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TAUSTAA: Setlementti Tampere ry:n TALK-hanke oli työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama  
kehittämishanke vuosina 2020–2021. Hankkeen päätavoite oli lisätä eri maahanmuuttajayhteisöjen 
sisäistä keskustelua, pohdintaa ja ymmärrystä tasa-arvoon, sukupuoliroolien merkitykseen, 
itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisiin oikeuksiin ja haitallisiin perinteisiin liittyvissä 
kysymyksissä. Hankkeessa koulutetut omakieliset ryhmänohjaajat saivat valmiuksia ja työkaluja 
käsitellä näitä teemoja keskusteluryhmissä. Keskeinen ajatus on, että sensitiivisistä aiheista on 
tärkeää voida puhua omalla äidinkielellä. Herkkien aiheiden puheeksi ottaminen on haastavaa ja 
vaatii taitoja, joten rohkaisemme ryhmätoiminnan järjestäjiä huolehtimaan omakielisten ohjaajien 
perehdytyksestä ja työn tukemisesta. 
 
Tämä opas on tarkoitettu omakielisen ryhmätoiminnan järjestäjien ja ohjaajien tueksi, ja toivomme, 
että tämä palvelee uusia ohjaajia niin Setlementti Tampereen työssä kuin muuallakin. Tähän 
oppaaseen on koottu tietoa eri työmuodoissa aiemmin luoduista hyvistä käytännöistä ja 
menetelmistä. Hankkeen omankieliset ryhmänohjaajat ovat olleet myös tuottamassa sisältöä tähän 
oppaaseen. 
Oppaaseen on kerätty vinkkejä ryhmien suunnitteluun ja mahdollisten hankalien tilanteiden 
selvittämiseen. Mukana on linkkipankki materiaaleista, joita voi hyödyntää ryhmäkeskusteluiden 
tukena sekä infoa paikallisista toimijoista, joilta saa tukea haastavissa elämäntilanteissa.  
 
Toivomme, että tämä opas antaa sinulle tarvitsemaasi tietoa, toimivia menetelmiä ja valmiuksia 
ohjata omakielistä keskusteluryhmää. Toiveenamme on, että omakielisiä keskusteluryhmä 
järjestetään tulevaisuudessa, koska tarvitsemme lisää turvallisia tiloja dialogille sekä yhteiselle 
pohdinnalle.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

TALK-hankkeen omakielisen ryhmänohjaajan opas  
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Omakielisen keskusteluryhmän suunnittelu 
 
Ryhmätoiminnan toteutustavat on hyvä miettiä siten, että ne vastaisivat parhaalla mahdollisella 
tavalla kohderyhmän tarpeita. Mieti etukäteen, onko esimerkiksi järkevää järjestää ryhmät 
sukupuolittain tai onko perusteltua järjestää nuorille oma ryhmä. Ei kannata kuitenkaan olettaa, 
että ryhmät olisivat kulttuurisesti täysin yhtenäisiä tai ajatella, että samat kulttuuriset ilmiöt näkyvät 
kaikissa ryhmissä samalla tavalla. Ajan myötä maailmassa tapahtuvat muutokset näkyvät myös 
yhteisöissä ja kulttuureissa.  
 
 
 
  
Pyri saamaan itsellesi työpari ryhmänohjaukseen. TALK-hankkeessa omakielisen ryhmänohjaajan 
työparina toimi hankkeen työntekijä. Omakielisellä ohjaajalla oli päävastuu ryhmän ohjaamisesta. 
Hankkeen työntekijä auttoi ohjaajaa materiaalien ja tarjoilujen hankinnassa, tilojen järjestämisessä 
sekä oli tukena ryhmätoiminnassa.  Työparin kanssa on hyvä sopia työnjaosta eli siitä, kuka tekee 
mitäkin. Samoin tulkkauskysymykset on hyvä miettiä etukäteen, jos toisella ohjaajalla on eri 
äidinkieli kuin sinulla ja ryhmäläisillä. Hyvä työparityöskentely syntyy siitä, että keskustellaan 
avoimesti ja pohditaan yhdessä asioita ammatillisesta näkökulmasta. Työparilla on hyvä olla 
yhteinen tavoite ja näkemys ryhmätoiminnasta. Toivottavasti sinullakin on mahdollisuus olla osa 
ohjaustoiminnan työyhteisöä, josta voit kysyä neuvoa ja kertoa muille ohjaajille omista oivalluksista, 
hyvistä käytännöistä ja jakaa osaamista. Ohjaajien välisen kommunikaation helpottamiseksi 
voidaan luoda esimerkiksi yhteinen WhatsApp- tai Facebook -ryhmä, jossa on mahdollisuus 
matalalla kynnyksellä kysyä työkavereilta neuvoa ja jakaa ajatuksia tai vinkkejä.    
 
