
Kokemusasiantuntijuus vankeinhoidossa? (1/3) 

Ensimmäinen osa 

Veli-Matti Lehikoinen kirjoittaa omista kokemuksistaan vankilassa, sinne johtaneista vaiheista ja mitä niistä 

voisi oppia vankien kuntouttamiseksi takaisin elämään vankilan ulkopuolella. 

Kokemusasiantuntijatoimintaa toteutetaan jo nyt vapautuneiden tukemisessa. Lehikoisen kokemukset 

tuovat näkökulmaa paitsi vertaistukeen myös vangin ja vartijan väliseen suhteeseen sekä niissä avautuviin 

luottamuksen, toivon ja ihmisyyden mahdollisuuksiin. 

Tämä on ensimmäinen artikkelisarjan kolmesta osasta. Lue seuraavat osat täältä: osa 2 ja osa 3. 

Alkusanat 

Olin ensimmäisenä vankeusvuotenani melko pahasti sekaisin – johtuen tekemästäni rikoksesta ja vankilan 

aiheuttamasta kulttuurishokista. Siviilissä moni luultavasti toivoo, että poistuisin vapaaehtoisesti tästä 

maailmasta. Olen ollut usein samaa mieltä. Sitten minulle tarjottiin tilaisuutta osallistua 

teatteriproduktioon ja nyt, 12 kuukauden jälkeen, elämänhaluni on palannut. 

Tästä kiitollisena olen tehnyt kaikenlaista sen eteen että jengillä, joka lusii täällä kanssani, olisi mahdollisuus 

parempaan elämään tulevaisuudessa. Omistan tämän artikkelin kaikille vangeille Suomessa ja varsinkin 

heille, joilla ei ole mahdollisuutta ajaa omaa asiaansa. En ole syvästi uskovainen, mutta kiitän silti lähes 

päivittäin myös yläkerran Isäntää. 

Oma tarinani 

Olen virkamiesperheestä, jossa ei tunnettu hellyyttä tai halaamiskulttuuria: ne olivat isälleni täysin 

tuntemattomia käsitteitä. En kuitenkaan voi moittia vanhempiani yhtään mistään, aina oli puhtaita 

vaatteita ja ruokaa pöydässä. Heillä ei vain yksinkertaisesti ollut minkäänlaisia kokemuksia humaaneista 

asioista. 

Isovanhempani olivat lapsenlapselleen ynseitä ja kylmiä, paitsi äidinisäni. Hän kuitenkin kuoli jo vuonna 

1966; olin vasta viisivuotias. Silti muistan hämärästi, että kun olin papan sylissä, niin hän oli minua kohtaan 

lempeä ja ystävällinen. Meistä on kuva yhdessä traktoria ohjaamassa. 

”Karuun kosketuskulttuuriimme on monta syytä. Yksi, selkeä syy on sodat ja sotien jälkeiset vuodet, jolloin 

aikaa ei riittänyt lasten sylissä pitämiselle ja hellimiselle. Lisäksi sodan käyneetmiehet olivat pahasti 

traumatisoituneita. Kosketuksen puutteen vaikutuksia on tutkittu paljon lääketieteellisesti. Se on 

yhteydessä masennukseen, stressiin, itsemurhiin, kehon rauhoittumis- ja puolustusjärjestelmiin sekä niihin 

välittäjäainejärjestelmiin, jotka tuottavat hyvää oloa ja turvallisuutta. Myös maailmanlaajuinen 

kasvatusaalto suhtautui kielteisesti lasten hellimisen. Suomalainen neuvolajärjestelmä levitti vielä 50- ja 60-

luvuilla systemaattisesti kosketuskulttuuria kieltävää sanomaa, mm. arvostetun lastenlääkärin, arkkiatri 

Arvo Ylpön kannustamana.” 

Jyväskylän yliopiston kulttuuriantropologi Taina Kinnunen (Sana-lehti 8/2015) 

Aloitin kansakoulun pienessä maalaiskylässä vuonna 1969. Muut oppilaat tulivat kouluun toisesta 

suunnasta ja porukalla, minä taas yksin. En ollut mitenkään erikoisen näköinen tai hassusti pukeutunut. 

Sosiaaliset kykyni olivat lähes olemattomat enkä ollut myöskään kovin urheilullinen. 

