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CHAT

2088 käynyttä chat-keskustelu 
 +109 % 

(997 vuonna 2017)

151 vastaamatta jäänyttä keskustelua 
(125 vuonna 2017)

Vastausprosentti 93 % 
(89 % vuonna 2017)

”Chat-keskustelujen määrä yli 
kaksinkertainen verrattuna

edelliseen vuoteen.

PUHELIN

14531 vastattua puhelua
 +14 % 

(12742 vuonna 2017)

34631 soittoyritystä kaikkiaan
 -26 % 

(46944 vuonna 2017)

Vastausprosentti 42,2 % 
(27 % vuonna 2017)

YOUTUBE

89 uutta videota 
(77 vuonna 2017)

2311 tilaajaa vuoden lopussa

641649 näyttökertaa 
 -0,2 % 

(643249 vuonna 2017)

2156 kommenttia 
 +100,7 % 

(1074 vuonna 2017)



– MUUTOSTEN  
TUULIA

Väestöliiton Poikien Puhelin 
tulee muistamaan kuluneen 
vuoden lankapuhelinten 
kierrätysjätteeseen heittämisestä 
uuden puhelinpalvelun 
käyttöönoton tieltä. 2018 oli 
myös vuosi, jona rikoimme 
jälleen uusia ennätyksiä 
YouTube-työn kehittämisessä.



oikien Puhelin päivitti oman puhelinpalvelujärjes-
telmän 12.4.2018  ja siirtyi kertarysäyksellä nykyai-
kaan. Tähän oli monia syitä. Uudella puhelinpalve-
lujärjestelmällä pystyisimme vastaamaan kysyntään 
vielä paremmin, puheluista maksettu hinta alenisi 
sekä saisimme huomattavasti tarkempaa dataa te-
kemästämme työstä. Uusi järjestelmä mahdollisti 
myös poikien pitkään toivoman jonotusmusiikin.. 
Uuden järjestelmän myötä olemme pystyneet kas-
vattamaan vastausprosenttiamme huomattavasti. 
Soittoyritysten kokonaismäärän laskeminen johtuu 
osittain mahdollisuudesta vastata puheluihin yhtä-

aikaisesti useamman vastaajan voimin. Pystymme 
tavoittamaan nopeammin heidät, jotka ennen ruuh-
kahuipuissa joutuivat tekemään useita soittoyrityksiä 
saadakseen edes paikan jonosta.

Puhelimessa suosituimpina teemoina vuodesta 
toiseen pysyvät seksiin, sukuelimiin ja murrosikään 
liittyvät asiat. Välillä toisessa päässä huudellaan po-
rukalla koulun välitunnilta, välillä taas yksinäinen ja 
hiljainen nuori soittaa urheilukentän laidalta. Vuonna 
2018 kiinnitimme erityisesti huomiota vihapuheen ja 
solvausten esiintymiseen puhelimessa. Vihapuhetta 
sisältäneitä puheluita merkattiin edellisvuotta tar-
kemmin ja teemaa käsitellään syvällisemmin tässä 
vuosiraportissa. 

Chatissa yhteydenottajien keski-ikä on korkeampi 
kuin puhelimessa. Tämä näkyy niin aiheissa kuin 
yhteydenottajien tavoissa esitellä asiansa. Chatissa 
suosituimmat aiheet olivat tunteisiin liittyvät asiat 
sekä moraaliin ja arvoihin liittyvät pohdinnat. Pa-
risuhdeongelmat ovat kautta vuosien olleet poikia 
ja nuoria miehiä askarruttava asia. Usein pohditaan 
suhteen tilaa tai sitä miten siihen suhteeseen ylipää-
tänsä on mahdollista päästä.

Moi, onko pakko 
kertoa nimeä? No 

mä vaan mietin tätä 
Poikien puhelinta ja 

että jotku soittaa sinne 
ja... jokainen varmaa 
vähä niinku soittelee 
eri tyylillä. Että onko 

mitää oikeaa tai väärää 
tapaa soittaa?

~

Päätin kokeilla tää 
numero, että toimiiko, 

ku kaveri kysyi että 
oletko soittanut 

Poikien Puhelimeen. 
Nähtävästi toimii!

~

Pelaatko Fortnaittii? 
Mikset? Se on ihan 
kakkapeli munkin 

mielestä. Olen kokeillu 
mun kaverilla. Kuolin 

heti. Tyhmä peli.

