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Naiset voivat kokea pimeän tullen esimerkiksi juna-ase-
mat uhkaavina ja pelottavina paikkoina. 

Suomen poliisi kirjasi viime vuonna 

940 ilmoitusta raiskauksesta, törkeästä 

raiskauksesta tai niiden yrityksestä. 

Määrä on lähes kaksinkertaistunut 

vuodesta 2009, jolloin tapauksia tuli 

ilmi 503. Räjähdysmäisesti nousseet 

raiskaustilastot ovat saaneet naiset 

varpailleen; erilaisia itsepuolustuskurs-

seja ja -välineitä on tarjolla enemmän 

kuin koskaan aiemmin. Jotkut kantavat 

mukanaan turvahälyttimiä ja jotkut 

maksavat itsensä kipeiksi käymällä eri-

laisilla itsepuolustuskursseilla. Jotkut 

tyytyvät vain pelkäämään. 

 

Väkivaltaan ei vastata väkivallalla 

 

25-vuotias opiskelija Minerva Peijari on 

käynyt feministisen itsepuolustuksen 

ryhmässä vuoden ajan. “Aloitin kurs-

sin, sillä feminismi on ollut itselleni tär-

keä asia jo pienestä pitäen ja ryh-

mässä saa ottaa tilaa ja olla nainen sa-

malla kun rikkoo naiseuden normeja”, 

Peijari avaa omia syitään ryhmään liit-

tymiselle. Feministisessä itsepuolus-

tuksessa paneudutaan fyysisten tek-

niikkaharjoitusten lisäksi myös verbaa-

liseen puolustautumiseen. “Vaaralli-

sesta tilanteesta yritetään päästä pois 

muilla keinoilla”, Peijari kertoo ryh-

mässä opituista perussäännöistä. 

“Aina yritetään ensin tilanteesta poistu-

mista ja verbaalista torjumista, ennen 

kuin puolustusmielessä käytetään vä-

kivaltaa.” 

 

Turvallisuudentunnetta kurs-

seilta ja kauppojen hyllyiltä 

 

Itsepuolustuskurssien lisäksi naiset 

turvautuvat erilaisiin turvahälyttimiin, 

joiden tarkoituksena on lisätä turvalli-

suudentunnetta ulkoillessa. Tavallisin 

turvahälyttimen malli on avaimenpe-

räksi muuntuva pieni hälytin, joka al-

kaa päästämään kovaa ääntä kun hä-

lyttimen sokka vedetään irti. Erilaisten 

kaasu- ja paprikasumutteiden hallus-

sapito on sen sijaan kielletty Suo-

messa muilta kuin viranomaisilta. Vi-

rossa kyseiset itsepuolustuskalustoon 

kuuluvat sumutteet ovat kuitenkin lailli-

sia, ja Helsingin tulli takavarikoikin 

vuosittain kymmeniltä Virossa käy-

neiltä suomalaisilta erilaisia laittomia 

teräaseita, sumutteita ja kaasuja. 

Ihmiset ovat siis valmiita puolusta-

maan itseään jopa niin pitkälle, että 

sen takia voidaan rikkoa lakia. ”Pippu-

risumute on välineenä hankala, sillä 

kaikkia aseita mitä voit itse käyttää, 

voidaan käyttää myös sinua itseäsi 

vastaan, mikäli toinen saa sen kä-

siinsä”, Peijari kertoo erilaisten laitto-

mien sumutteiden vaaroista. ”Mutta toi-

saalta erilaiset turvahälyttimet ovat fik-

suja, sillä niiden kanssa ei tällaista ti-

lannetta tule. Se tuottaa ääntä, mikä 

on tärkeä perusjuttu jos joku hyökkää 

päälle. Silloin pitääkin käyttää ääntä ja 



huutaa, että nyt täällä tapahtuu ja 

täällä tarvitaan apua.” 

 

 

Kaupat tarjoavat laajan kirjon erilaisia hälyttimiä li-
säämään turvallisuudentunnetta. Kuvassa Ikean 
Patrull -turvahälytin. 

 

Turhaa pelkoa ulkopuolisesta väki-

vallasta 

Huomattavaa osaa itsepuolustuskurs-

seista ja -välineistä markkinoidaan ni-

menomaan naisille; ympäri Suomea 

järjestetään esimerkiksi kymmenittäin 

juuri naisille suunnattuja itsepuolustus-

kursseja. Edes tuntien googlettamisen 

jälkeen ei kuitenkaan löydy yhtäkään 

juuri miehille suunnattua kurssia. ”Mie-

hillä on täysin eri tilanne asian suhteen 

kuin naisilla”, Peijari sanoo. “Miehet 

haluavat käyttää valtaa ja tällainen val-

lan struktuuri on niin isossa osassa 

tässä yhteiskunnassa, että varmasti 

sen takia koetaan, että naisella on 

enemmän tarvetta ja hyötyä tällaisille 

kursseille ja hälyttimille.” 

Naiset ovat siis keksineet laajan kirjon 

erilaisia keinoja, joilla voi yrittää välttää 

äkillisiä väkivaltatilanteita, mutta onko 

naisilla syitä pelätä näin paljon ulkona 

liikkuessaan? ”Tilastollisesti naisiin 

kohdistuu enemmän väkivaltaa sisäti-

loissa, tutuissa olosuhteissa, joten ul-

kona liikkumisesta ei pitäisi olla pelois-

saan”, Peijari sanoo. ”Naisia pelotel-

laan ehkä vähän liikaa siitä ulkopuoli-

sesta ja tuntemattomasta väkivallasta 

ja liian vähän esimerkiksi parisuhteen 

sisällä tapahtuvasta väkivallasta.” Ti-

lastoista huolimatta tuntemattoman vä-

kivallan pelko on naisten keskuudessa 

olemassa, ja tämä saa jotkut rajoitta-

maan konkreettisesti elämäänsä ja 

välttämään ulkonaliikkumista ilta- ja 

yöaikaan. Peijari kuitenkin haluaa kan-

nustaa naisia liikkumaan vapaasti kau-

pungilla ilman tällaista pelkoa. ”Mis-

sään nimessä ei pidä pysytellä vain 

kotona!” 

Jokaisella on mahdollisuus puolus-

tautua 

Kaikki eivät kuitenkaan päädy itsepuo-

lustuskursseille tai kantamaan taskuis-

saan hälyttimiä. Peijarin mielestä on 

kuitenkin olemassa yksinkertaisia itse-

puolustuksen keinoja joita jokainen voi 

äkillisen vaaratilanteen tullessa hyö-

dyntää. ”Jos mahdollista, niin poistu ti-

lanteesta. Juokse siihen suuntaan, 

missä on muita ihmisiä ja mistä voi 

saada apua jos hyökkääjä lähtee pe-

rään”, Peijari kertaa väkivallattomia it-

sepuolustuksen keinoja. “Yleensä 

hyökkääjä kuitenkin olettaa, että uhri 

on nainen, joka jähmettyy kauhusta ja 

heti kun et ole sitä, niin hyökkääjältä 

menee halu. Pitää vain näyttää ettei 

ole se helppo uhri.” 

 


