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• Tämä teidän olisi pitänyt näh-
dä: satakunta naista suunnitte-
lemassa neljän tunnin ajan femi-
nististä WOW Finland -karnevaa-
lia, verkostoitumassa ja kuuntele-
massa päätteeksi illan konsertin.

Kutsun takana oli Tampere-
talon johtaja Paulina Ahokas, 
ja tapaamisen tarkoituksena oli 
suunnitella ohjelmaa Tampere-
taloon naistenpäiväksi 8. maalis-
kuuta 2017 sekä sitä seuraavaan 
viikonloppuun. 

WOW (lyhenne sanoista Wo-
men of the World) on Englannis-
ta alkanut kulttuurihanke, joka 
juhlistaa naisten ja tyttöjen saa-
vutuksia, sukupuolten välistä ta-
sa-arvoa ja ihmisten valinnanva-
pautta. 

Englantilaisen Jude Kellyn luo-
ma konsepti on lyhyessä ajassa 
levinnyt kansainväliseksi naisten 
verkostoksi, ilmiöksi ja vuosittai-
siksi kulttuuritapahtumiksi Lon-
toon Southbank Centressä.

Suomessa hanke käynnistyi nyt 
ensimmäisellä Think in -tilaisuu-
della. Kuluvan vuoden aikana laa-
jamittaisia suunnittelukokouksia 
pidetään myös Helsingissä, Tu-
russa, Imatralla ja Vaasassa.

– Suomalaisina naisina haluam-
me Suomen juhlavuonna promo-
toida naisten ja tyttöjen mahdol-
lisuutta valita itse. Suomi on kan-
sainvälinen menestystuote pitkäl-
ti sen ansiosta, että naiset ovat 
päässeet vaikuttamaan asioihin jo 
varhain, perustelee Ahokas.

Miehetkin tervetulleita
Mukana ovat myös tutkija Saara 
Särmä ja kirjailija Rosa Meriläi-
nen ajatushautomo Hatusta. 

Hattu on tullut tunnetuk-
si sarkastisista All male panel 
-internet-meemeistään. Onko 
WOW:ssa kyseessä vastaiskusta 
miespaneeleille?

– Ei, päinvastoin. WOW:iin ovat 
tervetulleita mukaan myös mies-
puoliset feministit. Lisäksi fes-
tivaalin esiintyjinä nähdään var-
masti myös miehiä, sanoo Meri-
läinen, joka toivoo hankkeeseen 
keskenään mahdollisimman eri-
laisia ihmisiä.

Kutsu mukaan olikin lähetetty 
sukupuoleen katsomatta. Tästä 
huolimatta kaikki paikalla olleet 
olivat naisia.

Kristiina Hamila ja Jonna Sax-
berg tulivat Tampere-taloon Hel-
singin Tyttöjen talosta. 

– Tämä on meille hieno tilai-
suus verkostoitua. Samalla kat-
somme, mitä annettavaa meillä 
on WOW Finlandille ja festivaa-
lille, sanoo seksuaalisen väkival-
lan ehkäisytyötä Tyttöjen talossa 
tekevä Kristiina Hamila.

WOW myös Pakistanissa
Lontoossa WOW-festivaaleja se-
minaareineen, juhlapuhujineen ja 
konsertteineen on juhlittu vuo-
desta 2010 muun muassa Annie 
Lennoxin ja Nobel-voittaja Ma-
lalan tähdittäminä. 

Paulina Ahokas lupaa kansain-
välisiä esiintyjiä myös Tampere-
talon juhlaan. 

WOW-hankkeita on nyt käyn-
nissä myös muun muassa Yhdys-
valloissa, Australiassa, Egyptissä 
ja Pakistanissa. Pakistanin Khuz-
darissa WOW käynnistyi samana 
päivänä Tampereen kanssa.

– Naisliike on toiminut arabi-
maissa jo 1970-luvulta, mutta so-
siaalinen media on saanut arabi-
naisten äänen aivan erilailla kuu-
luviin, tietää Saara Särmä.

Mikä

WOW Finland

  • Naistenpäivänä 8.3.2017 
Tampere-talossa huipentu-
va kansainvälinen naisten 
festivaali ja naisten verkos-
toja luova kulttuurihanke. 
WOW Finland on osa Suomen 
100-vuotisjuhlia.

  • Työryhmään kuuluvat mm. 
Paulina Ahokas, ajatushauto-
mo Hattu, Suomen Lontoon 
instituutin johtaja Pauliina 
Ståhlberg, pormestari Anna-
Kaisa Ikonen, kirjailija Johanna 
Sinisalo, lehtori Tiina Syrjä ja 
Tampere Filharmonian inten-
dentti Helena Hiilivirta.

