Kokemustarinoita neitsyys-teemasta

Lukijalle
Kaikki tarinat on kerätty osana VIGOR-toimintaa. Koulutetut mentorit käyttävät tarinoita puheeksioton tukena avaamaan keskusteluja neitsyys-teemasta. Tarjoamme tarinoita myös sinulle työsi tueksi, mutta kehoitamme läpilukemisen jälkeen keskustelemaan
kollegan kanssa ajatuksista ja tunteista, joita sinulla heräsi tarinoita lukiessa.
Tarinoiden lukeminen voi aiheuttaa lukijassa ahdistuksen kokemuksia.
Sisältövaroitukset: seksuaalinen väkivalta, väkivalta, yksityisyyden loukkaus,
kuolema (maininta).

SARA
Hääyö oli minulle todella pelottava, koska minulla ei ollut mitään tietoa hääyön tapahtumista. Kukaan ei kertonut minulle. Tiesin, että minun tuli todistaa neitsyyteni verilakanalla.
Olin kuullut, että tytöt, joilla ei tullut verta, joutuivat suuriin vaikeuksiin. He eivät olleet
koskaan harrastaneet seksiä, mutta verta ei silti tullut. Minä pelkäsin, että ehkä minullakaan ei tule verta ja joudun ongelmiin.
Olisi toivonut, että äitini olisi antanut minulle oikeaa tietoa. Se olisi rauhoittanut minua.
Haluan itse olla hyvä äiti ja puhua tulevalle tyttärelleni tästä aiheesta.

”Minä pelkäsin, että ehkä minullakaan ei tule
verta ja joudun ongelmiin.”
ADAM
Tyttäreni Nuura meni viikko sitten naimisiin. Hän oli hyvin peloissaan hääyöstä. Huomasin
tyttäreni pelon, joten halusin tukea häntä parhaani mukaan:
”Rakas tyttäreni. On tärkeää, että yrität nauttia hääyöstä. Muista, että sinun kehosi on sinun
omasi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, mitä et halua tai mihin et ole valmis. Muista myös, että

aina ensimmäisen yhdynnän jälkeen ei tule verta. Kerro tämä myös aviomiehellesi. Voit aina
tulla kertomaan minulle, jos aviomiehesi kanssa tulee ongelmia. Olen aina sinun tukenasi.”
Nuura oli minulle todella kiitollinen. Hän sanoi, että toivottavasti muutkin tyttäret saavat
isiltään tällaista tukea. Toivon tarinani rohkaisevan muitakin isiä keskustelemaan tyttäriensä kanssa näistä asioista ja tukemaan heitä.

NOOR
Olin 17-vuotias, kun serkkuni pakotti minut seksiin vasten tahtoani. Hän siis raiskasi minut. Kukaan ei tiedä tästä. Hän sanoi minulle, että jos kerron tapahtuneesta muille, hän
sanoo, että minä halusin sitä. Tämän vuoksi minä pelkäsin enkä kertonut tapahtuneesta
kenellekään.
Tapahtuneen jälkeen monet miehet halusivat mennä kanssani naimisiin ja puhuivat siitä
myös isäni kanssa. Naimisiin meno kuitenkin pelotti minua, koska en ollut enää neitsyt.
Sanoin aina, että haluan jatkaa opiskelua ja sen vuoksi pysyä naimattomana. Nyt olen
valmistunut koulusta ja pian minun on mentävä naimisiin. Minua kuitenkin pelottaa. Mitä
jos hääyönä sulhanen saa tietää, että en ole enää neitsyt? Uskooko hän minua, jos kerron
tarinani?

”Minua kuitenkin pelottaa. Mitä jos hääyönä
sulhanen saa tietää, että en ole enää neitsyt?”
LAILA
Rakastan miestäni. Meidän hääjuhlamme oli elämäni iloisin päivä. Juhlan jälkeen menimme kotiimme yhdessä äidin, mummojen ja muutaman muun perheemme naisen kanssa.
Muut jäivät istumaan makuuhuoneen ovelle odottamaan, että tuomme mieheni kanssa
neitsyyteni todisteeksi valkoisen liinan, jossa on immenkalvon rikkoutumisesta tullut veritahra. Kun he saivat liinan, he juhlivat ja tanssivat iloisesti. Äitini näytti liinan kaikille.
Vielä tänäkään päivänä en osaa rentoutua, kun harrastan seksiä mieheni kanssa. Mietin
vieläkin aina hääyötämme.

