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toisella on kaksi äitiä? Yhellä ei oo 
kumpaakaan. se on lastenkodissa. 
haluutsä olla mun kolmas isä? Vihaan 
sua! tota mul ois Yks kYsYmYs mun 
äidistä. niin tota mun äiti kokoajan 
Vaihtelee miehiä. onko se oikein. tu-
lee joka päiVä uuden miehen kans-
sa meille.ei mee mun kaVereillakaan 
hYVin Yks on tai kaks on huumeisiin 
sekaantunu ja Yhet Viiltelee ja Yhet 
juo. mulla on paljon salaisuuksia ni 
sit mä puran niitä riehumalla.  oon 
pelottaVa ihminen. koulussa on ollu 
ongelma riehuminen, Viimeks otin tu-
olin ja heitin. no hei semmonen asia 
ku mun tYttöYstäVä uhkailee mua . 
aina ku on päissään ni sanoo että jos 
lähet ni tapan itteni. tai sit että se 
pettää. ja se uhkailee mua ku on kän-
nissä. kerran Yritti lYödä kännissä 
pullolla.Veli käY kännissä käsiks. se 
tulee kotiin ja käY muhun ja pikku-
Veljeen. se käY kaikkiin, sen exän uu-
teen ja poliisiin ja kaikkii. se on ollut 
putkassaki. äiti ei tiiä ja isä ei oo, ne 

Poikien puhelin 2010

Kuuleeko  
kukaan? 
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Mä oon muuttanu Venäjältä suomeen. Ka-
veri suositteli Poikien Puhelinta. Minkälai-
set oireet on klamydiassa on? Onko teillä 
jääny yhdyskunta palvelua ku oote siellä 
duunissa? Ai jaa, mä oon laitoksessa. Per-
hekodissa neljättä vuotta. No mun mun van-
hemmat eros ja tuli työttömäks. Tais olla 
masennustakin. Kai se vaikutti tää muhun. 
Mut aikaani en kuluta miettimään vitut-
taako vai oonko katkera Mua ärsyttää 
kun en voi puhua kelleen kotoa. Aina ollut 
niin. Vanhemmat eronneet, äiti asuu ulko-
mailla. En uskalla aina mennä kotiin kun 
veli kännissä. Isä tuo joskus rahaa, muuten 
ei näy. En halua lastenkotiin. Kaveri vietiin 
lastenkotiin kun sen äiti oli viikon poissa. 
Yhellä kaverilla on vaan yks isä, toisella on 
kaksi äitiä? Yhellä ei oo kumpaakaan. Se on 
lastenkodissa. Haluutsä olla mun kolmas 
isä? Vihaan sua! Tota mul ois yks kysymys 
mun äidistä. Niin tota mun äiti kokoajan 
vaihtelee miehiä. Onko se oikein. Tulee joka 
päivä uuden miehen kanssa meille.Ei mee 
mun kavereillakaan hyvin yks on tai kaks 
on huumeisiin sekaantunu ja yhet viiltelee 
ja yhet juo. Mulla on paljon salaisuuksia ni 
sit mä puran niitä riehumalla.  Oon pelot-
tava ihminen. Koulussa on ollu ongelma 
riehuminen, viimeks otin tuolin ja heitin. No 
hei semmonen asia ku mun tyttöystävä uh-
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”Miten se maailma 
oikeen synty? Voiko 

pieru tappaa? Voiko 
täydellistä onnea 
saavuttaa ikinä?

Kuva: Peter Close

KuuleeKo KuKaan? 
PoiKien Puhelin 2010

Poikien Puhelin on Väestöliiton auttava puhelin, joka on 
tarkoitettu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. 
Puhelin päivystää arkisin kello 13 ja 18  välillä numerossa 
0800-94884. Puhelimeen vastaa aikuinen ammattilainen 
mies. Puhelu on soittajalle maksuton. Palvelu auttaa 
poikia ja nuoria miehiä kaikissa arjen pulmissa ja mieltä 
painavissa asioissa. Poikien Puhelin avautui 20.8.2007 
yksityisten lahjoitusten turvin.

P oikien Puhelin vastasi kolmannen toimintavuotensa ai-
kana 22 332 puheluun. Puhelinkeskusteluja käytiin kes-
kimäärin 2 000 kuukaudessa, yli sata päivässä. Pojat ja 

nuoret miehet soittivat elokuun 2009 ja 2010 välillä yhteensä 
81 804 puhelua joista alle kolmannekseen ehdittiin vastata. 
Palvelun suosion kasvaessa kysyntä on selvästi ylittänyt tar-
jonnan. 

Soittajat haluavat keskustella seksuaalisuudesta, kaveruudes-
ta, peloista, unelmista, perheestä, seurustelusta ja väkivallasta. 
Pojat tarttuvat aiheisiin innokkaasti. Puhelu on heille mahdolli-
suus, josta halutaan ottaa kaikki irti. Koska kiellettyjä aiheita ei 
Poikien Puhelimessa ole, miksi pojat eivät kysyisi saman tien 
kaikkea mitä mieleen juolahtaa? Näin tavoitetaan myös pojat jot-
ka eivät lue kirjoja eivätkä kuuntele tunnilla. Poikien Puhelin on 
osa Väestöliiton Miehen Aika -projektia.

Kolmantena vuonna palvelussa testattiin erilaisia työtapoja. 
Vaihtamalla vastaajiksi naiset kahdeksi viikoksi, haluttiin sel-
vittää onko vastaajan sukupuolella merkitystä pojille. Toinen 
kokeilu oli kuukauden mittainen intensiivisen vastaamisen jak-
so, jonka aikana vastaanotettiin tavallista enemmän puheluja. 
Kokeilulla selvitettiin, vaikuttaako ruuhkan purkaminen puhe-
lumääriin tai puhelujen sisältöihin.  n

”Ihminen tuhoaa kaiken. Kaiken! Oikeesti! Me 
ollaan vastuussa elämästä. Ihmisellä on 

isoimmat aivot ja tehdään vaan tehtaita ja 
saasteita. Myydään kaikkea turhuuksia, tulee 
saasteita ja lisää vaan ihmisiä.



4

Pojat  
haluavat tulla

Kuulluiksi
Poikien Puhelin tarjoaa pojille ja nuorille miehille mahdollisuuden 
puhua omista asioistaan aikuisen ammattilaisen miehen kanssa. 
Pojat kaikkialla Suomessa ovat ottaneet palvelun omakseen.  
Poikien Puhelimessa nuori saa olla oma itsensä, puhua anonyymisti 
omalla äänellään ja tavallaan. 

J okaisella soittajalla on kuulluksi 
tulemisen tarve, riippumatta sii-
tä, teititteleekö vai kiroaako hän. 

Ammattilaiset tuovat mukaan aikuisen 
näkökulman ja joko rajoittavat, opasta-
vat tai kannustavat soittajaa tilanteen 
mukaan. Poikien kysymyksiin vasta-
taan suoraan ja kiertelemättä. Pojat 
ovat ottaneet tämän toimintatavan in-
nostuneina vastaan. 

RuuhKautuneet linjat
Puhelumäärä kasvoi 19 % toiseen toi-
mintavuoteen verrattuna. Numeroon 
soitettiin kolmannen toimintavuoden 
aikana 81 804 kertaa, 40 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Vaikka vastaajat 
kävivät nuorten kanssa yli sata keskus-
telua päivässä, he eivät kyenneet vas-
taamaan kuin 27 % puheluyrityksistä. 

Ajallisesti puhelut painottuvat yhä 
enemmän iltaan. Palvelu on aikaisem-
min säännöllisesti ruuhkautunut kel-
lo yhdestä kello kolmeen, mutta iltaa 
kohti soitot ovat hieman harventuneet. 
Kolmantena vuonna soittelu oli vilkas-
ta myös päivän viimeisten puolentois-
ta tunnin ajan, puoli viidestä kuuteen. 

”Mihin elämässä 
tarvitaan 

matematiikkaa? Onko 
äidinkieli tarpeellista? 
Noh, onks musiikki 
tarpeellista?

”Mitä jos on huolisssan empatian 
puuttesta? Ku mussa on se 
välinpitämättömyys ni kaverit ei halua 

olla mun kanssa. Välitän harvoista ihmisistä. 
Pelkään et kehitynkö mä normaalisti.

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010
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Tässä vaiheessa iltapäivää pojat ovat 
yksin kotona tai kaupungilla, vanhem-
mat eivät ole valvomassa. He tekevät 
ja kohtaavat asioita, joista heidän on 
puhuttava jonkun ulkopuolisen kanssa. 
Poikien Puhelin on tähän luonteva taho. 
Myöhään iltapäivällä käydyt keskuste-
lut ovat usein hieman pidempiä ja vaka-
vampia kuin puhelut aiemmin päivällä. 

Puhetta SalaiSeSta 
Poikien Puhelimessa puhutaan siitä, 
mistä muualla ei kehdata tai uskalle-
ta. Kolmannen toimintavuoden aikana 
nuorten miesten kysymykset koskivat 
useimmiten ihmissuhteita, seksiä tai 
väkivaltaa. 

