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- Pakko huutaa!!! 
 

 

 

 

 



 



 

 

Poikien Puhelin 2015 – Vihapuheen vuosi 
 

”Miten sais tyttöystävän? Otanko heti tisseistä ja puristan? Vai meenkö jututtaa ensin?”  

 

Palvelun puheluiden aikana vastaajat kirjaavat ylös sen, mitä nuori puhuu puhelun ai kana. Hän myös 

luokittelee puhelun siinä käsiteltyjen aiheiden avulla. Kirjaukset eivät ole tasalaatuisia, eikä niihin 

puheluajan ulkopuolella juurikaan käytetä aikaa. Silti kirjaaminen ja luokitteleminen muodostavat suuren 

tietokokonaisuuden poikien tiedollisista ja taidollisista tarpeista. Tätä tietoa jalostamalla Väestöliitto 

kehittää uusia palveluita, ohjaa niiden toimintaa ja valitsee tietosisällöt mahdollisimman hyvin nuorten 
tarpeita vastaaviksi. 

Tietoihin palaaminen voi tuottaa yllättäviäkin nostoja, kuten viime vuoden syksyn aggressiivinen vihapuhe. 

Huomasimme elokuussa 2015, että puhelut ovat yllättävän vihaisia ja kohdistuvat nimenomaan 

maahanmuuttajiin. Kun tarkastelimme kirjattuja puheluita, huomasimme tosiaan vihapuheen lisääntyneen, 

meille tulleissa puheluissa. Nämä puhelut tulivat yleensä alueilta missä ei ollut maahanmuuttajia. Tämä 

selvisi kun kysyimme asiasta tai nuoret itse kertoivat. Nostimme asian esille myös medialle syksyn alussa, 

mutta se ei ottanut siipiä alleen. Joulukuussa vihapuhe oli riistäytynyt käsistä aikuisten keskuudessa ja 
siihen kiinnitettiin huomiota laajalti.  

Näin voisimme sanoa, että meillä kuulu joskus yhteiskunnallinen ilmapiiri tai pojat toimivat hyvinä 

antureina sille, mitä tapahtuu aikuisten maailmassa. On selvää, että puhe oli opittu joko lähipiirissä tai 

vertaisryhmissä, koska kosketusta maahanmuuttajiin suurimmalla osalla meille soittaneista ei ollut. On 

tärkeää myös ottaa huomioon se miten aikuiset ja media kertovat asioista ja miten ne vaikuttavat herkässä 

iässä olevien nuorten ajatusmaailmaan. Tällaisessa maailmassa näemme, että Poikien Puhelimen tarve 

korostuu entisestään. Vakaiden ”tavallisten” miesten puhe arvoista ja ihmisten tasavertaisesta 

kohtaamisesta tai homofoobisten tai rasististen väärinkäsitysten tai misogynian oikominen, on tässä ajassa 
yhä tärkeämpää.  

 

Minu kaverit soittellee tänne. Mitä täällä voi puhua? Mulle on tärkeetä, oon neekeri. Mua dissataan iha 

vitusti tääl koulus. Samat tyypit kiusaa aina. Tulee vastaan koulussa, haukkuu neekeriturpa.  

Saatanan mamu. Koska oisit pakolainen. Jooh. Sun persiistä. Sun vitusta? No kerro. Sä olet tyhmä. Ette 

tiedä. Ei ota. Miten paljon vituttaa 1-10 -asteikolla. Kuinka monta pakolaista tällä viikolla on tullut? Sitte 
oot vitun tyhmä? Noh, mitä teidän toiminta sisältyy? Miten te tutkitte? Oletko venäläinen? 

Viimeaikana on järjestetty Pridea ja semmosta. Jos menen riehumaan, että vastustan sitä paskaa. Minkä 

takia saa pitää semmosta juttua ja minä en? Eikun siis meen sinne ja vastustan!  

 

Muuten vuosi 2015 jatkaa tuttuja latuja. Seksi, seksuaalisuus ja siihen liittyvät teot ja aikomukset ovat 

suuressa roolissa puhelimessa. Seksin ja seksuaalisuuden rajoja pohditaan myös kovasti. Mitä saa tehdä 

toiselle, mihin tarvitaan lupa ja suostumus ja mitä saa itselle tehdä. Seurusteluun liittyvät ja miten saan 



kumppanin – kysymykset ovat myös jokavuotinen aihealue. Pojat pohtivat monenlaista asiaa liittyen 

itseensä ja ympäröivään maailmaan. He kysyvät onko maailma tosiaan tällainen ja miten siihen pitäisi 

suhtautua. Pojat peilaavat myös yhteiskunnallista arvokeskustelua sekä sitä miten aikuiset asioista 
keskustelevat. Siitä hyvänä esimerkkinä vihapuheen nousu.  

