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Vuosikertomuksen kohokohdat
●

UUT lanseerasi Youtube-kanavan. Julkaistut 13 videota saivat muutaman kuukauden aikana
45000 katselukertaa. Vuoden lopussa kanavalla oli 350 tilaajaa.

●

UUT jatkoi vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa. Osana tätä vuoropuhelua
järjestettiin seminaari hengellisestä väkivallasta. Seminaariin osallistui järjestöjen ja
uskonyhteisöjen edustajia, tutkijoita sekä viranomaisia.

●

UUT siirtyi onnistuneesti etätapaamisiin vertaistukitoiminnassa. Vertaistukitoimintamme
vuosittainen osallistujamäärä laski 12 % edellisvuoteen verrattuna, mutta osallistujien määrä oli
erinomainen huomioiden epidemiasta johtuvien rajoitustoimien vaikutukset kasvokkain
tapaavien ryhmien toimintaan. Vertaistukitapaamisissa oli ei-yksilöityjä osallistujia yhteensä 770
henkilöä.

●

Etätapaamisiin siirtyminen mahdollisti uudella tavalla vertaistukitoimintaan osallistumisen
sijainnista riippumatta.

●

Vertaistukitoimintaan osallistuvat antoivat toiminnalle erinomaisen arvion. Arvosanojen
keskiarvo oli 4,5 asteikolla 1-5, jossa 1=huono ja 5=erinomainen.

●

UUT esiintyi näkyvästi ja monipuolisesti mediassa. Esiintymisten aiheina olivat mm.
salaliittoteoriat, vanhoillislestadiolaisten kokemukset hoitokokouksista, UUT:n ja Helluntaikirkon
välinen vuoropuhelu, seksuaalinen väkivalta uskonyhteisöissä, Jehovan todistajista irtautuminen,
TV7:n huolestuttavat sisällöt ja narsistiset johtajat.

●

UUT:n historiaa viimeisen 30 vuoden ajalta kirjoitettiin. Historiikki julkaistaan keväällä 2021.

●

Jäsenmäärä kasvoi. Vuoden lopussa jäseniä oli 426.

●

Yhteensä 49 henkilöä teki vapaaehtoistyötä ja uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan.

●

Järjestimme kokemusasiantuntijakoulutuksen, mikä mahdollistaa uudenlaista ja parempaa
vapaaehtoistoimintaa UUT:ssa.
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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 ongelmista. Pyrimme vaikuttamaan sekä uskonyhteisöihin että
yhteiskuntaan laajemmin siten, että hengelliseen väkivaltaan puututtaisiin ja uhreja autettaisiin.
Tässä vuosikertomuksessa kerromme vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoiminnastamme vuoden 2020
aikana.