 
 
 
Hyvä ryhmätoiminnan rakenne ja turvalliseksi koettu tilanne vahvistavat ryhmäläisten keskinäistä 
luottamusta ja hyvää keskusteluilmapiiriä. Hyvässä ilmapiirissä ihmiset uskaltavat avata 
ajatuksiaan paremmin ja malttavat myös kuunnella toisiaan. Toisin sanoen, ryhmä toimii 
paremmin. Erityisen tärkeää ilmapiiri ja luottamus ovat silloin, kun keskustellaan sensitiivisistä 
aiheista. Turvallisen ilmapiirin luomisen apuna voi käyttää turvallisemman tilan periaatteita. Löydät 
niistä tietoa kappaleesta ”Turvallinen tila puheelle” sekä oppaan liitteistä. 
 

                   
 
 
 
Varsinaiset ryhmäkerrat ovat tärkeä osa ryhmätoimintaa, mutta paljon tapahtuu jo sitä ennen. 
Huolellinen suunnittelu on edellytys onnistuneelle ryhmätoiminnalle.  
 
 
 
 

Tämän tarkistuslistan avulla voit halutessasi pohtia toiminnan eri yksityiskohtia osallistujien 

kulttuuri- ja uskontotaustan näkökulmista. Tämä lista voi auttaa erityisesti sellaista ohjaajaa, jonka 

Työskentely työparin kanssa 
 

Hyvin toimiva ryhmä  
 

Mitä tulee huomioida suunnittelussa?  
 

Kulttuurin ja uskonnon huomioiminen ryhmässä 
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oma tausta on erilainen kuin ryhmäläisillä (esim. kantasuomalainen ohjaajapari). Näitä kysymyksiä 

voi pohtia ennen ryhmätoiminnan aloitusta, mutta myös sen aikana. Ryhmäläiset kannattaa ottaa 

osaksi tätä pohdintaa, koska he osaavat itse vastata parhaiten esimerkiksi siihen, kaipaavatko 

jotain järjestelyitä koskien vaikkapa rukousaikoja tai paastoa.   

 

  

Pohdi etukäteen, miten ryhmäläiset pääsevät osallistumaan ryhmään. Keitä tavoitetaan 

suunniteltuna kellonaikana? Mikäli tavoitteena on koota yhteen ryhmä pienten lasten 

äitejä, pääsevätkö he paikalle ilta-aikaan, jos pitäisi samaan aikaan olla kotona 

huolehtimassa perheestä? Entä, mikä aika olisi sopiva, jos ryhmätoiminta halutaan 

tehdä mahdolliseksi työssäkäyville ja opiskelijoille? Voisiko osallistumista helpottaa 

vaikkapa järjestämällä aikuisille suunnatun ryhmäkerran ajaksi lapsille omaa ohjelmaa 

tai lastenhoito?  

    

Osuuko ryhmätoiminta jonkin osallistujille merkityksellisen pyhäpäivän tai vaikkapa 

paaston kanssa päällekkäin? Olisiko tämä hyvä huomioida järjestelyissä ja pitää 

ryhmätoiminnasta tauko tuona aikana tai muulla tavoin ottaa asia huomioon, vaikkapa 

järjestämällä pyhäpäivään liittyvät juhlat tai keskustelemalla kyseisen perinteen 

merkityksestä?   

 

Osuuko ryhmän päiväkohtainen toiminta-aika yksiin osallistujille merkityksellisen 

rukousajan kanssa? Pitäisikö kokoontumisaikaa muuttaa tai mahdollistaa rukoilu 

ryhmätoiminnan aikana sopivassa rauhallisessa tilassa?   

 

 

    

    

Onko sovittu tila turvallinen ja viihtyisä? Jos ajatellaan vaikkapa niin, että joku 

tuttava sattuisi näkemään ryhmäläisen menossa sisään rakennukseen, voisiko siihen 

liittyä jotain leimaavaa tai maineen kannalta kyseenalaista?    