~

Sitten ku menee 
torniin, kuunnellaan 
ääniä (matkii hirven 

ääniä). Ne hirvet, 
toi on niiden kutsu. 
Se on tähtäimessä 
aika noppeesti ku 

äänelehtii.



Päivystyspalveluissa oli 2018 yhteensä 16619 koh-
taamista, noin 20 % nousu edellisvuoteen verrattuna. 
Pystyimme historiassamme ensimmäistä kertaa pitä-
mään palveluja auki läpi kesän, yhtä viikkoa lukuun 
ottamatta. Heinäkuussa käytiin 193 keskustelua puhe-
limessa ja 168 chatissa. Puhelimessa vastausprosentti 
jäi heinäkuun osalta kuitenkin 18 %:iin.

Poikien Puhelin onnistui viemään YouTube-vi-
deotuotantonsa uudelle aikakaudelle Tradekan 
myöntämällä avustuksella. Uskallamme väittää, että 
Poikien Puhelin on edelläkävijä pojille suunnatuissa 
seksuaalikasvatusaiheisissa videoissa. Lahjoitusra-
hojen avulla pystyimme varaamaan työtunteja sekä 
hankkimaan leikkaustyökalun ja muita vempeleitä, 
joilla videoiden laatu saatiin kertaheitolla asianmu-
kaiseksi. Toisaalta osa pojista kaipaili alkuaikojen 
amatöörimäistä kuvausta ja tökeröitä hahmoja. 
Tavoitteenamme oli saada videoille säännöllinen 
julkaisutahti sekä tuotanto. Huhtikuusta lähtien 
uusia videoita julkaistiin kahdesti viikossa.  Lahjoi-
tuksen turvin pystyimme tuottamaan myös muu-
tamaa huomattavasti pidempää ja toteutukseltaan 
laadukkaampaa seksuaalikasvatusaiheista videota. 

Kanavamme seuraajien määrä on muihin järjestötoi-
mijoihin verrattuna iso. Kanavan kommenttikenttä 
käytettiin entistä huomattavasti vilkkaammin sekä 
videoiden kommentoimiseen että uutena väylänä 
esittää Poikien Puhelimelle kysymyksiä. Komment-
teja kertyi koko vuodelta tuplasti enemmän (2156) 
kuin vuonna 2017 (1074).

Vuonna 2018 poikien ja nuorten miesten asiat 
olivat näkyvästi esillä myös mediassa. Aihetta kä-
siteltiin muun muassa Mitä mietit Ronja Salmi 
-ohjelmassa, YLE:n ja MTV3:n aamulähetyksissä, 
YLE:n Docventures:ssa sekä Sekasin-teemaviikolla 
YLE:n eri kanavilla. Poikien Puhelimen puolesta 
annoimme lisäksi lukuisia haastatteluita pienem-
piin ja suurempiin lehtiin aiheen tiimoilta. Tämä 
on hyvä asia, koska osa pojista luisuu jo aikaisessa 
vaiheessa sivuraiteille. On tärkeää, että heitä ollaan 
tukemassa ja nostamassa jaloilleen hyvin matalalla 
kynnyksellä ja varhain. 

Poikien Puhelin on vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä suurimpana poikia ja nuoria miehiä koh-
taavana palveluna. Tästä on hyvä jatkaa eteen-
päin! 

Meillä on 
traktorikortti, niin sillä 
ajetaan. Puita hirveästi 
kerätään ja ajetaan, et 
voi ostaa auto-osia, et 
on sitte valmiiksi auto. 

Autossa on paljon 
hevosvoimia, niin 

naiset tykkää, ainakin 
tällä kylällä! 

~

Haluaisin ehkä 
aikuisena Poikien 

Puhelimeen töihin. No 
kun mä oon muutaman 

kerran soittanut 
teille ja kuulostatte 
mukavilta. Ajattelin 
että olis kivaa olla 

isona sellases työssä 
et pääsis juttelemaan 
ihmisten kanssa. Mä 
oon nyt 8. Ei mulla 

muuta. Moikka!



