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EXIT – POIS PROSTITUUTIOSTA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2016
EXIT - POIS PROSTITUUTIOSTA RY perustettiin vuonna
2008 tarkoituksenaan edistää prostituutiossa toimivien
irrottautumista prostituutiosta. Yhdistyksen työn keskiössä vuonna 2016 oli nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisevä toiminta. Yhdistys osallistui vuoden 2016 aikana myös prostituutiosta
käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimi
seksuaalisen kaltoinkohtelun asiantuntijana.

Nuorten Exit on saavuttanut vakiintuneen aseman toimintaympäristössään, mistä kertoo myös lisääntyneet
verkosto-, koulutus-, konsultointi- ja yhteistyöpyynnöt
sekä muutamassa vuodessa moninkertaistunut asiakastyö.

HALLINTO
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AK-AVUSTUS vuonna
2016 oli 163 000 euroa. Lisäksi saatiin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen projektiavustusta 60 000 euroa.
Yhdistyksen tilinpäätös vuonna 2016 oli +228,24 ylijäämäinen. Toimintavuonna saatiin myös avustusta
opetus- ja kulttuuriministeriöltä 25 000 euroa, josta
puolet käytettiin vuoden 2016 puolella. Vuonna 2016
Exit ry:n kevätkokous pidettiin 25.4.2016 ja syyskokous
29.11.2016. Hallitus kokoontui 11 kertaa, joista yksi kokous oli sähköpostikokous. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:
Henna Leppämäki (puheenjohtaja), Tanja Lehtoranta
(varapuheenjohtaja), Elina Aaltio, Elina Hatakka, Anu
Niilo-Rämä (talousvastaava), Mona Rautelin, Laura
Rapo, Annukka Tapiola ja Piia Vaara. Työvaliokunnan
muodostivat puheenjohtajisto, talousvastaava ja toiminnanjohtaja.

Nuorten Exit aloitti hankkeena vuonna 2010 nimellä
Exit-hanke ja Raha-automaattiyhdistys vakinaisti rahoituksen vuonna 2014. Tavoitteena on alusta alkaen
ollut kehittää sekä ennaltaehkäiseviä työmuotoja että
auttamistyötä. Nuorten Exitin tavoite on ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja
vastikkeellista seksiä, tärkeimpänä kohderyhmänä ovat
13–29-vuotiaat nuoret. Ennaltaehkäisevän työn lisäksi
Nuorten Exitin toimintaan kuuluu asiakastyötä, ammattilaisten koulutusta, vaikuttamistyötä ja vapaaehtoistoimintaa.
Raha-automaattiyhdistyksen vakinaisen rahoituksen lisäksi Nuorten Exitillä on opetus-ja kulttuuriministeriön
rahoittama Verkkotyön kehittämisprojekti, jonka toinen
projektivuosi loppuu huhtikuussa 2017. Kansainväliselle Euroopan komission rahoittamalle kahden vuoden
Distrupt Demand -projektille, jossa Exit - pois prostituutiosta ry on yhteistyökumppanina, myönnettiin rahoitus
joulukuussa 2016. Projektia koordinoi Dublinissa toimiva Immigration Council of Ireland.

Vuonna 2016 henkilöstössä tapahtui muutoksia. Alkuvuoden 2016 Exit ry:n toiminnanjohtajana toimi Tanja
Auvinen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Mirka
Kartanon sijaisuutta hoitava Anna Nuotio, verkkotyön
projektivastaavana ja suunnittelija Riikka Forss ja suunnittelija Ilona Mäen sijaisena Johanna Velling. Huhtikuussa 2016 Auvinen jäi tehtävästään työvapaalle, ja
hänen sijaisekseen valittiin Anna Nuotio. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtäviä hoiti tuntityöläisenä
kesään 2016 asti Sini Pursiainen, kunnes Mirka Kartano palasi takaisin toimeensa elokuussa. Lisäksi vuoden
aikana harjoittelunsa Exitissä tekivät Sini Pursiainen,
Fanni Ali-Melkkilä, Merja Huuhka ja Satu Bergström.