 

Onko tila esteetön? Pääseekö ryhmätilaan sisälle, jos käyttää jotain liikkumisen 

apuvälinettä tai mukana on lastenvaunut? Onko paikan päälle helppoa löytää, vaikkei 

osaisi vielä kovin hyvin suomen kieltä? 

 

Onko tila rauhallinen vai käyttääkö sitä samaan aikaan jokin muukin ryhmä? Voivatko 

esimerkiksi huivia käyttävät naiset ottaa halutessaan huoletta huivin pois vai onko 

mahdollista, että samassa tilassa onkin myös miesten ryhmien toimintaa? Entä 

voidaanko ryhmässä tarvittaessa keskustella arkaluontoisista asioista siten, että vain 

oman keskusteluryhmän jäsenet kuulevat vai tuleeko huomioida muita ihmisiä 

kuuloetäisyydellä?  

 

Onko seinillä kuvia tai julisteita? Onko niissä mahdollisesti alastomuutta tai muutoin 

ryhmän osallistujien uskonnon tai kulttuurin näkökulmasta siveettömäksi tai 

loukkaavaksi koettavaa? Jos on, niin voisiko niitä harkita otettavaksi pois ryhmän 

toiminnan ajaksi?  

 

Aikataulun miettiminen osallistujien näkökulmasta   

Tilan miettiminen osallistujien näkökulmasta   

 



6 
 

Liittyykö tilan käyttöön jotain kirjallisia ohjeita? Jos liittyy, olisiko niitä tarpeen kääntää 

osallistujien äidinkielelle, jotta osallistuminen olisi sujuvampaa? 
 

 

 

Mitä vähemmän käytössä on yhteistä puhuttua kieltä, sitä suuremman merkityksen saa 

sanaton viestintä. Tämä tarkoittaa eleitä, ilmeitä ja olemisen tapaa. 

Vuorovaikutustilanteissa, joissa ei ole mahdollista sanallisesti viestittää kaikkea haluttua 

sisältöä, on kiinnitettävä erityistä huomiota ystävälliseen äänensävyyn, kasvojen 

ilmeisiin, omaan kehon asentoon ja käytökseen. Sanallisen ja sanattoman viestinnän 

tulisi ilmaista avoimuutta, kiinnostusta, ystävällisyyttä ja kunnioitusta.  

 

Omaa pukeutumista voi miettiä suhteessa ryhmän osallistujien kulttuuriin, jos se tuntuu 

itsestä mukavalta ja luontevalta. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi omassa 

arjessaan huivia käyttämättömän naisen tulisi pukea ryhmäkertaa varten huivi. 

Ennemmin se tarkoittaa sitä, että huomioi ryhmään osallistuvien mukavuuden ja 

turvallisuudentunteen myös omassa asussaan, jos se itselle sopii. 

  

Entä tarjoillaanko ryhmätoiminnan aikana syötävää ja juotavaa? Niissä olisi tärkeää 

huomioida ryhmäläisten mahdolliset uskontoon ja kulttuuriin liittyvät ruokavaliot, kuten 

myös muut ruoka-ainerajoitukset, kuten allergiat. Tällöin ryhmäläiset voivat huoletta 

nauttia tarjoilusta. 

    

 

 

 
 
 
Sovi mahdollisen ohjaajaparisi kanssa etukäteen ryhmäkertoihin liittyvistä vastuualueista ja 
käytännöistä, kuten tulkkauksesta, raportoinnista ja mahdollisesta kirjaamisesta. Muistakaa varata 
yhteistä aikaa ennen ryhmää ja sen jälkeen ryhmäkerran läpikäymiseen.  
 

- ryhmäkerran valmistelu 
- ryhmätilan varaaminen 
- materiaalien hankkiminen  
- tilan esteettömyys ja tilan järjestely 

 

 
 

Oman toiminnan miettiminen osallistujien näkökulmasta   

 

Ryhmän käytännön järjestelyt 
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Ryhmäkertojen suunnittelu  
Suunnittele mahdollisen ohjaajaparisi kanssa alustava runko ryhmäkerroille. Jättäkää tilaa 
ryhmästä nousevien toiveiden ja tarpeiden huomioimiselle. Ryhmän ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla on hyvä keskustella ryhmäläisten kanssa teemoista ja sisällöstä yhdessä. 
Lähtöajatuksena ryhmätyöskentelyssä on hyvä pitää mielessä se, että tapoja sekä ilmiöitä tulee 
pohtia ja arvioida yhdessä ryhmäläisten kanssa. Hyväksi havaitut käytännöt on hyvä säilyttää ja 
toimimattomat unohtaa. Muista, että sinulla on tärkeä rooli toimia ryhmässä keskustelun 
käynnistäjänä ja ohjaajana.  
 