Vaikka huumori ei ole puheluista 
kadonnut, keskustelut ovat aiempaa 
useammin vakavahenkisiä ja pohdiske-
levia. Huumoripuhelut harvenivat niin, 
että kun aiemmin puheluista 82 % si-
sälsi huumoria, nyt vain kolme neljästä. 
Puheluille on ominaista, että huumoria 
käytetään apukeinona kaikkein kau-
heimmankin asian käsittelemiseen. 

Poikien Puhelimeen soittavilla nuo-
rilla miehillä ei usein ole riittävästi ai-
kuisia tai ystäviä joiden kanssa puhua 
asioistaan. Toisaalta näin ei kuiten-
kaan aina ole. Pojilla on hyvä tilanne-
taju; he ymmärtävät, että ulkopuoli-
seen palveluun turvautuminen on jär-

kevää mm. tilanteissa joissa asioiden 
avoin käsittely saattaisi heidät nau-
runalaiseksi tai johtaisi konflikteihin 
lähipiirissä. 

Neuvovaan puhelimeen soittaminen 
on osoitus rohkeudesta: uskallan sa-
noa asiat ääneen ja kysyä neuvoa!

SeKSi hämmentää
Keskeisin kysymysten kohde on palve-
lun alusta lähtien ollut seksuaalisuus. 
Kolmantena vuonna tämä trendi jatkui 
selvästi. Pojat halusivat tietää kaiken-
laisia nippelitietoja seksuaalisuudesta, 
ihmettelivät asioita jotka olivat kuul-
leet ja nähneet. 

Tässä kysymystulvassa erottui muu-
toksena pornoa käsittelevien puhelujen 
lisääntyminen sekä kysymykset koski-
en erilaisia seksivälineitä ja -lääkkeitä. 
Osalle nuorista miehistä seksi on per-
formanssi, joka muotoutuu verkkoym-
päristöstä saatujen vaikutteiden poh-
jalta ja johon varustaudutaan ostamalla 
tuotteita ja välineitä. Paitsi ostettu tuote 
myös oma ja kumppanin keho on näille 
nuorille miehille väline.

Pojat haluavat  
tulla KuulluiKSi

 Seksi näyttäytyy sarjana tekoja joita 
nämä nuoret kokevat velvollisuudek-
seen toistaa mahdollisimman tehok-
kaasti.  

Näiden hämmentyneiden käsitysten 
taustalla nuorilla miehillä vaikuttaisi 
olevan toive siitä, että he olisivat hyviä 
rakastajia. He käyttävät tämän pää-
määrän saavuttamiseen aikaa, vaivaa 
ja myös tarpeen vaatiessa rahaa. On-
gelmia seuraa jos he sulkevat seksu-
aalisuudestaan pois tunteet; toisen 
ihmisen kohtaamisen ja huomioimi-
sen. Hampaat irvessä suoritettuna 
seksi ei ole hauskaa eikä terveellistä 
kenellekään. n

”Vaikuttaako 
urheilu peniksen 
kasvuun?

Kuva: Jorg Hackemann

”Yhellä kaverilla on vaan yks isä, toisella on 
kaksi äitiä? Yhellä ei oo kumpaakaan. Se on 

lastenkodissa. Haluutsä olla mun kolmas isä? 
Vihaan sua!
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tärkeät,vaikeat
Ihmissuhteet

I hmissuhteista puhuttaessa pojat 
itse haluavat tavallisesti säilyt-
tää sekä oman että läheistensä 

anonymiteetin. He eivät paljasta tark-
koja tietoja tilanteistaan, miksi ker-
toisivatkaan? Perheestään  ja tyttöys-
tävistään pojat eivät vakavissaan pu-
huessaan halua sanoa pahaa sanaa. 
Tämä osoittaa pojilta hyvää käytösta-
pojen hallintaa ja hienotunteisuutta.

romantikkoja ja heillä on läheisyyden 
ja rakkauden kaipuu. He huutavat pu-
helimeen yksinäisyyttään, himoaan ja 
valtavaa haluaan antaa itsensä toisel-
le. He haluavat nautintoa ja haluavat 
tehdä toiselle hyvää.

Seurustelun esteenä on usein nuo-
ruus ja kokemattomuus. Poikien Pu-
helimeen soittavat nuoret eivät usein 
tiedä, miten asioissa tulisi edetä. He 

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

K
uva:  Susan Stevenson 

Suhteellisesti eniten lisääntyi puhe ihmissuhteista. Pojat nostivat keskusteluissa esiin seurustelun  
(1 686 puhelua), perheensä (979 puhelua) ja kaverinsa (683). Soittavat nuoret pyrkivät pitämään keskustelun 
yleisellä tasolla. He eivät halunneet tietää kuinka sen luokan Eerikan saisi iskettyä tai saako Esko tehdä joka 
lauantai oharit jätkille. He halusivat yhteisten pohdiskelujen avulla löytää yleisempiä sääntöjä: miten naisia 
isketään, mitä poikaporukassa saa tehdä ja mitä ei? 

Poikien oikeudentunto on hyvin vah-
va. He haluavat tietää onko jokin tapah-
tunut asia reilua. He haluavat tietää, 
mitä saa tehdä ja mitä ei. He haluavat 
omien yksityisten pohdintojensa tueksi 
aikuisen näkemyksen. 

läheiSyyden KaiPuu
Poikien Puhelimeen soittaneet nuo-
ret miehet ovat usein pohjimmiltaan 
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Mä oon Muuttanu Venäjältä suoMeen. KaVeri suo-
sitteli PoiKien Puhelinta. MinKälaiset oireet on 
KlaMydiassa on? onKo teillä jääny yhdysKunta 
PalVelua Ku oote siellä duunissa? ai jaa, Mä oon 
laitoKsessa. PerheKodissa neljättä Vuotta. no 
Mun Mun VanheMMat eros ja tuli työttöMäKs. 
tais olla MasennustaKin. Kai se VaiKutti tää Mu-
hun. Mut aiKaani en Kuluta MiettiMään Vitutta-
aKo Vai oonKo KatKera Mua ärsyttää Kun en Voi 
Puhua Kelleen Kotoa. aina ollut niin. VanheMMat 
eronneet, äiti asuu ulKoMailla. en usKalla aina 
Mennä Kotiin Kun Veli Kännissä. isä tuo josKus 
rahaa, Muuten ei näy. en halua lastenKotiin. Ka-
Veri Vietiin lastenKotiin Kun sen äiti oli ViiKon 
Poissa. yhellä KaVerilla on Vaan yKs isä, toisella 
on KaKsi äitiä? yhellä ei oo KuMPaaKaan. se on 
lastenKodissa. haluutsä olla Mun KolMas isä? Vi-
haan sua! tota Mul ois yKs KysyMys Mun äidistä. 
niin tota Mun äiti KoKoajan Vaihtelee Miehiä. onKo 
se oiKein. tulee joKa PäiVä uuden Miehen Kanssa 
Meille.ei Mee Mun KaVereillaKaan hyVin yKs on 
tai KaKs on huuMeisiin seKaantunu ja yhet Vi-
iltelee ja yhet juo. Mulla on Paljon salaisuuKsia 
ni sit Mä Puran niitä riehuMalla.  oon PelottaVa 
ihMinen. Koulussa on ollu ongelMa riehuMinen, Vi-
iMeKs otin tuolin ja heitin. no hei seMMonen asia 
Ku Mun tyttöystäVä uhKailee Mua . aina Ku on 
Päissään ni sanoo että jos lähet ni taPan itteni. 
tai sit että se Pettää. ja se uhKailee Mua Ku on 
Kännissä. Kerran yritti lyödä Kännissä Pullolla.
Veli Käy Kännissä KäsiKs. se tulee Kotiin ja Käy 
Muhun ja PiKKuVeljeen. se Käy KaiKKiin, sen exän 

täRKeät,vaiKeat  
ihmiSSuhteet

raa. Yhteen ja tiettyyn ihastuneita roh-
kaistaan ensin tutustumaan ihastuksen 
kohteeseen ja arvioimaan sen jälkeen 
omia tunteita ja mahdollisuuksia. 

Suurin osa soittajista ei vielä ole val-
mis etsimään seurustelu- tai seksi-
suhdetta. Vaikka heillä ei ole mikään 
kiire suhteeseen, on silti huojentavaa 
saada etukäteen ohjeita ja vastakai-
kua omille pohdinnoille. Eikä ohjeistus 
suinkaan aina turhaa ole. Kymmenet 
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Puheluiden  
aiheet 2009
n	 Yleistä	seksitietoa	............................ 3	182
n	 Onko	sukupuolielimet	ok?	............... 2	792
n	 Harrasteet,	yleistieto........................ 2	704
n	 Keho	ja	kasvaminen	......................... 2	238
n	 Seurustelu	....................................... 1	686
n	 Seksuaalinen	suuntautuminen	......... 1	406
n	 Itsetyydytys	..................................... 1	403
n	 Moraali,	arvot,	asenteet,	filosofia	......1	185
n	 Perhe	..................................................979
n	 Ehkäisy	............................................... 917
n	 Rikokset,	rikollisuus	...........................827
n	 Koulunkäynti,	opiskelu	.......................780
n	 Porno	..................................................743
n	 Esileikki,	rakastelu,	yhdyntä	...............708
n	 Väkivalta,	aggressiivisuus	...................694
n	 Kaverit	................................................683
n	 Seksuaalinen	hyväksikäyttö	................ 671
n	 Kiusaaminen	.......................................546
n	 Päihteet	..............................................539
n	 Raha,	työ	............................................333
n	 Itsen	vahingoittaminen,	itsemurha	......286	
n	 Seksitaudit	......................................... 157	
n	 Mielenterveys,	masennus,	pelot	.......... 148
n	 Yksinäisyys,	vetäytyminen	.....................77	
n	 Elämänhallinta	pettää	...........................39	
n	 Keskittymis-	ja	tarkkaavaisuushäiriöt	...33
n	 Seksuaalinen	riippuvuus	.......................19	

”Terve, mun ihastus lähtee asumaan Ruotsiin ja mitä 
tekisin? Mä en ymmärrä miks kaikki tyttö jutut on 
vaikeita.

” Tiiätsä miks kaikki teinitytöt tykkää pojista jotka skeittaa? 
No jos tyttö ei tykkää urheilusta ja on ihan pihkassa niin 
pitääks sitä tyttöö kuunnella ja lopettaa urheilua? 

imevät vaikutteita kaikkialta ympäris-
töstään. Poikien puheista kuultavat 
läpi niin yltiöromanttiset haaveet, ”peli-
miesopit” kuin pornon kulutuskin. Mitä 
nuorempia soittajat ovat, sitä heikom-
min he kykenevät erottelemaan tari-
noiden ja medioiden kautta kuulemiaan 
asioita todellisuudesta. 
 
KumPPanin etSijät ja 
SeuRuStelun Pohtijat

Seurusteleminen on murrosiässä tem-
poileville nuorille miehille usein vain 
haave, heillä ei ole vielä ketään jonka 
kanssa oikeasti seurustella. Mutta se 
joku olisi kyllä löydettävä, ja Poikien Pu-
helimen pitäisi auttaa tässä etsinnässä. 
Toisaalta kun se joku löytyy, onnelli-
sena yhdessä pysyminen on yllättävän 
vaikeaa. Elämä ja tunteet heittelehtivät 
ja toiselle tulee sanottua mitä sattuu. 
Ja jälleen on aika soittaa Poikien Puhe-
limeen.

Poikien Puhelimen seurustelukeskus-
telut voidaan jakaa seurustelukumppa-
nin etsijöihin ja parisuhdettaan pohtiviin. 
 
miten löydän jonKun?

Seurustelukumppania etsivät voidaan 
heidätkin jakaa kahteen ryhmään: ylei-
sesti seurustelukumppania haluaviin 
ja johonkuhun tiettyyn jo ihastuneisiin. 
Kaikki haluavat tietää, millä keinoin 
seurustelukumppanin voisi saada. 
He haluavat yksinkertaisia käytännön 
neuvoja, miten lähestyä kiinnostavia 
tyttöjä tai poikia. Jonkinlaiset taikasa-
nat olisivat parhaat, mutta myös toi-
mintaohjeet kelpaavat pojille.

Poikien Puhelin pyrkii antamaan neu-
voja nuorten tilanteisiin. Yleensä nuo-
ret kykenevät itse tekemään arvioita ja 
suunnitelmia joista yhdessä vastaajan 
kanssa karsitaan kokoon toimintasuun-
nitelma seurustelukumppanin löytämi-
seksi. Yleistä seuranhakua pohtivat oh-
jataan ihmisten ilmoille etsimään seu-
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KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

””Meillä ei oo kotona 
ketään.  Me yleensä 
veljen kanssa 

tapellaan. Onko se ok et 
juodaan viinaa? Mä oon 
vittu 11 ja mun veli on 12. 
Veli ei oo koskaan juonu, oon 
ite Koffia maistunu. Onko 
ihmeellistä ku mun isä se 
juo puol kupillista viinaa 
ni tulee känniinn ja alkaa 
itkee? Miten mä saisin et 
mun isä ei juo ja polta?.

”Tää on oikee ongelma ku mun mutsi 
alko juoppottelee. Ku joudun kärsii. 
Voihan vittu. Pelkään et se alkaa 

juopottelee taas…

onnesta pakahtuvat pojat ovat soittaneet kertoakseen, että 
löysivät seurustelukumppanin Poikien Puhelimen rohkaisun 
ja neuvojen avulla. Hienoa että olemme voineet olla avuksi!
 
miten ollaan jonKun Kaa?

Moni soittaja on ensimmäisessä pidemmässä seurustelusuh-
teessaan. He eivät oikein osaa ymmärtää toisen tunteita eivätkä 
kertoa omistaan. Voi olla että jompikumpi sattuu ihastumaan 
johonkuhun kolmanteen. Joskus kokemattomuus saa parisuh-
teessa olemisen tuntumaan mahdottomalta: ehkä aidan toisella 
olisi sittenkin vihreämpää ruohoa? Ja jos tilanne menee siihen, 
niin kuinka seurustelusuhde lopetetaan?

Juuri näissä keskusteluissa pojat osoittavat huomaavai-
suutensa ja tilannetajunsa. He tietävät, ettei kaikkia aja-
tuksiaan voi mennä paukauttamaan seurustelukumppanin 
silmille, tai seurustelua on erittäin vaikea jatkaa. Joskus 
on parempi puhua taka-ajatuksista, peloista ja epävarmuu-
desta ulkopuoliselle henkilölle. 
 

PeRhe ja KaveRit
Perhe ja kaverit ovat soittajille kaikkein tärkeimpiä ihmisiä. 
Vanhempien ja kaverien tekemisiin ja mielipiteisiin suhtaudu-
taan vakavasti. Poikien Puhelimeen soittaessaan nuoret pu-
huvat vanhemmistaan ja kavereistaan useimmiten ongelmien 
vuoksi. Kaverit puhuvat pehmoisia, vanhemmat rajoittavat 
elämää. 

Usein nuoret miehet kantavat huolta läheistensä hyvinvoinnis-
ta, mutta eivät lojaaleina halua puhua ongelmista niin, että joku 
saisi niistä tietää. 

Joskus pojat tietenkin huijaavat. Kaveri voi olla oikeasti sisko, 
vanhempi lopulta kaveri, serkkupoika soittaja itse. Kaikelle pu-
helintyölle on ominaista, että ainoa asia joka soittajan tilanteesta 
tiedetään, on hänen oma kertomuksensa. Tähän ilmiöön varau-
dutaan puhumalla asioista niin vahvasti yleistäen ja selvästi, että 
ohjeet ovat sovellettavissa vaikka kaikki ei olisikaan juuri niin 
kuin tarinassa väitettiin. Tuomita ei voi, eikä tarinan hahmoja saa 
saattaa naurunalaiseksi. 

Joskus soittaja yrittää provosoida vastaajaa pilkkaamaan 
omia tekojaan. Provosoitua ei saa – kaikista tilanteista, pa-
himmistakin, täytyy olla ulospääsy. Jos nuori kertoo vahin-
gollisista teoista, teot tuomitaan, mutta tarinan henkilöä ei 
koskaan. n

”Mulla ei yhtään ystävää. Ku en juttele 
ihmisten kanssa. Ku ne tuomitsee et 
olisin homo, jos haluan tutustua ni 

haukkuu homoks.

” Mun tyttöystävä sano 
että mun pippeli on liian 

pieni. Tiedäthän sä?

Kuva: Mandy Godbehear
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Mä oon Muuttanu Venäjältä suoMeen. KaVeri suositteli Poi-
Kien Puhelinta. MinKälaiset oireet on KlaMydiassa on? onKo 
teillä jääny yhdysKunta PalVelua Ku oote siellä duunissa? 
ai jaa, Mä oon laitoKsessa. PerheKodissa neljättä Vuotta. 
no Mun Mun VanheMMat eros ja tuli työttöMäKs. tais olla 
MasennustaKin. Kai se VaiKutti tää Muhun. Mut aiKaani en 
Kuluta MiettiMään VituttaaKo Vai oonKo KatKera Mua är-
syttää Kun en Voi Puhua Kelleen Kotoa. aina ollut niin. Van-
heMMat eronneet, äiti asuu ulKoMailla. en usKalla aina Men-
nä Kotiin Kun Veli Kännissä. isä tuo josKus rahaa, Muuten 
ei näy. en halua lastenKotiin. KaVeri Vietiin lastenKotiin 
Kun sen äiti oli ViiKon Poissa. yhellä KaVerilla on Vaan yKs 
isä, toisella on KaKsi äitiä? yhellä ei oo KuMPaaKaan. se 
on lastenKodissa. haluutsä olla Mun KolMas isä? Vihaan 
sua! tota Mul ois yKs KysyMys Mun äidistä. niin tota Mun 
äiti KoKoajan Vaihtelee Miehiä. onKo se oiKein. tulee joKa 
PäiVä uuden Miehen Kanssa Meille.ei Mee Mun KaVereillaKaan 
hyVin yKs on tai KaKs on huuMeisiin seKaantunu ja yhet 
Viiltelee ja yhet juo. Mulla on Paljon salaisuuKsia ni sit Mä 
Puran niitä riehuMalla.  oon PelottaVa ihMinen. Koulussa on 
ollu ongelMa riehuMinen, ViiMeKs otin tuolin ja heitin. no hei 
seMMonen asia Ku Mun tyttöystäVä uhKailee Mua . aina Ku 
on Päissään ni sanoo että jos lähet ni taPan itteni. tai sit 
että se Pettää. ja se uhKailee Mua Ku on Kännissä. Kerran 
yritti lyödä Kännissä Pullolla.Veli Käy Kännissä KäsiKs. se 
tulee Kotiin ja Käy Muhun ja PiKKuVeljeen. se Käy KaiKKiin, 
sen exän uuteen ja Poliisiin ja KaiKKii. se on ollut PutKas-
saKi. äiti ei tiiä ja isä ei oo, ne on eronnu. Mä oon ite suojellu 
PiKKuVeljee, silleen Veljeltä ja MuutenKi. jos Veljellä tulee 
Kiistaa KoulussaKi ni jos tuun ni ne KaiKKi lähtee, ne tietää 
jo Mut.Mua hauKutaan hoMoKsi, oon nörtti ja Pelaan Ko-
tona. tuntuu tosi Pahalta. en usKalla Kertoa, turPaan saan. 

