-
lukilpailujen käynnistämistä.

”Tarkoitus olisi järjestää kilpailu vii-
meistään 2025. Silloin ensimmäisestä 
kilpailuista tulee 30 vuotta. Ajatuksena 
on edelleenkin luoda musiikin ja laulun 
ohella uusia runoja kalevalamitassa.” 
RIINA RASTAS

Runonlaulua 
ja ystävyys-
matkoja
VIENAN KARJALAN YSTÄVÄT RY

Perustettu: 1994

Motto ”Elämä on monitoikkoista.”

Jos järjestö olisi eläin, se olisi karjalai-
nen kissa, joka suuntaa katseen kulttuu-
riin ja menneeseen tässä ajassa.

Järjestön voi lakkauttaa, kun omat juu-
ret ja kieli eivät kiinnosta suomalaisia.



SE AIKA KUUKAUDESTA.
PUOLUSTAA TASA-ARVOA.

Hyvää kansainvälistä
kuukautispäivää 28.5.

7 vuotta. Niin kauan menstruoiva ihminen 
keskimäärin vuotaa elämänsä aikana. 
Tehdään niistä vuosista hyvät kaikille.

Tule tyttösponssiksi: plan.fi



23.–29.5.2022 | Helsinki & maailmakylassa.fi 

Tiivistämö, Allas Sea Pool, 
Temppeliaukion kirkko, Kauppatori, Kino Regina

Konsertteja: Orkesta Mendoza, Les Amazones d’Afrique, Santrofi,  
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, SUAD, Nicole Willis & Gospel Helsinki ym. 

 
Puheohjelmaa: Liselott Lindström, Ujuni Ahmed, Jason Hickel, Renzo R. Guinto,

ilmastonmuutos, talous, verot, ihmisoikeudet, sota, pakolaisuus ym.  

Elokuvia: Tribes on the Edge, Pako, Luomakunnan vartijat,
Bigger Than Us, Aboli’s Journey, Into the Ice ym.

Mahdollisuuksien tori: kansalaisjärjestöjä ja muita  
toimijoita kestävän kehityksen puolesta

Teemana Planeettamme rajat

Maailma kylässä -festivaali | World Village Festival

Hybrid 
Festival

Tapahtuman järjestää Pääpartnerit

Vapaa 
pääsy!