”Äitini näytti liinan kaikille.”

MAJA
Menin Suomessa viisi vuotta sitten kihloihin naapurin pojan kanssa. Suhteemme alkoi
todella hyvin ja rakastimme jo alussa toisiamme todella paljon. Ongelmat kuitenkin alkoivat, kun lakanalle ei tullut verta hääyönä. Tämän vuoksi mieheni suuttui minulle ja oli
väkivaltainen.
Hääyön jälkeen kävin lääkärissä diabetekseni vuoksi. Halusin samalla kysyä lääkäriltä, miksi
minusta ei tullut verta hääyönä. Lääkäri oli hyvin ymmärtäväinen ja pyysi minua tulemaan
mieheni kanssa seuraavana päivänä hänen vastaanotolleen.
Menin yhdessä mieheni kanssa lääkärin luokse ja hän kertoi meille faktatietoa immenkalvosta. Olimme mieheni kanssa hyvin kiitollisia saamastamme tiedosta. Nyt tiedämme,
että immenkalvoja on hyvin monenlaisia eikä immenkalvo kerro mitään naisen neitsyydestä.

”Nyt tiedämme, että immenkalvoja on hyvin
monenlaisia eikä immenkalvo kerro mitään
naisen neitsyydestä.”
JASMIN
Jasmin on aina harrastanut monipuolisesti liikuntaa. Hän on nyt 18-vuotias ja menossa naimisiin ensi vuonna. Jasmin on kuitenkin peloissaan naimisiinmenosta. Hänen kanssaan ei olla puhuttu mitään hääyöstä tai naimisiinmenosta.
Jasmin on peloissaan siitä, että liikunta on venyttänyt hänen immenkalvoaan ja että hän
joutuu tämän vuoksi hankaluksiin avioliitossaan. Hän ei uskalla puhua asiasta kenellekään.

MARIA
Äiti, olen pettynyt itseeni. Haluaisitte minun olevan täydellinen tyttö, mutta en ole ollut
sellainen. Tämän viestin tarkoituksena on kertoa, että en ole enää neitsyt. En ole uskaltanut kertoa asiasta sinulle. Pelkään, että satutatte minua ja koko perhe joutuu häpeän
alaiseksi minun takiani. Toivon, että annatte minulle anteeksi.

”Haluaisitte minun olevan täydellinen tyttö,
mutta en ole ollut sellainen.”

MIKAEL
Mikaelin unelma on toteutunut. Hän meni naimisiin ihastuksensa Sofian kanssa. Mikael
tietää, että hänen tulee todistaa Sofian neitsyys perheenjäsenille lakanan veritahralla hääyön jälkeen. Lakanassa ei kuitenkaan ole verta.
Mikael luottaa Sofiaan ja kunnioittaa hänen perhettään suuresti. Perheenjäsenet odottavat näkevänsä lakanan varmistaakseen Sofian olleen neitsyt ennen naimisiinmenoa. Mikaelia ei kiinnosta veritahra, sillä hän rakastaa vaimoaan ja haluaa viettää loppuelämänsä
hänen kanssaan. Nyt Mikael ei tiedä mitä pitäisi tehdä.

”Mikaelia ei kiinnosta veritahra, sillä hän rakastaa
vaimoaan ja haluaa viettää loppuelämänsä
hänen kanssaan.”
JULIA
Isäni kihlasi minut veljensä eli minun setäni pojalle. Eräänä päivänä poika kutsui minut
kylään. Kun olin pojan luona, tapahtui jotain, mitä ei saisi tapahtua avioliiton ulkopuolella.
Me harrastimme seksiä. Vieläkään en ymmärrä, miksi suostuin harrastamaan seksiä pojan
kanssa. Seksin jälkeen vuosin verta. Olin pelästynyt ja vihainen sekä itselleni että pojalle.
Pelkäsin myös raskaaksi tulemista. Setäni poika kuitenkin lohdutti minua ja vannoi Jumalan nimeen, ettei koskaan jättäisi minua yksin.
Pian tapahtuman jälkeen jouduin lähtemään perheeni kanssa Eurooppaan. Kihlattuni jäi
kotimaahani ja pian lähtöni jälkeen hän kuoli auto-onnettomuudessa. Hän oli ainoa, joka
tiesi immenkalvoni kohtalosta. Tapahtuneesta on kuitenkin jo vuosia ja nyt olen menossa
naimisiin rakastamani miehen kanssa. Tiedän kuitenkin, että hääyönä minusta ei enää
tule verta.
Mitä voisin asialle nyt tehdä? Mitä tapahtuisi, jos kertoisin äidilleni, isälleni tai kihlatulleni
immenkalvoni kohtalosta? Mitä sinä tekisit minun tilanteessani?