Fokuksessa 



 

oikien Puhelin alkoi seurata vihapuheen esiinty-
mistä yhteydenotoissa palveluun alkuvuodesta 
2017. Vihapuhe-tägin käyttöönotto seurasi tiimin 
kokemusta siitä, että tämän kaltaiset sisällöt olivat 
lisääntymässä. Vuonna 2017 tägiä käytettiin 139 
kertaa. Alhainen luku ei kuitenkaan vastannut 
tiimin kokemusta: ihmisryhmiä halventava puhe 
on jokapäiväistä. Kynnys tietynlaisten sisältöjen 
määrittelemiseen vihapuheeksi todettiin tiimissä 
korkeaksi: työssä tottuu rajuun kielenkäyttöön. 
Työntekijöihin kohdistuva haistattelu miellettiin 
usein soittajien vihan ja turhautumisen purkami-
sena tai lasten ja teini-ikäisten uhoamisena, jota oli 
vaikea luokitella kuuluvaksi samaan kategoriaan 
kuin harvinaisemmat, mutta sitäkin törkeämmät, 
väkivaltaan yllyttävät herjaukset. Sisältö saatettiin 
kirjata toiseen kategoriaan kuuluvaksi, vaikka kes-
kustelussa käytettyyn loukkaavaan kielenkäyttöön 
olisikin puututtu. 

Vuonna 2018 kirjattiin 464 vihapuhetta sisältä-
vää puhelua, mikä vastaa 3,2 % kaikista vastatuista 
puheluista. Yli 200 prosenttinen kasvu edellisvuo-
teen verrattuna selittyy ensisijaisesti vihapuhe-tägin 
tietoisemmalla käytöllä. Vihapuhetta sisältävien 
puheluiden määrä on kokonaisuuteen nähden pie-
ni, mutta aivan kuten aikuisten maailmassa ja eri 
somekanavissa, pienikin määrä vihapuhetta saa 
paljon huomiota vaikuttaen tuhoisasti ilmapiiriin ja 
vaikeuttaen rakentavan vuoropuhelun syntymistä.

Millaista vihapuhetta Poikien 
Puhelimessa kuuluu?

Suurin osa (71 %) vihapuhetta sisältävistä puheluista 
(n=464) on vastaajaan kohdistuvaa haistattelua ja 
uhoamista. 14 %:ssa näistä puheluista esiintyy väki-
valtapuhetta, kuten kehotus tappaa itsensä, tai toivei-



ta tietyn ihmisryhmän pieksemisestä, raiskaamisesta 
tai tappamisesta. Vihapuheeksi on myös joissakin 
tapauksissa luokiteltu puhelut, joissa kerrotaan ih-
misryhmää panettelevaa, kielteisiin stereotyyppeihin 
perustuvaa ja selkeästi keksittyä tarinaa. Neljässä 
prosentissa vihapuhe-tägin saaneista puheluista 
vihapuheesta keskusteltiin asiallisesti yhteiskun-
nallisena ilmiönä.

Suurin osa Poikien Puhelimeen tulleista, yhteis-
kunnan moninaisuutta ja siihen liittyviä mielipi-
teitä käsittelevistä puheluista, käydään asiallisesti. 
Arkisten ennakkoluulojen ilmaiseminen ja niistä 
keskusteleminen ei Poikien Puhelimessa määrity 
vihapuheeksi, ja moni asenteellisella vitsillä aloi-
tettu puhelu kääntyykin rakentavaksi keskusteluksi 
ihmisryhmiin liittyvien stereotyyppisten käsitysten 
taustoista.

Kehen viha kohdistuu?
Kun vihapuhetta tarkastellaan syrjintäperusteittain, 
suurimman kategorian muodostaa homofobinen 
vihapuhe (37 %). Yleinen homottelu on monesti 
irrallaan homo-sanan varsinaisesta merkitykses-
tä, mutta toimii usein aseena kyseenalaistamaan 
homottelun kohteen maskuliinisuutta. Harvassa, 

mutta hälyttävässä tapauksessa homofobinen vi-
hapuhe kuuluu kiihottamisena väkivaltaan sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Muuta 
seksististä vihapuhetta esiintyi noin viidesosassa 
puheluista, mukaan lukien eksplisiittisesti trans-
fobiset sisällöt. Vihapuhesisällöistä 33 % oli luon-
teeltaan rasistista. Suurin osa kohdistui vastaajan 
oletettuun ihonväriin tai etniseen taustaan. Osa oli 
rasististen vitsien tai tarinoiden kertomista mutta 
myös ihmisarvoa riistävää puhetta ihonvärin tai 
etnisen taustan perusteella.

Näiden lisäksi esiintyi vähäisemmässä määrin, 
mutta silti huomionarvioisesti, ulkonäköön liitty-
vää vihapuhetta, jossa lähes aina oli kyse läskiksi 
haukkumisesta. Toisten haukkumiseen käytettiin 
myös toimintakykyyn liittyviä herjauksia, erityisesti 
autismin kirjoon viitaten.

