
 

 

  



Johdanto 

 

Lasten vertaistarinoita väkivallan kokemuksista kirjanen on tuotettu ja toteutettu 
Lahden ensi ja turvakodilla Tukea ja turvaa tässä ja nyt - lapsi ei voi odottaa! – 
hankkeessa osana lasten ja nuorten vertaistarinapajoja. Hankkeen lapsityöntekijä 
työskentelee Väkivaltatyön avopalvelussa ja kohtaa lapsia ja nuoria, joiden elämässä 
on väkivallan tai turvattomuuden kokemuksia lähisuhteissaan. Hanke on osa Kaikille 
eväät elämään – avustusohjelmaa eriarvoisuuden vähentämiseksi (2017–2020), 
edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjuu 
ylisukupolvista syrjäytymistä. 

Vertaistarinapajassa lapsi tai nuori on saanut käsitellä turvallisesti kokemuksiaan 
väkivallasta tai turvattomuudesta, ja hän on kirjoittanut kokemuksistaan 
vapaamuotoisen tarinan. Vertaistarinassa on huomioitu kirjoittajan yksityisyyden ja 
anonymiteetin säilyminen. Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille sekä kiitos, että 
mahdollistitte Lasten vertaistarinoita väkivallan kokemuksista kirjasen syntymisen. 
Lämmin kiitos Krista, että loihdit kirjasen kauniin ulkoasun. Toivottavasti nämä 
vertaistarinat luovat toivoa lukijoilleen. 

Väkivaltatyöntekijä, lapsityö 
Leena Tolonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstit ja sisältö: Vertaistarinapajaan osallistuneet lapset ja nuoret 

Ulkoasu ja taitto: Krista Viitala 



Minun tarinani 

 

Kävin Etelä-Suomessa päiväkotia, lähellä asuinpaikkaani. Olin ainoa tyttö siellä, 
mutta tulin hyvin toimeen muiden kanssa. Perheeseeni kuului äiti, isä ja pikkuveli. 

Lapsuuteni ei ollut kuitenkaan mitään unelmaelämää, sillä isäni oli alkoholisti ja 
riiteli usein äidin kanssa. Kerran isä tuli humalassa kotiin, ja sitten alkoi taas kauhea 
riita. Olin jo tottunut siihen mitä näin, ja olin aivan pelon vallassa. Kerran yritin jopa 
puolustaa äitiäni, yrittämällä saada isän pois hänen kimpustaan. 

Pari vuotta eteenpäin äitini sai toisen pikkuveljeni. Meillä oli kiva naapuri, jota 
kutsuimme häkkimieheksi ja tämä kyseinen naapuri oli yleensä isäpuoleni. Äiti ja isä 
eivät olleet lopettaneet riitelemistä senkään jälkeen. 

 

Pari vuotta myöhemmin vanhempani erosivat ja muutimme turvakotiin. 
Olin iloinen, koska kaikki se väkivalta oli ohi. 

Asuimme turvakodissa ehkä vuoden tai kaksi, kunnes muutimme pois. 
Siitä pari kuukautta eteenpäin isäpuoleni tuli kuvioihin ja nykypäivänä 

kaikki on hyvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Nuoren vertaistarina 

 
”Ihan pienenä, ihan syntymästä asti eskari-ikäiseksi mun elämä oli melkein jopa 
täydellistä. Tehtiin kaikkea kivaa koko perheen kanssa, esimerkiksi käytiin 
huvipuistoissa, kylpylöissä ja vietettiin muuten vaan aikaa yhdessä ja oli aina 
hauskaa, jos voisin sanoa. 

Mutta sitten mun vanhemmat erosivat ja siitä elämä alkoi mennä vähän 
huonommin. Alussa se ei edes sinänsä hirveästi mua haitannut, mutta sitten niille 
tuli niin huonot välit, ettei ne enää pystyneet juttelemaankaan. Silloin olin ujo ja 
tykkäsin enimmäkseen olla yksin. Alakoulussa ollessani äitini tapasi uuden miehen, 
josta en alkuunkaan hirveämmin tykännyt.  

 

Noh, ajan myötä selvisi, että tämä 
kyseinen mies onkin narkkari, 
väkivaltainen ja patologinen valehtelija. 
Äitini ei sitä tajunnut alussa, joten he 
jatkoivat yhdessä oloa ja menivät 
naimisiin. Joidenkin vuosien kuluessa 
äidin miesystävä alkoi olla fyysisestikin 
väkivaltainen ja vielä enemmän 
henkisesti väkivaltainen, myös minua 
kohtaan. Tällä hetkelläkin äitini on 
edelleen miesystävänsä kanssa yhdessä, 
mutta eroamassa hänestä. Itse toivoisin, 
että he eroaisivat. 