2. Järjestön hallinto, henkilöstö, vapaaehtoiset ja jäsenet
UUT:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 23.5.2020. Kokoukseen sai osallistua paikan päällä tai
etäyhteydellä. Puheenjohtajaksi valittiin kolmannelle kaudelleen Pia Puolakka. Hallituksen muiksi
jäseniksi valittiin äänestyksen perusteella Erno Vanhala, Irmeli Puntari, Mikko Gröhn, Paula
Leppänen ja Thorleif Johansson. UUT:n hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.
UUT:n henkilöstö oli kooltaan suurempi kuin koskaan aiemmin. Joni Valkila työskenteli
toiminnanjohtajana. Johanna Tervo työskenteli vertaistukitoiminnan koordinaattorina. Jukka
Saarenpää työskenteli osa-aikaisena toimistoassistenttina. Anniina Enbuska teki keväällä neljän
kuukauden mittaisen korkeakouluharjoittelun, jonka jälkeen hänet palkattiin loppuvuodeksi
osa-aikaiseksi viestinnän suunnittelijaksi. Varsinaisen henkilöstön lisäksi Janina Laakkonen suoritti 50
tunnin mittaisen korkeakouluharjoittelun. Hän osallistui viestinnän tehtäviin. UUT:n henkilökunnan ja
vapaaehtoisten työnohjaajana toimi Katriina Järvinen. IT-tukihenkilönä toimi Wilhelm von Konow.
Vuoden 2020 lopussa UUT:lla oli jäseniä 426. Toimintamme on kaikille avointa, eikä siihen
osallistuminen edellytä jäsenyyttä.
Vapaaehtoistyö mahdollistaa osaltaan laajan vertaistuki- ja tiedotustoiminnan. Vuoden aikana yhteensä
49 henkilöä teki vapaaehtoistyötä UUT:ssa. Heistä noin 30 henkilöä osallistui kuukausittain
vapaaehtoistyöhön. Yhteensä vapaaehtoisten listassa oli vuoden lopulla 96 henkilöä. Vapaaehtoiset
raportoivat yhteensä 1382 tuntia vapaaehtoistyötä vuoden aikana.
Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi etäkoulutuspäivää vuoden 2020 aikana. Pidimme UUT:n
puhelinpäivystäjille koulutuksen 6.6.2020 ja tähän koulutukseen osallistui 12 henkilöä. “Tehokas ja
tarkoituksenmukainen viestintä etätapaamisissa”-koulutus pidettiin 11.11.2020. Kouluttajan toimi Ira
Virtanen ja koulutukseen osallistui 15 henkilöä.
Vuonna 2020 järjestimme ensimmäistä kertaa kokemusasiantuntijakoulutuksen vapaaehtoisille.
Koulutuksesta valmistui kahdeksan henkilöä. Koulutus toteutettiin yhteistyössä KoKoa Koulutetut
Kokemusasiantuntijat ry:n kanssa.
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UUT järjesti yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Kesäyliopiston kanssa koulutuksen otsikolla “Hengellistä
väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kohtaaminen”. Koulutus oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille ja siihen osallistui myös UUT:n vapaaehtoisia ja henkilökuntaa. Kouluttajana toimi
Katriina Järvinen. Koulutukseen osallistui 25 henkilöä.

3. Toiminnan suunnittelu ja arviointi
UUT:n toiminnan suunnittelua ohjaa strategia ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Toimintaa
suunnittelevat yhteistyössä hallitus, henkilöstö, vapaaehtoiset ja toimintaan osallistuvat. Arvioimme
toimintaa säännöllisesti ja toiminnan arvioinnin tulokset ohjaavat osaltaan toiminnan suunnittelua.
Toteutamme vuosittaisen toiminnan arvioinnin, jonka kyselyt suunnataan toimintaan osallistuneille ja
vapaaehtoisille. Joitakin kyselyiden tuloksia raportoidaan tässä vuosikertomuksessa. Keräämme lisäksi
palautetta toiminnasta nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta ja saamiemme viestien perusteella.
UUT:n hallitus, henkilökunta ja vapaaehtoiset suunnittelivat yhdessä toimintaa kehittämispäivässä
19.9.2020. Kehittämispäivään osallistui 25 henkilöä.

4. Toiminnan rahoitus
STEA:n rahoitus toiminnalle oli 137 000 euroa vuonna 2020. UUT sai jäsenmaksuja vuonna 2020
yhteensä 2 380 euroa. Lahjoituksia UUT sai 3 183,04 euroa. Käytimme vuonna 2020 myös aiempina
vuosina saamiamme lahjoituksia. Yhteensä lahjoitusvaroja käytettiin 29 093,20 euroa. Lahjoitusvaroja
käytettiin kokemusasiantuntijakoulutukseen sekä viestinnän suunnittelijan ja vertaistukitoiminnan
koordinaattorin palkkaukseen.

5. Vertaistukitoiminta
Tarjoamme vertaistukea ryhmätapaamisten, Tukinetissä toimivien ryhmächattien, sosiaalisen median ja
vertaistukipuhelimen välityksellä. Kasvokkain kokoontuvat vertaistukiryhmämme tapasivat ennen
koronarajoituksia vuoden 2020 tammi-maaliskuussa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa,
Kokkolassa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Helsingissä järjestettiin alkuvuonna kaikista uskontotaustoista
tuleville tarkoitetun ryhmän lisäksi säännöllisesti tapaamisia, jotka oli suunnattu tietyistä taustoista
tuleville:
●
●
●
●
●
●

karismaatikkotaustaiset
Jehovan todistaja -taustaiset
lestadiolaistaustaiset
muslimitaustaiset
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
naisten ryhmä
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Koronarajoitusten alettua maaliskuussa 2020 lisäsimme Tukinetin ryhmächatteja ja aloitimme
etävertaistukiryhmien toiminnan. Syksyllä 2020 pääsimme käynnistämään jälleen kasvokkain tapaavat
ryhmät. Noudatimme THL:n ohjeistuksia ja peruimme ryhmiä tarvittaessa epidemian ollessa
leviämisvaiheessa kyseisellä paikkakunnalla. Jatkoimme Tukinetin ryhmächatteja ja etävertaistukiryhmiä.
Taulukossa 1 on esitetty tilastotietoja eri kaupungeissa, etänä ja Tukinetissä kokoontuvien
vertaistukiryhmien toiminnasta.
Taulukko 1: Kasvokkain ja etänä järjestettävien vertaistukiryhmien tapaamisten ja osallistujien
määrät 2020.
Paikka
Helsinki
Hyvinkää
Joensuu
Jyväskylä
Kokkola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Rovaniemi
Tampere
Turku
Etäryhmät (yleiset ja eri
uskontotaustoille
suunnatut)
Ryhmächatit
Muut vertaistapahtumat
Yhteensä

