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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. Pyrimme vaikuttamaan sekä 

uskonyhteisöihin että yhteiskuntaan laajemmin siten, että hengelliseen väkivaltaan puututtaisiin ja uhreja 

autettaisiin. Olemme uskonnollisesti puolueettomia siten, että emme edistä mitään tiettyjä uskomuksia 

tai uskonnottomuutta. Täysin vastaavaa toimintaa ei ole millään toisella järjestöllä Suomessa. 

Toimintamme rekisteröityneenä yhdistyksenä alkoi vuonna 1993.  

2. Järjestön hallinto, henkilöstö, vapaaehtoiset ja jäsenet 

UUT:n vuoden 2017 vuosikokous pidettiin 25.3.2017 UUT:n tiloissa osoitteessa Simonkatu 8A, 

Helsinki. Puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelleen Terho Miettinen. Hallituksessa jatkoivat myös 

Pia Puolakka, Elina Multisilta, Sauli Karhu ja Sami Nykter. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 

Erno Vanhala. Jari-Pekka Peltoniemi ei jatkanut hallituksen jäsenenä, mutta hän jatkaa toimintaansa 

UUT:ssa. UUT:n hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana kuusi kertaa. 

Toiminnanjohtajana työskenteli Joni Valkila, joka aloitti UUT:n ensimmäisenä palkattuna työntekijänä 

helmikuussa vuonna 2012. Laura Laukkanen toimi puolipäiväisesti vertaistukitoiminnan 

koordinaattorina 1.3. lähtien ja hän jatkoi työssään kokopäiväisenä vuoden 2018 alusta.   

Erik Hietava, Anna-Sofia Pekkarinen ja Anniina Rousu Helsingin yliopiston teologisesta 

tiedekunnasta suorittivat UUT:ssa työhöntutustumisjakson vuoden 2017 aikana. 

UUT:n jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 373. Jäsenmäärä lähti 

kasvuun sen jälkeen kun UUT sai rahoitusta toiminnalleen vuonna 2012. Toimintamme on kaikille 

avointa, eikä se edellytä jäsenyyttä. Jäsenmäärän kasvu kertoo siitä, että työllämme on jatkuvasti 

suurempi jäsenkuntamme tuki.  
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Kuvaaja 1: UUT:n jäsenmäärä vuosina 2009-2017. 

Laajan vertaistuki- ja tiedotustoimintamme mahdollistaa suurelta osin suuri määrä vapaaehtoistyötä. 

Yhteensä noin 35 henkilöä osallistui kuukausittain vapaaehtoistyöhön ja vuoden aikana yhteensä 42 

henkilöä teki vapaaehtoistyötä. Yhteensä vapaaehtoisten listassamme on 80 henkilöä. Vapaaehtoisemme 

raportoivat käyttäneensä 1596 tuntia vapaaehtoistyöhön vuoden 2017 aikana. Tämä on 638 tuntia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Vapaaehtoistyön määrän tarkka arviointi on vaikeaa, koska on 

tulkinnanvaraista mikä kaikki aika tulisi laskea esimerkiksi vertaistukitoimintaan käytetyksi ajaksi. Jotkut 

vapaaehtoisemme käyttävät paljon aikaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vertaistukiryhmissä 

käytävään keskusteluun, mutta pyydämme vapaaehtoisia raportoimaan vain varsinainen UUT:n 

toimintaan osallistuminen. UUT:n toiminnassa tehdään paljon vapaaehtoistyötä ja sen määrää 

raportoimalla pyrimme tekemään näkyväksi tätä merkittävää työpanosta.  

Vuonna 2017 valitsimme toista kertaa peräkkäin vuoden vapaaehtoisen. Perusteltuja ehdotuksia vuoden 

vapaaehtoiseksi pyydettiin UUT:n toimintaan osallistuvilta ja vapaaehtoisilta. Vuoden vapaaehtoiseksi 

valittiin eniten ääniä saanut Marja Saarenpää. Hän toimi useita vuosia Oulun vertaistukiryhmän 

vetäjänä. 

Vapaaehtoisillemme järjestettiin koulutusta kehittämispäivässämme maaliskuussa. Lisäksi 

Mielenterveysseura piti UUT:n vapaaehtoisille ja henkilökunnalle Mielenterveyden ensiapu 2 -

koulutuksen 6.–7.10.2017 Helsingissä. 