 

 

Vastaamisen ammattilaiset 

 
Poikien Puhelimeen vastaaminen vaatii työntekijältä paljon. Kysymyksiin vastaamisessa auttaa koulutus, 

käytännön työssä opittu ja vastaajatyöryhmä, jonka kanssa reflektoidaan puheluita ja niissä käytyjä aiheita. 

Palvelun luonteen takia vastaajan tulee olla valmis kohtaamaan aihe kuin aihe. Vastaamistyö opettaakin 
ennakkoluulottomuutta ja valppautta sekä herkkyyttä kohtaamiseen.  

Poikien Puhelin on soittajaa varten. Jotta palvelu vastaa poikien tarpeeseen täytyy tiimin huolehtia omasta 

jaksamisestaan. Vastaajien työohjauksesta on huolehdittu. Vastaajan väsymys, stressi tai elämäntilanne 

vaikuttaa vastaamistyöhön. Tämän tiedostaminen ja asian käsittely auttaa jaksamisessa ja palvelun laadun 
varmistamisessa. 

Poikien Puhelimessa vastaaja kuulee poikien elämästä asioita, joihin aikuinen muuten ei juuri törmää. Osa 

aiheista on rankkoja ja vihapuhe ja solvaukset kohdistuvat ajoittain myös vastaajaan. Aikuisen 

ammattilaisen tulee kestää soittajan vihan purkaus ja kohdattava asia kun asia etenee ja siitä päästään 

keskustelemaan.  Mikäli puhelu on pelkkää solvaamista ja asia ei etene, soittajaa rajataan ja opastetaan 



soittamaan myöhemmin, kun soittaja kykenee keskusteluun. Puhelun jälkeen vastaajalla on mahdollisuus 

purkaa puhelun sisältöä ja sen herättämiä tunteita.  

Huumoria ja vastaajaan kohdistuvia huomautuksia on useimmin puheluissa, jotka soitetaan 

poikaporukassa. Huumorin käyttö on soittajille tarkoituksellista asian esille ottamiseksi ja kasvojen 

säilyttämiseksi.  Arat ja intiimit aiheet verhotaan porukassa huumoriin. Yksin soittaessa asiaan voidaan 

päästä nopeammin. 

Poikien Puhelimesta soittajat hakevat usein vastauksia, tietoa ja ohje ita miten toimia. Aina vastauksia ei ole 

vaan tarvitaan soittajan ahdistuksen ja tuskan kestämistä. Pitkissä puheluissa joissa epätoivoisesta 

tilanteesta ja umpikujasta kerrottuaan, tultuaan kohdatuksi, soittaja toteaa puhumisen helpottaneen. Voi 

olla että vastaajan kokemuksen mukaan hän ei tehnyt muuta kuin kuunteli. Tämä voi ollakin soittajalle juuri 
se mitä tarvittiin, kuulluksi ja kohdatuksi tulemista. 

 

"Oltiin siin taksitolpalla. Se oli kauhees humalas. Se mottas nyrkil naamaan. Eihän se siitäkään 

anteeks pyytäny. Siis joo, ootas, se oli outoo..." 

 

"Kämpän lattialla on verta, se on mun syytä. Oon ite vastuussa. Pitäs olla mun verta."  

 

"Kyl mä meen hakemaan apua. (...) Soitellaan torstaina tai perjantaina?" [Itsetuhoinen täysi-

ikäinen sitoutettiin olemaan tappamatta itseään] 

"Näinhän se on. Kiitos viisaista sanoista." [Kaupantekohuijauksesta pois suostuteltu nuori 

mies] 

 

"Vähän että oonko taakaks. (...) En mä, ei oo psykologi tai terkkari koton. Tää vaan voi auttaa." 

[Seksuaalisten halujensa kanssa itsesyytöksissä painiskeleva myöhäisteinipoika, jolla oli 

mielenterveyspuolen muitakin ongelmia, sitoutettiin kontaktiin] 



 

 

 

Seksin ilo ja riemu 
 

Poikien Puhelimessa poikien elämänilo ja riemu kuuluu jatkuvasti. Pojat puhuvat myös seksistä ja 
seksuaalisuuden nautinnoista positiivisesti ja riemukkaasti. Nautinto itsetyydytyksen iloista ja halu 
nautinnon tuottamisesta myös kumppanille kuuluu puheluissa. Omaan kehoon tutustumisen ja nauttimisen 
riemu välittyy poikien puheissa. Itsetyydytyksestä kertovat murrosikäiset ovat innoissaan oman kehityksen 
edettyä jo siihen vaiheeseen, että siemennesteentuottaminen ja orgasmin saaminen itsetyydytyksessä on 
mahdollista. Mikäli itsetyydytystä puhelun aikana epäillään tai soittaja esittää itsetyydyttävänsä vastaaja 
lopettaa puhelun.  
  
