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1. Johdanto
Uskontojen	
  uhrien	
  tuki	
  UUT	
  ry	
  on	
  valtakunnallisesti	
  toimiva	
  järjestö,	
  jonka	
  tavoitteena	
  on	
  tukea	
  
uskonnollisissa	
  yhteisöissä	
  vaikeuksiin	
  joutuneita	
  ja	
  heidän	
  läheisiään	
  vertaistuen	
  keinoin	
  sekä	
  tiedottaa	
  
uskonyhteisöjen	
  keskuudessa	
  esiintyvistä	
  ihmisoikeusongelmista.	
  Teemme	
  vaikutustyötä	
  olemalla	
  
yhteydessä	
  viranomaisiin.	
  Tuemme	
  tutkimustyötä	
  tekemällä	
  yhteistyötä	
  alan	
  tutkijoiden	
  kanssa.	
  Täysin	
  
vastaavaa	
  toimintaa	
  ei	
  ole	
  millään	
  toisella	
  järjestöllä	
  Suomessa.	
  Toimintamme	
  rekisteröityneenä	
  
yhdistyksenä	
  alkoi	
  vuonna	
  1993.	
  

2. Yhdistyksen hallinto, vapaaehtoiset, työntekijät ja jäsenet
Ylimääräinen	
  yhdistyksemme	
  kokous	
  valitsi	
  17.1.2015	
  uuden	
  hallituksen.	
  Hallituksen	
  jäsenet	
  olivat	
  
puheenjohtaja	
  Antti	
  Kaskela,	
  Jere	
  Linnanen,	
  Terho	
  Miettinen,	
  Elina	
  Multisilta,	
  Päivi	
  Marin	
  ja	
  Jari-‐Pekka	
  
Peltoniemi.	
  Yhdistyksemme	
  vuosikokous	
  valitsi	
  hallituksen	
  jatkamaan	
  samalla	
  kokoonpanolla	
  28.3.2015.	
  
Hallituksen	
  jäsenille	
  ei	
  maksettu	
  palkkioita.	
  Hallitus	
  kokoontui	
  vuoden	
  aikana	
  kymmenen	
  kertaa.	
  	
  
Toiminnanjohtajana	
  työskenteli	
  Joni	
  Valkila.	
  Vuonna	
  2015	
  UUT:ssa	
  työskenteli	
  ensimmäistä	
  kertaa	
  
korkeakouluharjoittelijoita:	
  27.4.2015-‐26.6.2015	
  Minna	
  Silvennoinen	
  ja	
  1.12.2015-‐31.1.2016	
  Päivi	
  Marin.	
  
Molemmat	
  harjoittelijat	
  olivat	
  Helsingin	
  yliopiston	
  teologisesta	
  tiedekunnasta.	
  	
  
Laajan	
  vertaistuki-‐	
  ja	
  tiedotustoimintamme	
  mahdollistaa	
  suurelta	
  osin	
  suuri	
  määrä	
  vapaaehtoistyötä.	
  
Yhteensä	
  noin	
  30	
  henkilöä	
  osallistui	
  vertaistuki-‐	
  ja	
  tiedotustoimintaamme	
  vapaaehtoisina	
  (tähän	
  ei	
  ole	
  
laskettu	
  toiminnassamme	
  mukana	
  olevia,	
  jotka	
  ovat	
  osallistuneet	
  hallituksen	
  työskentelyyn,	
  erilaisiin	
  
netissä	
  toimivien	
  vertaistukiryhmien	
  keskusteluihin,	
  antaneet	
  haastatteluja	
  medialle	
  tai	
  osallistuneet	
  
tutkimuksiin	
  informantteina).	
  Pyysimme	
  ensimmäistä	
  kertaa	
  vapaaehtoisiamme	
  arvioimaan	
  
vapaaehtoistyöhön	
  käytetyn	
  ajan.	
  Arvion	
  mukaan	
  vapaaehtoistyötä	
  tehtiin	
  1613	
  tuntia,	
  mikä	
  vastaa	
  
suunnilleen	
  yhden	
  kokopäivätyötä	
  tekevän	
  henkilön	
  vuoden	
  työpanosta.	
  Lisäksi	
  noin	
  15	
  uutta	
  henkilöä	
  on	
  
osoittanut	
  kiinnostusta	
  osallistua	
  toimintaamme	
  vapaaehtoisina	
  ja	
  osa	
  heistä	
  on	
  tutustunut	
  
vertaistukitoimintaamme	
  tavoitteena	
  se,	
  että	
  he	
  voivat	
  jatkossa	
  toimia	
  keskustelujen	
  vetäjinä	
  ryhmissä.	
  
Vapaaehtoistemme	
  yhteismäärä	
  on	
  siis	
  noin	
  45	
  henkilöä.	
  
Jäsenmäärämme	
  rikkoi	
  300	
  rajan	
  ensimmäistä	
  kertaa	
  vuonna	
  2015.	
  Toimintamme	
  on	
  kaikille	
  avointa	
  ja	
  
jäsenten	
  lisäksi	
  toimintaamme	
  osallistuu	
  paljon	
  sellaisia,	
  jotka	
  eivät	
  ole	
  jäseniämme.	
  Toimistomme	
  muutti	
  
helmikuussa	
  2015	
  uusiin	
  tiloihin	
  osoitteeseen	
  Simonkatu	
  8	
  A,	
  6.	
  kerros,	
  00100	
  Helsinki,	
  jossa	
  olemme	
  
Ihmisoikeusliiton	
  alivuokralaisina.	
  	
  

3. Toiminnansuunnittelu
Järjestimme	
  UUT:n	
  kehittämispäivän	
  toimistollamme	
  28.3.2015.	
  Päivään	
  osallistui	
  22	
  vapaaehtoista	
  eri	
  
puolilta	
  Suomea.	
  Päivän	
  aikana	
  suunnittelimme	
  UUT:n	
  vertaistuki-‐	
  ja	
  tiedotustoimintaa	
  sekä	
  tutustuimme	
  
toisiimme.	
  	