Olin kiusaajilleni (seuraavien yhdeksän vuoden ajan) yksinkertaisesti vain helppo kohde, joka ei osannut tai 

uskaltanut ”laittaa vastaan” millään lailla. Itsetuntoni ei ole koskaan kehittynyt kunnolla ja sieluni on ollut 

turhankin haavoittuvainen. 
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Vahvemmat pojat veivät minut usein välitunnilla ison kiven taakse näkösuojaan ja tulivat sitten kaikki 

makaamaan päälleni, jolloin tuntui että tukehdun. Yksi piti päätäni paikallaan ja kolme muuta sylkivät 

silmäni ja korvani täyteen räkää. Itkin ja huusin, mutta pojilla oli vain hauskaa ja he myös nauroivat 

ivallisesti. Puutöissä yksi häiriintynyt poika ja hänen isoveljensä sohivat minua usein temmillä – siis terä-

aseella, josta sain vertavuotavia haavoja. Kammoan vielä tänäkin päivänä suuresti esimerkiksi verikokeen 

ottamista. 

Välitunnilla pojat laittoivat minut luokan oven taakse pieneen kulmaukseen ja pitivät ovea kaikin voimin 

kiinni usean minuutin ajan. Näen edelleen, 45 vuoden jälkeen, paniikinomaisia painajaisia ahtaan paikan 

kammosta. Tukehtumisen tunne on niin aito, että herään kauhusta huutaen. 

Jokaviikkoiset paniikkikohtaukset alkoivat ollessani 20-vuotias. Lapsena oireeni näkyivät esimerkiksi siten, 

että pyörin iltaisin ahdistuneena sängyssäni. En koskaan pystynyt puhumaan vanhemmilleni näistä asioista. 

Vältin seksuaalisen hyväksikäytön vain hyvin täpärästi, kun olimme risteilyllä 70-luvun alussa. Kävelin yksin 

laivan käytävällä, kun vastaan tuli ystävällinen mies joka houkutteli minut hyttiinsä. Kieltäydyin tarjotusta 

lonkerosta ja kun mies näytti minulle lukuisia pornolehtiä, en ymmärtänyt mitä niissä tapahtui. Sitten hän 

kietoi vahvan kätensä kaulani ympäri ja toisen kätensä hän laittoi haaraväliini. Tilanne oli ahdistava ja 

rupesin itkemään. Minut pelasti ovelta kuulunut koputus; miehen kaveri tuli käymään ja pääsin samalla 

livahtamaan nukkuvien vanhempieni luokse. 

Oppikoulussa, siis 12-14 vuoden iässä, minut hakattiin usein välitunneilla – tai vielä pahempaa; yksi luokalle 

jäänyt poika oli heti aamuisin niin häiriintynyt isänsä häneen kohdistamasta väkivallasta, että hän aloitti 

”nyrkkeilyharjoitukset” minua kohtaan jo ennen ensimmäisten oppituntien alkua. 

Tämä(kin), kohtuullisen sadistinen kiusaaminen jatkui pari vuotta. Hyvin pian huomasin, että oireilin tosi 

pahasti joka ikisenä kouluaamuna. Hikoilua, pelkotiloja ja levottomuutta. Aina kun näin koulubussin 

tulevan, sydämeni sekosi ja vaihtoi rytmiä. 

Muistan hyvin, kun yksi pahimmista kiusaajistani oli melkoisen pöllyssä kielioppiluokassame 

ja kysyi minulta kerran että ”haluuksä amee?” En ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Kuulin muilta oppilailta, 

että tämä 12-vuotias pirinkäyttäjä ei aina kerinnyt edes ottamaan silmälaseja pois päästään, kun faijalta tuli 

jo turpiin. Pojan silmien ympärillä oli lukuisia rikkoutuneiden lasinsirpaleiden aiheuttamia viiltohaavoja. 

Ei tullut mieleenikään, että olisin mennyt koulun järjestämiin iltatilaisuuksiin tai muiden luokkani oppilaiden 

tavoin kotibileisiin. 

Läheisyyden ja turvallisuuden puutteesta kärsien leikin yksin kodissani, harvaan asutulla maaseudulla. 

Viereisessä metsässä kiipesin usein mielipuuhuni, sen oksien turvallinen suoja rauhoitti hieman oloani. 