Usein nuorimmat soittajat soittaessaan porukalla ovat innoissaan. Huumoria heitellään ja kysymyksiä 
satelee. Mitä seksi on? Mitä erilaisia tapoja on panna? Mitä kun olin panemassa tyttöystävän kanssa ja ei 
seissyt? Vastausten saaminen huvittaa ja riemastuttaa. Seksi kiinnostaa jo nuorimpiakin soittajia ja tietoa 
kaivataan. Ryhmässä toisia innostetaan esittämään kysymyksiä. Usein kysymykset on aseteltu 
mielikuvituksellisen tarinan sisään.  Soittaja voi kertoa ajatuksiaan seksistä tyttö- tai poikaystävän kanssa 
vaikka kumppania ei vielä olisikaan.  Asiaa käydään lävitse jo etukäteen ja seksi näyttäytyy positiivisena, 
nautintoa elämään tuovana asiana.  
 
Seksi ja seksuaalisuus näyttäytyvät Poikien Puhelimen puheluissa varsin iloisena asiana. Into ja riemu asiaa 
kohtaan tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskusteluun nuoren  kanssa. Tarvittava seksuaalikasvatus 
tapahtuu keskustelussa säilyttäen nuoren ilon ja positiivisen asenteen seksiä kohtaan. 



  
 

 

 

"Juuh. Kiitos tiedosta." [Alle kymmenvuotias poika sai koiransa raskaudesta kyseltyään koko 

nisäkkäiden lisääntymisbiologian perustiedot] 

"Mut se kumminki pelottaa, että oon joku pedofiili. Mikä sen määrittää loppupeleissä mikä on 

pedofiili?" 

 

”Miten paljon paskaa virtahepo tekee päivässä? Onko paskat housussa? Leevi halluu tietää miten 
isketään naissii?” 

 

 

 

 

 

Tilastot tiivistetysti 
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Poikien Puhelimen vastatut puhelut 2015



Kaavio näyttää selkeästi sen, että kun on resursseja vastata puhelin soi. Pitkät lomat ja tauot näkyvät 

(heinä- ja joulukuu sekä tammikuun alku). Heinäkuun auki pitämiseen ei ole valitettavasti resursseja. 
Tiedämme, että mm. kriisipuhelin soi silloin vilkkaasti. Tarvetta voisi olla.  

Poikien Puhelin on valtakunnallinen palvelu, ja se kuuluu puhelimessa joka päivä. Soittoja tulee niin 
suurimmista kaupungeista ja kasvualueilta kuin syrjäseuduilta. Eri alueille kohdennettu markkinointi 
materiaalilähetyksillä kouluihin ja nuorisotaloihin tuottaa tulosta ilman viivettä. Vuoden 2015 aikana 
panostimme mainonnassa erityisesti Itä-Savoon ja Kainuuseen, missä työpaikkojen vähentyminen on 
näkynyt lisääntyneenä pahoinvointina.” 

  

 

 

Tämä tilasto näyttää sen, että osumme kohdeyleisöön. Vastaamme suurimmaksi osaksi pojille ja nuorille 

miehille. Tyttöjen osuus on hieman pienentynyt. Joinakin vuosina se on ollut lähes 10 %. Voi olla, että 

Poikien Puhelin on vakiinnuttanut eli sementoinut itsensä niin vakaasti omalle kohdeyleisölleen, että 

kokeilu ja utelupuheluita tulee vähemmän tytöiltä. Toisaalta yhä useampi tyttö kysyy miksi ei ole Tyttöjen 

Puhelinta? Tämä on tietysti hyvä kysymys. Meillä ei siihen valitettavasti ole resursseja, vaikka tapamme 
vastata ja lähestymistapa asioihin voisi olla kokeiltava hanke joskus tulevaisuudessa myös tytöille. 

Poikien Puhelimen soittajien sukupuolijakauma 
2015
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Ikäjakaumassa ei hirveästi ole heittoa tullut vuosien varrella. 13 - 14 -vuotiaat ovat enemmistö. Toisaalta 

alakoulun loppupuoli on selkeästi lisääntynyt ja voi olla, että meille soitetaan yhä nuorempana. Tämä on 

tietenkin vain hyvä asia, koska vaikuttamismahdollisuudet ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet puheluissa 

kasvavat. 15-ikävuoden jälkeen soittajamäärä laskee portaittain. Nämä puhelut ovat lähestulkoon aina 

kriisissä olevien nuorten miesten puheluita. Seurusteluun liittyvät vaikeudet, päihdeongelmat, väkivalta, 

seksuaaliseen identiteettiin sekä mielenterveyteen liittyvät aiheet ovat näissä puheluissa keskiössä.  
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Poikien Puhelimen soittajien ikäjakauma 2015



 

 

 

 

 

Edelleen 70% puheluista tulee yksinsoittavilta. Toisaalta 30 % puheluista sisältää takuuvarmasti kaaosta ja 

hälinää. Tämä huuto ja hälinä painottuu yleensä aamupäivään, mutta myös illalla voi soitella poikajoukkoja. 