  
Järjestimme	
  vapaaehtoisillemme	
  kesätapaamisen	
  29.8.2015	
  Best	
  Western	
  Hotel	
  Rantapuistossa	
  
Helsingissä.	
  Päivän	
  ohjelmassa	
  oli	
  vertaistukitoiminnan	
  arvioinnin	
  suunnittelua,	
  toisiimme	
  tutustumista	
  ja	
  
Pirkanmaan	
  Setan	
  järjestä	
  koulutus	
  seksuaali-‐	
  ja	
  sukupuolivähemmistöihin	
  kuuluvien	
  kohtaamisesta	
  
vertaistukitoiminnassa.	
  Päivään	
  osallistui	
  20	
  vapaaehtoistamme.	
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4. Toiminnan rahoitus
Saimme	
  vuonna	
  2015	
  rahoitusta	
  toimintaamme	
  Raha-‐automaattiyhdistykseltä	
  97	
  000	
  euroa.	
  Lisäksi	
  
saimme	
  jäsenmaksuja	
  ja	
  lahjoituksia	
  3040	
  euroa.	
  	
  

5. Vertaistukitoiminta
Tarjoamme	
  vertaistukea	
  ryhmätapaamisten,	
  sosiaalisen	
  median,	
  vertaistukipuhelimen,	
  sähköpostin	
  ja	
  
henkilökohtaisten	
  tapaamisten	
  välityksellä.	
  Vertaistukiryhmämme	
  kokoontuvat	
  säännöllisesti	
  seuraavissa	
  
kaupungeissa:	
  Helsinki,	
  Jyväskylä,	
  Kuopio,	
  Tampere,	
  Turku	
  ja	
  Oulu.	
  Lisäksi	
  Lahdessa	
  on	
  alkavaa	
  toimintaa.	
  
Helsingissä	
  järjestettiin	
  kaikille	
  yhteisen	
  ryhmän	
  lisäksi	
  tapaamisia,	
  jotka	
  oli	
  suunnattu	
  seksuaali-‐	
  ja	
  
sukupuolivähemmistöihin	
  kuuluville	
  ja	
  seuraavista	
  taustoista	
  oleville:	
  helluntailaisuus	
  ja	
  muut	
  
karismaattisen	
  kristillisyyden	
  ryhmät	
  mukaan	
  lukien	
  vapaakirkko,	
  Jehovan	
  todistajat,	
  lestadiolaisuuden	
  eri	
  
suuntaukset	
  erityisesti	
  vanhoillis-‐	
  ja	
  esikoislestadiolaisuus	
  ja	
  MAP-‐kirkko	
  eli	
  mormonit.	
  Taulukossa	
  1	
  on	
  
esitetty	
  numerotietoja	
  eri	
  kaupungeissa	
  kokoontuvien	
  vertaistukiryhmien	
  toiminnasta.	
  	
  
Taulukko	
  1:	
  Vertaistukiryhmien	
  tapaamisten	
  ja	
  osallistujien	
  määrät.	
  	
  

Kaupunki	
  

Tapaamisten	
  
lukumäärä	
  

Osallistujia	
  

Osallistujien	
  
määrän	
  kasvu	
  
edellisestä	
  
vuodesta	
  
(2014)	
  

Helsinki	
  

33	
  

395	
  

96	
  %	
  

Jyväskylä	
  

3	
  

33	
  

uusi	
  

Kuopio	
  

17	
  

82	
  

583	
  %	
  

Lahti	
  

1	
  

6	
  

uusi	
  

Tampere	
  

9	
  

51	
  

4	
  %	
  

Turku	
  

7	
  

71	
  

27	
  %	
  

Oulu	
  

12	
  

124	
  

85	
  %	
  

Yhteensä	
  

82	
  

762	
  

90	
  %	
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Vertaistukitoimintamme	
  lisääntyi	
  huomattavasti	
  vuonna	
  2015.	
  Vertaistukitapaamisten	
  määrä	
  kasvoi	
  58	
  %	
  
edellisvuoteen	
  verrattuna.	
  Vertaistukitilaisuuksissamme	
  käyneiden	
  määrä	
  kasvoi	
  90	
  %	
  (vuonna	
  2014:	
  401	
  
osallistujaa,	
  vuonna	
  2015:	
  762	
  osallistujaa).	
  Lisäksi	
  tavoitimme	
  entistä	
  suuremman	
  joukon	
  ihmisiä	
  netissä	
  
toimivien	
  vertaistukiryhmien	
  kautta.	
  Vuonna	
  2015	
  perustetussa	
  UUT:n	
  vertaistuki	
  –ryhmässä	
  Facebookissa	
  
oli	
  vuoden	
  lopussa	
  noin	
  270	
  jäsentä.	
  	
  
Meillä	
  on	
  monenlaisia	
  netissä	
  toimivia	
  ryhmiä	
  esimerkiksi	
  seuraavista	
  taustoista	
  tuleville:	
  
esikoislestadiolaiset,	
  helluntailaiset	
  (+	
  muut	
  karismaattisen	
  kristillisyyden	
  ryhmät),	
  Jehovan	
  todistajat,	
  MAP-‐
kirkko	
  eli	
  mormonit	
  ja	
  vanhoillislestadiolaiset.	
  Netissä	
  käydyt	
  keskustelut	
  ovat	
  johtaneet	
  useisiin	
  
tapaamisiin	
  myös	
  netin	
  ulkopuolella.	
  Sosiaalisten	
  yhteyksien	
  muodostuminen	
  on	
  tärkeää	
  koska	
  monet	
  
kärsivät	
  yksinäisyydestä	
  uskonyhteisöstä	
  erottuaan.	
  Vuonna	
  2015	
  aloitimme	
  yhteistyön	
  Suomen	
  ex-‐
muslimit	
  blogin	
  ylläpitäjien	
  kanssa.	
  Vaihdamme	
  tietoja	
  ja	
  mainostamme	
  toistemme	
  toimintaa.	
  
Vertaistuen	
  määrä	
  on	
  kasvanut,	
  mutta	
  olemme	
  kiinnostuneita	
  myös	
  laadusta.	
  Teimme	
  tammikuussa	
  2016	
  
kyselyjä	
  vertaistukitoimintaamme	
  osallistuneille.	
  Kyselyt	
  koskevat	
  vertaistukitoimintaamme	
  vuosina	
  2012–
2015.	
  Kyselyn	
  tuloksista	
  on	
  kirjoitettu	
  yksityiskohtaisempi	
  raportti,	
  mutta	
  tässä	
  joitakin	
  tuloksia.	
  	