JAKOB
Olen kohta 30-vuotias mies ja asun Suomessa. Olin rakastunut erääseen naiseen, kun
asuin vielä kotimaassani. Meidän oli tarkoitus mennä naimisiin. Harrastimme välillä anaaliseksiä, koska halusimme suojella naisen immenkalvoa. Eräänä iltana olin juonut liikaa
alkoholia ja olin rakastamani naisen kanssa emätinyhdynnässä. Yhdynnän jälkeen naisen
emättimestä tuli verta. Me molemmat itkimme tapahtuneen vuoksi.

Pian tapahtuneen jälkeen jouduin pakenemaan kotimaastani. Päädyin lopulta Suomeen,
jossa tapasin nykyisen vaimoni. Meillä on myös yhteinen lapsi. Minulla on täällä Suomessa kaikki hyvin, mutta olen huolissani kotimaassa olevasta naisesta. Ehdotin hänelle, että
voin maksaa hänen immenkalvon korjaamisen kustannukset. Korjauksia tehdään muun
muassa Dubaissa ja Intiassa. Hän ei kuitenkaan voi matkustaa yksin, koska hän on nainen.

”Ehdotin hänelle, että voin maksaa hänen
immenkalvon korjaamisen kustannukset.”
Mitä voin tehdä pelastaakseni tämän viattoman naisen kunnian? Miten voisin mahdollistaa hänelle turvallisen avioliiton ja tulevaisuuden?

SAMI
Joissakin kulttuureissa ja ympäristöissä miehille opetetaan pienestä pitäen, että naisen
siveydellä ja immenkalvolla on suora yhteys. Jotkut miehet ja naiset liittävät neitsyyden
ainoastaan naiseen ja hänen immenkalvoonsa. Itse olen kuitenkin eri mieltä.
Minulla miehenä ei ole oikeutta vaatia, että tulevani vaimo olisi neitsyt, kun itsekään en
ole enää neitsyt. Minulle tärkeintä on naisen rehellisyys. En halua aloittaa elämääni valheella. Vaimoni ei tarvitse todistaa minulle neitsyyttään eikä käydä immenkalvon korjausleikkauksessa.

”Minulla miehenä ei ole oikeutta vaatia,
että tulevani vaimo olisi neitsyt,
kun itsekään en ole enää neitsyt.”
Tyttöjen ja naisten neitsyyden painottaminen lisäävät myös pojille ja miehille paineita.
Tyttö tai nainen voi odottaa koko elämänsä hääyön täydellistä seksiä, mutta ensimmäinen kerta voi olla pojalle ja miehellekin hyvin stressaava ja pelottava. Tällaisen paineen
alla seksi ei onnistu. En halua miehenä kantaa näin suurta vastuuta ensimmäisestä yhdynnästä. Mieluummin olisin naisen kanssa, jolla on jo tuntemusta ja kokemusta omasta
kehostaan.

ANNA
Immenkalvo, neitsyt, kunnia, siveä, puhdas, hyvä, vaimomateriaalia. Nämä sanat ja ilmaisut pelottavat minua. Näiden käsitteiden mukaan en ole enää neitsyt, koska olen ollut
yhdynnässä ja ”menettänyt” immenkalvoni. Mutta tosiasia on se, että omasta mielestäni
olen edelleen neitsyt, koska en antanut suostumusta yhdyntään. Minut raiskattiin.

” – – Omasta mielestäni olen edelleen neitsyt,
koska en antanut suostumusta yhdyntään.
Minut raiskattiin.”
Raiskaus tapahtui, kun oli alaikäinen. En ole kertonut asiasta kenellekään, koska siitä seuraisi kunniaan liittyvää väkivaltaa minua kohtaan, vaikka minä olen tässä se uhri. En voi
kertoa asiasta tulevalle miehelleni, koska en tiedä miten hän reagoisi ja kertoisiko hän siitä
eteenpäin muille. Ehkä fyysisesti en ole enää neitsyt, mutta henkisesti olen.
Minun neuvoni teille on se, että älkää määritelkö naisia olemattoman asian perusteella.
Minä haluaisin olla rehellinen ja avoin tämän asian suhteen, mutta minua pelottaa, mitä
siitä seuraisi.
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