 

Erilaiset osallistujat  
Ryhmään osallistuu saman kieliryhmän ja kulttuurin jäseniä, jotka kuitenkin ovat keskenään aivan 
erilaisia yksilöitä. Ohjaajana sinun on hyvä miettiä jo etukäteen, miten voisit huomioida osallistujien 
erilaiset tilanteet ja taustat. Osallistujilla voi olla esimerkiksi toisistaan poikkeavat koulutustaustat 
tai joku on vaikkapa kotoisin maalta ja toinen kaupungista. Erilaisuus voi pitää sisällään esimerkiksi 
eri sanastojen osaamista.  
 
 
Ryhmässä tulee käyttää sellaista kieltä ja sellaisia sanoja, jotka kaikki ryhmäläiset osaavat  
Ohjaajan on hyvä varautua selittämään hankalampia sanoja ja käsitteitä. Sanojen selityksiä voi 
pohtia ryhmän kanssa yhdessä. On hyödyllistä pohtia yhdessä, mitä eri merkityksiä sanoilla ja 
käsitteillä on eri ihmisille.   
Joskus jotain sanaa ei löydy omasta kielestä ollenkaan. Tällaisia voivat olla vaikkapa 
seksuaalisuutta koskevat sanat. Voi olla hyvä idea miettiä tärkeille sanoille käännöksiä, 
synonyymeja ja selityksiä jo etukäteen. Ne voi koota vaikkapa listaksi.  
 
 

Kieli ja tulkkaus  

Mikäli puhut työparisi kanssa eri kieltä, ei toinen ohjaaja ymmärrä ryhmässä käytävää 

keskustelua. Toisen tulisi näin ollen toimia tulkkina. Tulkkaustapoja on monenlaisia. Jollekin 

ohjaajalle sopii parhaiten sellainen, että hän tulkkaa ryhmäkeskustelua aina tasaisin välein, 

puheenvuorojen välissä. Toiselle toimivaa voi olla keskittyä keskusteluun ja koota keskustelujen 

sisällöt työparille vasta ryhmän päätteeksi. Voitte yhdessä kokeilla ja sopia, millainen tapa sopii 

parhaiten teidän väliseenne yhteistyöhön.  

 

  
Mitä ongelmia voi tulla matkan varrella?  
Lähestymme ryhmätoimintaa myönteisesti, mutta on hyvä miettiä etukäteen, minkälaisia haasteita 
voit kohdata ryhmässä. Ennakointi helpottaa asioiden käsittelyä ja kannattaa etukäteen miettiä 
toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan järjestävän tahon kanssa yhdessä. Ideaalia olisi, jos 
omankieliselle ryhmänohjaajalle olisi nimetty työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä mikäli ryhmässä 
tulee vastaan jokin hankala tilanne. Vaikeita tilanteita ryhmässä voi olla mm. ristiriidat ryhmäläisten 
kesken, hankalien tilanteiden selvittely ryhmän ulkopuolelle, juoruilu, voimakkaita tunteita 
herättävät aiheet tai jokin ryhmätoimintaa edeltävä ongelma jäsenten kesken.  
Olemme koonneet esimerkkejä haastavien tilanteiden käsittelystä kappaleeseen “Hankalien 
tilanteiden ja ristiriitojen käsittely ryhmässä”. 
 
 
Ohjaaja: markkinoi ja hyödynnä omia verkostojasi 
Ryhmien markkinointiin kannattaa panostaa ja ryhmien mainokset on hyvä kääntää ryhmäläisten 
äidinkielelle. Ryhmän esitteessä kannattaa mainita keskusteluteemoja yleisellä tasolla esim.  
”Ryhmässä keskustellaan omalla äidinkielellä tärkeistä aiheista liittyen elämään Suomessa. 
Puheenaiheita ovat muun muassa perhe-elämä, eri kulttuurit, ihmissuhteet ja yhteiskunta.” 
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Hankkeen ryhmiä markkinoitiin laajasti verkostoissa ja yhteistyökumppaneiden avulla. 
Tärkeimmäksi tavoittamisen kanavaksi todettiin omakielisten ohjaajien omat verkostot. Suurin 
osa ryhmäläisistä tuli mukaan ryhmään kuultuaan siitä suoraan omakieliseltä ohjaajalta.  
 