  
Kyselyissä	
  pyydettiin	
  antamaan	
  arvosana	
  kaikille	
  yhteisten	
  vertaistukiryhmien	
  tapaamisille	
  asteikolla	
  
1=huono,	
  2=välttävä,	
  3=keskinkertainen,	
  4=hyvä	
  ja	
  5=erinomainen.	
  Arvosanojen	
  keskiarvo	
  oli	
  4,1.	
  Yhteensä	
  
42	
  henkilöä	
  vastasi	
  tähän.	
  
Helsingissä	
  tietyistä	
  taustoista	
  oleville	
  suunnattujen	
  ryhmien	
  tapaamisille	
  pyydettiin	
  antamaan	
  arvosana	
  
yllä	
  mainitulla	
  asteikolla.	
  Arvosanojen	
  keskiarvo	
  oli	
  4,2.	
  Yhteensä	
  16	
  henkilöä	
  vastasi	
  tähän.	
  
Kyselyissä	
  pyydettiin	
  antamaan	
  arvosana	
  UUT:n	
  vertaistuki	
  –Facebook-‐ryhmälle	
  yllä	
  mainitulla	
  asteikolla.	
  
Arvosanojen	
  keskiarvo	
  oli	
  4,1.	
  Yhteensä	
  37	
  henkilöä	
  vastasi	
  tähän.	
  	
  
Ainakin	
  kyselyyn	
  osallistuneiden	
  antamien	
  arvosanojen	
  perusteella	
  UUT:n	
  vertaistukitoimintaa	
  voidaan	
  
pitää	
  varsin	
  onnistuneena.	
  Kysely	
  tuotti	
  myös	
  kehittämisehdotuksia,	
  joita	
  voidaan	
  käyttää	
  
vertaistukitoiminnan	
  parantamiseen.	
  

6. Tiedotustoiminta
Olimme	
  näkyvästi	
  esillä	
  sosiaalisessa	
  mediassa	
  Facebook-‐sivun	
  ja	
  Twitterin	
  kautta.	
  Facebook-‐sivullamme	
  oli	
  
vuoden	
  2015	
  lopussa	
  yli	
  1400	
  tykkääjää.	
  Twitterissä	
  olemme	
  hieman	
  vähemmän	
  aktiivisia,	
  mutta	
  läsnä	
  
kuitenkin.	
  Sekä	
  UUT:lla	
  että	
  toiminnanjohtajallamme	
  on	
  hieman	
  alle	
  200	
  seuraajaa	
  Twitterissä.	
  Viestimme	
  
sähköisen	
  uutiskirjeen	
  välityksellä.	
  Uutiskirjeellä	
  oli	
  vuoden	
  2015	
  lopussa	
  noin	
  500	
  tilaajaa.	
  
Vuonna	
  2015	
  julkaisimme	
  yhden	
  Muutos-‐lehden	
  numeron.	
  Lisäksi	
  otimme	
  uusintapainoksen	
  vuonna	
  2013	
  
julkaistusta	
  Muutos-‐lehdestä,	
  jonka	
  teema	
  on	
  hengellinen	
  väkivalta.	
  Tämä	
  suosittu	
  numero	
  on	
  melko	
  
ajaton	
  ja	
  haluamme	
  jakaa	
  sitä	
  vielä	
  tulevien	
  vuosien	
  aikana.	
  	
  
	
  
Kuten	
  aiempinakin	
  vuosina,	
  olimme	
  vuoden	
  2015	
  aikana	
  paljon	
  esillä	
  perinteisessä	
  mediassa.	
  
Toiminnastamme	
  ja	
  hengellisestä	
  väkivallasta	
  kirjoittivat	
  esimerkiksi	
  Yle,	
  Helsingin	
  Sanomat,	
  Ilta-‐Sanomat	
  ja	
  
MTV3.	
  Yksityiskohtaisempia	
  tietoja	
  esiintymisistämme	
  mediassa	
  ja	
  muusta	
  tiedotustoiminnastamme	
  on	
  
alla.	
  	
  
	
  
UUT:n	
  hallituksen	
  jäsen	
  Jari-‐Pekka	
  Peltoniemi	
  osallistui	
  Yle	
  Radio	
  1-‐radiokanavan	
  ohjelman	
  Horisontin	
  
keskusteluun	
  Ääri-‐ilmiöt	
  lisäävät	
  uskontoallergiaa,	
  jossa	
  hän	
  kertoi	
  kokemuksistaan	
  Jehovan	
  todistajissa	
  
(11.1.2015).	
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Ilta-‐Sanomat	
  uutisoi	
  Jehovan	
  todistajien	
  julkisuuteen	
  vuotaneesta	
  kyselykaavakkeesta	
  artikkelissa	
  Jehovan	
  
todistajat	
  kyselevät	
  tarkkaan	
  vapaaehtoistensa	
  taustat:	
  ”Oletko	
  kuluneen	
  vuoden	
  aikana	
  katsonut	
  
pornografiaa?”	
  (13.1.2015).	
  Jehovan	
  todistajien	
  kyselylomakkeen	
  nosti	
  julkisuuteen	
  UUT:n	
  hallituksen	
  
jäsen	
  Jari-‐Pekka	
  Peltoniemi.	
  
	
  
Helsingin	
  Sanomat	
  kirjoitti	
  Jehovan	
  todistaja	
  -‐vanhinten	
  opaskirjasta	
  artikkelissa	
  Oikeusoppineet:	
  Jehovan	
  
todistajien	
  ohjekirjassa	
  ollaan	
  paikoin	
  Suomen	
  lain	
  rajamailla	
  (26.1.2015).	
  Helsingin	
  Sanomat	
  kertoo	
  UUT:n	
  
pitäneen	
  yllä	
  julkista	
  keskustelua	
  Jehovan	
  todistajien	
  tavasta	
  kohdella	
  jäseniään	
  ja	
  yhteisöstä	
  lähteneitä.	
  