Yksinsoittavien määrä on kuitenkin huomattava ja jälleen mahdollistaa vaikuttamisen ja keskittymisen juuri 

siihen asiaan, mikä soittajaa kiinnosta tai minkä hän kokee tärkeäksi. Porukkaan vaikuttaminen on kuitenkin 

edelleen yksi valteistamme. Tietty määrä kaaoksen ja huonon huumorin sietoa mahdollistaa l uottamuksen 
syntymisen pojille ja nuorille miehille.  
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Puhujien määrä Poikien Puhelimen 
soitoissa 2015



  Määrä % 

Harrasteet, yleistieto 1493 15,65 

Ei selkeää aihetta 1479 15,50 

Yleistä seksitietoa 1366 14,32 

Onko sukupuolielimet ok 1206 12,64 

Keho ja kasvaminen 979 10,26 

Moraali, arvot, asenteet, filosofia 846 8,87 

Seurustelu 762 7,99 

Perhe 737 7,72 

Kaverit 709 7,43 

Itsetyydytys 630 6,60 

Tunteet 579 6,07 

Koulunkäynti, opiskelu 529 5,54 

Ehkäisy 498 5,22 

Seksuaalinen suuntautuminen 488 5,11 

Esileikki, rakastelu, yhdyntä 465 4,87 

Kiusaaminen 407 4,27 

Rikokset, rikollisuus 404 4,23 

Väkivalta, aggressiivisuus 392 4,11 

Ruumiinvammat 375 3,93 

Päihteet 333 3,49 

Seksuaalinen hyväksikäyttö 308 3,23 

Porno 286 3,00 

Mielenterveys, masennus, pelot 155 1,62 

Prostituutio 136 1,43 

Raha, työ 130 1,36 

Seksitaudit  95 1,00 

Yksinäisyys, vetäytyminen 89 0,93 

Itsen vahingoittaminen, itsemurha 60 0,63 

Elämänhallinta pettää 44 0,46 
Keskittymis- ja 
tarkkaavaisuushäiriöt 26 0,27 

Seksuaalinen riippuvuus 3 0,03 

 

Tialstoista näkyy koko elämän kirjo. Se ei kuitenkaan näytä sitä, että yhdessä puhelussa on mahdollista 

käsitellä montaa asiaa.  

Seurustelu on ikuisuusaihe pojilla. Alakouluikäiset alkavat kysellä miten saada kumppani tai miten lähestyä 

ihastuksen kohdetta. Yläkouluikäiset miettivät miten olla suhteessa sekä miten saada joku ihastumaan 

itseensä. Vanhemmat soittelevat kun on kriisi päällä tai seurustelu on katkolla tai mennyt poikki. Tunteen 

kirjo vaihtelee ilosta ja suuresta hämmennyksestä aina suruun asti. Tämä näkyy tunteet –katergorian 
nousuna.  

 

"Jaksathan sinä höpistä? (...) Kiitoksia sulle, että vinossa olevaa polokua autat oikeistammaan. 

Että kiitoksia siitä!" [Seurustelukysymysten takia epätoivoinen nuori mies]  



"Kiitos, tästä oli apua." [Tyttöystävän jättämäksi joutumista pelkäävä hätääntynyt nuori mies 

sai ihmissuhdetaitoja] 

 



 



Tilastot osoittavat myös sen, että poikien maailma on tässä ja nyt. Suuri osa puheluista on arkeen liittyvää 

kertomista tai sen pohdintaa, harrastuksiin ja yleiseen poikamaailmaan liittyviä. Tämä on pelkästään hyvä 

asia. Saamme paljon tietoa siitä mitä pojat tekevät vapaa-ajallaan, millaista media he seuraavat tai mikä on 
in pojille juuri nyt.  

 

”Moi niin on legokaupunki. Ei oo legolohikäärmeellä ratsastajaa. Millanen tyyppi si ihen sopis?” 

 

Tässä vielä yksi kuva kertomaan siitä, mitä yhden päivän aikana tapahtuu ja miten monenlaiseen asiaan 

vastaamme.  

 

 

 

 

 

Poikien Puhelin elää ja voi hyvin. Tulevaisuudessa teemme asiat vielä hitusen paremmin. Vuonna 2016 

aloitimme Youtube-kanavan kokeilun ja vuodelle 2017 olemme suunnitelleet ruotsinkielistä 
vastaamiskokeilua. 

 

Suurkiitos kaikille meille soittaneille pojille, tytöille tai pojiksi itsensä kokeville. Meidän soittajat 

muokkaavat meidän palvelua myös tulevaisuudessa.  

 

 