Vihapuhe verkkopalveluissa
Chatissa kirjattiin vihapuhesisältöjä vuoden aikana 
vain 15. Chatit ovatkin tavallisesti sävyltään pu-
helinkeskusteluita asiallisempia ja konkreettiseen 
ongelmaan fokusoidumpia. 

YouTube-kanavalla kommenttien määrä kasvoi 
kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Miksi painoit luuria? 
Sun on pakko puhua 
meidän kanssamme, 

kuuluu sun työkuvaan. 
Vitun läski huora 

saatana.

~

Yks luokkalainen kysy, 
että milloin meinaat 

tehä itsemurhan? 
Itketti, vaikka ois 

pitäny... ois pitänyt 
kieltäytyy menemästä 

sinne.



Selkeästi vihapuheeksi luokiteltuja kommentteja 
poistetaan, mutta näitä tapauksia on kommentti-
en määrään nähden ollut odotettua vähemmän. 
Kynnystä poistaa kommentteja ja estää käyttäjiä 
kanavalta on pidetty tietoisesti korkeana. Sen sijaan 
on pyritty vastaamaan jokaiseen kommenttiin sekä 
aina tarvittaessa kyseenalaistamaan asiaton käytös 
ja muistuttamaan omasta vastuusta sananvapauden 
käyttämisessä. Tällä tavalla on pyritty säilyttämään 
kontakti myös ns. vihaisiin huutelijoihin sekä roh-
kaisemaan heitä yhteydenottoon puhelimitse tai 
chatin kautta.

Puutu vihapuheeseen!
Suuri osa vihapuheeksi luokitelluista sisällöistä 
tuotetaan selvästi kaveriporukan tai verkossa olevan 
yleisön edessä. Haukkumisella ja väkivaltaisella pu-
heella etsitään rajoja ja pyritään nostattamaan omaa 
statusta toisten silmissä. Soittajat toistavat usein 
selvästi aikuisilta opittuja, halventavia puhetapoja.

Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan sateen-
kaarinuoret, ulkomailla syntyneet nuoret sekä 
toimintarajoitteiset nuoret joutuvat kokemaan 
huomattavasti muita nuoria enemmän syrjivää 
kiusaamista sekä koulussa että vapaa-ajalla. Riippu-

matta siitä kehen vihapuhe kohdistuu, muuttaa se 
ilmapiirin turvattomammaksi kaikille läsnäolijoille 
ja ylläpitää syrjiviä, kiusaamista mahdollistavia 
normeja. Väkivaltaisella vihapuheella sekä puhe-
lin- ja verkkopalvelun työntekijöihin kohdistuvalla 
haistattelulla on merkittävä vaikutus myös työhy-
vinvointiin, vaikka se määrällisesti esiintyykin vain 
pienessä osassa puheluita.

Poikien Puhelimessa kuulemme kertomuksia 
siitä, miten läheiset toistamalla ennakkoluuloja 
sekä lietsomalla pelkoa ja vihaa ihmisryhmiä koh-
taan saattavat aiheuttaa turvatonta ilmapiiriä myös 
omassa kodissa. Vaikka ivallinen puhe kohdistuisikin 
ulkopuoliseksi miellettyyn henkilöön tai ryhmään, 
aiheuttaa se lapsissa ja nuorissa epävarmuutta: toi-
sella kerralla kohteena voi olla lapsi itse tai hänelle 
rakas ihminen. 

Aikuisten puuttuminen vihapuheeseen on tärkeää 
niin kodeissa kuin kouluissa ja vapaa-ajan harras-
tuksissa. Puuttumattomuus ylläpitää kiusaamista 
mahdollistavia rakenteita koulussa ja vapaa-ajalla 
sekä nostaa kynnystä ottamaan puheeksi mahdol-
lisia omia huolenaiheita. Poikien Puhelin muistut-
taa – varsinkin useiden vaalien vuonna 2019 – eri-
tyisesti auktoriteettiasemassa olevia sekä julkista 
mediatilaa käyttäviä vastuustaan sananvapautensa 
käyttämisessä. 

Ku kiusattiin, silloin 
peruskoulun aikoina. 
Ei ne reagoinut siihen 

mitenkään. Kyllä 
kotona puhuttiin. 
Sanottiin, että sun 
pitää ite hoitaa sun 

asioita.