Internet-‐sivuillamme	
  julkaistiin	
  Joni	
  Valkilan	
  teksti	
  Jehovan	
  todistajat	
  langettavat	
  ankaria	
  rangaistuksia	
  
vääristä	
  ajatuksista	
  ja	
  mielipiteistä	
  (30.1.2015).	
  
	
  
Joni	
  Valkila	
  osallistui	
  Kansallismuseon	
  Uskontojen	
  maailma	
  -‐näyttelyn	
  oheisohjelmana	
  järjestettyyn	
  
Pyhäklubiin	
  8.2.2015	
  puhumalla	
  hengellisestä	
  väkivallasta.	
  
Kotimaa24.fi	
  uutisessa	
  Ihmisoikeusliitto	
  huolissaan	
  äänioikeuden	
  toteutumisesta	
  (13.2.2015)	
  kerrotaan	
  
UUT:n	
  Joni	
  Valkilan	
  kirjoittamasta	
  tekstistä	
  Jehovah’s	
  Witnesses	
  and	
  Participation	
  in	
  Democratic	
  Processes	
  
ja	
  blogikirjoituksesta	
  liittyen	
  Jehovan	
  todistajien	
  mahdollisuuteen	
  äänestää	
  ja	
  osallistua	
  poliittiseen	
  
toimintaan.	
  	
  
Savon	
  Sanomien	
  uutisessa	
  Vanhoillislestadiolaisen	
  yhteisön	
  jättänyt:	
  Läheiset	
  hylkäsivät	
  täysin	
  (19.2.2015)	
  
kerrotaan	
  UUT:n	
  vertaistukiryhmätoiminnasta	
  uskonnollisesta	
  yhteisöstä	
  irtautuneille	
  tai	
  irtautumista	
  
harkitseville	
  ihmisille.	
  UUT:n	
  vapaaehtoistoimintaan	
  osallistuva	
  henkilö	
  esiintyi	
  uutisessa	
  nimettömänä.	
  
Yle	
  uutisoi	
  29.3.2015	
  Jehovan	
  todistajien	
  harrastamasta	
  jäsentensä	
  tarkkailusta,	
  joka	
  voi	
  sisältää	
  
esimerkiksi	
  asunnon	
  ulkopuolella	
  tarkkailua	
  jopa	
  yön	
  yli.	
  Yle	
  sai	
  tietoja	
  uutiseen	
  UUT:n	
  toimijoilta.	
  	
  
Iltalehden	
  pääsiäisnumerossa	
  oli	
  kolmen	
  sivun	
  mittainen	
  artikkeli	
  uskontojen	
  uhreista	
  otsikolla	
  Uskontojen	
  
uhrien	
  vaietut	
  tragediat.	
  Iltalehti	
  sai	
  haastateltavat	
  juttuun	
  UUT:n	
  kautta.	
  	
  
Ylen	
  uutisessa	
  Obama	
  kieltäisi	
  homoseksuaalien	
  ”eheytyksen”	
  –	
  Suomessa	
  toimintaa	
  ei	
  säännellä	
  (9.4.2015)	
  
UUT:n	
  Joni	
  Valkila	
  kertoo,	
  että	
  järjestöön	
  on	
  ottanut	
  yhteyttä	
  henkilöitä,	
  jotka	
  ovat	
  joutuneet	
  seksuaalisen	
  
suuntautumisen	
  eheyttämispyrkimysten	
  kohteeksi.	
  
	
  
UUT:n	
  Internet-‐sivuilla	
  julkaistiin	
  23.4.2015	
  uusi	
  teksti	
  Mormonit:	
  Myöhempien	
  Aikojen	
  Pyhien	
  Jeesuksen	
  
Kristuksen	
  Kirkko,	
  joka	
  esittelee	
  mormoniuskontoa.	
  
Julkaisimme	
  3.6.2015	
  Joni	
  Valkilan	
  kirjoittaman	
  selvityksen	
  Joitakin	
  lasten	
  hyvinvoinnin	
  kannalta	
  
ongelmallisia	
  ilmiöitä	
  uskonnollisissa	
  yhteisöissä.	
  Selvityksessä	
  analysoidaan	
  lasten	
  hyvinvoinnin	
  kannalta	
  
pahimpia	
  ongelmia	
  uskonyhteisöissä	
  ja	
  esitetään	
  mahdollisia	
  ratkaisuja	
  näihin	
  ongelmiin.	
  
	
  
STT:n	
  tekemä	
  uutinen	
  UUT:n	
  julkaisemasta	
  selvityksestä	
  lasten	
  oikeuksista	
  uskonnollisissa	
  yhteisöissä	
  
julkaistiin	
  useiden	
  lehtien	
  nettisivuilla,	
  esimerkiksi	
  Iltalehdessä	
  ja	
  MTV.fi-‐sivustolla.	
  Selvitys	
  luovutettiin	
  
lapsiasiavaltuutettu	
  Tuomas	
  Kurttilalle	
  1.6.2015.	
  Kotimaa24	
  julkaisi	
  4.6.2015	
  lapsiasiavaltuutetun	
  
haastattelun	
  UUT:n	
  selvitystyöhön	
  liittyen	
  otsikolla:	
  ”Lapsiasiavaltuutettu:	
  uskonnollisia	
  yhteisöjä	
  alettava	
  
valvoa”.	
  
18.6.2015	
  UUT:n	
  Joni	
  Valkilaa	
  haastateltiin	
  helluntailiikkeen	
  Ristin	
  voitti	
  -‐lehdessä.	
  Aiheena	
  oli	
  lasten	
  
altistuminen	
  vakaville	
  peloille	
  helluntailaisten	
  keskuudessa.	
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Elokuussa	
  useat	
  tiedotusvälineet	
  uutisoivat	
  lasten	
  seksuaaliseen	
  hyväksikäyttöön	
  uskonyhteisöissä	
  
liittyvistä	
  tutkimuksista	
  Australiassa.	
  Erityisen	
  huomion	
  kohteena	
  olivat	
  Jehovan	
  todistajat,	
  jotka	
  tehdyn	
  
laajan	
  selvityksen	
  mukaan	
  olivat	
  erityisen	
  kyvyttömiä	
  ja	
  haluttomia	
  torjumaan	
  lasten	
  seksuaalista	
  
hyväksikäyttöä.	
  Esimerkiksi	
  Yle	
  uutisoi	
  tästä	
  otsikolla:	
  “Jehovan	
  todistajat	
  voivat	
  tarjota	
  korvausta	
  
pedofilian	
  kohteille	
  –	
  "jos	
  Raamattu	
  ei	
  kiellä"”	
  (17.8.2015).	
  