  •WOW-lähettiläiksi ovat 
lupautuneet olympiamitalisti 
Virpi Sarasvuo, valtioneuvos 
Riitta Uosukainen, kirjailija 
Rosa Liksom, toimittaja Maria 
Veitola, aktivisti Maryan Abdul-
karim ja some-asiantuntija 
Fatima Anttonen.

WOW Finland juhlistaa naisten 
saavutuksia Suomen juhlavuonna
Tampere-talossa käynnistyi perjantaina kansainvälisen kulttuurihankkeen Suomen osuus sadan naisen voimin.

Paulina ahokas (vas.), Kristiina Hamila, Rosa Meriläinen, Saara Särmä, Jonna Saxberg ja Tiina Syrjä ovat 
WOW-naisia.

Women of the World Finlandia suunnitellaan useissa Think in -tapaa-
misissa ympäri Suomen.
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• Seksi ja turvapaikanhakijat ovat 
olleet kuuma keskusteluaihe vii-
me päivinä. SPR:n Länsi-Suo-
men alueen vastaanottokeskuk-
sen työntekijällä kerrotaan olleen 
suhde turvapaikanhakijaan.

Svenska Yle ja Ilta-Sanomat 
kertoivat, että suomalaisnaisten 

epäillään yrittäneen ostaa seksiä 
Suomeen yksin tulleilta alaikäi-
siltä turvapaikanhakijoilta. Dia-
konissalaitoksen työntekijän mu-
kaan palveluksista olisi tarjottu 
20 euroa joulun aikaan Helsingin 
rautatieasemalla.

Työntekijä pitää ainakin kahta 
iskuyritystä varmana. Hän kui-
tenkin epäilee tapauksia olevan 
enemmän.

Diakonissalaitoksen toimiala-
johtaja Marja Pentikäinen sanoo, 
että hänen tietoonsa on tullut 
vain yksi tapaus, josta on tehty 
lastensuojeluilmoitus.

Mahdollisen rikosilmoituksen 
tarve selvitetään vasta sen jälkeen.

Diakonissalaitoksella on Hel-
singissä tukiasumisyksikkö, jossa 
asuu 16–17-vuotiaita turvapaikan-
hakijoita.  Pentikäisen mukaan 

tieto asiasta on saatu keskuste-
luilla lasten kanssa.

Asiasta ei ole kuitenkaan help-
po keskustella kieli- ja kulttuuri-
erojen takia.

– Tämä on häveliäs juttu pojil-
le. Toisesta kulttuurista tulevat 
nuoret eivät ole tottuneet puhu-
maan seksiasioista tai vuorovai-
kutuksesta miehen ja naisen vä-
lillä, hän sanoo.

– Helsingin poliisi ei ole saanut 
rikosilmoituksia siitä, että suo-
malaisnaiset olisivat yrittäneet 
ostaa seksiä alaikäisiltä turvapai-
kanhakijoilta, sanoo rikosyliko-
misario Jonna Turunen STT:lle.

Turusen mukaan tieto asiasta 
on heille uusi. 

Poliisi ja turvapaikanhakijoiden 
kanssa työtä tekevät arvioivat, et-
tä seksinostoyritykset alaikäisil-

tä turvapaikanhakijoilta eivät ole 
yleinen ilmiö.

SEkSIn oSTAmInEn alaikäiseltä 
on rikos.

– Jos joku havaitsee tai epäilee, 
että alaikäiseltä yritetään ostaa sek-
siä, siitä pitää heti ilmoittaa polii-
sille, sanoo Maahanmuuttoviraston 
tiedottaja Kaisa Härkisaari.

Myös vastaanottokeskuksen 
työntekijöiden tai vapaaehtois-
ten työntekijöiden seksisuhteet 
asiakkaiden kanssa ovat kielletty-
jä jo ammattietiikan vuoksi.

Muiden aikuisten suomalaisten 
ja aikuisten turvapaikanhakijoi-
den vapaaehtoisuuteen perustu-
vat suhteet eivät kuulu muille.

– Tiedossa on, että suhteita on 
syntynyt. Joskus on löytynyt puo-
lisoitakin, Härkisaari sanoo.

Naiset yrittivät ostaa 
seksiä alaikäisiltä 
turvapaikanhakijoilta

”Asiasta ei ole helppo 
keskustella kieli- ja  
kulttuurierojen takia. 
Tämä on häveliäs juttu 
pojille.”

MARJA PeNTiKäiNeN
Diakonissalaitoksen toimialajohtaja