~

Mähän sain eilen 
selville, kuka oli 
uhkaillut mua. 

Hävettää ne pelon 
tunteet. Ei voi olla 

ihmisellä kaikki hyvin 
jos se tollee huutelee 

netissä.



Puheluiden aiheet

Harrasteet, yleistieto 3 381
Seksi 2 293
Sukuelimet  2 187
Keho, terveys, kasvaminen  1 653
Moraali, arvot, asenteet, filosofia 1 564
Kaverit  1 437
Perhe 1 317
Koulunkäynti, opiskelu  1 142
Seurustelu 1 140
Itsetyydytys, apuvälineet 1 043
Tunteet 660
Ehkäisy 593
Kiusaaminen  561
Rikokset, rikollisuus  545
Porno 494
Seksuaalinen suuntautuminen 493
Vihapuhe  464
Raha, työ  463
Väkivalta, aggressiivisuus 440
Päihteet  422
Ruumiinvammat  366
Sukupuoli  271
Seksuaalinen hyväksikäyttö  247
Mielenterveys, masennus, pelot  182
Itsen vahingoittaminen, itsemurha  104
Yksinäsiyys, vetäytyminen 99
Seksitaudit  95
Prostituutio  91
Elämänhallinta pettää 56
Keskittymis- ja tarkkaivaisuushäiriöt 25
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Ikäjakauma 
puhelimessa ja chatissa

 Puhelin    Chat
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Tunteet 524
Moraali, arvot, asenteet, filosofia 369
Harrasteet, yleistieto 365
Seksi 338
Seurustelu 319
Keho, terveys, kasvaminen 301
Perhe 294
Koulunkäynti, opiskelu 261
Sukuelimet 259
Itsetyydytys 210
Mielenterveys, masennus, pelot 205
Kaverit 194
Raha, työ 113
Rikokset, rikollisuus 109
Seksuaalinen suuntauminen 96
Päihteet  79
Itsen vahingoittaminen, itsemurha 87
Sukupuoli 79
Kiusaaminen 77
Yksinäsiyys, vetäytyminen 69
Ruumiinvammat 57
Ehkäisy 55
Väkivalta, aggressiivisuus 53
Seksuaalinen hyväksikäyttö 50
Elämänhallinta pettää 47
Porno 42
Keskittymis- ja tarkkaivaisuushäiriöt 25
Seksitaudit 17
Vihapuhe 14
Prostituutio 9
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Vastatut puhelut ja chatit

 Puhelut    Chatit



Tunteiden 
kirjavia 
keskusteluita 
Poikien 
Puhelimen 
chatissa 

”Moi!” on varmaankin 
tyypillisin tapa avata keskustelu 
Poikien Puhelimen chatissa. 
Vuoden 2016 lopussa käyttöön 
otettu chat-palvelu osoitti 
tarpeellisuutensa vuonna 2018: 
Palvelussa käytiin kaikkiaan 
2088 keskustelua, mikä on 
reilusti tuplaten enemmän 
edelliseen vuoteen verrattuna.



Chat kohtaamisympäristönä
 

un chat-palvelusta puhutaan nuorisotyön kontekstis-
sa, käytetään usein termejä kuten verkkonuorisotyö, 
nettinuorisotyö ja virtuaalinen nuorisotyö. Chat 
on kohtaamisen välineenä erilainen puhelimeen 
verrattuna ja sillä voidaan nähdä olevan myös eri-
lainen funktio nuoren näkökulmasta. Vaikka puhe-
limessa ei olla kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, 
on soittajan tavasta käyttää ääntänsä mahdollista 
tehdä joitakin päätelmiä esimerkiksi siitä, millä 
tavalla hän suhtautuu puheeksi ottamaansa asiaan. 
Äänestä ja taustamelusta muodostuu usein käsitys 
soittajan iästä, sukupuolesta, mielialasta sekä yh-
teydenoton kontekstista, vaikka päivystäjän onkin 
tärkeää pitää mielessä, että tällaiset oletukset voivat 
osua pahasti väärään.