Työ- ja toimintamuotojen kehittyessä yhdeksi ydinasiaksi on noussut ymmärrys siitä, että on tärkeää puhua
seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, johon vastikkeellinen
seksikin ilmiönä kuuluu. Seksuaalinen kaltoinkohtelu
kattaa sekä kriminalisoidun hyväksikäytön että muut
kaltoinkohtelun kokemukset. Usein eri kaltoinkohtelun
muodot liittyvät toisiinsa ja tämä on tärkeää ymmärtää
sekä auttamistyön että rikosprosessin näkökulmasta.
Nuorten kohtaaminen verkossa, tapahtumissa, nuorten
ryhmissä ja kouluissa sekä kouluterveyskyselyt ja lapsiuhritutkimukset vahvistavat ymmärrystä siitä, että seksuaalinen kaltoinkohtelu on nuorten arjessa yleistä.

Työntekijöille järjestettiin säännöllinen työnohjaus. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Christine Nenonen Necarex
Oy:stä ja tilintarkastajana toimi Hannele Stenmark BDO
Oy:stä. Exit ry:n toimipiste vaihtui alkuvuoden aikana
osoitteeseen Annankatu 29 A 5. Syyskuusta loppuvuoteen saakka jouduttiin olemaan väistötiloissa sisäilmaongelman takia.
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EXIT – POIS PROSTITUUTIOSTA RY:N ARVOT

Vuoden 2015 kevätkokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen arvot.

FEMINISMI
Muutamme yhteiskuntaa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten
yhdenvertaisuus saavutetaan. Tämä tehdään purkamalla eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä valtarakenteita, normeja ja stereotypioita.

SEKSUAALINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
Vahvistamme seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus
koskemattomuuteen ja vapaus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan toisten
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

ROHKEUS
Uskallamme ottaa kantaa ja vaikeita asioita puheeksi. Rohkaisemme muita
kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan turvallisesti.

OSALLISUUS
Työskentelemme toimijuutta vahvistaen ja yhteistä asiantuntijuutta rakentaen
vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

VASTUULLISUUS
Toimimme vastuullisesti omia ja toisten rajoja kunnioittaen.
Edistämme vastuullisuuteen oppimista yksilötasolla ja yhteiskunnassa.
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NUORTEN EXIT - TOIMINTAKERTOMUS 2016
Ennaltaehkäisevä työ

VERKOSSA

VERKKOTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI

NUORTEN EXITIN ENNALTAEHKÄISEVÄN verkkotyön
tarkoitus on tuottaa verkkoon voimavarakeskeistä,
seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistavaa sisältöä, jonka avulla tarjotaan nuorille tietoa ja pyritään
madaltamaan kynnystä hakeutua tuen piiriin. Nuorille
suunnatussa ennaltaehkäisevässä verkkotyössä käytettäviksi sovelluksiksi vakiintuivat vuoden 2017 aikana
Instagram, Snapchat sekä YouTube. Verkkosivuilla
julkaistiin lähes kuukausittain nuorille suunnattu blogipostaus. Julkaistuissa materiaaleissa näkyi tänäkin
vuonna niin työntekijöiden, kuin harjoittelijoiden ja
vapaaehtoistenkin käden jälki.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ON rahoittanut
Nuorten Exitin ennaltaehkäisevän verkkotyön kehittämishanketta kaksivuotiskaudella 2015–2017, jonka
myötä on uudistettu nuoriin kohdistuvan seksuaalisen
kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäisevää työtä verkossa. Vuosi 2016 oli hankkeessa
kokeilevan sisällöntuotannon sekä verkkotyön arvioinnin aikaa.

Verkkotyön olemassa olevia työmuotoja arvioitiin ja
kehitettiin entistä paremmin kohderyhmämme tarpeita
vastaaviksi, pyrkimyksenä tavoittaa entistä laajempi
joukko nuoria ja taata, että nuoret saavat monipuolisesti
tietoa heille kuuluvista oikeuksista ja tukipalveluista.
Kohderyhmään kuuluvien nuorten osallisuutta korostettiin järjestämällä viisi alueellista kehittämisryhmää
eri puolilla Suomea, joissa vapaaehtoiset nuoret arvioivat verkkotyön sisältöjä, alustoja sekä käytettävyyttä.
Verkkotyötä on kehitetty ryhmistä saadun palautteen
perusteella sisällöllisesti, sekä nuorten parhaiksi
kokemiin sosiaalisen median väyliin keskittymällä.
Kehitystyö jatkuu vielä keväällä 2017, jolloin mm. parannetaan verkkosivujen käytettävyyttä sekä saatetaan
loppuun nuorten kanssa yhteistyössä käsikirjoitettu
videoprojekti.