Aila	
  Ruohon	
  kirja	
  Vartiotornin	
  varjossa	
  julkaistiin	
  syyskuussa.	
  Kirja	
  sai	
  runsaasti	
  huomiota	
  mediassa.	
  UUT:n	
  
vapaaehtoiset	
  tekivät	
  runsaasti	
  yhteistyötä	
  Aila	
  Ruohon	
  kanssa	
  kirjan	
  hyväksi.	
  UUT	
  oli	
  kirjaan	
  liittyen	
  esillä	
  
myös	
  mediassa.	
  Esimerkiksi	
  Ylen	
  Inhimillisessä	
  tekijässä	
  (16.9.2015),	
  jossa	
  haastateltiin	
  Aila	
  Ruohoa	
  sekä	
  
entisiä	
  Jehovan	
  todistajia	
  Sanna	
  Halista	
  ja	
  Aki	
  Tulimäkeä.	
  Entiset	
  Jehovan	
  todistajat	
  toivat	
  ohjelmassa	
  
hyvin	
  näkyvästi	
  esille	
  UUT:n	
  tarjoaman	
  vertaistuen	
  tärkeyden.	
  
UUT:n	
  Joni	
  Valkila	
  oli	
  Docventuresin	
  Rikun	
  ja	
  Tunnan	
  vieraana	
  Yle	
  puheessa	
  sekä	
  paneelivieraana	
  TV:ssä	
  
Docventures-‐ohjelmassa	
  puhumassa	
  uskonyhteisöistä	
  ja	
  hengellisestä	
  väkivallasta	
  (7.10.2015).	
  
Syksyllä	
  2015	
  nettisivuillamme	
  julkaistiin	
  useita	
  tekstejä,	
  esimerkiksi	
  Joni	
  Valkilan	
  kirjoittama	
  teksti	
  
”Jehovan	
  todistajien	
  miljardibisnes”,	
  jossa	
  tuodaan	
  esille	
  millaisia	
  valtavia	
  taloudellisia	
  resursseja	
  Jehovan	
  
todistajien	
  järjestö	
  on	
  kerännyt	
  viimeisen	
  140	
  vuoden	
  aikana	
  toiminnallaan,	
  joka	
  maksaa	
  hyvin	
  vähän	
  
veroja	
  esimerkiksi	
  teettämästään	
  työstä,	
  lahjoituksista	
  sekä	
  kiinteistöjen	
  rakentamisesta	
  ja	
  myymisestä.	
  	
  
MTV3	
  haastatteli	
  TV:ssä	
  UUT:n	
  vapaaehtoisina	
  toimivia	
  entisiä	
  helluntailaisia	
  Kaisa	
  Klapuria	
  ja	
  Esa	
  
Hämäläistä.	
  Aiheena	
  haastattelussa	
  oli	
  hengellinen	
  väkivalta.	
  Tähän	
  liittyen	
  studio55:n	
  nettisivuilla	
  
julkaistiin	
  kokemuksia	
  hengellisestä	
  väkivallasta.	
  UUT:n	
  vapaaehtoista	
  Tom-‐Kristian	
  Heinäahoa	
  
haastateltiin	
  8.10.2015	
  otsikolla	
  ”Jehovan	
  todistajista	
  homouden	
  vuoksi	
  erotettu:	
  Minun	
  sanottiin	
  olevan	
  
mätäpaise,	
  joka	
  tulee	
  puhkaista	
  seurakunnasta”.	
  	
  
Joni	
  Valkila	
  haastatteli	
  tutkija	
  Aini	
  Linjakumpua	
  Helsingin	
  Kirjamessuilla.	
  Aini	
  Linjakumpu	
  julkaisi	
  vuonna	
  
2015	
  kirjan	
  ”Uskonnon	
  varjot,	
  hengellinen	
  väkivalta	
  kristillisissä	
  yhteisöissä”	
  (22.10.2015).	
  Kirjasta	
  
uutisoitiin	
  Helsingin	
  Sanomissa	
  25.10.	
  otsikolla	
  ”Tutkija:	
  uskonnollisten	
  liikkeiden	
  hengellinen	
  väkivalta	
  on	
  
Suomessa	
  merkittävä	
  ongelma”.	
  Haastattelussa	
  Linjakumpu	
  nosti	
  esille	
  erityisesti	
  Jehovan	
  todistajien	
  
verensiirtokiellon	
  ja	
  yhteisöstä	
  eroavien	
  omaisten	
  karttamisen	
  sekä	
  seksuaalivähemmistöjen	
  tilanteen	
  
monissa	
  uskonyhteisöissä.	
  Hän	
  peräänkuulutti	
  yhteisöjen	
  johtajien	
  laittamista	
  vastuuseen	
  teoistaan.	
  
Mielenterveys-‐lehden	
  numerossa	
  5/2015	
  oli	
  teemana	
  uskonto	
  ja	
  mielenterveys.	
  Lehdessä	
  haastateltiin	
  Aila	
  
Ruohoa	
  ja	
  UUT:n	
  vapaaehtoista	
  Tom-‐Kristian	
  Heinäahoa.	
  Joni	
  Valkila	
  antoi	
  tietoja	
  UUT:n	
  toiminnasta,	
  joka	
  
oli	
  näkyvästi	
  esillä	
  lehdessä.	
  	
  
Hallituksemme	
  jäsen	
  Jari-‐Pekka	
  Peltoniemi	
  nosti	
  julkisuuteen	
  syksyn	
  aikana	
  ajatuksen	
  siitä,	
  että	
  Suomessa	
  
olisi	
  tarvetta	
  ”uskontovaltuutetulle”	
  eli	
  viranomaiselle,	
  jonka	
  tehtävänä	
  olisi	
  edistää	
  lakien	
  noudattamista	
  ja	
  
ihmisoikeuksien	
  kunnioittamista	
  uskonyhteisöjen	
  keskuudessa.	
  Kotimaa24	
  julkaisi	
  Jari-‐Pekka	
  Peltoniemen	
  
blogin	
  tästä	
  aiheesta	
  2.11.2016	
  ja	
  Kotimaa	
  käsitteli	
  aihetta	
  5.11.2016.	
  Kotimaan	
  artikkelissa	
  tukea	
  tälle	
  
ajatukselle	
  antoivat	
  UUT:n	
  Joni	
  Valkila	
  sekä	
  tutkijat	
  Aini	
  Linjakumpu	
  ja	
  Jussi	
  Sohlberg.	
  
Joni	
  Valkila	
  oli	
  Radio	
  Dein	
  haastateltavana	
  marraskuussa	
  2015.	
  Aiheena	
  oli	
  hengellinen	
  väkivalta.	
  	
  	
  
UUT	
  järjesti	
  Vanhoillislestadiolaisuus	
  murroksessa?	
  -‐seminaarin	
  2.12.2015	
  Oulun	
  Pakkalan	
  salissa.	
  
Seminaariin	
  osallistui	
  noin	
  90	
  henkilöä.	
  Seminaarin	
  ohjelma	
  keskittyi	
  vanhoillislestadiolaisuuteen	
  ja	
  
hengelliseen	
  väkivaltaan.	
  Seminaarissa	
  oli	
  kuultavana	
  useita	
  viime	
  vuosina	
  vanhoillislestadiolaisuudesta	
  
kirjoittaneita,	
  ja	
  mahdollisuus	
  osallistua	
  aiheesta	
  käytävään	
  keskusteluun.	
  UUT:n	
  Joni	
  Valkila	
  avasi	
  
seminaarin.	
  Muita	
  esiintyjiä	
  olivat	
  politiikantutkija	
  Aini	
  Linjakumpu,	
  sosiaalityön	
  apulaisprofessori	
  Johanna	
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Hurtig,	
  teologi	
  ja	
  tietokirjailija	
  Aila	
  Ruoho,	
  teologian	
  opiskelija	
  ja	
  blogisti	
  Joona	
  Korteniemi	
  sekä	
  teologian	
  
tohtori	
  ja	
  tutkijatohtori	
  Eetu	
  Kejonen.	
  Seminaarin	
  lopuksi	
  pidettiin	
  paneelikeskustelu,	
  johon	
  osallistuivat	
  
esiintyjien	
  lisäksi	
  tiedottaja	
  Rebekka	
  Naatus	
  Oulun	
  seurakuntayhtymästä	
  ja	
  kouluavustaja	
  Vuokko	
  Ilola.	
  
Seminaaripäivä	
  sisälsi	
  myös	
  jatkot,	
  joihin	
  osallistui	
  sekä	
  seminaarin	
  esiintyjiä	
  että	
  yleisöä.	
  
Sanomalehti	
  Kaleva	
  kirjoitti	
  UUT:n	
  järjestämän	
  vanhoillislestadiolaisuutta	
  koskevasta	
  seminaarista	
  otsikolla	
  
”UUT:	
  Suomi	
  tarvitsee	
  uskontovaltuutetun”	
  (Kaleva,	
  3.12.2015).	
  Lehden	
  artikkelissa	
  haastateltiin	
  UUT:n	
  
Joni	
  Valkilaa,	
  joka	
  toi	
  esille	
  tarpeen	
  viranomaisesta,	
  jonka	
  tehtäviin	
  kuuluisi	
  ihmisoikeuksien	
  toteutumisen	
  
edistäminen	
  uskonyhteisöjen	
  keskuudessa.	
  	
  
Joukuussa	
  2015	
  aloitimme	
  hengellisen	
  väkivallan	
  vastaisen	
  kampanjan,	
  jossa	
  julkaisimme	
  kertomuksia	
  
hengellisen	
  väkivallan	
  kokemuksista	
  sosiaalisessa	
  mediassa.	
  Kampanjalla	
  on	
  oma	
  sivu	
  osoitteessa	
  
www.facebook.com/eihengellistavakivaltaa.	
  Kampanjan	
  toteutuksesta	
  vastasi	
  Päivi	
  Marin.	
  	
  
UUT:lla	
  oli	
  ständi	
  Maailma	
  Kylässä-‐festivaaleilla	
  Helsingin	
  Kaisaniemen	
  puistossa	
  23.-‐24.2015,	
  Hengen	
  ja	
  
tiedon	
  messuilla	
  Helsingissä	
  10.–11.10.2015	
  ja	
  Mielenterveysmessuilla	
  Helsingissä	
  17.-‐18.11.2015.	
  UUT:n	
  
edustajat	
  pääsivät	
  keskustelemaan	
  vierailijoiden	
  kanssa	
  UUT:n	
  toiminnasta	
  ja	
  hengellisestä	
  väkivallasta	
  
yleisesti.	
  UUT:n	
  työntekijät	
  ja	
  vapaaehtoiset	
  vastasivat	
  monenlaisiin	
  kysymyksiin,	
  kuuntelivat	
  ihmisten	
  
kertomuksia	
  ja	
  saivat	
  kiitosta	
  toiminnastaan.	
  Ainakin	
  Kaisa	
  Klapuri,	
  Terho	
  Miettinen,	
  Elina	
  Multisilta,	
  
Minna	
  Silvennoinnen	
  ja	
  Joni	
  Valkila	
  osallistuivat	
  näiden	
  tapahtumien	
  järjestämiseen.	
  
Vuonna	
  2015	
  Internet-‐sivujen	
  uudistamista	
  alettiin	
  toteuttaa.	
  Sivuilta	
  löytyviä	
  tekstejä	
  käytiin	
  läpi	
  ja	
  
kirjoitettiin	
  uudelleen.	
  Tämän	
  työn	
  tekivät	
  Päivi	
  Marin	
  ja	
  Elina	
  Multisilta.	
  UUT:n	
  ilme	
  päätettiin	
  uudistaa.	
  
Tilasimme	
  uuden	
  logon	
  ja	
  uuden	
  ulkoasun	
  nettisivuillemme.	
  

7. Vaikuttamistyö
UUT:n	
  edustajat	
  Jari-‐Pekka	
  Peltoniemi,	
  Minna	
  Silvennoinen	
  ja	
  Joni	
  Valkila	
  kävivät	
  7.5.2015	
  
keskustelemassa	
  sosiaali-‐	
  ja	
  terveysministeriön	
  edustajan	
  ylilääkäri	
  Teppo	
  Heikkilän	
  kanssa	
  siitä,	
  miten	
  
yhteiskunta	
  ja	
  terveydenhuolto	
  voisivat	
  auttaa	
  hengellisen	
  väkivallan	
  uhreiksi	
  joutuneita	
  ihmisiä.	
  Vierailu	
  
ministeriöön	
  oli	
  antoisa	
  ja	
  saimme	
  paljon	
  konkreettisia	
  ehdotuksia,	
  mitä	
  kautta	
  voisimme	
  edistää	
  
tietoisuutta	
  hengellisen	
  väkivallan	
  haasteista	
  terveydenhuollossa.	
  
	
  
UUT:n	
  toimistolle	
  saatiin	
  1.6.2015	
  vieraita	
  lapsiasiavaltuutetun	
  toimistolla.	
  UUT:n	
  edustajat	
  Jari-‐Pekka	
  
Peltoniemi,	
  Minna	
  Silvennoinen	
  ja	
  Joni	
  Valkila	
  keskustelivat	
  lapsiasiavaltuutettu	
  Tuomas	
  Kurttilan	
  ja	
  
lakimies	
  Merike	
  Helanderin	
  kanssa	
  lasten	
  oikeuksien	
  toteutumisesta	
  uskonnollisten	
  yhteisöjen	
  sisällä.	
  
Puheenaiheena	
  olivat	
  esimerkiksi	
  ehkäisykieltoon	
  liittyvät	
  ongelmat,	
  alaikäisten	
  avioliitot,	
  
oikeuskomiteoiden	
  alaikäisille	
  suorittamat	
  kuulustelut	
  ja	
  perheiden	
  sisäiset	
  ongelmat	
  jos	
  lasta	
  aletaan	
  
karttaa.	
  Keskustelu	
  oli	
  antoisa	
  ja	
  kaikki	
  olivat	
  yhtä	
  mieltä	
  siitä,	
  että	
  lasten	
  oikeuksien	
  toteutumisen	
  
turvaamiseksi	
  tietoisuuden	
  levittäminen	
  näistä	
  ongelmista	
  on	
  ensisijaisen	
  tärkeää.	
  Keskustelu	
  johti	
  siihen,	
  
että	
  lapsiasiavaltuutettu	
  otti	
  kantaa	
  näihin	
  asioihin	
  julkisuudessa	
  (lisätietoja	
  on	
  yllä	
  kohdassa	
  
”tiedotustoiminta”).	
  
UUT	
  on	
  pyrkinyt	
  lisäämään	
  yhteydenpitoa	
  uskonyhteisöjen	
  johtajiin.	
  Vuonna	
  2015	
  pidimme	
  yllä	
  yhteyksiä	
  
lahjoittamalla	
  Aini	
  Linjakummun	
  kirjan	
  Uskonnon	
  varjot	
  Suomen	
  suurimpien	
  uskonyhteisöjen	
  ja	
  
herätysliikkeiden	
  johtajille.	
  Kotimaa24	
  uutisoi	
  tästä	
  25.8.2015	
  otsikolla	
  “UUT	
  lähettää	
  uskonnollisille	
  
yhteisöille	
  hengellistä	
  väkivaltaa	
  käsittelevän	
  kirjan”.	
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8. Tutkimus
Teimme	
  yhteistyötä	
  tutkijoiden	
  kanssa,	
  erityisesti	
  välittämällä	
  haastattelupyyntöjä	
  toimintaamme	
  
seuraaville	
  ja	
  vertaistukitoimintaamme	
  osallistuville.	
  Esimerkiksi	
  tutkijatohtori	
  Eetu	
  Kejosen	
  ja	
  
tutkimushankkeen	
  johtajan	
  Helsingin	
  yliopiston	
  akatemiaprofessori	
  Elina	
  Vuolan	
  sukupuolivähemmistöjä	
  ja	
  
seksuaalista	
  moninaisuutta	
  vanhoillislestadiolaisuudessa	
  koskevaan	
  tutkimukseen	
  haettiin	
  haastateltavia	
  
kauttamme.	
  

9. Kansainvälinen toiminta
UUT:n	
  hallituksen	
  jäsenet	
  Päivi	
  Marin	
  ja	
  Elina	
  Multisilta	
  sekä	
  toiminnanjohtaja	
  Joni	
  Valkila	
  osallistuivat	
  
kansainväliseen	
  konferenssiin	
  Ranskan	
  Marseilles’ssa	
  17.5.2015.	
  Konferenssin	
  järjestäjä	
  oli	
  Fecris,	
  UUT:n	
  
kaltaisten	
  järjestöjen	
  eurooppalainen	
  sateenvarjo-‐organisaatio.	
  Konferenssin	
  aihe	
  oli	
  ”Deliberately	
  planned	
  
and	
  encouraged	
  confusion	
  between	
  cults	
  and	
  religion”.	
  Joni	
  Valkila	
  piti	
  konferenssissa	
  esityksen	
  UUT:n	
  
toiminnasta	
  ja	
  siitä	
  miten	
  olemme	
  onnistuneet	
  kiinnittämään	
  yhteiskunnan	
  huomiota	
  Jehovan	
  todistajien	
  
karttamiskäytäntöihin.	
  Esityksen	
  otsikko	
  oli	
  the	
  Jehovah’s	
  Witnesses’	
  internal	
  judicial	
  system	
  as	
  a	
  human	
  
rights	
  problem	
  –	
  efforts	
  to	
  draw	
  attention	
  to	
  the	
  problem	
  in	
  Finland.	
  
UUT	
  on	
  Fecriksen	
  kirjeenvaihtajajäsen.	
  Vuonna	
  2015	
  päätimme	
  hakea	
  järjestön	
  täysjäsenyyttä.	
  