” Mun tyttöystävällä on itsetunto 
ollu paskana, se ei kuvittele itteensä 
kauniina. En osaa sanoo mitään 

kun se kertoo noista. Hokee että mitä sä 
näät mun kasvoissa hyvää tai pituudessa? 
Se tyttö riittää sellasena ku on, haluun 
nähdä aidon kauneuden. Miten voin saada 
sitä ymmärtämään että se kelpaa mulle 
tollasena kuin se on?

täRKeät,vaiKeat  
ihmiSSuhteet
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e rityisesti kokemus väkivallan uhasta 
on osa siitä puhuvien arjen koke-
musmaailmaa. He kertovat väkival-

lasta vitsejä, veistelevät toisilleen kuhmuis-
taan, hekumoivat väkivallan tarinoilla, pai-
nivat kesken puhelun ja uhkailevat joutes-
saan vastaajiakin. Aggression tarinat ovat 
heille elävää perinnettä.

väKivallan SeuRauKSet
Monilla soittajilla on se kokemus, että väki-
vallalla ratkaistaan tehokkaasti asioita nuor-
ten miesten välisissä suhteissa. Heidän ym-
päristössään näin varmasti onkin. Ikävä kyllä 
väkivallan seuraamukset muuttuvat ratkai-
sevasti pikkupoikien kasvaessa nuorukaisik-
si muutamassa lyhyessä vuodessa. Voima 
lisääntyy ja lyöntien ja potkujen mustelmista 
tulee murtuneita hampaita ja luita. Rikos-
oikeudellinen vastuu omista teoista alkaa. 
Nujakka, josta aiemmin olisi vain nuhdeltu, 
onkin yhtäkkiä käräjäoikeuden eteen vievä 
pahoinpitely.

Osa soittajista tietää, että väkivaltaan tur-
vautuminen tulee lopulta tuottamaan heille 
vaikeuksia. He soittavat muuttaakseen elä-
määnsä. Osa hieman vanhemmista soitta-
jista soittaa saadakseen apua aggressionsa 
hallitsemiseen, pelätessään mitä itselle ta-
pahtuu tai mitä voi mennä toiselle tekemään. 
Väkivallan käyttö ongelmanratkaisukeinona 
on syvään juurtunutta. Kaverit ja vihamiehet 
voivat johdattaa tilanteita sellaiseen suun-
taan, että ne voi ratkaista vain väkivallalla – 
jos ei halua menettää kasvojaan. 

Perheensisäisestä väkivallasta ja parisuh-
deväkivallasta ei juurikaan puhuta Poiki-
en Puhelimessa. Ainoa säännöllisesti esiin 
nousevat teema on sisarusten välinen nuja-
kointi. Maininnat parisuhdeväkivallasta ovat 
tyttöjen poikiin kohdistamaa lyömistä, potki-
mista tai tönimistä. Tällaista väkivaltaa pojat 
eivät naisiin kerro kohdistaneensa.

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

Neljännen vuoden aikana nuoret 
kertoivat aiempaa enemmän väkivallasta 
ja aggressiosta sekä rikoksista. 
Väkivaltaan ja aggressioon keskittyvissä 
puheluissa pojat kertoivat tarinoita 
selkään saamisesta, vihasta. Siitä, 
kuinka sisäinen tuli ottaa toisinaan 
vallan ja kuinka sen avulla saa tilaa. 

”Keittää aina liian 
helposti. Jos mulle 
sanoo vähänkin, tulee 

liian helposti turpaan. 
Sitä käy melkein joka 
päivä. Oon hyvä tappeleen. 
Annan opetuksen sillä 
sitten jos ne ärsyttää. 
Kaupungillaki niinku, 
mieluummin lyön turpaan 
ku nolaan itteni, vaikka 
isompiakin. En oo saanu 
vielä koskaan kunnolla 
turpaan…

Kuva: Helder Almeida

10
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Aggressio 
ja sen hallinta

Sen sijaan seksuaalisen väkivallan 
tekemisestä he puhuvat uhrin suku-
puoleen katsomatta paljon vapautu-
neemmin ja humoristisemmin. Ilmei-
sesti väkivalta pieksemisenä on pojille 
rajautunut vain miehiä koskevaksi ja 
seksuaalinen väkivalta taas koskettaa 
heidän tarinoissaan niin miehiä kuin 
naisiakin.

Poikien Puhelimen päätehtävä on 
rajata soittajien  väkivallan käyttöään, 
kehittää heille vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja ja tarpeen vaatiessa ohjata pit-
käaikaisen avun piiriin. On uskallettava 
sanoa vakavasti ei väkivallalle riippu-
matta siitä onko nuori itse tekemässä 
sitä vai tehdäänkö sitä hänelle. Nuoret 
käsittelevät väkivaltaa puheluissaan, 
koska ymmärtävät tilanteensa vaka-
vuuden. He ovat valmiita, jos nyt eivät 
jokainen sentään muuttumaan, niin ai-
nakin kuuntelemaan, mitä tilanteesta 
heille sanotaan.

 
laittomuudet
Rikoksista ja rangaistuksista keskus-
tellaan Poikien Puhelimessa paljon. 
Onneksi suurin osa näistä puheluista 
soitetaan huumorimielessä. Jotakin 
poikien ajatusmaailmasta kuitenkin 
kertoo se, että heillä on tarve sepittää 
edes tarinoita rikoksista ja suunnitel-
la niitä mielessään.

Osa pojista ilmoittaa aikovansa teh-
dä rikoksen. Riippumatta siitä, onko 
kyseessä varkaus, petos, pontikan 
keittely, armeijasta karkaaminen, 
murto, auton viritys tieturvallisuutta 
vaarantavaksi tai puolen pellon räjäy-
tys, Poikien Puhelin ei suosittele näitä 
tekoja soittajilleen. Erityisesti poikia 
pyritään estämään vahingoittamasta  

itseään tai muita – on parempi ensin 
varmistaa kaikkien henkiinjääminen 
kuin ryhtyä heti kättelyssä päivittele-
mään poikien tekemisiä.

Ainoastaan muiden henkeä ja terve-
yttä uhkaavat soittajat ilmoitetaan po-
liisille. Viime vuosina kouluissa sattu-
neiden ampumavälikohtausten vuoksi 
uhkauksiin suhtaudutaan sangen va-
kavasti. 

Osa soittajista on jo lähtenyt rikos-
ten tielle ja soittaa rikoksen tehtyään, 
moraalista krapulaa tuntien tai jo seu-
raamuksista kärsien. Jukuripäisimmät 
soittavat ensin kyselläkseen, kannat-
taako rikosta tehdä ja kielloista huoli-
matta tempauksen tehtyään soittavat 
uudestaan kyselläkseen vinkkejä sel-
viytyä tilanteesta kuin koira veräjästä. 
Jo tehtyihin rikoksiin ja harmitteluihin 
Poikien Puhelin ottaa selvän kannan: 
soittajan on korjattava tilanne parhaan-
sa mukaan ja kannettava vastuu seura-
uksista. n

aggReSSio ja  
Sen hallinta

” No hei semmonen asia 
ku mun tyttöystävä 

uhkailee mua . Aina ku on 
päissään ni sanoo että 
jos lähet ni tapan itteni. 
Tai sit että se pettää. 
Ja se uhkailee mua ku on 
kännissä. Kerran yritti 
lyödä kännissä pullolla.

11
Kuva: Greenland
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Kolmannen vuoden  Kokeilut
naiSet vaStaajina
Kaksi Väestöliiton Seksuaaliterveyskli-
nikan naistyöntekijää vastasi Poikien 
Puhelimeen elokuun kahden ensim-
mäisen viikon aikana. Tavallisesti kaikki 
vastaajat ovat miehiä. Puheluja tuli tällä 
ajanjaksolla 728. Tarkoituksena oli sel-
vittää, vaikuttaako nainen vastaajana 
siihen, mitä soittajat kysyvät, kuka soit-

taa ja kuinka paljon puheluja tulee. 
Kokeilun aikana pyrittiin varmista-

maan, että Poikien Puhelimen toiminta 
säilyi vastaajan sukupuolta lukuun ot-
tamatta muuttumattomana. Vastaajina 
toimivat seksuaalineuvojakoulutuksen 
saaneet ammattilaiset, joilla oli vuosien 
kokemus puhelinauttamistyöstä. Heil-
le järjestettiin perehdytysjakso jossa 

”Olen 
sairastanut 
masennusta. 