 

Asun sijoitettuna ja se ei haittaa. Koulussakin menee hyvin ja pian on jo riparikin 
tulossa. Mielestäni, jos on samassa tilanteessa, niin kannattaa ajatella vain 
nykyhetkeä päivä kerrallaan, että kyllä siitä selviää ja sivuuttaa pahaa mieltä, vaikka 
kuuntelemalla musiikkia, koska se auttaa minua. Itse toivon, että asiat vielä 
selviäisivät äitini suhteen ja toivon, ettei kenenkään muun tarvitsisi joutua tämän 
kaltaisiin ristiriitoihin. Pitää yrittää aina muistaa, että kyllä asioista selviää! 

 

 



 

Kannattaa myös käydä juttelemassa jollekulle pahasta olosta tai mieltä 
kaivertavista asioista, koska itseäni se on auttanut, kun pääsee 

kertomaan ihmiselle, joka ei kerro niitä eteenpäin. Koska sitten ne eivät 
enää mietitytä niin paljoa. 

 

Aikuisuudesta ajattelen, että pitää osata olla aikuinen ja ei sotkea lapsia omiin 
asioihin ja kannattaa pitää ihmissuhteet hyvänä, eikä pilata niitä. Esimerkiksi asioita 
ei pidä ottaa liikaa itseensä ja pitää osata ajatella myös muita ihmisiä. Väkivaltaa en 
itse ymmärrä tai salli muuta kuin itsepuolustamistarkoituksessa. 

Tulevaisuudelta toivon, että pääsisin jo riparille ja isona saisin toimia 
lastenlääkärinä. Saisin muuttaa sukulaiseni kanssa uuteen kotiin, jossa olisi 
lemmikkikaloja, tai saisin muuttaa äidin luokse, jos se olisi mahdollista. Toivon, että 
ihmiset eivät lupaisi asioita turhaan ja perheessäni ei olisi riitoja ja kaikki eläisivät 
terveinä ja onnellisina elämäänsä.” 

 

 

  



Lapsuus ennen koulua 
Ystävät ja heidän kanssa oleminen ykkösjuttuna, eli ystävien kanssa oleminen oli 
perus päivää. Kaikki oli hyvin. Vaikka kaaduttiin, siitä noustiin joko omin voimin, tai 
parhaan ystävän avulla. 

Koulun aloitus 1–5 lk. 
1–5-luokilla tuntui isolta, vanhalta ja kypsältä. Ystävät olivat edelleen ykkösjuttu. 
Kaveriporukka pysyi about samana koko ajan. Vaikka heitä muutti pois, heitä myös 
tuli. 

5 lk. 
Ystäviä menee ja tulee samaan malliin, mutta nykyään saattaa mennä välitkin 
joidenkin kanssa. Se on arkipäivää ja siitä pitää vain nousta, selvitä ja jatkaa elämää 
samaan malliin.  

 

 

Vaikka joskus tuleekin kiviä, 
vuoria, puskia tai jopa 

piikkilankaa vastaan, ne pitää 
kohdata ja jatkaa eteenpäin. 

 

 

 

Tulevaisuudessa 

Ystävien kanssa menee hyvin, vaikka tulee joskus hidasteita tulevaisuuden suhteen. 
Ystävistä ylipääseminen ei ole aina helppoa, mutta aina jatketaan eteenpäin. 
Tulevaisuuteen kuuluu ystäviä, aina. Muista se. Ystävät, joille voi kertoa ihastus 
asioista yms. ovat parhaita. Älä anna heidän mennä. 

Jos sinulla on ystäväpulmia, pinnistele ja yritä saada asiat kuntoon. Sinä 
pystyt siihen! Älä käytä väkivaltaa kinoissa tai riidoissa, koska se vain 

pahentaa asioita. 



Tarinani 
Lapsena perheeseeni kuului äiti ja isä. Kun olin pienempi, olin päiväkodissa. Siellä oli 
hauskaa ja minulla oli monta kaveria. 6-vuotiaana tapasin meidän naapuriin 
muuttaneen tytön, jonka kanssa ystävystyimme. Olemme parhaita ystäviä edelleen. 

Koulussa oli minusta alusta asti kivaa, sillä se sujui hyvin. Välitunneilla leikimme aina 
ulkona uusien koulukavereideni kanssa. Naapurin tytön ja minun välinen ystävyys 
säilyi hyvänä, vaikka emme olleetkaan samassa koulussa.  

Yläasteella säilyi samat ystävyyssuhteet kuin ala-asteellakin. En koskaan ole riidellyt 
ystävien, joten minun ystävyyssuhteet eivät ole olleet ikinä ongelmallisia. 
Koulunkäynti vaikeutui yläasteen alussa ja kouluhommia tuli paljon enemmän, 
jolloin stressikin lisääntyi. Myös kotona oli enemmän riitoja, sillä olin eri mieltä 
asioista vanhempieni kanssa. Riidoissa saatoimme huutaa toisillemme, mutta 
saimme lopulta ne sovittua. 

Tulevaisuudessa halua pitää yllä ystävyyssuhteita, keskittyä harrastuksiini ja jatkaa 
opiskeluani.  

 

Väkivalta on aina tilanteesta riippumatta väärin. Väkivallasta pitää 
uskaltaa puhua ja apua on tarjolla. 

 

 

  



 