UUT:n	
  vapaaehtoiset	
  Rene	
  Hirvonen,	
  Kaisa	
  Klapuri	
  ja	
  Terho	
  Miettinen	
  sekä	
  toiminnanjohtaja	
  Joni	
  Valkila	
  
osallistuivat	
  ICSA:n	
  (International	
  Cultic	
  Studies	
  Association)	
  kansainväliseen	
  konferenssiin	
  Tukholmassa	
  
25.-‐27.6.2015.	
  Joni	
  Valkila	
  piti	
  myös	
  tässä	
  konferenssissa	
  esityksen	
  UUT:n	
  toiminnasta	
  ja	
  siitä	
  miten	
  
olemme	
  saavuttaneet	
  julkisuutta	
  Jehovan	
  todistajien	
  ihmisoikeuksien	
  kannalta	
  ongelmallisille	
  
toimintatavoille.	
  
UUT	
  on	
  ICSA:n	
  jäsen.	
  

10. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Teimme	
  yhteistyötä	
  useiden	
  järjestöjen	
  kanssa.	
  Liityimme	
  vuonna	
  2015	
  Ihmisoikeusliiton	
  ja	
  
Kansalaisareenan	
  yhteisöjäseniksi.	
  	
  
Teimme	
  yhteistyötä	
  Pirkanmaan	
  Setan	
  kanssa.	
  Ohjasimme	
  apua	
  hakevia	
  henkilöitä	
  osallistumaan	
  
toistemme	
  toimintaan.	
  UUT:n	
  Joni	
  Valkila	
  vieraili	
  Pirkanmaan	
  Setan	
  ekumeenisessa	
  vertaistukitilaisuudessa	
  
ja	
  Pirkanmaan	
  Setan	
  toiminnanjohtaja	
  Mikko	
  Väisänen	
  koulutti	
  UUT:n	
  vapaaehtoisia	
  seksuaali-‐	
  ja	
  
sukupuolivähemmistöjen	
  kohtaamisessa	
  vertaistukitoiminnassamme.	
  	
  
Osallistuimme	
  Ihmisoikeusliiton	
  vetämään	
  perus-‐	
  ja	
  ihmisoikeusverkoston	
  toimintaan.	
  Verkostoon	
  kuuluu	
  
17	
  ihmisoikeustyötä	
  tekevää	
  järjestöä,	
  mukaan	
  lukien	
  nais-‐	
  ja	
  lapsijärjestöjä.	
  Verkosto	
  on	
  löyhä	
  
yhteenliittymä,	
  jonka	
  tarkoituksena	
  on	
  tiedonvaihto	
  sekä	
  yhteinen	
  vaikuttaminen	
  ajankohtaisissa	
  
ihmisoikeuskysymyksissä.	
  
Aloitimme	
  vuonna	
  2015	
  yhteistyön	
  Suomen	
  ex-‐muslimit	
  blogin	
  ylläpitäjien	
  kanssa.	
  Olemme	
  toivottaneet	
  
entiset	
  muslimit	
  tervetulleiksi	
  mukaan	
  UUT:n	
  toimintaan.	
  
Olimme	
  tekemässä	
  Syrjimätön	
  Suomi-‐kampanjaa	
  yhdessä	
  Setan,	
  Kehitysvammaisten	
  Tukiliitto	
  ry:n,	
  
Liikkukaa!	
  ry:n,	
  RASMUS	
  ry:n,	
  Kynnys	
  ry:n,	
  SINUIKSI-‐tuki-‐	
  ja	
  neuvontapalvelun,	
  Suomen	
  Kristillisen	
  
Ylioppilasliiton	
  ja	
  Rikosuhripäivystys	
  RIKU:n	
  kanssa.	
  Syrjimätön	
  Suomi-‐kampanja	
  oli	
  kevään	
  2015	
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eduskuntavaaliehdokkaille	
  tarkoitettu	
  kampanja,	
  joka	
  tarjosi	
  mahdollisuuden	
  allekirjoittaa	
  sitoumuksen,	
  
jossa	
  he	
  lupaavat	
  edistää	
  yhdenvertaisuutta	
  laaja-‐alaisesti.	
  
	
  
Olimme	
  mukana	
  kunniaan	
  liittyvän	
  väkivallan	
  vastaisessa	
  verkostossa.	
  Verkostoon	
  kuuluu	
  useita	
  
ihmisoikeustyötä	
  tekeviä	
  järjestöjä.	
  Joni	
  Valkila	
  oli	
  alustamassa	
  hengellisen	
  väkivallan	
  teemoista	
  verkoston	
  
tapaamisessa	
  5.5.2015.	
  
Saamme	
  vertaistukitoimintaamme	
  tiloja	
  ilman	
  korvausta	
  yhteistyökumppaneiltamme.	
  Näihin	
  kuuluvat	
  
Tampereen	
  seudun	
  vertaiskeskus	
  (Tampere),	
  Keskustan	
  asukastupa	
  Voiportti	
  (Kuopio)	
  ja	
  Hyvän	
  mielen	
  
talo	
  (Oulu).	
  UUT	
  on	
  Hyvän	
  mielen	
  talo	
  ry:n	
  yhteisöjäsen.	
  	
  	
  

11. Lopuksi
Vuonna	
  2015	
  toimintamme	
  kasvoi	
  jälleen.	
  Erityisen	
  huomattavaa	
  oli	
  vertaistukitoimintamme	
  
laajentuminen	
  ja	
  siihen	
  osallistuvien	
  määrän	
  kasvu	
  sekä	
  jäsenmäärämme	
  kasvu.	
  Onnistuimme	
  jälleen	
  
nostamaan	
  meille	
  tärkeitä	
  aiheita	
  julkisuuteen	
  ja	
  teimme	
  vaikutustyötä	
  erilaisten	
  toimijoiden	
  keskuudessa.	
  
Vapaaehtoisemme	
  tekevät	
  paljon	
  työtä	
  yhteisten	
  päämäärien	
  saavuttamiseksi.	
  Tästä	
  on	
  hyvä	
  jatkaa	
  
työtämme.	
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