Muistan itkeneeni useasti kun istuin puun latvassa. 

Minut pelasti täydelliseltä romahdukselta se, että olin juuri 18 vuotta täyttäneenä oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan. Lähikaupungin erittäin suositun diskon levynkääntäjä, siis DJ, oli aloittamassa opiskelun ja 

kysyi minulta, olenko kiinnostunut soittamaan levyjä kyseisessä ravintolassa. 

Diskohuuma oli vuonna 1979 Suomessa kaikkein kuumimmillaan ja kun pääsin soittamaan yhteen sen ajan 

Etelä-Suomen suosituimmista diskoista, olin päässyt paratiisiin. Sosiaalisuus, musiikki, muotivaatteet, 

alkoholi ja vastakkainen sukupuoli: se oli täydellinen ja erittäin positiivinen kulttuurishokki. Alkoholin 

vaikutuksen alaisena olin vihdoin se rohkea ja ulospäin suuntautunut poika, josta olin uneksinut viimeiset 

kymmenen vuotta. 



En ole koskaan täysin toipunut lapsuuteni helvetistä. Opiskelu ei onnistunut missään vaiheessa ja jäin ilman 

ylioppilastutkintoa ja ammatillista koulutusta. Keskittymiskyvyn ja varsinkin tavoitteiden ja yrittämisen 

puute leimasi nuoruusvuosiani. Turvattomuuden tunne on aiheuttanut ongelmia monissa ihmissuhteissani 

– tai aluksi niiden puutteissa. 

Kosto on tullut uniini koko elinikäni ajan, vähintään kerran kuussa. ”Parhaimmissa” toiveunissani olen 

tappanut kaikki lapsuuteni kiusaajat, osaan vieläkin ulkoa koko nimilistan. Kuolema on tullut unissani näille 

elämäni pilaajille kovan kärsimyksen saattelemana. 

Olen elänyt kuitenkin kohtuullisen hyvän elämän. Hyvät työpaikat, onnellinen avioliitto, upeat lapset, iso 

asunto ja lukuisat matkat ympäri maailmaa ovat tuoneet elämääni sitä kovasti kaivattua sisältöä. Olen 

saavuttanut tämän kaiken kovan yrittämisen kautta, asia josta olen erittäin ylpeä. 

Sitten tuli burnoutin ja alkoholin suurkulutuksen myötä romahdus. Pääni ei yksinkertaisesti kestänyt sitä 

liian vauhdikasta elämää, jolta kurjan lapsuuden jälkeen halusin kaiken mahdollisen. 

Työpaikat katosivat, elimme reippaasti yli varojemme, lapset oireilivat ja kärsivät pahasti ja lopulta myös 

rakkauteen perustunut parisuhteemme romahti. 

Söin viimeisen kolmen vuoden ajan (Kelan korvaustietojen mukaan) yli 1500 kappaletta rauhoittavia 

tabletteja vuodessa ja niistä viimeiset kaksi kuukautta ennen vankilaan joutumista myös sekaisin alkoholin 

kanssa. 

Kun perusarki ja sen tuoma turva loppui, myös painajaiset lapsuudestani lisääntyivät ja sitten tapahtui se 

pahin mahdollinen: 

Alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena sekä monivuotisen, totaalisen burnoutin uuvuttamana 

surmasin minulle kaikkein tärkeimmän ihmisen elämässäni, rakkaan vaimoni. 

”Vavahtaen kääntää tunteellinen ihminen katseensa niistä muureista, jotka sulkevat rikollisen yhteiskunnan 

ulkopuolelle, ja kuitenkin se usein palaa niihin pelonsekaisen myötätunnon kiehtomana. Tämän tunteen 

herättää kaikki salaperäinen ja poikkeuksellinen, missä muodossa se ihmisen kohtaakin. Uhkarohkeus, joka 

uhmaa vaaraa ja häpeää, hurja luonto, joka koston tai hyödyn tähden vuodattaa kaltaistensa verta; ne ovat 

kunnon ihmiselle arvoituksia. Hän ei voi ymmärtää, mikä on sellainen hätä tai intohimo, joka saattaa 

ihmismielen halveksimaan omaa ja toisen elämää. Vankila on pimeyden, lian ja tukehduttavien huurujen 

tyyssija, se on luonnottomien paheiden pesä ja rikoksen koulu. Siksipä olin sekä sisäisesti että ulkoisesti 

järkyttynyt vaeltaessani halki yhden niistä pitkistä ja pimeistä käytävistä, joiden kummaltakin puolen, 

salvattujen rautaovien takaa kuului kahleiden kalinaa, irstasta laulua, vihellyksiä, rivoa naurua ja kirouksia. 

