
Seksuaalista häirintää NV-organisaatiossa 

 

Katolisessa kirkossa, eduskunnassa, ulkoministeriössä, elokuvissa ja ties missä sen vielä ymmärtää, 

mutta että NV-organisaatiossa. Ei voi olla totta, totesi moni kuultuaan viimeisimmän tiedon. 

Aiemmin tulleen toiseksi viimeisimmän tiedon mukaan NV-organisaatiossa on kaikki kunnossa, 

mutta viimeisimmän tiedon mukaan NV-organisaatiossa on todettu seksuaalista häirintää. Häirinnän 

totesi AVIn eli aluehallitoviraston uusi salainen ase, seksuaalisen häirinnän haistamiseen koulutettu 

Pontus-lammas. 

- Kyllä voin vahvistaa tapahtuman. Saamamme vihjeen perusteella päästimme Pontuksen keskelle 

NV-organisaatiota ja se palaisi sieltä melko nopeasti leveästi virnistäen, totesi Länsi-Suomen AVIn 

tiedottaja asiaa kysyttäessä. 

Enempää hän ei kuitenkaan ehtinyt sanoa, sillä AVIn konttorilla laadittiin par’aikaa iltapäivälehtiin 

asiasta tehtävän vihjesoiton käsikirjoitusta ja sen jälkeen oli vuorossa riitely vinkkipalkkion 

jakamisesta laitoksen henkilökunnan kesken. 

Mutta tämä riittää kyllä tässä vaiheessa ja lisää tulee seuraavassa vaiheessa. 

 

Totta puhuen asiasta on puhuttu määrätyissä piireissä jo kauan. Aluksi epäiltiin, että kyse oli pienen 

piirin kateellisena liikkeelle laskemasta huhusta, mutta kun eräs pienen piirin ulkopuolella oleva, 

asioista perillä oleva taho kysyi, että miksi kukaan olisi NV-organisaatiolle kateellinen, niin silloin 

palikat loksahtivat lopullisesti paikalleen. 

- Me ei ainakaan olla tehty mitään, vastasi koko NV-organisaatio yhdestä suusta suoraan 

kysymykseen. 

Niinpä niin, se kyllä tiedetään ja on vuosien aikana monesti havaittu, mutta seksuaalinen häirintä 

saattaa ja usein onkin sellaista, jota sen tekijä itse ei ehkä tajua ja kun NV-organisaatiosta on kyse, 

niin ei varmasti tajua. 

 

Sen verran asiasta on tihkunut tietoja, että tapaus liittyy rauhalliseen perheiltaan. Perheen 

miespuolinen aikuishenkilö oli seurannut kaikessa rauhassa jääkiekko-ottelua televisiosta, kun 

perheen naispuolinen aikuishenkilö, joka on siis NV-organisaatiossa keskikorkealla taholla, oli 

kävellyt miehen ja tv-ruudun välistä siten, että miehen katsekontakti pelitapahtumiin oli häiriintynyt 

lähes sekunnin ajaksi. 

Erittäin raskauttavaksi tapauksen tekee se, että pelissä esiintynyt joukkue on ollut miehen 

suosikkijoukkue jo yli 40 vuoden ajan. 

- Selvä kuin pläkki, seksuaalisen häirinnän tuntomerkit täyttyvät tässä absoluuttisesti. Jos 

organisaatiossa sallitaan tällaista käytöstä, niin kysyn vaan että mihin se johtaa, toteaa seksuaalisen 

häirinnän problematiikasta lähes kolmesivuisen esseen kirjoittanut Niko P. Pakkara. 

Suurin pelko NV-organisaatiossa, AVIssa ja ympäri maailmaa on nyt se, että vastaavanlaisia 

tapauksia alkaa ilmaantua lisää sen jälkeen kun asia tämän Pulletiinin kautta on tullut julkiseksi. 

 

Mitä nämä epäilyt sitten merkitsevät itse tapahtuman kannalta?  

Asiaa pitää kaikesta huolimatta miettiä myös organisaation kannalta, ovathan he loppujen lopuksi 

ihmisiä hekin, muistuttaa Ihmisoikeudet myös NV-organisaatiolle -järjestön Laitilan alaosasto 

kannanotossaan. 

- Itse järjestäisin koko organisaatiolle jotain henkisesti järkyttävää, jotta he saisivat muistot 

tapahtumasta unohdettua. Hyvä vaihtoehto olisi esimerkiksi seurata Maajussille morsian -ohjelman 

koko tuotantokausi yhtenä pötkönä hidastettuna, ehdottaa alalla toimiva vapaaehtoisjärjestö. Niko P. 

Pakkara kannattaa tätä. 

Se, tuleeko näin käymään, selviää tulevaisuudessa. Mennyttä ei kuitenkaan saa tehdyksi ja tänään 

menee huonommin kuin eilen mutta paremmin kuin huomenna ja älä välitä vaikka löit pääsi lujaa, 

tulevaisuudessa tulet lyömään sen vielä lujempaa ja mitä kaikkea sitä onkaan sanottu sellaista, joka 

ei kuulu tähän asiaan, on aivan oma juttunsa. 

 



 

 

 

 