On tyhjä olo, 
ei kiinnosta 
keskustella 
kenenkään 
kanssa. Välttelen 
kavereitakin.

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

Kuva:  Tracy Whiteside

Kolmannen toimivuotensa aikana Poikien Puhelin teki kaksi toiminta-
kokeilua. Elokuussa 2009 kokeiltiin kahden viikon ajan, miten soittaja 
suhtautuu, kun puhelimeen vastaakin nainen. Vastaajan sukupuolella 
näytti olevan merkitystä soittajille, jotka sopeuttivat käyttäytymistään ja 
toimintaansa vastaajan mukaan. M aaliskuussa 2010 toteutettiin kuukau-
den mittainen tehokkaamman vastaamisen intensiivijakso jolloin Poikien 
Puhelimeen vastasi tavallista useampi työntekijä. Kuukauden aikana 
ehdittiin vastata 3 617 puheluun. Kuukauden tuloksena voitiin todeta että 
puhelujen määrä on suoraan riippuvainen työvoimaresursseista.
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Mä oon Muuttanu Venäjältä suoMeen. KaVeri suositteli Poi-
Kien Puhelinta. MinKälaiset oireet on KlaMydiassa on? onKo 
teillä jääny yhdysKunta PalVelua Ku oote siellä duunissa? ai 
jaa, Mä oon laitoKsessa. PerheKodissa neljättä Vuotta. no Mun 
Mun VanheMMat eros ja tuli työttöMäKs. tais olla Masen-
nustaKin. Kai se VaiKutti tää Muhun. Mut aiKaani en Kuluta 
MiettiMään VituttaaKo Vai oonKo KatKera Mua ärsyttää 
Kun en Voi Puhua Kelleen Kotoa. aina ollut niin. VanheMMat 
eronneet, äiti asuu ulKoMailla. en usKalla aina Mennä Kotiin 
Kun Veli Kännissä. isä tuo josKus rahaa, Muuten ei näy. en 
halua lastenKotiin. KaVeri Vietiin lastenKotiin Kun sen äiti 
oli ViiKon Poissa. yhellä KaVerilla on Vaan yKs isä, toisella 
on KaKsi äitiä? yhellä ei oo KuMPaaKaan. se on lastenKodissa. 
haluutsä olla Mun KolMas isä? Vihaan sua! tota Mul ois yKs 
KysyMys Mun äidistä. niin tota Mun äiti KoKoajan Vaihtelee 
Miehiä. onKo se oiKein. tulee joKa PäiVä uuden Miehen Kanssa 
Meille.ei Mee Mun KaVereillaKaan hyVin yKs on tai KaKs on 
huuMeisiin seKaantunu ja yhet Viiltelee ja yhet juo. Mulla on 
Paljon salaisuuKsia ni sit Mä Puran niitä riehuMalla.  oon 
PelottaVa ihMinen. Koulussa on ollu ongelMa riehuMinen, Vi-
iMeKs otin tuolin ja heitin. no hei seMMonen asia Ku Mun tyt-
töystäVä uhKailee Mua . aina Ku on Päissään ni sanoo että 
jos lähet ni taPan itteni. tai sit että se Pettää. ja se uhKailee 
Mua Ku on Kännissä. Kerran yritti lyödä Kännissä Pullolla.
Veli Käy Kännissä KäsiKs. se tulee Kotiin ja Käy Muhun ja 
PiKKuVeljeen. se Käy KaiKKiin, sen exän uuteen ja Poliisiin ja 
KaiKKii. se on ollut PutKassaKi. äiti ei tiiä ja isä ei oo, ne on 
eronnu. Mä oon ite suojellu PiKKuVeljee, silleen Veljeltä ja 
MuutenKi. jos Veljellä tulee Kiistaa KoulussaKi ni jos tuun ni 
ne KaiKKi lähtee, ne tietää jo Mut.Mua hauKutaan hoMoKsi, 
oon nörtti ja Pelaan Kotona. tuntuu tosi Pahalta. en usKal-
la Kertoa, turPaan saan. yhtenä PäiVänä yKs ärsytti Mua 

n Puhelut sisälsivät 
harvempia aiheita. 
Vuoden muihin puheluihin verrattuna, 
puheluissa käsiteltiin naisten vastates-
sa suppeammin erilaisia aiheita. Puhe-
lut olivat myös hieman tavallista lyhy-
empiä. 

n Soittajat vanhenivat. 
Erityisesti nuoremmat pojat kertoivat 
naiselle olevansa vanhempia kuin mitä 
miehelle olivat aikaisemmin kertoneet. 
Soittajien keskimääräinen ikä nousi 
puolella vuodella. Ilmeisesti naiselle oli 
soittajien mielestä tarpeen esittää van-
hempaa ja kokeneempaa kuin miehille.

n murrosikä, ihmiskeho ja 
päihteet yleisiä aiheita. 
Murrosikään ja kehoon liittyviä kysy-
myksiä esitettiin kolmannes enemmän 
kuin tavallisesti. Päihdekeskusteluja 
käytiin jopa 88 % enemmän. Ilmeises-
ti soittajien oli helppo kysyä asiakysy-
myksiä näistä aihepiireistä naiselta. 
Sävy päihdepuheluissa erosi selvästi 
Poikien Puhelimen tavanomaisesta. 
Toisaalta pojat kukkoilivat naiselle ko-
viksina hakien kunnioitusta ja toisaalta 
esittivät säälittäviä reppana-tarinoita 
toivoen sympatiaa. 

käytiin läpi Poikien Puhelimen toimin-
taperiaatteet ja -tavat. Kokeilun ajan 
palvelun vakituiset vastaajat hoitivat 
mm. puheluiden kirjaamisen ja tukivat 
vastaajia tarvittaessa. 

Poikien Puhelimen soittajien vaihtu-
vuus on suurta, joten harvat numeroon 
kokeilun aikana soittaneista olivat soit-
taneet sinne aiemmin. Soittajille, jotka 
olivat soittaneet joskus aikaisemmin-
kin, vastaajan sukupuoli oli yllätys ja 
vaikutti puhelun kulkuun enemmän.

 
Puheluiden SiSällöiSSä 
havaittiin muutoKSia: 

n Seurustelusta ei haluttu puhua.
Seurustelua käsittelevien puheluiden 
määrä tippui 43 %. Pojat eivät kyenneet 
keskustelemaan luontevasti seurus-
telusta naisen kanssa. Tämä oli suuri 
yllätys. Tavallisesti pojat kyselevät seu-
rusteluvihjeitä ja ohjeita kumppanin 
löytämiseen. Ennen kokeilun alkua ole-
tettiin, että juuri seurusteluun liittyviä 
kysymyksiä tulisi enemmän, koska pojat 
haluaisivat kuulla naisen näkemyksen. 
Niillä harvoilla kerroilla jolloin pojat 
puhuivat seurustelusta, he löivät asian 
lopulta leikiksi. Tavallisesti järjestys on 
päinvastainen: soittajat heittävät aluksi 
kaiken lekkeriksi ja lopulta keskustele-
vat hyvinkin vakavasti asioistaan.

n Seksuaalisesta suuntautumisesta 
oli vaikea puhua. 
Tavallisesti soittajat haluavat pohtia 
seksuaalista suuntautumista, erityi-
sesti homoseksuaalisuutta, erilaisten 
ajatus- ja roolileikittelyjen kautta. Nai-
sen vastatessa, kolmannes näistä pu-
heluista jäi pois. Ilmeisesti aiheesta on 
helpompi keskustella miesten kesken. 

n Rajoja ja arvoja koskevia keskus-
teluja ei haluttu käydä. 
Moraalia ja arvoja käsittelevät puhelut 
vähenivät 44 % ja rikoksia ja lakia kä-
sittelevät puhelut neljänneksen. Jot-
kut soittajista kertoivat, etteivät oleta 
naisten ymmärtävän rikoksia ja soitta-
jan motiiveja. 

Kolmannen vuoden  
KoKeilut

”Haluan miesvastaajan nytten! 
Ois mieskeskeisiä asioita.