Lisäksi vuoden aikana käytiin teemallisia ryhmäkeskusteluja yhteistyökumppaneiden palstoilla sekä ryhmächateissä: Demin ja Suomi24:n keskustelupalstoilla
annettiin tietoa ja kysyttiin nuorten mielipiteitä mm.
homottelusta, omista rajoista sekä seurustelun pelisäännöistä. Nuorten Exit oli myös keskustelijavieraana
EHYT ry:n Hubu-bussissa Habbo.fi-sivustolla sekä
EHYT ry:n, Verken ja Allianssin yhteisessä Periskooppi-chatissa.
Suomen Mielenterveysseura kutsui Nuorten Exitin
osaksi Ylen ja mielenterveysjärjestöjen valtakunnallista, nuorille suunnattua Sekasin-kampanjaa. Osana
verkkotyötämme tuotimme sosiaalisen median sisältöä
kampanjan ympärille sekä olimme mukana päivystämässä kahdenkeskisissä Sekasin-chateissa, joissa tarjottiin nuorille tietoa, tukea ja palveluohjausta.
Vuosi 2016 oli Nuorten Exitin aktiivivuosi Nuorille
suunnatun verkkotyön foorumissa (NuSuVeFo), jossa
se oli osana työrukkasta koordinoimassa verkoston toimintaa, sisältöjä ja yleiskokouksia. Lisäksi Nuorten Exit
vaikuttaa nuorille suunnatun verkkotyön käytäntöihin
työskentelemällä verkkotyön ilmoitusvelvollisuuksia
koskevassa työryhmässä sekä yksilöohjauksen työryhmässä, joissa kehitetään verkkotyön ammattieettisiä
käytäntöjä ja nuorten kohtaamista netissä.
Verkkokeskustelut

344 tavoitettua nuorta

Instagram-seuraajat

1 300 henkilöä
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JALKAUTUMINEN

KOULUVIERAILUT

VUODEN 2016 AIKANA jalkautumista keskitettiin Nuorten Exitin toiminnassa, kun nuorten tavoittamisen
tehokkaimmaksi väyläksi todettiin verkkotyö. Tavoitteena vuonna 2016 oli yhä tehokkaampi tiedon vaihtaminen, havainnoiminen sekä yhteistyökumppanien tarpeisiin vastaaminen. Yhteisillä jalkautumisilla muiden
toimijoiden kanssa pyrittiin viemään seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisen ja puheeksiottamisen taito
osaksi nuorten pariin jalkautuvien perustyötä. Jatkossa
Nuorten Exitin työntekijä lähtee muille toimijoille
työpariksi silloin, kun nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu herättää kysymyksiä tai puhuttaa jollakin alueella.
Jalkautumisilla huomioitiin edelleen myös nuorten
kohtaaminen ja heille palveluista tiedottaminen.

VUONNA 2016 jatkettiin kouluvierailuiden tekemistä.
Vastaanotto kouluvierailuilla oli erittäin positiivista.
Tunneilla syntyi keskustelua ja oli selvää, että nuoret
tunnistivat vastikkeellinen seksin sekä seksuaalinen
kaltoinkohtelun teemoja. Tuntien jälkeen pyydettiin
sanallinen palaute tuntien sisällöstä. Palaute oli suurimmaksi osaksi kiittelevää ja positiivista. Nuoret saivat
oppituntien yhteydessä jättää kysymyksiä Nuorten
Exitin verkkosivujen Kysy ja lue -palstalle. Kysymyksiä
jätettiin ahkerasti ja aiheet koskivat yleensä seksuaalista kaltoinkohtelua.

Vuonna 2016 vapaaehtoisten osallistuminen kouluvierailuiden tekemiseen mahdollisti yhä useamman
nuoren tavoittamisen. Nuorten Exit jatkaa vapaaehtoistyön kehittämistä siten, että vapaaehtoiset voisivat
pyörittää kouluvierailuita yhä enemmän. Oppituntien
lisäksi osallistuttiin Espoon ja Helsingin kaupunkien
yläkoululaisille järjestetyille seksuaaliterveysmessuille:
LOVE-messuille ja Happy Sexi -tapahtumaan.