Ja kuitenkin – siellä paatuneen roiston ja ovelan petkuttajan rinnalla, on monta hiljaista olentoa jotka täällä, 

usein elinikänsä, kärsivät hetken harkitsemattomuudesta.” 

J.W. Snellman, senaattori ja valtiofilosofi 

Vakavien rikoksien jälkisovittelu: valmennusryhmä Sörkassa 2015 

Tarkoitettu erityisesti väkivaltarikoksiin syyllistyneille. Mahdollistaa oman rikokseen liittyvien ajatusten ja 

tunteiden käsittelyn. Auttaa ymmärtämään uhrin omaisten kärsimyksiä. Toiminta perustuu restoratiivisen 

oikeuden periaatteisiin. RAY:n tuki. 

Pöydän ääressä vasemmalla puolellani istuu yksinhuoltajaäiti, jonka ainut tytär on tapettu. Viimeisessä 

tapaamisessa tytär oli ollut äidin mukaan ”pirskahteleva”.  Hengitykseni salpautuu ja tuntuu että 

romahdan. On täysi työ pidätellä kyyneleitä. Naisen ahdistus siirtyy sydämeeni, joka tuntuu halkeavan. 

Tilannetta ei pääse mitenkään pakoon. 



Oikealla puolellani istuu nelinkertainen tappaja, joka kertoo miten on tavannut rikoksiensa uhreja ja on 

katunut nöyränä tekojaan. Oli tullut uskoon. Yritän pysyä rauhallisena, muuta koen olevani kuin 

kauhuelokuvassa, jossa pelätään oikeasti. Sivusilmällä huomaan myös muiden vankien pidättävän 

hengitystään. 

Ainakin kolmella heistä on elinkautinen tuomio murhasta. 

Yritän kuunnella luontevasti yksin jäänyttä äitiä. Ei onnistu; tilanne on kaukana luontevasta. 

Olen itse aiheuttanut myös ihmishengen menetyksen. Tekoni merkitys iskee tajuntaani lähes 

kestämättömällä voimalla. En voi koskaan mitenkään hyvittää sitä. 

Anteeksipyynnön absurdius pyörii alitajunnassani. 

Vaatii yli-inhimillisen ponnistuksen, että saan aikaiseksi edes pienen myötätunnon hymyn ja yritän vielä 

samanaikaisesti katsoa silmiin tätä naista, joka kertoo niin kauniisti tyttärestään. Miten oltiin niin pienistä 

asioista onnellisia ja todettiin, että ”kyllä me kaksistaan pärjätään”. Naisen jatkaessaan kertomustaan, 

päässäni välähtää sekunnin murto-osan välein kauhukuvia oikealla puolella istuvan miehen neljästä uhrista 

ja tekohetkien tapahtumista. 

Pakotan itseni keskittymään vain naisen käsien ahdistuneeseen pakkoliikkeeseen ja saan vaivoin nämä 

kuoleman vierailut pois mielestäni. 

Sanon naiselle, että ”on hienoa kun tulit kertomaan kokemastasi meille. Mistä olet saanut voimia jaksaa 

elää eteenpäin?” Selviää, että hänellä on ystäviä. 

Kiitän vertaistuesta. 

Empatian tunne on kuin adrenaliiniryöppy, joka aiheuttaa voimakasta fyysistä huimausta. Illalla sellissäni en 

pysty enää pidättämään kyyneleitä. Kadummeko tekojamme? Kyllä – ja todella paljon. Mutta kenelle siitä 

voi uskoutua? 

Miten elämä voi niin radikaalisti muuttaa suuntaa? 

Mitä sielussa on, mitä ajatusten alla, 

kurimoissa mielen syvällä, pohjimmalla? 

Mä rinnassa kannan kaikkien syntien iestä, 

mä veljenä voisin syleillä murhamiestä. 