0	
50	

100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

UUT:n	jäsenmäärä	2009-2017	



4	
	

3. Toiminnan suunnittelu ja arviointi 

Toimintaamme suunnittelevat henkilöstö, hallitus ja vapaaehtoiset. Lisäksi arvioimme toimintaamme 

säännöllisesti, mikä toimii toiminnan suunnittelun tukena. Keräämme palautetta toiminnastamme 

nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta ja saamiemme viestien pohjalta. Vuosittain vuoden lopussa 

toteutamme kyselyt vertaistukitoimintaan osallistuneille ja vapaaehtoisille toiminnastamme. Joitakin 

kyselyiden tuloksia raportoidaan tässä toimintakertomuksessa. 

UUT:n hallitus, henkilökunta ja vapaaehtoiset suunnittelevat yhdessä toimintaa kehittämispäivässä. 

Vuoden 2017 kehittämispäivä järjestettiin 25.3. ja siihen osallistui 20 vapaaehtoista ja UUT:n 

henkilökunta. 

UUT:lle luotiin strategia vuosille 2017-2020 ja se julkaistiin nettisivuillamme. Strategiaprosessi kesti 

useamman kuukauden, joiden aikana järjestettiin neljä tapaamista, joihin osallistui henkilöstö, hallitus ja 

vapaaehtoisia. Yhdessä tapaamisessa ulkopuolinen konsultti fasilitoi käytyjä keskusteluja. Strategia on 

ylemmän tason suunnitelma, joka ohjaa toiminnan muita suunnitelmia tulevien vuosien aikana. 

4. Toiminnan rahoitus 

UUT:n rahoitus RAY/STEA:lta on kehittynyt suotuisasti viime vuosien aikana. Vuonna 2017 rahoitus 

oli 97 000 euroa vuodessa. Elokuussa 2017 pyysimme tapaamista STEA:n edustajilta, koska halusimme 

perustella kasvotusten miksi UUT tarvitsee toisen kokoaikaisen työntekijän. Saimme lisää rahoitusta 

vuodesta 2018 alkaen sisältäen rahoituksen toisen kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseen.  

 

Kuvaaja 2: STEA/RAY:n rahoitus UUT:lle vuosina 2009-2018. 
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UUT sai jäsenmaksuja vuonna 2017 yhteensä 3230 euroa, mikä on 9 % enemmän kuin edellisenä 

vuonna. UUT sai lahjoituksia 4375 euroa, mikä on 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna.  

5. Vertaistukitoiminta 

UUT:n vertaistukitapaamisiin osallistuvien määrä ja järjestettyjen tapaamisten määrä on kasvanut 

vuodesta 2012 lähtien, jolloin UUT alkoi saada rahoitusta toimintaansa. Kasvu jatkui myös vuonna 

2017. 

 

Kuvaaja 3: UUT:n järjestämien vertaistukitapaamisten määrä vuosina 2011-2017. 

 

 

Kuvaaja 4: UUT:n järjestämiin vertaistukitapaamisiin osallistuneiden määrä vuosina 2011–2017. 
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Tarjoamme vertaistukea ryhmätapaamisten, sosiaalisen median, vertaistukipuhelimen, sähköpostin ja 

henkilökohtaisten tapaamisten välityksellä. Vertaistukiryhmämme kokoontuvat säännöllisesti 

Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Lisäksi tapaamisia järjestetään 

Lahdessa, Joensuussa, Kokkolassa ja Rovaniemellä. Helsingissä järjestettiin kaikille yhteisen ryhmän 

lisäksi tapaamisia, jotka oli suunnattu naisille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja 

seuraavista taustoista oleville: helluntailaisuus ja muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät mukaan 

lukien vapaakirkko, islam, Jehovan todistajat, lestadiolaisuuden eri suuntaukset erityisesti vanhoillis- ja 

esikoislestadiolaisuus ja MAP-kirkko eli mormonit.  

Taulukossa 1 on esitetty numerotietoja eri kaupungeissa kokoontuvien vertaistukiryhmien toiminnasta. 

Vertaistukitapaamisten kävijämäärä kasvoi viime vuonna 15 %. Lisäksi tavoitimme entistä suuremman 

joukon ihmisiä netissä toimivien vertaistukiryhmien kautta. Vuonna 2015 perustetussa UUT:n 

vertaistuki –ryhmässä Facebookissa oli vuoden lopussa noin 400 jäsentä.  

Taulukko 1: Vertaistukiryhmien tapaamisten ja osallistujien määrät 2017.  

Kaupunki Tapaamisten 
lukumäärä 

Osallistujia Osallistujien 
määrän 
muutos 
edellisestä 
vuodesta 
(2016) 

Helsinki 65 548 + 30 % 

Jyväskylä 8 30 - 17 % 

Kuopio 9 33 - 38 % 

Lahti 1 4 - 67 % 

Tampere 11 78 + 13 % 

Turku 10 98 - 11 % 

Oulu 10 106 - 10 % 

Rovaniemi 4 24 uusi 

Kokkola 7 26 uusi 

Yhteensä 124 947 + 15 % 

Meillä on useita netissä toimivia ryhmiä esimerkiksi seuraavista taustoista tuleville: esikoislestadiolaiset, 

helluntailaiset (+ muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät), Jehovan todistajat, MAP-kirkko eli 

mormonit, islam ja vanhoillislestadiolaiset. Netissä käydyt keskustelut ovat johtaneet useisiin tapaamisiin 

myös netin ulkopuolella. Sosiaalisten yhteyksien muodostuminen on tärkeää koska monet kärsivät 

yksinäisyydestä uskonyhteisöstä erottuaan.  
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Fysioterapiaopiskelija Heljä Escartin toteutti opinnäytetyönään psykofyysisen vertaistukiryhmän 

Helsingissä. UUT järjesti ensimmäistä kertaa uraohjauspäivän uskonnollisissa yhteisöissä eläneille 

18.11.2017. Ryhmää veti UUT:n vapaaehtoinen ja ammattikorkeakoulun lehtori Claudia Jeltsch, joka 

on kouluttautunut opinto-ohjaajaksi ja vetää samankaltaisia kursseja ammattikorkeakoulussa. Kurssin 

tavoitteena on auttaa tiukoissa uskonnollisissa yhteisöissä eläneitä löytämään oman paikkansa 

työelämässä.  

Arvioimme UUT:n toimintaa tekemällä kyselyn vertaistukitoimintaan osallistuneille ja 

vapaaehtoisillemme vuoden 2017 toiminnasta. Yhteensä 35 henkilöä vastasi vertaistukitoimintaan 

osallistuneille ja 16 henkilöä vastasi vapaaehtoisille tehtyyn kyselyyn. Molemmissa kyselyissä pyydettiin 

antamaan arvosana UUT:n vertaistukitoiminnalle asteikolla 1-5, jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen. 

Viime vuosien tapaan vertaistukitoimintamme sai hyvät arvosanat. Vertaistukitoimintaan osallistuneiden 

antamien arvosanojen keskiarvo oli 4,1. Vapaaehtoisten antamien arvosanojen keskiarvo oli 4,4. 

Toimintaan osallistuneiden antama yleisin arvosana oli 4 . Vapaaehtoisten antama yleisin arvosana oli 5. 

Yksikään kyselyihin vastanneista ei antanut arvosanaksi 1 tai 2. 

6. Tiedotustoiminta 

UUT on ollut näkyvästi esillä mediassa viime vuosien aikana ja tämä näkyvä esiintyminen jatkui vuoden 

2017 aikana. Tässä on joitakin tärkeimpiä esiintymisiämme sekä uutisia, joissa olemme olleet 

taustavaikuttajina: 

Kotimaa (26.1.2017) kirjoitti vertaistuen varjopuolista. Yksi juttuun haastatelluista asiantuntijoista oli 

UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkila. 

UUT:n vapaaehtoinen Kaisa Klapuri esiintyi Ylen Perjantai-ohjelmassa 10.2. Aiheena oli ”Uskon 

pelastamat ja uskonnon uhrit. Miksi uuskarismaattisuus vetoaa nuoriin ja menestyviin?”. 

Helsingin Sanomat 17. helmikuuta: Lapsiasiavaltuutettu haluaisi puuttua uskonnollisten yhteisöjen 

toimintaan aiempaa helpommin – ”Pelkkä keskustelu ei aina riitä”. 

Demokraatti 17. helmikuuta: Lapsiasiavaltuutetulta aloite: Uskonnollinen yhdyskunta voitava velvoittaa 

kiinnittämään huomiota ilmenneisiin epäkohtiin 

Olli Seppälä kirjoitti samasta aiheesta Kotimaa-lehden pääkirjoituksen: ”Uskonnollisissa yhteisöissä ei 

pitäisi olla mitään salattavaa” (23.2.2017). 
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UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkila kävi keskustelemassa Huomenta Suomi -lähetyksessä uskosta ja 

epäuskosta 2.3.2017. 

Helsingin Sanomat on julkaisi laajan artikkelin lasten oikeuksien toteutumisesta uskonnollisissa 

yhteisöissä 7.3.2017 otsikolla ”Uskonyhteisöjen opetukset voivat ahdistaa nuoria”. Jutussa haastateltiin 

UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkilaa. Toisessa Helsingin Sanomien uutisessa kysyttiin 

uskonyhteisöjen johtajilta heidän näkemyksiään mahdollisesta tiukemmasta valvonnasta ja uutisoitiin 

Aila Ruohon uutuuskirjasta, joka kertoo uskonyhteisöissä koetuista peloista. Artikkeli oli otsikoitu: 

”Oli järkyttävää ajatella, että kaikki tapetaan” – kirja kuvaa pelkoja uskonliikkeissä, yhteisöt empivät 

järeämpää valvontaa 

Maaseudun tulevaisuuden artikkelissa ”Näin lestadiolaisuus muuttuu – ”kirkon sisäisistä 

herätysliikkeistä alttein hajaannuksille”” (15.3.2017) viitataan UUT:n vuoden 2013 

vanhoillislestadiolaisia koskevaan selvitystyöhön. 

Me Naiset –lehti julkaisi UUT:n Turun vertaistukiryhmän vetäjän Pia Hasanin haastattelun 9.4.2017 

otsikolla ”Neljästi jehovantodistajista erotettu Pia: ”Suren menetettyä perhettä ja menetettyä elämää””. 

UUT:n puheenjohtaja Terho Miettinen ja Raija Pelli julkaisivat keväällä 2017 karismaattisen 

kristillisyyden ryhmiä käsittelevän kirjan ”Harhaanjohtajat – vahvassa uskossa”. Kirja johti vilkkaaseen 

keskusteluun mediassa. Joitakin esiintymisiä on mainittu alla. 

Terho Miettinen ja Raija Pelli keskustelivat Ylen Aamu-tv:ssä 13.4.2017 kristinuskon varjolla 

tapahtuvasta manipuloinnista, väärinkäytöksistä, hyväksikäytöstä ja huijauksesta. 

Radio Tutka haastatteli UUT:n Turun vertaistukiryhmän vetäjää Pia Hasania sekä Eeva-Liisa 

Louentoa suorassa lähetyksessä 19.4. Haastateltavat ovat entisiä Jehovan todistajia ja kertoivat 

haastattelussa kokemuksistaan sekä vertaistuen merkityksestä omassa elämässään. 

UUT:n puheenjohtaja Terho Miettistä ja toiminnanjohtaja Joni Valkilaa haastateltiin 30.4. Ylen 

Horisontissa tämän päivän helluntailaisuudesta. 

Kareem voitti pelkonsa ja kertoo avoimesti hylänneensä islamin: ”Kotimaassani ex-muslimit voivat 

joutua vankilaan” (Yle 11.5.2017). Uutisessa kerrotaan UUT:n vertaistukitoiminnasta entisille 

muslimeille ja haastatellaan toiminnanjohtaja Joni Valkilaa.  

Turkulainen (10.6.2017) käsitteli artikkelissaan ”Turkulainen Pia Hasan pääsi Jehovan todistajista irti 

vertaistuella: `Ammattiauttajilta ei saanut apua´” uskonnollisesta taustasta johtuvien traumojen hoitoa 
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sekä vertaistuen merkitystä entisille uskonyhteisöjen jäsenille. Haastateltavana oli UUT:n Turun 

vertaistukiryhmän vetäjä Pia Hasan. 

Lapin Kansa teki jutun UUT:n Rovaniemen vertaistukiryhmän vetäjästä Marjo Jääskeläisestä 

1.7.2017. Artikkelin otsikko oli ”Hyvästit häpeälle: Marjo, 29, jätti lestadiolaisuuden ja seksuaalisuuteen 

liittyvien tabujen aiheuttaman tuskan”. 

Kauneus & Terveys kirjoitti 2.8.2017 UUT:n vapaaehtoisesta Kaisa Klapurista artikkelin ” 

`Seksuaalinen hyväksikäyttö rikkoi mieleni´ ”. Artikkeli käsitteli traumatisoivaa lapsuutta 

uskonyhteisössä. 

Helsingin sanomat kirjoitti 20.9.2017 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteesta uskonyhteisöissä. 

Artikkeleja varten haastateltiin muun muassa UUT:n vertaistukitoiminnan vapaaehtoista Tom-Kristian 

Heinäahoa ja UUT:n toiminnanjohtajaa Joni Valkilaa. 

Suhde toiseen uskovaan naiseen syöksi Merika Kallionpään uskonnollisen yhteisön tähdestä sen 

sivuraiteelle – ”Piti kasata koko elämä ja minuus uudestaan” (HS 20.9.2017). Merika Kallionpää on 

UUT:n vapaaehtoinen. 

Vuosien salainen kaksoiselämä, Tom-Kristian kertoo näkemistään julmuuksista Jehovan todistajien 

seurakunnassa (Iltalehti 21.9.2017). Tom-Kristian Heinäaho osallistuu ryhmänvetäjänä UUT:n 

vertaistukitoimintaan.  

Erotetun perheenjäsenen soittoonkaan ei saa vastata, Jehovan todistajien maailmanlaajuinen video 

opettaa välttämään kaikenlaista yhteydenpitoa entiseen seurakuntalaiseen (HS 12.10.2017). 

UUT:n hallituksen jäsen Erno Vanhala kirjoitti Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 

Aikalaiseen uskontojen uhreista 17.11.2017. 

Demokraatti uutisoi UUT:n urakurssista 19.11. otsikolla: ”Uskontojen uhrien tuki UUT ry ryhtyi 

auttamaan työllistymisessä”. 

Muu tiedotustoiminta: 

UUT perusti Instagram-tilin alkuvuodesta 2017. Tili sai ensimmäisen vuoden aikana noin 100 seuraajaa. 

UUT:n Facebook-sivu ylitti 2000 seuraajan rajan alkuvuodesta.  

UUT:n hallituksen jäsen Erno Vanhala kävi kertomassa toiminnastamme Tampereen lyseossa ja 

YTHS:ssä. 
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UUT järjesti kirjaillan 4.9.2017 yhteistyössä kirjailija Ben Kallandin kanssa. Kirjaillassa keskusteltiin 

Kallandin uudesta romaanista Vien sinut kotiin. Romaani sijoittuu Jehovan todistajien maailmaan.  

UUT:n hallituksen jäsen Sami Nykter kävi Kauniaisten ruotsinkielisessä lukiossa kertomassa UUT:sta 

ja ihmisoikeuksista 12.9.2017. 

UUT järjesti kirjaillan 10.10.2017. Aiheena oli UUT:n hallituksen puheenjohtaja Terho Miettisen ja 

Raija Pellin kirja Harhaanjohtajat – vahvassa uskossa.  

UUT:lla oli ständi Hengen ja tiedon messuilla 14.–15.10.2017. 

UUT järjesti 25.10.2017 yhteistyössä Narsistien uhrien tuki ry:n kanssa seminaarin otsikolla Viha, 

narsismi ja uhrius. Luennoitsijoina toimivat terapeutti, kirjailija Janne Villa ja Jari Koponen. Yleisöä oli 

noin 30 henkilöä.  

UUT osallistui Mielenterveysmessuille 21.–22.11.2017. UUT oli messuilla näkyvästi esillä. UUT:n 

vapaaehtoinen Taisia Lindqvist piti tapahtumassa yleisöluennon ”Kokemuskirjasto: entisen Jehovan 

todistajan elämä eron jälkeen”. Lisäksi UUT:n hallituksen jäsen Elina Multisilta piti tietoiskun 

”Vertaistuki mielenterveyden tukena – kun usko/uskonto satuttaa”. Lisäksi UUT:n hallituksen 

puheenjohtaja Terho Miettinen puhui seminaarissa aiheesta ”Mitä tapahtuu, kun hengellinen yhteisö ei 

tue lääkehoitoa”. UUT:lla oli myös ständi messuilla. 

7. Vaikuttamistyö 

UUT:n edustajat Sami Nykter, Pia Puolakka ja Joni Valkila tapasivat eduskunnan uskonnon- ja 

omantunnonvapausryhmän jäseniä 23.3.2017. Kansanedustajista tapaamiseen osallistuivat 

kristillisdemokraattien Sari Essayah ja Antero Laukkanen. Tapaamisessa käytiin keskustelua 

hengellisestä väkivallasta. UUT nosti esille joissakin yhteisöissä esiintyvät julmat rangaistukset 

toisinajattelijoille ja yhteisön jättäville, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja sen salailun, terveydelle 

vaaralliset kiellot sekä naisten heikon aseman joissakin uskonnollisissa yhteisöissä. Kiinnitimme 

huomiota siihen, että hengellisen väkivallan kustannukset jäävät usein yhteiskunnan maksettaviksi.  

Tapaamisessa luovutettiin kansanedustajille myös kirjallisessa muodossa UUT:n esiin nostamat aiheet. 

Lapsiasiavaltuutetun aloite uskonyhteisöjen nykyistä laajemmasta valvonnasta lapsen oikeuksien 

näkökulmasta julkaistiin helmikuussa 2017. UUT:n edustajat ovat olleet yhteydessä 

lapsiasiavaltuutettuun vuosien ajan. Vuonna 2015 julkaisimme lapsiasiavaltuutetulle suunnatun 

selvitystyön lasten oikeuksien kannalta ongelmallisista ilmiöistä uskonyhteisöissä. 
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8. Tutkimus 

Saavutamme helposti satoja eri uskonyhteisöjen entisiä jäseniä haastattelupyynnöillä. Tutkijat, 

opinnäytetöidentekijät ja tietokirjailijat hyötyivät yhteistyöstä meidän kanssa myös vuonna 2017. 

9. Kansainvälinen toiminta 

UUT on yhteisöjäsen alamme kansainvälisissä järjestöissä ICSA (International Cultic Studies 

Association) ja Fecris (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le 

Sectarisme - European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects). 

UUT:n vertaistukitoiminnan koordinaattori Laura Laukkanen osallistui 19.5.2017 Brysselissä 

järjestettyyn kansainvälisen Fecris-järjestön konferenssiin sekä järjestön vuosikokoukseen 20.5. 

UUT:n puheenjohtaja Terho Miettinen ja toiminnanjohtaja Joni Valkila osallistuivat ICSA:n 

konferenssiin Bordeaux’ssa. Terho Miettinen piti esityksen Harhaanjohtajat-kirjan aiheista. Joni 

Valkilan esitys käsitteli Jehovan todistajien verensiirtokieltoa.  

10. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

UUT on Ihmisoikeusliiton ja Kansalaisareenan yhteisöjäsen.  

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. 

Olimme mukana kunniaan liittyvän väkivallan vastaisessa verkostossa osallistuen sen järjestämiin 

tapaamisiin.  

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.   

Nimettömänä pysyvä henkilö lahjoitti tilaustyönä tehdyn taiteilija Samuli Suonperän taideteoksen 

nimeltä Kulttihahmo: "Totuuden" renki. Teos on esillä UUT:n toimiston seinällä.  
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Liityimme elokuussa Pakolaisavun VeTo-verkostoon, joka on maahanmuuttajien vertaistoimintaa 

järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto.  

11. Lopuksi 

UUT:n vertaistukitoiminta laajeni ja vakiintui jälleen vuonna 2017. Onnistuimme 

tiedotustoiminnallamme nostamaan uskonyhteisöissä esiintyviä ongelmia julkisuuteen aiempien vuosien 

tapaan. Teimme vaikutustyötä, jonka seurauksena yhteiskunnassamme on esiintynyt aiempaan 

enemmän kiinnostusta puuttua hengellisen väkivallan ilmiöihin, varsinkin lapsiasiavaltuutetun 

äskettäinen aloite uskonyhteisöjen valvonnasta on esimerkki tästä. Suomessa toimii noin tuhat 

uskonnollista yhteisöä ja UUT on tähän asti keskittynyt toiminnassaan näistä vain joihinkin, muiden 

kohdalla pintaa on tuskin raapaistu. Eri yhteisöissä esiintyvien erilaisten ongelmien kuten esimerkiksi 

naisten ja lasten aseman sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteen nostaminen esiin vaatii 

vielä paljon työtä. Mikäli hengellinen väkivalta loppuisi jo tänä vuonna, olisi UUT:lle kuitenkin työtä 

tehtävänä vielä vuosien ja vuosikymmenten ajan, koska uskonyhteisöjen traumatisoimien ihmisten 

ongelmat ja vertaistuen tarve voivat jatkua hyvin pitkään.  


