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  Mitä hyvää, mitä huonoa netissä 

poikien näkökulmasta? 

  – Poikien Talon kokemuksia  

 



Tuki- ja neuvontapalvelu www.SINUIKSI.fi 

Neuvontatyöntekijät Jussi Nissinen ja Tommi P. 
Pesonen vastaavat seksuaaliseen suuntautumiseen 
ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin kysymyksiin 

 
Puhelinpäivystys: Ma 19-21 ja To 19-21, nro: 044 300 

2355 
Voit myös lähettää viestin anonyymisti verkon kautta 

milloin tahansa tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen: neuvontapalvelu@sinuiksi.fi.  

Palvelu on maksuton ja se on tarkoitettu 
kaikenikäisille eripuolilla Suomea asuville. 

 
Usein kysytään : 
• Ulostuloon liittyvät kysymykset 
• Itsemäärittely 
• Seksuaalisen suuntautumisen ja/tai sukupuoli-

identiteetin miettiminen omakohtaisesti tai esim. 
perheenjäsenen tai läheisen kokemusten kautta 

• Sosiaaliset paineet 
 

  





     
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä Poikien Talo? 

Poikien Talo on turvallinen, 
syrjinnästä ja kiusaamisesta 
vapaa, avoin yhteisö 10-28 -
vuotiaille pojille, miehille ja 
poikana olemista pohtiville. 
Poikien Talon tarkoituksena on 
tukea sinua tavalla, jonka itse 
koet parhaaksi, voidaksesi elää 
elämääsi omana itsenäsi kohti 
omia haaveitasi. 

 

  



Poikien Talossa voit: 
 

• Viettää aikaa yhdessä 
muiden poikien sekä 
turvallisten ja luotettavien 
aikuisten kanssa. 

• Keskustella halutessasi 
sinua mietityttävistä 
asioista yhdessä toisten 
poikien ja luotettavien 
aikuisten kanssa. 

• Kokeilla uusia asioita 

• Opetella uusia taitoja. 

 



Meille on tärkeää, että: 

 
• Saat olla aidosti oma itsesi 
• Saat kertoa itsestäsi ja elämästäsi 

sen, mitä itse haluat. 
• Saat olla mukana toiminnassa 

tavalla, joka tuntuu sinusta hyvältä. 
• Pääset ihmettelemään, etsimään ja 

kokeilemaan kaikkea sitä, mitä sinä 
olet, millainen tapa olla sinä tuntuu 
sinusta hyvältä, mitä sinä haluat, 
missä sinä olet hyvä, mitkä ovat 
sinun unelmiasi, mikä on sinun oma 
polkusi. Samalla rikastutat Poikien 
Taloa kaikella sillä, mitä sinä olet. 
 



Kaikki työntekijämme ovat miehiä 
ja meillä on vaitiolovelvollisuus. 
Poikien Talolla kohdellaan kaikkia 
yhdenvertaisesti ja 
kunnioittavasti riippumatta 
kulttuurisesta, etnisestä ja 
sosiaalisesta taustasta, 
uskonnosta, mielipiteestä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, 
terveydentilasta ja 
vammaisuudesta/vammattomuu
desta. 



• Olet tervetullut, 
hyväksytty ja arvokas juuri 
sellaisena kuin olet. 
Tule mukaan silloin kuin 
itse haluat 
Ole kanssamme se aika, 
minkä tarvitset 
Jatka elämäsi matkaa 
sitten, kun sinusta tuntuu 
että olet siihen valmis! 
  

 



Sukupuolisensitiivisyys 



Sukupuolisensitiivisyys 



Sukupuolisensitiivisyys 

- Herkkyyttä kunkin yksilölliselle 
sukupuolikokemukselle ja sukupuoli-identiteetin 
kehitykselle.  

- Miten kulttuuriset ja sosiaaliset odotukset 
vaikuttavat sukupuolen kokemiseen ja 
ilmentämiseen?  

- Löytää oma ominainen tapa olla ja määrittää 
itsensä (mies, nainen, muu …). 

 

 

 



Mikä on sukupuoli? 