”Siellä on nainen! En 
voi puhua naiselle 

mun tunteista

”Joo no tota noi. Oisko mitään sitä vastaan et 
lähettäs treffeille? On tarpeeks iso sulleki.

n Sympatian hakeminen ja heik-
kouden ilmaiseminen oli muutenkin 
naisen kanssa keskusteltaessa ylei-
sempää kuin tavallisesti. 
Miesten kesken käydyt, oman heikkou-
den myöntävät keskustelut keskittyvät 
tyypillisesti ongelmanratkaisuun. Nais-
ten kanssa soittajat tuntuivat hakevan 
enemmän tunnereaktioita. Näin kävi 
siitä huolimatta, että puheluihin vas-
tanneet naiset itse pyrkivät keskuste-
luissa ratkaisukeskeisyyteen.
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ensimmäinen vuosi 
7882 puhelua
toinen vuosi
18 707 puhelua
kolmas vuosi
22 332 puhelua

Huumorin tai puheluiden määrään kokeilu ei 
merkittävästi vaikuttanut. Alle kymmenen poi-
kaa kieltäytyi suoraan puhumasta naisen kans-
sa. Sen sijaan tyttöjen ja nuorten naisten määrä 
soittajissa kasvoi 50 prosenttia. Nämä soittajat 
kaikkosivat palvelusta nopeasti miesten palat-
tua vastaajiksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajan su-
kupuolella oli selvästi merkitystä soittajille. Nais-
ten vastatessa palvelun luonne muuttui. Osalle po-
jista nainen luurin toisessa päässä aiheutti selvästi 
suorituspaineita ja esittämisen tarvetta. Osa taas ei 
uskaltautunut puhumaan vakavista aiheista. Tytöt 
puolestaan innostuivat soittamaan pojille tarkoi-
tettuun palveluun. Omaa sukupuolta edustavan 
aikuisen kohtaamiselle  on selvästi tilaus nuorten 
maailmassa

tehoKuuKauSi
Vuoden 2009 aikana oli käynyt selväksi, että pal-
veluun soitetaan monin verroin enemmän puhe-
luita kuin ehditään vastata. Poikien Puhelimessa 
oltiin uteliaita selvittämään, mitä tapahtuisi jos 
vastaajia olisi enemmän. Maaliskuussa 2010 pal-
velun molemmat vastaajat laittoivat kuulokkeet 
lujasti päähänsä ja vastasivat niin moneen puhe-
luun kuin ehtivät. Kaikki työaika käytettiin vas-
taamiseen ja muutkin Väestöliiton Miehen Aika 
-projektin työntekijät käyttivät aikaansa vastaa-
miseen niin paljon kuin kykenivät. 

Kokeilukuukauden aikana vastattiin 3 617 puhe-
luun. Muina kuukausina puhelumäärien keskiar-
vo oli 1 874, joten puhelumäärä liki kaksinkertais-
tui. Käytännössä puhelin soi koko ajan. Edes kol-
mella vastaajalla jonoa ei saatu missään vaihees-
sa täysin purettua. Kuukauden aikana palveluun 
soitetuista 9 774 puhelusta 37 % ehdittiin vastata. 
Nuoret reagoivat kuukauden aikana parempaan 
palvelun saavutettavuuteen ja puheluyrityksiä oli 
15 % enemmän kuin tavallisesti. 

Puhelujen aiheet eivät muuttuneet vaikka määrä 
kasvoi. Suurimpana erona normaalitilanteeseen 
oli, etteivät pitkät ja vakavat puhelut tukkineet pal-
velua. Pitkät puhelut pysäyttävät tavallisesti koko 
palvelun kymmeniksi minuuteiksi, jopa tunniksi 
kerrallaan, koska vastaajia on vuorossa usein vain 
yksi. Vaikeassa tilanteessa olevien auttamisen on 
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KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

”Tässä sitä on kärsitty koko elämä sairaalakäynneistä ja kiusaamisesta. 
Musiikista ja runoilusta oon kiinnostunu. Kaipaisin läheisyyttä. Sitten ku 
oon vihanen jostain ni sitten se tulee se kuolema vaan mieleen. 



15

13,8
katsottu olevan palvelun tärkein tehtä-
vä eikä avuntarpeessa olevaa asiakasta 
heitetä pois linjoilta. Useamman linjan 
ollessa avoinna samanaikaisesti, yksi 
vastaajista voi keskittyä pitkään puhe-
luun ja silti muutkin soittajat pääsevät 
läpi. 

Tehokuukaudesta voidaan päätellä, 
että vastattujen puheluiden määrä on 
täysin riippuvainen vastaamiseen käy-
tetyistä työminuuteista. Puheluja tulee 
jatkuvasti yhä enemmän. Samoin nuo-
ret soittavat heti enemmän, jos vastaa-
jia on useampia ja läpi pääsee helpom-
min ja varmemmin. 

mitä KoKeiluiSta oPittiin?
Kahden erilaisen kokeilun perusteel-
la Väestöliiton Poikien Puhelimen toi-
mintamalli vaikuttaa hyvältä. Nuorille 
miehille on tärkeää saada puhua aikui-
sen, ammattitaitoisen miehen kanssa. 
Vastattujen puhelujen määrä voitaisiin 
nostaa nykyisestä 22 332 puhelusta noin 
40 000 puheluun vuodessa, jos vastaa-
miseen olisi käytettävissä yhtä paljon 
työaikaa kuin tehokuukauden aikana 
maaliskuussa 2010. n

”Mua haukutaan 
homoksi, oon nörtti 
ja pelaan kotona. 

Tuntuu tosi pahalta. 
En uskalla kertoa, 
turpaan saan. Yhtenä 
päivänä yks ärsytti 
mua koko päivän, 
kamppasin sen. Se pyysi  
17-vuotiaan lyömään 
ja se sitten mursi mun 
nenän.

”Lähteekö 
siemenneste 
pois vaatteista 

pesukoneessa? Kiitos 
ja hyvää päivänjatkoo!

Kuva:  Konstantynov

Kolmannen vuoden  
KoKeilut
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KuKA  soittaa?

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

””onko teillä jääny 
yhdyskuntapalvelua 
ku ootte siellä 

duunissa? Ai jaa, mä oon 
laitoksessa.Perhekodissa  
neljättä vuotta... S oittajien kertomasta päätellen 

he edustavat läpileikkausta suo-
malaisesta yhteiskunnasta. Kol-

mannen toimintavuoden aikana erityi-
sesti kolme soittajaryhmää nosti oman 
taustansa esiin keskusteluissa:

n yksinhuoltajien lapset
Suurin osa perheoloistaan kertovista 
soittajista asuu vain toisen vanhempan-
sa, tavallisimmin äitinsä luona. Eropro-
sessin keskellä eläville pojille tilanne on 
vaikea ja heidän tunteensa käyvät myl-
läkkää josta he eivät voi puhua vanhem-

milleen tai kavereilleen. Nuoret miehet 
saattavat puhua vanhemmistaan, pohtia 
tilannettaan, miettiä käytännön asumis-
järjestelyjä, kasvattaa sisaruksiaan tai 
kantaa näistä huolta, kaivata aiempaa 
yhteistä perhettä ja kotia, kirota ainoaa 
aikuista kiistakumppaniaan tai vain mu-
rehtia sitä, kuinka vähän vanhemmalla 
on aikaa hänelle. 

n maahanmuuttajanuoret 
Poikien Puhelimeen soittavat maahan-
muuttajataustaisista nuorista suurin 
osa puhuu erinomaista suomen kieltä 

Poikien Puhelimen soittajat ovat suomea puhuvia, aikuista keskustelu-
seuraa vaille jääneitä nuoria miehiä. Keskimäärin he kertoivat olevansa 
13,8-vuotiaita. He soittavat tyypillisesti palveluun vain muutaman 
kerran, jotkut soittavat kaveriporukan mukana useammin ja muutaman 
vakavamman puhelun itse myöhemmin. 
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KuKa  
Soittaa?

Kuva:  Suzanne Tucker

...no mun mun vanhemmat eros ja tuli 
työttömäks. Tais olla masennustakin. Kai 
se vaikutti tää muhun. Mut aikaani en 
kuluta miettimällä vituttaako vai oonko 
katkera…

ja on ollut maassa pitkään, mahdolli-
sesti koko ikänsä. Ne jotka nostavat et-
nisen taustansa esiin, haluavat puhua 
näihin liittyvistä pulmista ja ratkaista 
niitä. Tyypillisiä keskustelunaiheita ovat 
identiteetin ongelmat, seksuaalinormit, 
kiusaaminen, uskonnolliset pohdinnat, 
soittajan omat käsitykset etnisistä ryh-
mistä ja se, miten Suomessa käyttäydy-
tään erilaisissa tilanteissa. Vaikka puhe-
limeen soittaneet ovat edustaneet su-
kujuuriltaan kymmeniä alkuperämaita, 
kaikki ovat keskittyneet samankaltaisiin 
asioihin: käytännön ongelmiin joita he 
kohtaavat ja jotka he haluavat ratkaista.
 
n lastensuojelunuoret
Lastensuojelun piirissä ja erityisesti 
huostaan otettuina olevat nuoret ovat 
ryhtyneet ottamaan yhteyttä Poikien Pu-
helimeen. Poikien Puhelimesta on ker-
rottu lastensuojelun asiakkaina oleville 
nuorille, ja nämä ovat kertoneet palve-
lusta toisilleen. Nuoret etsivät palvelus-
ta ulkopuolista henkilöä, jolta voi kysyä 
asioita. Ihmistä, jonka kanssa keskus-
tella tai jolle huutaa vapautuneen vi-
hamielisesti keskustelun aloitukseksi.  

Poikien Puhelin voi olla monille ainoa 
paikka, jossa he avoimesti puhuvat ti-
lanteestaan. Lastensuojelun piirissä 
olevat nuoret ovat ainoa soittajaryhmä 
jolla on käytännössä aina vakavia on-
gelmia, joko itsellään tai välittömässä 
lähipiirissä. He vaikuttivat melko neu-
vottomilta ja oman elämäntilanteensa 
edessä. 

