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Kuinka  me jätämme jälkeemme 
Väkivallattoman perinnön? 

Tätä kysymystä pohdimme Sipoon Sopukassa 
väkivaltaa kohdanneiden nuorten ja ammattilaisten kanssa.

Päivä vei meidät myös pelon ja riitelyn näkökulmiin ja siihen, 
miten väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria tulee kohdata.

Turvallisen ilmapiirin luomiseksi laadimme nuorten kanssa 
turvallisuusjulisteen, joka muistutti meitä päivän mittaan 
vakavien ja kipeidenkin keskusteluiden äärellä niistä asioista 
mitkä elämässä ovat nyt hyvin ja mitkä tuovat turvaa.



Kohtaaminen



Murra vaikenemisen kulttuuri! 

Lasten kuullen puhutaan lapselle sopivasti.
Ei kiertoilmauksia aikuisten kesken.

Puhutaan asioista oikeilla nimillä.
Usko lapsen ja nuoren kokemus tilanteessa.

Kokemukset eivät näy päältä.

Ota aikaa ja tutustu!

Oletus ei ole totuus!

Ole luottamuksen arvoinen!

Ota tosissaan! 



Pelkoa on vaikea jakaa jos joutuu samalla pelkäämään…
… Tai jos ei edes ymmärrä pelkäävänsä.

Pelkoa voi olla vaikea tunnistaa.

Pelkotilasta on voinut tulla normaali, alati vallitseva olotila.

Pelkääminen voi näyttäytyä monenlaisina muina tunnetiloina kuten vihana ja raivona.

Pelkäämisen tunnetta ja syitä on vaikea jakaa, jos joutuu samalla pelkäämään

tulevansa petetyksi. Luottamus ei ole suullinen lupaus vaan todellinen näytön paikka.

”Lapsia ja nuoria on elänyt sellaisissa olosuhteissa, joissa ei saa pelätä. Pelko on tabu.”



”Riitely on normaalia.”
”Onko normaalia jos ei riitele?”

Riitelyssä on kyse sen laadusta. Onko se vaarallista, väkivaltaista ja tuhoavaa? 

Vai onko se turvallista, rakentavaa ja toista osapuolta kunnioittavaa? 

Riitelyä voi myös vältellä, pakenemalla tilanteesta tai ihmissuhteesta.

Rakentavaan riitelyyn tarvitaan luottamusta. ”Mitä tapahtuu jos riitelen?”

Hyvän riitelyn edellytyksenä on omien tunteidensa tunnistaminen ja tunnustaminen.

Kotoa ja muualta elinympäristöstä opitut mallit määrittelevät myös riitelytaitoja.

”Miksi ei opeteta mikä on normaalia käyttäytymistä?” 



Kasvaminen
Väkivaltaisista olosuhteista aikuisuuteen ponnistavat nuoret näkevät henkisen 
kasvunsa erityisenä tapana ja kykynä kohdata ja käsitellä ympäröivää elämää.

Arvot kohdillaan

Myötätunto Herkkyys

Kyky olla lapsellinen oikeassa hetkessä
Itserefklektiokyky

Irti päästäminen

Vahvuus

Laajempi, syvällisempi ymmärrys

Kiitollisuus

Eläminen nykyhetkessä
Kyky analysoida



Mitä tarvitsemme lisää?

Aitoa läsnäoloa
Tutustumista
Luottamusta
Tunnetyöskentelyä
”Olen täällä olemassa jos haluat puhua”
Kokonaisvaltaisempaa ja oikea-aikaisempaa apua perheille
Tiedostamista, ettei väkivalta ole uusi normaali
Eri kulttuurien sisäisten toimintatapojen tunnistamista
Vertaisuuden voiman hyödyntämistä



Nuoret kokevat kiitollisuutta ja ylpeyttä siitä, että raskaista ja murentavista kokemuksistaan 
huolimatta he ovat löytäneet oman itsensä, elämän arvonsa ja työkaluja käsitellä haastaviakin 
elämäntilanteita.

On elettävä tässä hetkessä, oltava sinut itsensä ja menneisyytensä kanssa ja katsottava 
eteenpäin.  Tässä kaikessa aikuisten tulee kulkea nuoren rinnalla, olla kannustamassa ja 
mahdollistamassa tätä kasvua. Nuoren kanssa yhdessä tosiasiat todeten ja eteenpäin katsoen.



Nuorilta tullut kokemustieto ja viisaus siitä, kuinka meidän tulisi toimia yhteisen väkivallattoman 
perintömme eteen, on arvokkainta aineistoa ja palautetta. 

Nuorilla on ihailtava rohkeus ja taito tuoda esiin ja sanoittaa niitä asioita, jotka ovat heitä kipeimmin 
satuttaneet. Heillä on taito myös tunnustaa hyväksi kokemiaan keinoja joilla voi selviytyä ja mennä 
eteenpäin.

Emme saa aikuisina ja ammattilaisina ohittaa tällaista ulostuloa. 

Meidän tehtävämme on näyttää nuorille, että olemme heidän luottamuksensa arvoisia.
Käytämme heiltä saamaamme tietoa heidän, meidän ja tulevien sukupolvien hyväksi.
Me annamme tiedolle tunnustuksen, eli saamamme tiedon pohjalta teemme niitä pieniä ja suuria 
ratkaisuja joilla yhdessä jätämme jälkeemme väkivallatonta perintöä.



Kiitos!