Tapaamisten
lukumäärä
19
0
0
2
7
1
0
0
4
4
7
6

Osallistujia

27
29
10
116

156
197
98
770

130
0
0
15
29
2
0
0
22
15
34
72

Vuoden 2020 aikana järjestettiin yhteensä 116 eri vertaistapahtumaa, mukaan lukien kasvokkain ja etänä
kokoontuvat vertaistukiryhmät, ryhmächatit, luento- ja keskustelutilaisuudet sekä työpajat. Osallistujia
näissä tapahtumissa oli yhteensä 770. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 134 ja 874. Vuosittainen
osallistujamäärä laski 12 % edellisvuoteen verrattuna. Syitä tähän ovat pandemiavuoden aiheuttamat
tapahtumien perumiset ja se, että ihmiset ovat olleet varovaisempia osallistumaan kasvokkain
kokoontuviin ryhmiin. Lisäksi Hyvinkään, Joensuun, Lahden ja Lappeenrannan ryhmät eivät jatkaneet
toimintaansa vuonna 2020. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, ettei UUT:lla ollut tarvittavaa määrää näillä
paikkakunnilla toimivia vapaaehtoisia ryhmänohjaajia. Toisaalta etäryhmät tekivät vertaistuen saamisen
mahdolliseksi ympäri Suomea niillekin, joilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta osallistua toimintaan.
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Etäryhmät jäävät pysyvästi osaksi UUT:n vertaistukitoimintaa senkin jälkeen, kun kasvokkain tapaavien
ryhmien toiminnalle ei ole esteitä.
Vertaistukipuhelin
Vuonna 2020 vertaispuhelintoimintaa alettiin tilastoida aiempaa tarkemmin. Vuoden aikana
puhelinpäivystys järjestettiin 98 kertaa 10 vapaaehtoisen ja työntekijöiden voimin. Puheluita tuli vuoden
aikana yhteensä 67. Vaikka puheluiden määrä on pienehkö, soittajien avuntarve on usein suuri ja
puhelinpäivystyksen ansiosta avuntarpeessa olevia voidaan ohjata vertaistukitoimintamme pariin.
Vertaispuhelintoimintaa laajennettiin vuonna 2020 niin, että syyskaudella alettiin tarjota palvelua myös
englannin ja ruotsin kielellä. Pilotoinnin aikana ei kuitenkaan tullut yhtään ruotsin- tai englanninkielistä
puhelua, joten jatkossa näillä kielillä saa palvelua varaamalla erillisen soittoajan toimiston kautta.
Ryhmächatit
Jatkoimme syksyllä 2019 aloitettua chat-toimintaa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ylläpitämällä
Tukinet-alustalla kolmen vapaaehtoisen chat-ohjaajan ja työntekijöiden voimin. Tukinet mahdollistaa
täysin anonyymin keskustelun. Kaikille yhteisen chatin lisäksi pilotoimme kesällä 2020 myös
ex-muslimien ryhmächatit Tukinetissa, mutta emme valitettavasti tavoittaneet niihin yhtään kävijöitä.
Toimintaa kokeillaan mahdollisesti joskus tulevaisuudessa uudestaan, ja pohditaan, olisiko tarpeen
pilotoida myös muille ryhmille suunnattuja chatteja.
Vertaistukiviikonloppu
UUT järjesti toista kertaa uskonyhteisöistä irtautuneille naisille suunnatun vertaistukiviikonlopun
Siilinjärvellä kylpylähotelli Kunnonpaikassa 6.-8.3.2020. Viikonlopun tarkoituksena oli tarjota
osallistujille vertaistukea, voimavarakeskeisiä työkaluja sekä tietoa irtautumisprosessiin ja yhteisöstä
lähtemisen jälkeiseen elämään liittyen. Viikonloppu on kehitetty Helena Vikin ja Annette Sihvosen
UUT:lle toimeksiantona tekemän opinnäytetyön pohjalta. Vertaistukiviikonloppuun otettiin mukaan
kahdeksan uskonyhteisön jättänyttä naista, minkä lisäksi mukana oli kolme ohjaajaa UUT:n puolelta.
Viikonloppu koettiin osallistujilta kerätyn palautteen perusteella erittäin onnistuneeksi (ensimmäinen
palautekysely heti viikonlopun jälkeen + seurantakysely viiden kuukauden kuluttua).
UUT mukana Helsinki Pride-viikolla
UUT osallistui Helsinki Pride -viikon viralliseen ohjelmaan järjestämällä sateenkaariväelle suunnatun
vertaistukitapaamisen, johon osallistui seitsemän henkilöä. Tällä kertaa emme osallistuneet kulkueeseen,
koska sitä ei järjestetty tavanomaisessa muodossaan.
Facebookissa toimivat vertaistukiryhmät
UUT:lla on useita netissä toimivia vertaistukiryhmiä, joiden kautta tavoitimme vuonna 2020 suuremman
joukon ihmisiä kuin koskaan aiemmin. UUT:n vertaistuki -ryhmässä Facebookissa oli vuoden lopussa
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459 jäsentä hyvin monenlaisista uskonto- ja yhteisötaustoista. Lisäksi UUT:lla on omat Facebookissa
toimivat vertaistukiryhmät seuraavista uskontotaustoista tuleville: helluntailaiset (+ muut karismaattisen
kristillisyyden ryhmät), MAP-kirkko eli mormonit, islam, vanhoillislestadiolaiset sekä
esikoislestadiolaiset. Näiden ryhmien lisäksi UUT:lla on oma ryhmänsä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille sekä henkilöille, joiden läheinen kuuluu tiiviin kontrolloivaan yhteisöön.
Taidevertaistukiryhmä
Järjestimme ensimmäistä kertaa taidevertaistukiryhmän aikuisille. Keväällä kasvokkain alkanut ryhmä
jouduttiin koronan vuoksi keskeyttämään yhden tapaamiskerran jälkeen, mutta järjestimme ryhmän
syksyllä etämuotoisena. Ryhmän vetäjänä toimi Elise Liikala.
Ilmestyskirjaluento
UUT:n hallituksen jäsen Thorleif Johanssonpiti vertaistukietäluennon Ilmestyskirjasta. Lopunajan
ennustukset ja Ilmestyskirjan sanoma viimeisistä päivistä ovat pinnalla joissakin uskonyhteisöissä
korona-aikoina. Luennolla oli mukana 20 henkilöä.