Väkivallasta ja rikoksista puhuttiin 
myös maahanmuuttajiksi tai yksin-
huoltajien lapsiksi itsensä esittelevien 
kanssa selvästi enemmän kuin muiden 
soittajien kanssa. Näiden ryhmien ti-
lanteet eivät kuitenkaan olleet yleensä 
yhtä lohduttomia kuin lastensuojelu-
nuorten.
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KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010
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ikä keskimäärin:
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”Tota mul ois yks kysymys mun äidistä. Niin tota 
mun äiti kokoajan vaihtelee miehiä. Onko se oikein. 

Tulee joka päivä uuden miehen kanssa meille

”Yhellä kaverilla on vaan yks isä, toisella on kaksi 
äitiä. Yhellä ei oo kumpaakaan. Se on lastenkodissa. 

Haluutsä olla mun kolmas isä? Vihaan sua!

” Ja oltiin mun tyttöystävän kans kuukausi sitten 
ja sit oltiin seksipuuhissa. Eilen soittaa et sil on 
paha olo. Se teki raskaustestin, näytti postiivista. 

Se ei haluu mitään aborttia, mä vähän ihmettelen 

Vaikka näiden kolmen ryhmän tarpeet ja heidän kans-
saan käydyt keskustelut eivät ole likikään samanlaisia, 
Poikien Puhelimeen soittavilla on yksi yhdistävä tekijä. 
Heidän lähipiirissään ei ole aikuisia joiden kanssa vai-
keistakin asioista voisi puhua avoimesti ilman jälkiseu-
raamuksia. 

Soittajista 79,3 % oli selvästi poikia ja 11,2 % tyttöjä. Edel-
lisvuoteen nähden poikien osuus nousi 5 prosenttiyksikön 
verran ja tyttöjen väheni liki saman verran. Palvelu koh-
distui siis entistä selvemmin kohderyhmälleen. Palveluun 
soittaneet tytöt ohjattiin entistä tehokkaammin muiden 
palveluiden piiriin, erityisesti Tyttöjen Talon ja Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimen 
asiakkaiksi. 

miStä Puhelut tulevat?
Poikien Puhelin on toisesta toimintavuodestaan asti kerännyt tietoa 
siitä, mitkä paikkakunnat nuoret mainitsevat kotipaikoikseen. Näiden 
tietojen pohjalta on voitu arvioida, että soittoja tulee lähes kaikkialta 
Suomesta. Tieto palvelusta on levinnyt kymmenien kuntien ja seutu-
kuntien verkkosivujen kautta sekä kalentereiden ja terveystiedon kir-
jojen yhteystietosivuilla. Näin nuoret kaikkialla Suomessa ovat saavut-
taneet palvelun paremmin, riippumatta siitä ovatko heidän kaverinsa 
tai opettajansa tietoisia palvelusta. 

Vaikka yksittäisiä puheluja ei jäljitetä paikkakunnille, puhelinyh-
tiön kanssa tehty yhteistyö on auttanut selvittämään, minkä verran 
eri alueilta  soitetaan. Poikien puhelimen palvelu on kattanut koko 
maan. Soittoja tulee tasaisesti. Kahdelta alueelta soitetaan enem-
män ja kahdelta vähemmän kuin nuorten määrä antaisi odottaa.
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Mä oon muuttanu Venäjältä suomeen. Kaveri suo-
sitteli Poikien Puhelinta. Minkälaiset oireet on 
klamydiassa on? Onko teillä jääny yhdyskunta 
palvelua ku oote siellä duunissa? Ai jaa, mä oon 
laitoksessa. Perhekodissa neljättä vuotta. No mun 
mun vanhemmat eros ja tuli työttömäks. Tais olla 
masennustakin. Kai se vaikutti tää muhun. Mut ai-
kaani en kuluta miettimään vituttaako vai oonko 
katkera Mua ärsyttää kun en voi puhua kelleen 
kotoa. Aina ollut niin. Vanhemmat eronneet, äiti 
asuu ulkomailla. En uskalla aina mennä kotiin 
kun veli kännissä. Isä tuo joskus rahaa, muuten 
ei näy. En halua lastenkotiin. Kaveri vietiin last-
enkotiin kun sen äiti oli viikon poissa. Yhellä ka-
verilla on vaan yks isä, toisella on kaksi äitiä? 
Yhellä ei oo kumpaakaan. Se on lastenkodissa. 
Haluutsä olla mun kolmas isä? Vihaan sua! Tota 
mul ois yks kysymys mun äidistä. Niin tota mun 
äiti kokoajan vaihtelee miehiä. Onko se oikein. Tu-
lee joka päivä uuden miehen kanssa meille.Ei mee 
mun kavereillakaan hyvin yks on tai kaks on huu-
meisiin sekaantunu ja yhet viiltelee ja yhet juo. 
Mulla on paljon salaisuuksia ni sit mä puran ni-
itä riehumalla.  Oon pelottava ihminen. Koulussa 
on ollu ongelma riehuminen, viimeks otin tuolin ja 
heitin. No hei semmonen asia ku mun tyttöystävä 

KuKa  
Soittaa?

eniten soittoja

toiseksi eniten soittoja

vähiten soittoja

Soittojen  
jakautuminen  
alueittain

Ylivoimaisesti eniten soitetaan Uudeltamaalta ja 
Hämeestä. Erityisesti pääkaupunkiseutu ja Tam-
pere ympäristökuntineen näkyvät aktiivisim-
pina soittoalueina. Näillä alueilla asuu suu-
ri osa Suomen nuorista miehistä. Nuoret 
kertovat palvelusta toisilleen ja tekevät sitä 
tunnetuksi toisilleen, vanhemmilleen ja opet-
tajilleen. 

Oulu ja Kainuu, Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Var-
sinais-Suomi olivat seuraavaksi aktiivisimmat alueet. 
Näiltä alueilta soitetaan säännöllisesti ja alueiden 
erityisongelmat ovat tulleet puhelimeen vastaajille 
tutuiksi. Puhelumäärät nousivat heti paikkakunnil-
la, joilla Väestöliitto järjesti koulutuksia opettajille tai 
muille ammattilaisille. Näin kävi mm. Pohjanmaalla, 
Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Koulutuksiin osallistu-
neet ovat välittäneet tietoa palvelusta oman kuntansa 
ammattilaisille ja nuorille. 

Jostain syystä Savon ja Pohjois-Karjalan pojat eivät 
soita Poikien Puhelimeen niin ahkerasti kuin muiden 
alueiden nuorukaiset. Kyse lienee vain siitä, ettei sana 
palvelusta ole kyllin hyvin saavuttanut näiden aluei-
den nuoria. Nämä alueet ovat Poikien Puhelimen 
markkinoinnin tuleva haaste – korttien jakamisen 
ja koulutusten on selvästikin kohdistuttava Itä-
Suomeen. n 

”Mikä on ku ei seiso. Tässä on 
kuule se hetki nyt just käsillä
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Poikien Puhelimen  
TuLEVAISuuS

Nuorten soittajien puheissa kolme vuotta toiminut poikien puhelin kuu-
lostaa jo ikiaikaiselta, tunnetulta instituutiolta. Palvelu tiedetään kautta 
maan, siihen luotetaan ja sitä tarvitaan. Poikien puhelimen toiminta on 
edennyt juuri niin kuin suunniteltiin. Tässä mielessä perusasiat ovat mitä 
parhaalla tolalla. Suosion kasvaessa palvelun voimavarat ovat kuitenkin 
riittämättömät.

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

PoiKien auttamiSen 
PeRuSongelma: ReSuRSSit eivät 
Riitä
Poikien puhelimen puhelumäärä tulee 
kasvamaan jatkossakin. Tekijöitä tarvi-
taan lisää. Jos palvelu saa lisää voima-
varoja, se voi välittömästi palvella use-
ampia nuoria miehiä.  Lisäresursseja 
poikien valtakunnalliseen auttamiseen 
on kuitenkin saatavilla hyvin vähän. Mi-
käli niitä ei saada lisää, neljäntenä vuon-

neljännen vuoden haasteet eivät 
enää koske palvelun asiakkai-
den tai heitä auttavien työtapo-

jen löytämistä. Seuraavien vuosien työ 
tulee keskittymään palvelun vakiin-
nuttamiseen. 

Palvelun kautta saadaan valtava 
määrä tietoa nuorista miehistä ja toi-
mivista tavoista kohdata heidät. Väes-
töliiton Miehen Aika kokoaa tiedot jul-
kaisuksi vuoden 2011 aikana. 

”Mä oon muuttanu 
Venäjältä suomeen. 

Kaveri suositteli 
Poikien Puhelinta. 
Minkälaiset oireet on 
klamydiassa on?

Kuva: Tracy Whiteside
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PoiKien Puhelimen  
tulevaiSuuS

na vastataan suurin piirtein samaan 
määrään puheluita kuin tänä vuonna. 
Suhteellisesti tilanne tulee kuitenkin 
heikkenemään vastausprosentin laski-
essa todennäköisesti 21–23 prosenttiin. 