Lauri Pohjanpää 1953 

Raamatun lukupiiri Sörkan kirkossa keväällä 2015 

Luetaan Raamattua ja sen jälkeen keskustellaan luetun osion uskonnollisesta merkityksestä. Vetäjinä toimii 

yksi lähetysseurakunnan jäsen ja kaksi uskovaista ex-kriminaalia. Osa vangeista on tullut uskoon vankilassa, 

osalla hengellisyys on ollut mukana elämässä (vaihtelevasti) jo nuoruudesta, kuten minulla. 

Kolmannella kerralla – pitkän duunipäivän jälkeen – ajattelin, että mitä minä täällä teen? Näiden 

hihhuleiden jutut ovat tätä samaa, täysin mustavalkoista Jumalapaasausta. Sama kuin kuuntelisi jonkun 

lässynpälä-papin diipadaapa-saarnaa, jota ei oikeasti ymmärrä vaikka kuinka keskittyisi. 

Olenko naiivi ja tekopyhä itsensä manipuloija, joka luulee näin saavansa rikoksensa anteeksi? 

Sitten eräs toinen vanki ryhtyi kertomaan rikollisesta elämästään ja erittäin vaikeasta, sen hetkisestä 

tilanteestaan: ”Mä haluan tappaa mun vihamiehet ja pää hajoaa sellissä jo tätä ajatellessa.” Hän liitti 



uskonnon kertomaansa tavalla, joka ei enää ärsyttänytkään niin paljon: mies käytti arkikieltä halutessaan 

apua Jumalalta ja Jeesukselta. 

Jätkä on ollut linnassa koko ikänsä. Miten se on enää hengissä? Tunsin myötätuntoa häntä kohtaan ja sen 

lisäksi jotain muuta: mielihyvää. 

Anteeksi mitä? No niin, nyt sitten vuoden lusimisen jälkeen pääni vihdoin sekoaa ja pääsen sinne 

(toivomaani?) pakkohoitoon; lääkkeiden turruttamaan autuaaseen mielenrauhaan. 

Seuraavana päivänä ymmärsin, että olin kokenut jotain, mitä kutsutaan vertaistueksi. 

Mitä, jos kirjoittaisin hänelle kirjeen ja etsisin siihen raamatusta tekstiä, joka sopisi hänen ongelmiinsa? 

Mikä on pahin, joka voi tapahtua? Leimaannun idiootiksi, joka kirjoittelee toisten henkilökohtaisista 

asioista? 

Ja puoli vankilaa nauraa minulle. 

Annoin kirjeen pari päivää myöhemmin ja sanoin vain, että lue kun kerkiät. Meni pari päivää ja ajattelin 

ruokalaan mennessäni, että mitähän mahtaa tapahtua, kun kaveri tulee käytävällä vastaan? 

Pilkkaa tai ylimielistä naurua, niihin olin varautunut. 

Tapasimme ja mies kätteli minua erittäin liikuttuneena, katsoi suoraan silmiini ja sanoi: 

”Kiitos Vellu.” 

Se oli yksi vankeusaikani parhaimpia hetkiä. En kokenut mitään uskonnollista herätystä, mutta se tunne, 

että olin onnistunut auttamaan kaveria todella pahassa hädässä, oli aivan uskomaton! Ja vielä Raamatusta 

löytyneillä vertauksilla. 

Kiitin Jumalaa. 

Kun Raamatun lukupiiri jäi kesätauolle, minua lähestyi eräs toinen mukana ollut vanki ja hieman haparoivan 

alun jälkeen hän kertoi, että on harmi kun tapaamiset loppuvat kesäksi. Olin keskustellut hänen kanssaan 

vain pintapuolisesti aikaisemmin. Yllättäen huomasin sanovani, että voisimme jatkaa keskustelua aiheesta 

sellissäni. 

Mitä oikein päästin suustani? Esitänkö Jeesuksen kaveria vain saadakseni lisää ystäviä täällä? Kaksi tosi 

uskovaista tulee selliini. Mitähän jengikin tuumaa, siinähän menee se vähäinenkin maine! 

Nyt olemme tavanneet jo yli 15 kertaa, välillämme on aito luottamus ja pystymme puhumaan hyvin(kin) 

henkilökohtaisista asioista – enemmän ja vähemmän Jessen siihen mukaan ottaen. 

Jumalauta. 
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