Sukupuolen moninaisuus 

• Biologinen 
– Geneettinen perimä (evoluutio) 
– Kromosomit xx, xy, xxy, .. 
– Hormonaalinen (androgeeni/estrogeenihormonien –suhde 

raskauden aikana ja sen jälkeen) 
– Neurologinen (aivojen asteettainen ja mosaiikkimainen 

sukupuolittuminen raskauden aikana sekä aivojen kehitys 
syntymän jälkeen kuolemaan asti) 

– Anatominen 
• Sosiaalinen, kulttuurinen, juridinen  
• Psyykkinen 

– Kehollinen kokemus 
– Aistinen kokemus  (Sara Heinämaa): Sukupuolessa moni kokemus jää 

aistinvaraiseksi, yksilölliseksi, jakamattomaksi 
– Tunteet 
– Kognitiot (käsitteet, joita on käytössä, koko ajan kasvava valikoima) 

 Mahdollisuus hyvin monenlaisiin sukupuolikokemuksiin ja 
määrittelyihin 
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Poikien Talon kävijä 

 

• 10-28 –vuotiaat pojat, nuoret miehet ja omaa 
sukupuoli-identiteettiään pohtivat nuoret ja 
nuoret aikuiset. Käytännössä he koostuvat 
enimmäkseen 12-14, 15-17 ja 18-24 –vuotiaista.  

• Poikien Talon kävijät ovat pääasiassa tavalla tai 
toisella sisäänpäin oireilevia. Vetäytyminen, 
masentuneisuus, ahdistuneisuus ja toivottomuus 
värittää monen kävijän elämää.  

 



 

•  Taustalla on yksinäisyyttä, erilaisia 
ulkopuolisuuden kokemuksia, monenlaisia 
osattomuuden, vaille jäämisen ja kaltoinkohtelun 
kokemuksia. Osa on puolestaan hyvin omanlaisia 
ja persoonallisia ihmisiä, jotka ovat erottuvien 
ominaisuuksiensa ja piirteidensä vuoksi jätetty 
ulkopuolelle.  



• Itsensä hyväksyminen, omien identiteettien ja 
minän vahvistuminen on myös hyvin yleinen 
teema. Lisäksi omaan nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteen voi liittyä näköalattomuutta ja 
toivottomuutta. Moni joutuukin kamppailemaan 
ympäristöstä tulevien odotusten ja vaatimusten 
sekä asetettujen roolien kanssa ja kokevat, etteivät 
voi olla oma itsensä.  

 



Miten kasvatamme poikia? 

  



Miten kasvatamme poikia? 



Poikakoodi vaikuttaa haitallisesti poikien 
kasvuun ja kehitykseen  

 

  
•  Poikien on toteutettava tietynlaista käsitystä poikana 

olemisesta, jotta tulevat hyväksytyksi yhteisössä. 
Poikakulttuurissa tulee olla valmis raivaamaan oma 
tilansa poikien keskinäisessä valtahierarkiassa ja 
olemaan tässä prosessissa valmis ”ottamaan hittiä”. 
Saadakseen tilaa, omat tarpeet sekä tekemisen ja 
olemisen tavat on mukautettava poikakoodiin 
sopiviksi tai jää armotta sivuun. Väkivallan uhka, 
kiusaaminen ja väkivaltakokemukset ovat jatkuvasti 
läsnä poikien arjessa.  



• Poikien on myös vaikea sanoittaa ja ilmaista 
sisäistä maailmaansa. Miesten maailma 
näyttäytyy edelleen kovana ja suorituskeskeisenä, 
eikä esimerkiksi herkkyyden, avun pyytämiselle ja 
oman haavoittuvuutensa esille tuomiselle ole 
tilaa. Vaikka ystävyyssuhteita olisikin, niin omista 
asioista ja huolista on silti haastavaa puhua.  

”99 oivallusta Poikien Talo –hankkeesta” 



Poikien Talon kävijöiden kommentit 
netistä 

• En edes tiedä, mikä some 
on. 

• Kiusaaminen 

• Nettisyrjiminen 

• Ei paras paikka luottaa 

• Voi esittää muuta kuin itse 
on 

• Mielipiteensä julki 

• Yhteydenpitoväline 

• Ei välttämättä tunne 
kaikkia kavereita 

• Ei mitään pahaa 

• Hyödyllinen juttu 

• You tube 

• Pelaaminen 

• PORNO 

 



Miten keskustella pornosta? 



Mitä eroa? 

Pornossa Elämässä 



Pornosta 

• Mitä on? 

• Miksi tehdään? 

• Miksi katsotaan? 

• Voiko katsomisesta olla hyötyä? 

• Voiko katsomisesta olla haittaa? 





• tommi.p.pesonen@poikientalo.fi 

 

 

• KIITOS! 
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