Palvelun suosio on johtanut myös 
puhelinlaskujen nopeaan kasvuun. 
Taloudellisista syistä Poikien Puhelin 
joutuu vuoden 2011 aikana vaihtamaan 
puhelinnumeroaan ja siirtymään vir-
tuaaliseen puhelunhallintaan. Tähän 
asti käytössä ollut numero 0800-
94884 ohjaa jatkossa soittajat uuteen 
numeroon.

tietoa SiiRRetään eteenPäin
Nuorten miesten kysymysten kautta 
Poikien Puhelin on kartoittanut hei-
dän tiedontarpeitaan etenkin sek-
suaalisuuden, ihmissuhdetaitojen ja 
väkivallan osalta. Kolmannen toimin-
tavuoden aikana Väestöliitolle kerty-
nyttä poika- ja miesasiantuntemusta 

siirrettiin eteenpäin erityisesti luen-
noimalla ammattilaisille yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa ja jatkokou-
lutustapahtumissa.

Neljännen toimintavuoden aikana 
jatketaan puheluista kertyneen tiedon 
analysoimista ja jalostamista. Poikien 
Puhelimesta opit ja muu Väestöliiton 
tietämys pojista ja nuorista miehis-
tä kootaan julkaisuksi, joka esittelee 
Miehen Aika -mallin. Malli on käytän-
nöllinen apuväline työssään poikia ja 
nuoria miehiä kohtaaville.  n

” Mikä on ku ei seiso. Tässä on kuule se hetki 
nyt just käsillä.

”Tyttöystävä 
lähetti  viestin et 
on kuullu jonkun 

ihmeellistä juttua,  
et rakastatko mua. 
Ni lähetin vaan et 
todellakin!

”Miten tehään kick 
slippi? Aijaa, mites 

kortsus laitettiin?
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Päivä Puhelimessa
” Klo 13:01 alkaa rytinä. Puheluita tu-

lee sitä mukaa kuin niihin vastataan, 
kaksi puhelinta soi taukoamatta. 

Nuoret miehet kertovat soittopaikkakunti-
aan. Oulusta, Porista, Turusta, Helsingistä, 
Keravalta, jostain Itä-Suomesta ja Lapista 
tulee puheluita. 

Aiheet heittelevät aivan laidasta laitaan. 
Puheluissa opetellaan käyttämään kondo-
mia, seuraavaksi kauhakuormaajaa. Por-
nosta puhutaan pornona, seksistä seksinä 
ja rakastelusta rakasteluna.K-Kaupan 
dildo on tekopenis ja anaaliyhdyntä ei saa 
sattua. Kiinasta oli löytynyt varpaita liikaa. 
Oli kuulemma helpompi pysyä pystyssä. 

Kiusaamisesta ilmoitetaan opettajalle ja 
hakkaaminen on väkivaltaa. Raiskaus on 
rikos ja peniksen ei tarvitse seisoa koko 
ajan. 14-vuotiaana alkaa seksi kiinnostaa, 
muttei ole pakko harrastaa. Perheen vä-
linen seksi on laitonta ja Jammu-setä on 
sairas vanha mies mielisairaalassa. 

Haen kahvia ja jatkan myllyn pyörittä-
mistä. Elämäntuskaa huudetaan, läksyjä 
tehdään ja tulevaa ammattia mietitään. 
Yhteishaku on päällä.  Tyttöystäviä han-
kitaan. Naisia en lupaa, mutta rohkaisen 
poikia asiallisella käytöksellä ja rohkeu-
della jututtamaan tyttöjä, yrittänyttä ei lai-
teta. Elämästä voi selvitä, vaikka tulisikin 
vastoinkäymisiä. Homoseksuaalisuus ei 
ole sairaus vaan ihmisen ominaisuus.

Hermojen hallinnan kanssa ongelmia, 
mutta harvassa ovat tukijat. Kerron, että 
voi oppia hillitsemään. Annan positiivis-
ta palautetta. Counter Striken peluu vie 
yöunet. Vanhemmat aina töissä. Tehdään 
sopimus pelaamisen vähentämisestä kun 
koulu kärsii.  Voiko miehelle kasvaa rinnat 
ja voiko mies synnyttää?

Äidin kanssa on ongelmia. Jutellaan pit-
kään. Tuttu soittaja. Annan tukea. Viisas ja 
rohkea poika. Tuen ja kannustan. Kehotan 
soittamaan tärkeän palaverin jälkeen. Ol-
laan hengessä mukana.Kello tulee kuusi, 
linjat laitetaan kiinni vaikka jono on yhä ta-
pissa. Tiedän tehneeni parhaani. Pojilla oli 
asiaa. On naurettu ja yritetty pitää pokkaa. 
On kuunneltu lauluja ja rajattu puheita. On 
ohjattu ja ihmetelty. Puhelimeen vastattiin 
316 kertaa. 

Hymyilen.
Ulkoilma tuoksuu raikkaalle.” 

Maaliskuu 2010

KuuleeKo KuKaan? 
Poikien Puhelin 2010

” Aurinkoinen päivä. Kevät tulossa. Tiimi kerääntyy tavalliseen tapaan 
puolilta päivin, puhutaan päivän meiningistä ja nuoriin liittyvistä uuti-
sista. Kiirettä on pitänyt mutta tunnelmat ovat korkealla. ” 

”Äidin kanssa 
on ongelmia. 
Jutellaan pitkään. 

Tuttu soittaja. Annan 
tukea. Viisas ja 
rohkea poika. Tuen ja 
kannustan.
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mun äiti kokoajan vaihtelee miehiä. Onko se oikein. Tu-
lee joka päivä uuden miehen kanssa meille.Ei mee mun 
kavereillakaan hyvin yks on tai kaks on huumeisiin 

sekaantunu ja yhet viiltelee ja yhet juo. Mulla on pal-
jon salaisuuksia ni sit mä puran niitä riehumalla.  Oon 

pelottava ihminen. Koulussa on ollu ongelma riehuminen, 
viimeks otin tuolin ja heitin. No hei semmonen asia ku 
mun tyttöystävä uhkailee mua . Aina ku on päissään 

ni sanoo että jos lähet ni tapan itteni. Tai sit että 
se pettää. Ja se uhkailee mua ku on kännissä. Kerran 

yritti lyödä kännissä pullolla.Veli käy kännissä käsiks. 
Se tulee kotiin ja käy muhun ja pikkuveljeen. Se käy kai-
kkiin, sen exän uuteen ja poliisiin ja kaikkii. Se on ollut 

putkassaki. Äiti ei tiiä ja isä ei oo, ne on eronnu. Mä oon 
ite suojellu pikkuveljee, silleen veljeltä ja muutenki. Jos 

veljellä tulee kiistaa koulussaki ni jos tuun ni ne kaikki 
lähtee, ne tietää jo mut.Mua haukutaan homoksi, oon 

nörtti ja pelaan kotona. Tuntuu tosi pahalta. En uskal-
la kertoa, turpaan saan. Yhtenä päivänä yks ärsytti 

mua koko päivän, kamppasin sen. Se pyysi  17-vuotiaan 
lyömään ja se sitten…Kiitokset 

Väestöliiton Poikien Puhelimen väki haluaa kiittää: 
n Rahoittajia 
Palvelua ovat tukeneet Suomen Kult-
tuurirahasto, Päivikki ja Sakari Sohl-
bergin säätiö, Hill & Knowlton Oy, Ensto 
Oy, Metos Oy ja lukuisat innostuneet 
yksityishenkilöt. Ilman näiden lahjoit-
tajien auttamishalua palvelu ei olisi 
ollut mahdollinen. Kiitos kaikille, että 
uskotte poikatyön tärkeyteen!

n Kaikkia niitä tahoja, joille olemme 
asiakkaitamme ohjanneet
Onneksi pojat vaikeuksissaan soittavat 
meille. Poikien Puhelin ei kuitenkaan voi 
puhelujen aikana korjata ihmisen elä-
mää. Suomessa on hienoa työtä tekeviä 
tahoja joilla on mahdollisuus hoitaa nuo-
ria pitkäjänteisesti. Kiitämme poikien 
puolesta teitä hyvästä yhteistyöstä!

n ja viimeisenä mutta ehkä kuitenkin 
tärkeimpänä kiitämme meille 
soittaneita nuoria
Peukut pystyyn: uskaltakaa ihmetellä 
ja kysyä myöhemminkin elämässänne. 
Pysykää uteliaina!

Poikien Puhelinta voi tukea lahjoituksella Väestöliiton 
tilille. Jokainen Poikien Puhelimelle lahjoitettu euro 
ohjataan suoraan palvelun käyttöön. 

nordea 157230-378182
viitteeksi 11112 Rahankeräyslupapäätös OKH32A (1.1.2009–31.12.2010).

liSätietoJa PalVeluSta:
samuli koiso-kanttila, projektikoordinaattori
samuli.koiso-kanttila@vaestoliitto.fi
050-5341391

joonas kekkonen, palvelukehittäjä
joonas.kekkonen@vaestoliitto.fi
040-1631948



Poikien Puhelin on Väestöliiton auttava puhelin alle 20-vuotiaille nuorille miehille.  
Maksuton puhelinpalvelu on auki arkisin kello 13-18. 

poikien 
PuHELIN

Suoriin kysymyksiin suoria vastauksia

www.poikienpuhelin.fi