Nuorten Exitin tärkeimpiä jalkautuvia kumppaneita toimintavuoden aikana ovat olleet Aseman Lapset ry sekä
Vantaan kaupungin koordinoima Nuorisotyö raiteilla
-hanke.
Kohdatut nuoret			96
Tavatut yhteistyökumppanit

53

POIMINTOJA NUORTEN
KOULUVIERAILUPALAUTTEISTA:

Kouluvierailut 		

67

Tavatut nuoret 			

2 106

Tavatut opettajat 		

78

Vapaaehtoisten pitämät tunnit

57

”Nyt tiedän mitkä kaikki asiat on seksuaalista kaltoinkohtelua”
”Miksi tästä ei puhuta enemmän?”
”Tuollaista ei saa käydä kellekään. Kaikkien pitää
saada apua!”
”Tunti oli hyvä ja sain tietää joitakin asioita mitä en
ennen ollut tiennyt. Jatkakaa vain samaan malliin.
On hyvä esitys”
” Opin että tällainen järjestö on olemassa. Sille
tulee ainakin mulla käyttöä. Kiitos.”
Nuorten Priden musiikkivideoraati alkamassa
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KOULUTTAMINEN

POIMINTOJA
KOULUTUSPALAUTTEISTA:

NUORTEN EXIT SAI useita koulutuspyyntöjä, mutta
tarjosi myös oma-aloitteisesti koulutuksiaan edistääkseen nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun
ennaltaehkäisyä. Koulutuksissa käsiteltiin nuorten
seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin
tunnistamista ja puheeksiottoa vahvistaen ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua
kohdannut nuori.

“Nuorten oma järjestyksenvalvoja piti saamastaan
koulutuksesta pitämääsi (Nuorten Exitin) sessiota nuorten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta mieleenpainuvimpana ja eniten uutta tuovana omaan
työhönsä. Hän myös puhui näistä asioista, kun
pidimme koko ostoskeskuksen järjestyksenvalvojille
koulutusta.”

Koulutuspyyntöjä tuli myös verkkotyön hyviin käytäntöihin liittyen, ja kuluneena vuonna Nuorten Exit
koulutti ensi kertaa muita ammattilaisia myös verkossa
tehtävästä tieto- ja neuvontatyöstä.

“….meidän porukat pitivät teidän esitystä
marraskuussa tosi hyvänä ja omaa
ammattitaitoa lisäävänä.”

Toimintavuonna koulutettiin monipuolisesti nuorten
parissa toimivia aikuisia mm. Walkers-toiminnan
aluetyöntekijöitä, kauppakeskuksen henkilökuntaa ja
järjestyksenvalvojia, eri tahojen nuorisotyöntekijöitä
sekä prometeus-leirien ohjaajia.

“Hyvä keskustelu ja diat, aihe tuli tutummaksi ja
helpommaksi lähestyä”

Verkkotyön kehittämisryhmien yhteyteen päätettiin
yhdistää Nuorten Exitin ammattilaisille suunnattu koulutus maakunnissa. Keväällä 2016 kierrettiin neljässä
kaupungissa eri puolilla Suomea, joissa toteutettiin
ammattilaisten koulutus yhtäaikaisesti nuorten verkkotyön kehittämisryhmän kanssa. Näin saatiin sekä
hyödyllistä tietoa ja ideoita kohderyhmän nuorilta sekä
vahvistettiin alueen ammattilaisten osaamista ja heidän
välisen yhteistyön sujuvuutta seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa. Tämä kehittämistä ja koulutusta yhdistävä osallistava alueellinen työmalli valittiin Talentian
Hyvä käytäntö -kilpailun loppuvaiheeseen. Työmalli
esitellään valtakunnallisilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa 2017.

“Kouluttajat olivat erinomaisia, kiitos! Hyviä puhumaan ja monipuolisia.”
“Ammattitaitoinen ja motivoitunut kouluttaja.”
“Auttoi löytämään sanoja sanoittamiseen
huolen puheeksiottamisessa.”