Ryhmän ohjaus etänä 
Keskusteluryhmien toimintaa on mahdollista järjestää esimerkiksi videovälitteisesti, mikäli 
kasvokkainen kohtaaminen ei ole mahdollista. Tällöin tulee miettiä, onko kaikilla ryhmäläisillä 
sopivia laitteita, kuten tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta ja nettiyhteyksiä etäryhmään 
osallistumiseen. Verkkoalusta tulee valita sen perusteella, että sen käyttö sopii mahdollisimman 
monelle ryhmäläiselle. Alusta voi olla vaikka Skype, Teams, Messenger, WhatsApp, Facebook 
tai Zoom.  Vaihtoehtoja on monia. Käytännön ohjauksen kannalta on hyvä miettiä etukäteen, miten 
puheenvuorot ryhmässä jaetaan ja annetaanko kaikille ryhmäläisille sama aika omalle 
puheenvuorolle. Sovi myös mahdollisen työparisi kanssa kuka lähettää ryhmäläisille 
osallistumislinkit. On hyvä myös huomioida, että sensitiivisistä teemoista puhuminen kotioloissa voi 
olla hankalaa, jos ei ole rauhallista ja turvallista tilaa osallistua etäryhmään. 
 
 
 

Ryhmänohjaajan rooli   
 

Olet läsnä omana itsenäsi, mutta kuitenkin ohjaajan roolissa.   
Ryhmänohjaajan tehtävä on varmistaa keskustelun sujuminen ja osallistujien turvallinen olo.   
Kuinka se onnistuu?   
 

Ohjaaja ohjaa keskustelua:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
On aivan normaalia, että herkistä ja vaikeista asioista keskusteleminen herättää tunteita sekä 
osallistujissa että ohjaajassa. Olemmehan kaikki ihmisiä. On kuitenkin tunnistettava ero 
ohimenevän vaivaantuneisuuden, liikutuksen, esiin nousevien muistojen tai ahdistuksen välillä. 
Ryhmässä on tarkoitus pystyä puhumaan avoimesti myös hankalista aiheista. Tarkoitus ei ole 
kuitenkaan asettaa ketään sellaiseen tilanteeseen, jossa käsitellään liian jyrkällä tavalla herkkiä 
aiheita. 
  

Tästä onkin hyvä muistuttaa osallistujia. Kaikilla on oikeus omien rajojensa säilyttämiseen 
keskustelussa. Keskustelu on lupa pysäyttää, jos osallistujasta tuntuu, että ollaan siirtymässä 
sellaiseen aiheeseen, joka on hänelle jostain syystä erityisen vaikea. Syytä ei tarvitse kertoa 
muulle ryhmälle. Ohjaajana sinun on hyvä seurailla tarkasti ryhmäläisten reaktioita. Tällöin voit 
tarvittaessa auttaa pysäyttämään keskustelun, vaihtamaan aihetta tai pehmentämään puhetapaa. 
   
Tarkoitus on keskustella ryhmässä eri teemoista yleisellä tasolla. Sellaisessa keskustelussa 
kaikki voivat turvallisesti pohtia yleisiä käsityksiä eri näkökulmista, eikä kenenkään tarvitse 
paljastaa liikaa omista kokemuksistaan tai ajatuksistaan. Esimerkiksi siten, että ohjaaja kysyy 
kysymyksiä muodossa: “Miten tästä asiasta voisi ajatella? Millaisia ajatuksia teillä on tai millaisia 

• kysymällä kysymyksiä, jotka ohjaavat keskustelua eteenpäin   
• jakamalla tarvittaessa puheenvuoroja 

• puuttumalla mahdollisiin ristiriitoihin   
• varmistamalla, ettei keskustelu kulje sellaiseen suuntaan, että se ahdistaa tai tuntuu 

kurjalta    osallistujista  
• kannustamalla ja rohkaisemalla osallistujia  
• selventämällä mahdollisia hankalia sanoja ja käsitteitä  
• vahvistamalla tarvittaessa eri puhujilta, että ymmärrettiinkö ryhmässä hänen 

puheenvuoronsa oikein.  