Muu vuodelle 2020 suunniteltu toiminta
Olimme suunnitelleet keväälle 2020 uutena toimintamuotona eroseminaarin avio-/avoeron
uskonyhteisön kontekstissa kokeneille. Uskonyhteisöstä eroamiseen liittyy usein myös ero parisuhteesta.
Yleisten ongelmien lisäksi tällaiseen eroon sisältyy erityispiirteitä esimerkiksi lasten asemaan liittyen.
Tämä jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, ja tullaan järjestämään vuonna 2021. Koulutuksen
pitää entinen Jehovan todistaja ja koulutettu ero-ohjaaja Helka Belt Suomalaisen eroseminaari -mallin
pohjalta.
Vertaistukitoiminnan arviointi
Arvioimme UUT:n vuoden 2020 toimintaa laatimalla kaksi kyselyä, joista toinen suunnattiin kaikille
vertaistukitoimintaamme osallistuneille ja toinen vapaaehtoisillemme.
Kaikille vertaistukitoimintaan osallistuneille tarkoitettuun kyselyyn vastasi yhteensä 32 henkilöä ja
vapaaehtoisille tarkoitettuun kyselyyn 18 henkilöä. Molemmissa kyselyissä pyydettiin antamaan arvosana
UUT:n vertaistukitoiminnalle asteikolla 1-5, jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen. Viime vuosien
tapaan vertaistukitoimintamme sai erinomaiset arvosanat, vaikka vuosi olikin poikkeuksellinen ja vaati
poikkeusoloihin mukautumista ja useiden tapahtumien perumista tai siirtämistä. Vertaistukitoimintaan
osallistuneiden antamien arvosanojen keskiarvo oli 4,5 (vuonna 2019 se oli 4,3), ja vapaaehtoisten
antamien arvosanojen keskiarvo oli samoin 4,5 (sama kuin vuonna 2019). Sekä toimintaan
osallistuneiden että vapaaehtoisten antama yleisin arvosana oli 5. Yksikään kyselyihin vastanneista ei
antanut arvosanaksi 1.
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6. Tiedotustoiminta
UUT on ollut näkyvästi esillä mediassa viime vuosien aikana, näin myös vuonna 2020. Alla on listattuna
joitakin tärkeimpiä esiintymisiä sekä uutisia, joissa olemme olleet taustavaikuttajina:
Kirkko ja kaupunki kirjoitti UUT:n aloitteesta seksuaalisesta väkivallasta uskonyhteisöissä 15.1.2020.
Jehovan todistajien tiedottaja vastasi toimittajalle lehden mielipidepalstalla. Joni Valkila vastasi tähän
lehdessä.
UUT piti esillä vanhoillislestadiolaisuuteen liittyviä hoitokokouskokemuksia vuonna 2020. Julkaisimme
kertomuksia hoitokokouksista nettisivuillamme. Osallistuimme entisen vanhoillislestadiolaisen Tuomas
Pelkosen järjestämään tempaukseen nimeltä Hoitokokoushiihto. Aiheesta uutisoivat vuoden aikana
useat mediat.
MTV 2.2.2020: “Tuomas erosi vanhoillislestadiolaisten yhteisöstä teini-ikäisenä – järjestää nyt
tempauksen, jotta SRK ottaisi "vastuun teoistaan": Nämä ovat olleet monille ihmisille traumaattisia
kokemuksia.”
Iltasanomat 7.3.2020 haastatteli neljää entistä vanhoillislestadiolaista heidän kokemuksistaan
hoitokokouksista.
MTV 22.2.2020: “Insestiä, huorittelua ja pakonomaista kontrollointia – kolme naista paljastaa MTV:lle,
miksi he erosivat uskonnollisista yhteisöistä: ”Nyt voin vihdoin hengittää””. Myös UUT:n
toiminnanjohtajaa Joni Valkilaa haastateltiin.
Yle Radio Suomi Rovaniemi 27.2.2020: Millaista on erota uskonnollisesta yhteisöstä? UUT:n hallituksen
jäsen Mikko Gröhn kertoo, miten hänen elämänsä muuttui, kun hän 19-vuotiaana jätti Jehovan
todistajien liikkeen. UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkila puolestaan kertoo, millaisia henkisiä
seuraamuksia sosiaalinen eristäminen voi aiheuttaa.
Yle julkaisi 11.4.2020 uutisen maailmanlopun odotuksesta koronaepidemian aikaan. Joni Valkilaa
haastatellaan. Uutinen on otsikoitu: “Koronaviruspandemia merkki lopun ajoista? Osalle uskonnollisista
liikkeistä Ilmestyskirjan ennustukset ovat käymässä toteen, osa ei näe koronaa viimeisenä merkkinä.”
Kirkko ja kaupunki -lehti julkaisi 5.5.2020 laajan artikkelin hengellisestä väkivallasta
vanhoillislestadiolaisten keskuudessa. Artikkeli liittyi Tuomas Pelkosen hiihtotempaukseen, johon
myös UUT osallistui tiedottamalla siitä.
Helsingin Sanomat kirjoitti 23.6.2020 TV7:n huolestuttavista sisällöistä. UUT:n hallituksen jäsentä
Thorleif Johanssoniahaastateltiin.
“Särkyviä perheitä ja katkeilevia keskusteluyhteyksiä – Näin salaliittoteoriat myrkyttävät ihmissuhteita
Suomessa”. Seura-lehti haastatteli artikkelissa UUT:n puheenjohtajaa Pia Puolakkaa 7.7.2020.
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Ruotsinkielinen Yle julkaisi 22.9.2020 jutun uskonnollisesta traumaoireyhtymästä. UUT:n edustajana
jutussa haastateltiin Maria Björkmarkia.
UUT:n ja Helluntaikirkon välisestä vuoropuhelusta uutisoitiin Kotimaa-lehdessä 23.10.2020 ja
helluntaiherätyksen saarnaajille, työntekijöille ja vanhimmistoille suunnatun PaimenPlus-lehden
lokakuun numerossa.
Joni Valkila osallistui Helsingin Sanomissa 2.11.2020 salaliittoteorioista käytävään keskusteluun.
Samoihin aikoihin Joni Valkilan teksti salaliittoteorioista julkaistiin UUT:n nettisivuilla.
UUT:n varapuheenjohtaja Erno Vanhala esiintyi Visiiri-lehdessä 16.10.2020 hengelliseen väkivaltaan
liittyen.
UUT:n puheenjohtaja Pia Puolakka esiintyi 11.12.2020 Yle Puheessa Ruben Stillerin haastateltavana.
Pia Puolakka analysoi narsististen johtajien henkistä väkivaltaa.