Koulutuksia			27
Koulutettuja ammattilaisia

347

Myytinmurtaja-kuvasarja on hyvä esimerkki nuorille
suunnatusta ennaltaehkäisevästä työstä somessa.
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NUORTEN RYHMÄT

ASIAKASTYÖ

TOIMINTAVUODEN AIKANA järjestettiin nuorille sekä
ennaltaehkäiseviä, että kehittämiseen suunniteltuja
ryhmiä. Ennaltaehkäisevissä ryhmissä käsitellään seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja toiminnallisten menetelmien avulla.
Helsingin lastensuojelun kriisityö ja vastaanotto -toiminnan kanssa järjestettiin useampi nuorten ryhmä
yhteistyössä. Tässä yhteistyössä tarkoituksena on kohdistaa ennaltaehkäisevää toimintaa kodin ulkopuolelle
sijoitettuihin nuoriin, joilla on muita nuoria suurempi
riski joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Toteuttamalla ryhmiä yhdessä laitosten ohjaajien kanssa,
sekä tarjoamalla heille ohjeistusta ryhmien ohjaamiseen, pyrittiin myös fasilitoimaan laitosten henkilökuntaa itse jatkamaan aiheen käsittelyä nuorten kanssa.

NUORTEN EXIT TARJOAA keskustelutukea, neuvontaa ja
palveluohjausta 13–29-vuotiaille nuorille sekä heidän
läheisilleen. Asiakastyöhön osallistuvat työntekijöiden
lisäksi nuorten kohtaamiseen koulutetut vapaaehtoiset.

Keskiviikkoisin klo 16–18 auki oleva kahdenkeskinen
chat on nuorelle ja hänen läheisilleen nimetön ja luottamuksellinen. Lisäksi yhteyden saa jättämällä viestin
Kysy&Lue-palstalle verkkosivuilla tai lähettämällä
sähköpostin. Myös kouluvierailuilla ja tapahtumissa on
ollut mahdollista jättää nimetön kysymys, johon vastuksen voi lukea Kysy&Lue-palstalta. Yhteydenottojen
määrä jatkoi kasvamista myös vuonna 2016.
Nuorten Exit toimii myös konsultoivana tahona nuorten
parissa toimiville ammattilaisille erilaisissa ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen liittyvissä tilanteissa. Yhteydenottoja tuli vuoden aikana mm. muista nuorten
neuvontapalveluista, keskustelupalstojen ylläpidosta
sekä nuorisotyön kentältä.

Kehittämisryhmissä toimittiin myös teeman ympärillä,
sekä tuettiin samalla nuorten osallisuutta ja tuotettiin
tietoa nuorten tarpeista palvelun kehittämistä varten.
Nuorten ryhmiä järjestettiin osana OKM:n verkkotyön
kehittämisen hanketta mm. Walkers-taloilla ympäri
Suomea. Ryhmien tulokset tullaan jalkauttamaan Nuorten Exitin verkkotyöhön vuoden 2017 aikana.

Asiakasyhteydenotot 			

338

Ryhmiin osallistuneet nuoret		

91

Ammattilaisten konsultoinnit 		

17

Ryhmiin osallistuneet ammattilaiset

21

Vapaaehtoistunnit asiakastyössä

34

Kysy&Lue-palsta toimii Nuorten Exitin nettisivuilla.
Kysymyksiä voi jättää kouluvierailuiden yhteydessä,
tapahtumissa tai suoraan nettisivuilla.
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NUORTEN TAPAHTUMAT

Matti-, Seppä- ja Teppo-verkostot
Nämä verkostot on koottu kauppakeskuksissa ja niiden
ympäristössä toimivista nuorten kanssa työskentelevistä tahoista. Tarkoituksena on toimia yhteistyössä
nuorten turvallisuuden parantamiseksi ja viihtyvyyden
lisäämiseksi kauppakeskuksissa ja niiden ympärillä.

Helmikuu: Reaktori. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hiihtolomatapahtuma nuorille.
Maaliskuu: Love-messut. Espoon kaupungin järjestämä seksuaaliterveystapahtuma, joka tavoittaa kaikki
espoolaiset kahdeksasluokkalaiset.

Mun Talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa
työskenteleviä järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja
oppilaitoksia. Ajatuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan
työryhmissä ja seminaareissa. Nuorten Exit kuuluu
verkostossa Nuorten tavoittaminen- työryhmään.

Huhtikuu: Happy Sexi -messut. Helsingin kaupungin
järjestämä seksuaaliterveystapahtuma yläkouluikäisille
nuorille.
Toukokuu: Maailma kylässä oma ständi.

