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Maria Akatemia ry

• Valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, 
joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää 
hyvinvointia

• Teemme työtä ja vaikutamme nuorten, naisten, 
perheiden ja yhteisöjen parissa

• Toimintamuotomme ovat

• Ehkäisevä väkivaltatyö

• Hyvinvointia tukeva toiminta

• Työelämäpalvelut

• 15 työntekijää + kouluttajat + muut asiantuntijat

• 2020 tavoitimme toimintaamme n. 4 000 henkeä
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Naisenväkivalta.fi-, 
Demeter- ja Keijun varjo 
-työmuodot

Apua ja tukea tytöille ja naisille, jotka 
käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä 
väkivaltaa.

• Chat ja puhelinpäivystys

• Yksilökeskustelut 

• Vertaisryhmät

Ammattilaisten ja opiskelijoiden 
kouluttaminen ja konsultointi sekä 
vaikuttamistyö.



Toiminnan tavoitteet

• Oman väkivallan tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 
vastuunotto

• Toivon herättäminen

• Itseymmärryksen syveneminen

• Omiin juuriin sekä sukupolviketjuihin tutustuminen

• Tunteiden tunnistamisen ja tunnesäätelytaitojen vahvistaminen

• Uusien toimintamallien löytyminen

• Itsemyötätunnon ja itsearvostuksen merkityksen 
ymmärtäminen

• Omien rajojen tunnistaminen
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Nuorten naisten väkivallan ilmiö

• Henkinen väkivalta

• Vaikeampi tunnistaa, ei jätä fyysisiä jälkiä

• Apua haetaan usein silloin, kun pelätään henkisen väkivallan muuttuvan fyysiseksi

• Toisaalta työskentelyn aikana saatetaan tunnistaa omaa käyttäytymistä uudella tavalla

• Itseen kohdistuva väkivalta

• Fyysistä ja psyykkistä

• Ei pidetä vakavana, vähätellään

• Tunnesäätelykeino

• Voi olla myös vallankäytön väline

• Seurusteluväkivalta

• Usein molemminpuolista, vaikkei välttämättä asiaa tunnisteta

• Aiempien ihmissuhteiden vaikutus, kasvattajien malli

• Riskinä normalisoituminen ja parisuhdemallin vääristyminen
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Miksi väkivalta satuttaa
tekijäänsä?

• Väkivallan käyttäminen voi herättää voimakkaita
syyllisyyden ja häpeän tunteita

• Aiheuttaa merkittävää kuormitusta

• Muun väkivallan käyttäminen voi lisätä itseen kohdistuvaa
väkivaltaa

• Kriittinen ja armoton suhtautuminen itseen, itsen
vahingoittaminen ja omien tarpeiden laiminlyöminen

• Väkivallan käyttäminen voi vaikuttaa haitallisesti sosiaalisiin
suhteisiin

• Epävarmuus suhteiden jatkumisesta, suhteiden
katkeaminen

• Väkivallan käyttämisellä voi olla kauaskantoiset seuraukset

• Rikosoikeudelliset seuraukset, vaikutukset omaan
mielenterveyteen
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Väkivallan tunnistamisen ja 
tunnustamisen tärkeys

• Väkivallan käyttämisestä on usein vaikea puhua, 
siihen liittyy häpeää ja syyllisyyttä

• Ammattilainen on merkittävässä roolissa 
rohkaisemassa nuorta puhumaan

• Naisen torjutuksi tulemisen kokemus 
väkivallantekijänä syventää naisen häpeän tunnetta 
ja voi jättää koko perheen vaille tarvittavaa apua 
(Keiski, 2018)

• Oman väkivaltaisen käyttäytymisen lopettamisen 
ensimmäinen askel on myöntää se ja ottaa vastuu 
siitä, mitä on tehnyt (Lattu, 2016)

• Myös ”kympin tyttöys” voi olla merkki väkivallan 
käyttämisestä
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Tervetuloa 
webinaareihin, 
ryhmätoimintaan
ja koulutuksiin

Webinaarit

8.11. Tabut ihmistyössä. Miten auttaa aggressiivista naista?

18.11. Keijun varjo – Nuorten naisten väkivallan ilmiö ja sen 
tunnistaminen

9.12. Tabut ihmistyössä. Miten auttaa aggressiivista naista?

Keijun varjo –tunneryhmät verkossa

15.11.-29.11. Lyhytryhmä (3x)

17.11.2021-26.1.2022 Teemaryhmä: itsetuhoisuus (10x)

Koulutukset

Tulevaisuuden työnohjaajakoulutuskoulutus 2022-2024

Pysy ajantasalla, tilaa Maria Akatemian uutiskirje!

https://www.mariaakatemia.fi/yhdistys/yhteystiedot/tilaa-
uutiskirje/
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Tukea ja voimaa 
vertaisryhmästä

Kuuntele 
Keijun varjo -podcast 

jakso

Maria Akatemia podcast
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Ihminen hyväksytään, 

väkivaltaa ei.

Emmi Kyyhkynen

ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija

emmi.kyyhkynen@maria-akatemia.fi

p. 040 554 8017

Elina Rajaniemi

ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija

elina.rajaniemi@maria-akatemia.fi

p. 040 829 4345

keijunvarjo.fi
@keijunvarjo
@mariaakatemia