• kokoamalla ryhmäkeskustelun lopuksi tärkeimmät asiat yhteen 
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ajatuksia olette huomanneet yhteisössänne tai yhteiskunnassa?”.   
(Ei kysymällä: “Miltä tämä SINUSTA tuntuu? Millaisia kokemuksia sinulla on tästä asiasta?”)    
  
Ohjaajana velvollisuutesi on tarkastella tilannetta kaikkien osallistujien kannalta.    
Vaikuttaako siltä, että joku jää syrjään ja toiset käyttävät enemmän puheenvuoroja?   
Tällöin voit sopivassa kohdassa kysyä joltain osallistujalta erikseen, vaikkapa: ”Millaisia ajatuksia 
tämä sinussa herätti, Sabine?”. Tällöin osallistuja pääsee halutessaan ääneen, mutta voi myös 
kieltäytyä puheenvuorosta.               
 
                 

  
 

 
Dialogisuus   

Ryhmätoiminnassa on keskeistä luottamuksen syntyminen osallistujien välille. Kaikkien tulee 
tuntea voivansa osallistua keskusteluun turvallisesti ja tasa-arvoisesti. Ryhmän ohjaajalla on tärkeä 
tehtävä turvallisen ja oikeudenmukaisen ilmapiirin luomisessa. Dialogin rakentaminen vaatii 
tietoista päätöstä, tekoja ja taitoja, joita voi harjoitella. 
 
 

Mitä dialogi on?  
Dialogi on vuorovaikutuksen väline ihmisten välisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Dialogi on 
kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua eli keskustelua. Dialogi on ikään kuin yhdessä 
ajattelemista. Se kuitenkin eroaa monesta muusta keskustelutyypistä, esimerkiksi väittelystä, 
neuvottelusta tai päätöksenteosta. Dialogi rakentuu kunnioittamisen periaatteelle ja hyvä ilmapiiri 
mahdollistaa avoimen dialogin. Kaikki keskusteluun osallistujat ovat samanarvoisia.  
 
Dialogissa jokaisella on ymmärrys, että kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua vuoropuheluun 
toisia kuunnellen ja kaikilla on halu yrittää ymmärtää toisen näkökulma asiaan, vaikka mielipiteet 
eroaisivatkin toisistaan. Dialogissa toisen mielipidettä ei pidä tyrmätä, eikä päämääränä edes 
tarvitse olla, että keskustelun päätteeksi kaikki olisivat samaa mieltä. Tärkeintä on, että asioita 
nostetaan keskusteluun. Keskustelussa ihmiset kohtaavat toisensa ja kuulevat toistensa 
ajatuksia. Tämä herättää arvioimaan myös omaa ajattelua. Keskusteluun on mahdollisuus 
nostaa puheenaihetta koskevaa laki- ja tutkimustietoa arvostavassa ilmapiirissä  
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  (Dialogisuus, lähde: mm. Erätauko-hanke, https://www.eratauko.fi/) 
 
 

 
Kulttuurisensitiivisyys  
Kulttuurisensitiivisyyden ajatus pitää sisällään oletuksen, että ihmisen kulttuuri ja tausta voivat 
vaikuttaa merkittävällä tavalla yksilön elämään erilaisina tapoina, jotka tulee huomioida. Mutta 
ennakkoon ja ulkoapäin emme voi tietää, mitä nämä tavat ja käytännöt ovat. Kulttuuri ei 
myöskään ole ainoa ihmisen elämään vaikuttava tekijä vaan mukana vaikuttavat myös esimerkiksi 
sukupuoli, koulutustausta, harrastukset, työ tai työttömyys ja niin edelleen. Tämä ei tarkoita, etteikö 
kulttuuri olisi tärkeää, päinvastoin. Se tarkoittaa ennemminkin, että kulttuuri ei ole muuttumaton tai 
kaikille sama. Kulttuurit ovat kokoelma tapoja, perinteitä ja ajattelua, joita on mahdollisuus myös 
tarkastella ja arvioida. Kulttuureja voi yksittäisellä ihmisellä tai perheellä olla myös 
useampia. Tärkeintä onkin aina kohdata ihminen omana yksilöllisenä itsenään, eikä hänen 
kulttuuriaan koskevien ennakko-oletustemme perusteella. Hän on oman elämänsä ja taustansa 
paras asiantuntija. 
 