VALIKKO-verkostot ovat vapaaehtoistoiminnan
koordinaattoreiden omia alueellisia verkostoja. Verkostoissa kehitetään vapaaehtoistoimintaa, tehdään yhteistä
vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia sekä
saadaan vertaistukea muilta koordinaattoreilta. Nuorten
Exit kuuluu sekä Helsingin, että Espoon Valikko-verkostoihin.

Kesäkuu: Nuorten Pride Helsingissä. Ohjelmassa sateenkaarikynsistudio sekä normikriittinen levyraati.
Ihmissuhdelabyrintti Rovaniemellä. Seksuaaliterveystapahtuma.
Marraskuu: Ruutiexpo. Nuorten vaikuttamistapahtuma

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi
Nusuvefo on perustettu yhteistyöverkostoksi niille
yleishyödyllisille organisaatioille, jotka työskentelevät
verkossa nuorten parissa. Verkostossa Nuorten Exit on
valittu edustajaksi työrukkaseen sekä osallistuu yksilöohjauksen ja lastensuojelu-ja rikosilmoitustyöryhmään.

Ammattioppilaitoisten hyvinvointipäivät neljässä oppilaitoksessa pääkaupunkiseudulla.
Tavatut nuoret 		

2 567

Tavatut aikuiset

586

Tapahtumia yhteensä

15

Väkivaltaobservatorio
Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on verkosto
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Lapsikaupan vastainen verkosto
Lapsikaupan verkostoa koordinoi Lapsen perusoikeudet
Suomessa ry.

VERKOSTOITUMINEN
TOIMINTAVUONNA NUORTEN EXITIN työntekijät verkostoituivat aktiivisesti eri toimijoiden kanssa. Yksittäisiä
tapaamisia järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa
järjestettiin 89 kappaletta.

Nuoret turvapaikanhakijat Suomessa
Aseman Lapset ry:n koordinoima verkosto aloitti
aktiivisen yhteistyönsä vuonna 2016. Nuorten Exit on
verkostossa mukana nostamassa seksuaalisen kaltoinkohtelun tematiikkaa keskustelussa.

Aseman Lapset ry:n katuväkivaltahanke
Nuorten Exit on konsultoinut ja kouluttanut seksuaalisesta kaltoinkohtelusta osana arkipäivän kiusaamista ja
väkivaltaa kouluissa ja julkisissa tiloissa.

Lisäksi Nuorten Exit ja Exit ry tekee aktiivista yhteistyötä monien toimijoiden kanssa, esimerkiksi Aseman
Lapset ry:n, Heseta ry:n, Naisten Linja Suomessa ry:n,
Monik ry:n, Delfinsin, Väestöliiton, Pelastakaa Lapset
ry:n, Nuorten Reviireillä -hanke / Nuorten Palvely ry ja
Verken kanssa.

Ihmiskauppaverkosto
Pro-tukipiste koordinoi ihmiskauppaverkostoa, joka on
toiminut vuodesta 2008. Verkostoon kuuluu lukuisia
järjestöjä ja se tekee yhteistyötä ihmiskauppa-asioista
vastaavien ministeriöiden kanssa.
Lapset ja nuoret keskustassa (LaNuKeVe)-verkosto
kokoaa yhteen toimijat, jotka tekevät lasten ja nuorten
kanssa työtä Helsingin keskustan alueella. Verkostoon
kuuluu järjestöjen lisäksi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja Helsingin lähipoliisi.
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Verkostotapaamiset 			

51

Yhteistyötapaamiset 			

39

Seminaari- ja koulutusosallistuminen

23

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN

sainvälisellä kentällä prostituutiopolitiikan parissa.
Vuonna 2016 aloitettu yhteistyö Suomen Delfinsin
kanssa tähtää pohjoismaisen verkoston kokoamiseen,
jolla kansainvälistä yhteistyötä seksuaalisen kaltoinkohtelun teeman parissa voidaan vahvistaa.

VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISTÄ jatkettiin projektin
viimeisenä toimintavuonna. Vapaaehtoisia koulutettiin
kaksi kertaa vuoden aikana ja koulutuksista saatiin erittäin hyvää palautetta. Nuorten Exit on projektin aikana
kehittänyt toimivan vapaaehtoistyön koulutusmallin.

Yhä useampi vapaaehtoinen oli vuonna 2016 myös
mukana tekemässä kouluvierailuita, mikä mahdollisti
useamman nuoren tapaamisen. Kouluvierailupaketteja
kehitettiin yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa ja saatu
palaute niin vapaaehtoisten kuin oppilaiden ja opettajien taholta oli todella hyvää. Nuoret kysyivät vuoden
kuluessa jatkuvasti enemmän kysymyksiä ja ottivat
tunnin jälkeen yhteyttä joko kasvokkain tai laittamalla
myöhemmin sosiaalisessa median välityksellä viestiä.
Vapaaehtoiset osallistuivat myös kaikkiin tapahtumiin,
joissa Nuorten Exit oli mukana. Kouluvierailuiden
ja nuorten tapahtumien jälkeen sosiaalisen median
seuraajien määrät ja yksilöyhteydenotot lisääntyivät.
Vapaaehtoistoiminnan projekti päättyi vuonna 2016 ja
lähivuosien tavoitteena on taata resurssit vapaaehtoistoimintaan, jotta myös tulevaisuudessa voidaan taata
kouluvierailuiden tekeminen.

VAIKUTTAMINEN, VIESTINTÄ JA
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
NUORTEN EXITIN ULKOISTA viestintää tehtiin vuonna
2016 monelle eri kohderyhmälle: nuorille, ammattilaisille, vapaaehtoistyöstä ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta kiinnostuneille, poliittisille
päättäjille ja yhteistyöverkostoille. Tärkeää viestinnässä
on oikean tiedon esiintuominen ja Nuorten Exitin työstä tiedottaminen Exit ry:n arvojen mukaisesti. Vaikuttamistyötä tehtiin vuoden 2016 aikana myös vahvasti
sosiaalisen median avulla ottamalla kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin ja uutisiin sekä nostamalla Nuorten
Exitin työn kautta tulleita tietoja ja näkökulmia.

POIMINTOJA EXIT RY:N
VAIKUTTAMISTYÖSTÄ:
Iltasanomat / 15.1.2016 Poliisi selvittää: Yritettiinkö alaikäisiltä turvapaikanhakijoilta ostaa seksiä
Helsingissä?
Demi / 15.4.2016 Vähätteletkö sinäkin vahingossa
raiskauksia?
YLE / 6.5.2016 Sexualundervisningen borde ta upp
nättrakasserier - brotten svåra att upptäcka

Vuonna 2016, Exit - pois prostituutiosta ry, teki yhä
enemmän kansainvälistä yhteistyötä. Nuorten Exitin
suunnittelija, asiakastyön ohjaaja Johanna Velling
osallistui Ateenassa järjestettyyn konferenssiin nuorten
lähisuhdeväkivallasta syksyllä 2016 ja Exit ry:n toiminnanjohtaja Anna Nuotio oli puhumassa Arctic Women
Conferencessa Oulussa ihmiskaupasta, prostituutiopolitiikasta ja Nuorten Exitin tekemästä työstä vastikkeellisen seksin ja seksuaalisen kaltoinkohtelun parissa.
Euroopan komission rahoittama projektin aloitus joulukuussa 2016 vahvistaa uusia yhteistyökumppanuuksia
ja vahvistaa Exit - pois prostituutiosta ry:n työtä kan-

Haaste-lehti / 13.5.2016 Nuorten Exit ehkäisee seksuaalista kaltoinkohtelua
MTV3/ 25.10.2016 Asiantuntijat huolissaan: Nuorilta ostetaan seksiä tavaroita vastaan
Tutka-pro / 4.11.2016 Faktapohjaisen tiedon löytäminen seksuaaliterveydestä hankaloituu

9

NUORTEN EXITIN TOIMINTAVUOSI 2016 KUVINA

Uusia vapaaehtoisia koulutettiin vuonna 2016 kaksi
kertaa.
Verkostoyhteistyö ja yhteiset kampanjat ovat olennainen osa vaikuttamistyötä.

Nuorille suunnatut blogikirjoitukset julkaistaan nettisivujen lisäksi muun muassa Demin verkkopalvelussa.
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Kuvassa Nuorten Exitin vapaaehtoinen ja toiminnanjohtaja Anna Nuotio Valoa, ei Väkivaltaa –tapahtumassa jakamassa heijastimia.