Muu tiedotustoiminta:

Anniina Enbuskan palkkaaminen osa-aikaiseksi viestinnän suunnittelijaksi mahdollisti aiempaa
laajemman tiedotustyön sosiaalisessa mediassa.
Tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti Facebook-sivullamme, jolla on 2700 seuraajaa. Julkaisimme
vuonna 2020 aiempaa aktiivisemmin Instagramissa ja Twitterissä. Instagramissa seuraajiemme määrä
kasvoi noin 200:sta noin 450:een. Samoin Twitterissä seuraajien määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa noin
450.
Lanseerasimme vuonna 2020 Youtube-kanavan. Julkaisimme kanavalla 13 videota, jotka saivat 45 000
katselukertaa. Vuoden lopussa kanavalla oli 350 tilaajaa.
Erno Vanhala teki töitä UUT:n historian kirjoittamisen parissa. Useat UUT:n vapaaehtoiset ja
työntekijät osallistuivat projektiin haastateltavina ja tekstin kommentoijina. Historiikki julkaistaan
keväällä 2021.
Julkaisimme vuonna 2020 yhden Muutos-lehden numeron.
Teimme yhteistyötä elokuvantekijä Katja Niemen kanssa. Hänen ja tuotantoyhtiö Polygrafin elokuva
Harmageddon olohuoneessa julkaistiin helmikuussa 2021.
Teimme yhteistyötä elokuvantekijä Jani Ilomäen (tuotantoyhtiö Citizen Jane) kanssa. Hän tekee
fiktiivistä elokuvaa, joka sijoittuu Jehovan todistajien yhteisöön.
Joni Valkila piti etäluennon hengellisestä väkivallasta Tampereen yliopiston psykologian opiskelijoille
30.11.2020.
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Joni Valkila esiintyi 3.12.2020 Kirkkohallituksen järjestämässä ihmisoikeusfoorumissa, jossa
keskusteltiin hengellisestä väkivallasta ja siitä mitä evankelisluterilainen kirkko voi tehdä hengellisen
väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.
UUT:lla oli ständi virtuaalisilla Mielenterveysmessuilla 17. –22.11.2020.
Julkaisimme ensimmäistä kertaa tietoa toiminnastamme ruotsin ja englannin kielillä nettisivuillamme.

7. Vaikuttamistyö
Aloitimme vuonna 2019 aiempaa laajemman vuoropuhelun uskonyhteisöjen edustajien kanssa ja tätä
vuoropuhelua jatkettiin vuoden 2020 aikana. UUT:n edustajat ovat tavanneet seuraavien
uskonyhteisöjen edustajat: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, Suomen
evankelisluterilainen kirkko, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistys ja
Suomen Vapaakirkko. Uskonyhteisöillä on halua käydä keskustelua kanssamme ja pyrkiä ehkäisemään
ongelmia. Pisimmällä vuoropuhelussa UUT on Suomen Helluntaikirkon kanssa. Tapaamisia on
järjestetty säännöllisesti puolivuosittain. Vuoden 2020 aikana tämä vuoropuhelu julkistettiin siinä
mielessä, että siitä uutisoitiin Helluntaikirkon julkaisuissa ja Kotimaa-lehdessä.
Yllä kuvattuun vuoropuheluun liittyen UUT järjesti yhdessä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden
laitoksen kanssa seminaarin otsikolla “jäähyväiset hengelliselle väkivallalle”. Seminaari järjestettiin
7.2.2020 Eurooppasalissa Helsingissä. Seminaarissa oli noin 80 osallistujaa. Tapahtuma oli tiettävästi
ensimmäinen tilaisuus, jossa järjestöjen edustajat, viranomaiset, tutkijat ja uskonyhteisöjen edustajat
keskustelivat hengellisestä väkivallasta. Tilaisuudessa esiintyivät UUT:n puheenjohtaja Pia Puolakka,
toiminnanjohtaja Joni Valkila, Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu ja lapsiasiavaltuutettu Elina
Pekkarinen. UUT:n kutsusta seminaariin osallistui seuraavien uskonyhteisöjen edustajat: Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen
Helluntaikirkko ja Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistys.

8. 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 Researchand Information on Cults and Sects).
Joni Valkila osallistui etäyhteydellä pidettyyn Fecris-järjestön vuosikokoukseen 28.11.2020.

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
UUT on Ihmisoikeusliiton ja Kansalaisareenan yhteisöjäsen.
Osallistuimme Ihmisoikeusliiton vetämään perus- ja ihmisoikeusverkoston toimintaan. Verkostoon
kuuluu noin 20 ihmisoikeustyötä tekevää järjestöä, mukaan lukien nais- ja lapsijärjestöjä. Verkosto on
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löyhä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tiedonvaihto sekä yhteinen vaikuttaminen ajankohtaisissa
ihmisoikeuskysymyksissä.
Olimme mukana kunniaan liittyvän väkivallan vastaisessa verkostossa osallistuen sen järjestämiin
tapaamisiin.
Toiminnanjohtaja Joni Valkila osallistui Loisto setlementin Bahar-hankkeen ohjausryhmään
asiantuntijana. Hanke tukee kunniaväkivallan uhreja.
Saamme vertaistukitoimintaamme tiloja ilman korvausta yhteistyökumppaneiltamme. Näihin kuuluvat
Tampereen seudun vertaiskeskus (Tampere), Turvalinkki ry (Kuopio) ja Hyvän mielen talo (Oulu).
UUT on Hyvän mielen talo ry:n yhteisöjäsen.
Olemme mukana Pakolaisavun VeTo-verkostossa, joka on maahanmuuttajien vertaistoimintaa
järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto.

10. Lopuksi
Onnistuimme nostamaan uskonyhteisöissä esiintyviä ongelmia monipuolisesti julkisuuteen.
Vertaistukitoimintamme hyödytti satoja ihmisiä. Siirsimme onnistuneesti vertaistukitoimintaamme
etäyhteyksillä toteutettavaksi. Teimme vaikutustyötä, jonka seurauksena toivomme uskonyhteisöjen ja
muun yhteiskunnan puuttuvan nykyistä enemmän hengelliseen väkivaltaan.
Toimintamme suunnittelua jatketaan vuonna 2021 luomalla toiminnallemme strategia vuosille
2021-2024. Tästä on hyvä jatkaa toimintaamme.
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