Chatissa käytävissä keskusteluista ääni puuttuu. 
Toisaalta se saattaa lisätä nuoren kokemusta keskus-
telun anonymiteetista, mutta asettaa myös haasteita 
kommunikaatiolle lisäten väärinymmärrysten to-
dennäköisyyttä esimerkiksi huumoria käytettäessä. 
Äänenpainojen ja vivahteiden puuttuessa viestintää 
voidaan värittää hymiöillä, joskin myös ne saattavat 
olla asiayhteydestä riippuen monitulkintaisia. Voi-
daan kuitenkin ajatella, että mahdottomuus luoda 
ennakkokäsityksiä mm. nuoren iästä tai sukupuo-
lesta tämän äänen perusteella, tekee kohtaamisesta 
sensitiivisemmän - nuoren taustoihin pureudutaan 
erityisen herkällä ”korvalla”.

Mun pitää tulla vähän 
juttelee, tää on vähän 
noloo ku mä saatan 
tykätä pojista. Mä 

mietin et miten mä 
mun vanhemmille 
sanon, kun ne on 
vähän rasisteja.

~

Nuorisotalolta 
soitetaan, meillä 

on tänään Poikien 
päivä ja päätettiin 
kimpassa soittaa 

Poikien Puhelimeen 
tutustumaan 

palveluun. Ollaan 
katsottu teidän 

Youtube-videoita 
ja nyt jokainen saa 
halutessaan kysyä 

kysymyksen. Kuka 
haluaa aloittaa? 



Keskustelun käyminen chatissa vaatii nuorelta 
taitoa ilmaista itseään kirjoittamalla. Ajatuksien 
muuntaminen tekstiksi pakottaa nuoren miettimään 
sanoja, joilla kuvailee tilannettaan tai tunteitaan. 
Toisinaan kommunikaatio voi olla katkonaista ja voi 
viedä aikaa päästä kiinni asiaan, jonka takia nuori on 
hakeutunut palveluun. Toisaalta chat kohtaamisen 
välineenä on työntekijän kannalta joustavampi sii-
nä mielessä, että se antaa aikaa pohtia tapoja, joilla 
keskustelua kuljettaa eteenpäin. Jos keskustelu ei 
tunnu chatissa luonnistuvan, voidaan nuori ohjata 
puhelinpalveluun.

Kynnys klikata chatin kirjautumispainiketta saat-
taa olla monelle matalampi kuin tarttua puhelimeen. 
Netti toimintaympäristönä saattaa lisäksi tuntua 
tutummalta. Nuorille on arkea kommunikoida ys-
täviensä ja läheistensä kanssa erilaisten pikaviesti-
palveluiden kautta, joissa on sama toimintaperiaate 
kuin chatissa. Verkkopalveluiden voidaan nähdä si-
joittuvan ikään kuin nuorten alueelle, jossa ei vallitse 

tavallista aikuinen-lapsi-valtasuhdetta. Chat-keskus-
telu voi luoda nuorelle tunteen yksityisestä tilasta, 
jossa hänen on turvallista käsitellä omia asioitaan.

Tunnepuhe chatissa
Puhelimeen verrattuna chattiin hakeutuvat nuoret 
ovat iältään hieman vanhempia, mikä näkyy myös 
keskustelukulttuurissa, joka on pääosin asiallinen 
ja ratkaisukeskeinen. Chattaajan ikä oli keskimää-
rin 16,5 vuotta ja suurimmaksi ikäryhmäksi nousi 
18–20-vuotiaat (33%). 

Chat-keskusteluissa tunteet nousivat kategori-
sesti puhutuimmaksi aihealueeksi, kun taas puhe-
luissa tunteet olivat vasta 11. sijalla keskusteluiden 
aihealueissa. Tästä voitaneen päätellä, että pojille 
chat-alusta on ympäristönä turvallisempi tunne-
puheelle. Puhelimeen soitetaan usein porukassa, 
jossa tunnepuheelle ei ehkä koeta olevan sijaa. 
Porukassa nokitellaan ja pönkitetään omaa egoa 

Joskus me soitettii 
teille kännissä ja 

haukuttiin. Et anteeksi 
siitä. 

~

Tuutko tänne joskus 
käymään? No me 

tullaan sit sinne. Tai 
lähetä video teidän 

työhuoneesta! Ai onko 
tubekanava? Vau, 

tilataan se. Moi moi.

~

Alkaa tuossa armeija 
heinäkuussa ja on ollu 

sellasia pelkoja. Et mitä 
jos en saa suoritettua 

sitä loppuun asti? 
Hävettää kauheesti, 
mitä jos en pysty? 

~

Oon seiskalla. Ei oo 
ollu ihan sellasta mitä 

oon oottanu. Kavereita 
ei tosiaa niinku... 
En oo oikee hyvä 

tutustumaan.