     
                                 

Turvallinen tila puheelle  
Kun keskustellaan sensitiivisistä aiheista, on erityisen tärkeää, että ryhmäläiset tuntevat olonsa 
turvalliseksi. Ryhmässä on tärkeää vahvistaa luottamuksen syntymistä ja pyrkiä luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset myös herkkien aiheiden käsittelylle. Keskinäistä luottamusta 
rakennetaan myös laatimalla yhdessä pelisäännöt, joita kaikki ryhmäläiset sitoutuvat 
noudattamaan. Sääntöjä miettiessä voi hyödyntää yleisiä turvallisemman tilan sääntöjä, kuten:  
 
 

https://www.eratauko.fi/
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Tärkeää turvallisen tilan luomisessa on, että ryhmäläiset sopivat yhdessä, että ryhmän 
keskustelut säilyvät luottamuksellisina.   
 

Fyysistä turvallisuutta ryhmään tuottaa myös se, että noudatamme kaikessa toiminnassa tarkasti 
voimassa olevia ohjeita esimerkiksi turvavälien, käsihygienian ja tilojen puhtaanapidon suhteen.   
Ryhmiin ei pidä osallistua, jos tuntee olonsa sairaaksi tai kokee oireita, 
kuten kuumetta, päänsärkyä, yskää, lihaskipuja, nuhaa, kurkkukipua tai vatsavaivoja ja 
pahoinvointia.  
  
Osallistujien on hyvä tietää jo ryhmään tullessaan, mitä on odotettavissa. Juuri herkät aiheet on 
syytä mainita ennalta. Se onnistuu esimerkiksi otsikoimalla ryhmäkerta vaikkapa 
”Keskustelua seurustelusta ja avioliitosta”. Näin kukin pystyy valmistautumaan, eikä sisältö tunnu 
yllättävältä.   
 
Eräs turvallisuutta lisäävä tekijä on myös lasten huomioiminen aikuisten ryhmätoiminnassa. 
Etenkin sensitiivisistä aiheista keskustellessa pitää miettiä lasten mukana oloa. Kaikilla ei ole omaa 
tukiverkostoa lastenhoitoa ajatellen. Siksi olisikin hyvä, jos lapsille olisi järjestetty omaa ohjelmaa 
tai lastenhoitoa, jos joidenkin ryhmäläisten on välttämätöntä ottaa lapsi tai lapset mukaan 
voidakseen osallistua ryhmätoimintaan. Lastenhoito tai lapsille järjestettävä toiminta on hyvä 
toteuttaa eri tilassa kuin varsinainen ryhmätoiminta, mutta kuitenkin lähellä, esimerkiksi viereisessä 
huoneessa. 
 

  
Miten sinä ryhmänohjaajana voit luoda turvallista ilmapiiriä?   
Turvallisuutta tuottaa esimerkiksi, se että kaikilla on oikeudenmukainen määrä puheenvuoroja. 
Tai, että kaikki pääsevät halutessaan ääneen ja saavat myös olla halutessaan hiljaa. Tilan 
järjestelyä on myös hyvä tarkastella tästä näkökulmasta. Tuolit on hyvä sijoitella siten, että kaikki 
osallistujat näkevät toistensa kasvot, ja tila on muutenkin viihtyisä ja rauhallinen.  
  
Ryhmänohjaajaksi ryhtyessä on hyvä pohtia, onko jokin aihealue, joka herättää sinussa itsessäsi 
voimakkaita tunteita tai jonka käsittely on muuten jostain syystä hankalaa? Mikä se voisi olla? 
Näitä kannattaa miettiä etukäteen. Kannattaa yhdessä keskustella esimerkiksi siitä, jos 
jokin asia ryhmän ohjaamisessa mietityttää tai jännittää. Ohjaaja toimii ryhmässä omana itsenään, 
mutta hänen vastuullaan on huolehtia kaikkien osallistujien kannalta toimivasta ryhmätilanteesta. 

• Älä tee oletuksia henkilöstä hänen ulkoisten ominaisuuksiensa, ikänsä, etnisyyden, 

uskonnon tai taustan perusteella.  

• Älä oleta henkilön sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista.  

• Tutustu omiin rajoihisi ja kunnioita toisten rajoja.  

• Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.   

• Anna tilaa myös hiljaisuudelle. Joku voi kaivata vähän aikaa ajattelulle ja puhuu vasta 

sitten.  

• Toista tarvittaessa kysymys. Käytä eri muotoa tai eri sanoja.  

• Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.   

• