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Nuorten väkivaltafoorumit

• Ensi- ja turvakotien liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pesäpuu 
ovat järjestäneet nuorten väkivaltafoorumeita vuodesta 2017.

• Osallistujina nuoria, joilla on kokemuksia väkivallasta.
• Tavoitteena tarjota nuorille turvallinen ja luottamuksellinen tila, jossa 

käsitellä väkivaltaan liittyviä kokemuksia ja ajatuksia vertaisten kanssa 
sekä lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa väkivallasta.

• Ammattilaiset ja väkivaltaa kokeneet nuoret aikuiset suunnittelevat ja 
vetävät foorumit yhdessä.
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”Itse vähättelen omia kokemuksia. Pelkäsin 
tulla tänne”



Nuorten viestejä

• Väkivaltaa ei tunnisteta tai sen olemassaoloa ei haluta tunnustaa.
• Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksia ei riittävästi selvitetä, niistä 

kysytä tai niiden parissa työskennellä.
• Kaikki väkivallan osapuolet tarvitsevat apua ja tukea.
• Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan lisää tietoa väkivallasta ja sen 

moninaisuudesta kaikille.
• Väkivaltaan liittyvän avun hakemisen kynnyksiä on poistettava.
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Normalisoitu väkivalta
• Väkivaltaa normalisoidaan 

arkisessa puheessa.

• Väkivaltaa ja kokemuksia siitä 
vähätellään arkisessa puheessa.

• Väkivalta on usein näkyvää, 
mutta kokemukset siitä 
piilotetaan.

• Vältä ainakin näitä sanontoja:



Kymmenen käskyä väkivaltaa kohdanneen 
nuoren kohtaamiseen
1. Ihmis- ja perusoikeudet ovat 

perusta auttamiselle.
2. Vastuu väkivallasta on aina sen 

tekijällä.
3. Usko väkivallan kokijaa.
4. Älä rankaise väkivaltaa 

kokenutta sen kokemisesta.
5. Tarjoa apua.

6. Älä jätä yksin.
7. Ole kiinnostunut.
8. Älä painosta.
9. Tee yhdessä.
10. Luo toivoa.
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Miten auttaa väkivallan tekijää?

• Kuka väkivallan tekijä on?
• Mitä väkivallan käytön taustalla on? 
• Miten ja kuinka paljon väkivaltaa on käyttänyt?
• Lisää tietoa väkivallasta myös tekijöiden näkökulmasta.
• Väkivallan tilalle on mahdollista löytää toisenlaisia tapoja olla ja 

toimia.
• Anteeksipyyntö – kaunis ajatus?
• Auttaako väkivallan tekijöiden marginalisointi ja stigmatisointi

vähentämään väkivaltaa ja siitä syntyviä haittoja?
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5.10.2021 Onni Westlund Pesäpuu ry

”Yhteiskunnallinen kehittäminen saa aikaan 
hyvän mielen. 

Vertaistuki ja yhteishenki. 
Mukava yhteinen tekeminen.”



Viides nuorten väkivaltafoorumi:
17.-18.12.2021

Mistä asioista väkivaltaan liittyen kaivataan nuorten 
näkemyksiä?
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Kiitos!
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