~

Tiiätkö sen tunteen 
ku vituttaa, mut 
ei tiiä miks? No 
monta viikkoo. 

Tulee semmosina 
purkauksina.



viljelemällä roisejakin juttuja kovaan ääneen. Chat-
tiin sen sijaan tullaan keskustelemaan pääsääntöi-
sesti yksin, eikä yleisön puuttuessa tarvetta roolin 
vetämiselle ole. Ilman roolia myös tunnepuheelle 
näyttää olevan tilaa.

Yksi Poikien Puhelimen tavoitteista on poikien 
tunnetaitojen vahvistaminen ja ahtaan poikakoo-
din murtaminen sen myötä. ”Vituttaa” on monesti 
vastaus kysyttäessä, mikä on saanut nuoren tule-
maan chattiin. Keskustelua pyritään kuljettamaan 
eteenpäin kysyen mitä ”vitutus” nuorelle tarkoittaa 
ja mitä se pitää sisällään. Tavoiteltavaa on, että 
tunteelle löydetään vaihtoehtoisia sanoja ja ilmai-
suja, jolloin sen saamat merkitykset kirkastuvat 
nuorelle itselleen.

Tunnekategoria sisältää laajan kirjon erilaista 
puhetta mm. ihastumisesta sekä toisaalta vihas-
tumisesta ja turhautumisesta. Ihastuminen on 
kiva ja hyvä tunne, mutta se miten siitä voi kertoa 
ihastuksensa kohteelle, ei olekaan niin yksinker-

taista. Tämän teeman ympärillä käytiin monta 
chat-keskustelua myös vuonna 2018. Ihastumises-
ta kertomiseen liittyy luonnollisesti jännitystä ja 
pelkoa torjutuksi tulemisesta. Toisinaan koetaan 
epävarmuutta ja riittämättömyyttä esimerkiksi 
oman ulkonäön suhteen. Poikien Puhelin pyrkii 
rohkaisemaan ja tukemaan näiden tunteiden ris-
tiaallokossa seilaavaa chattaajaa.

Mustasukkaisuus saattaa olla yllättävä ja häm-
mentävä tunne, johon on vaikea suhtautua. Samoin 
katumus, joka seuraa vaikkapa kännissä tehtyjä 
toilailuita, jotka haluaisi unohtaa, mutta joista oma-
tunto toistuvasti muistuttaa. Aina koetut tunteet 
eivät liity omiin tekoihin, vaan huoli ja suru saattaa 
kummuta läheisen ihmisen toiminnasta – empatia 
voi olla toisinaan raastavan suuri. Tunteet tekevät 
meistä ihmisiä, mutta niiden käsitteleminen ja 
sanoittaminen ei ole aina yksinkertaista. Silloin 
keskustelu Poikien Puhelimen työntekijän kanssa 
voi olla paikallaan. 

Mites menee? Joo eikai 
tässä koulussa ollaan. 
Ei sen kummempaa. 
Mutta oikeesti arvos-
tusta teille ku jaksatte 
pitää tätä! Jatkakaa sa-
maan malliin. Heippa!

~

Mitä sä oot mieltä 
kumpi tekee enemmän 
väärin? Vai molemmat 

yhtä paljon?

~

Moi, ajattelin kysyä 
mitä on asbesti? Ei ollu 

mitään muuta, hyvää 
joulun odotusta!

~

Mun mielestä on ollu 
väärin että en oo voinu 

puhuu suhteesta ke-
nenkään muun kanssa. 

Onhan se hyvää et 
kahestaan puhuu asiat 
selväksi. Mutta kyllä 

siihen tarvitaan kave-
riakin. On helpottavaa 

ku puhuu asioita.



Chat-palvelu 
käyttöön 
lokakuussa 
2016

Chat löytyy 
Poikien 
Puhelimen 
nettisivuilta

Keskusteluaikaa 
ei ole rajattu 
(keskimäärin 
21min/
keskustelu)

Hymiöllä palautteen 
jättäneistä (n=1029) 
66 % koki keskustelun 
positiivisena, 11 % 
neutraalina, 23 % 
negatiivisena

Auki arkisin 
klo 13–15

Keskustelut 
ovat kahden-
keskisiä

Chat-
pyynnöistä 
93 % otettiin 
vastaan 
vuonna 2018

Asiantuntijoilla omat 
pseudonyymit, nuori 
keskustelee ”Asiakas”-
nimimerkillä



Mikä on erektio? No miks se veri pakkautuu sinne? Aijaa. Mikä on 

kiihottuminen? No mikä on seksuaalisuus? Jaa mitä se seksi sitte on? 

Okei. No kuuluuks siitä jotain ääniä? No millasia ääniä? Okei. Tää 

Poikien Puhelin on ihan sika hyvä ku täältä voi kysyy tämmösiä. Ku 

mistä muualta näitä kysys? | Mulla ois tämmönen yks kysymys. Miks 

kikkeli aina kutistuu kun hyppää avantoon? Mulla ois vielä yks toinen. 

Yksi kaveri sanoi että sen nännit hohtaa pimeässä. Onko se totta? | Mua 

ärsyttää ku kävin panemassa ja kondomi hajosi ja siittiöt levis pitkin 

pimperoo! No ei oo hoitanu, ei se tiedä niistä ehkäisyasioista. Tapahtui 

pari päivää sitten, ja sen maha on kyllä vähän kasvanut! | No miten tuota 

sängyssä... et miten pittää sanoa että sais paljasta pillua? Niinku että ei 

ois karvoja. Nii jos en tykkää karvoista. Nii miten sen voi sanoa? | Moi. 

Onks tääl ikärajaa? Okei. miten sais niinkö sais tytön huomaa että oo 

kiinnostunu? | Yks kysymys, onko alieneilla kikkeliä? | Moro! Mitä pitäis 

tehä jos kondomi menee rikki? No jos ne siemenet on päässy sinne 

naiseen sisään, niin tuleeko ne sitten kakan kanssa ulos?



ISOJA JA PIENIÄ 
TÄHTIHETKIÄ

Tammikuu
Koulumaailman 
ammattilaisten 
kohtaaminen  

EDUCA-messuilla

Huhtikuu
Uusi 

puhelinjärjestelmä 
otettiin käyttöön 

12.4.2018

Heinäkuu
Poikien Puhelimen 

palvelut ensimmäistä 
kertaa auki myös 

heinäkuussa!

Lokakuu
#kuulemua-

kampanjan aloitus 
Weecos:n kanssa

Helmikuu
10-vuotisraportin 

julkaisu

Toukokuu
Pohjoismaisten 

poika- ja miestyötä 
tekevien tapaaminen 

Tukholmassa

Elokuu
Docventuresin 

kultaisen Venlan 
saunotus

Marraskuu
Poikien Puhelin 

päivystää Sekasin-
Discordilla

Maaliskuu
Työpajat Espoon 
LOVE-messuilla

Kesäkuu
Ääntä seksistä!-työpaja 

sateenkaarinuorille 
Helsinki Pride-viikolla

Syyskuu
Vilkkain kuukausi 
palveluissa: 1673 

vastattua puhelua ja 238 
chat-keskustelua!

Joulukuu
PP 2.0 YouTube:ssa: 

Kaikki mitä sinun 
tulee tietää kullista!



Kaikille meille puhuville, 
kirjoittaville, nauraville, huutaville, 
itkeville, laulaville, piereskeleville, 
pränkkäileville, ihmetteleville, 
palautetta antaville, viisauksia & 
salaisuuksia kertoville pojille ja 
nuorille miehille, tytöille ja nuorille 
naisille, muunsukupuolisille 
ja sukupuolittomille. sekä 
yhteistyötahoille, kumppaneille ja 
mahdollistajille

August Ludwig Hartwallin säätiö 
| Cuuma | Docventures ja Joonas 
Pesonen | EM Group ja Anu 
Miettinen | Heseta ry | Hivpoint ja 
www.justwearit.fi | Metsä Group 
| MÄN | Poikien Talo | STEA | 
Syöpäjärjestöt ja Fressis | Suomalais-
ruotsalainen kulttuurirahasto | 
Tradeka ja Satu Niemelä | Weecos 
ja Anu Hurme | YLE | Anna-Maria 
Talvio



Lahjoita!
Mikäli haluat tukea Poikien 

Puhelimen toimintaa voit 
lahjoittaa haluamasi summan 

Väestöliiton lahjoitustilille 
Nordea FI63 1745 3000 0979 58. 
Viitteeksi 11112. Kirjoita viestiin 

”Poikien Puhelin”

Rahankeräyslupa
Rahankeräyslupa

Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)
Koko maa poislukien Ahvenanmaa.

RA/2018/1119
Luvanmyöntäjä: 

Poliisihallitus, 20.11.2018


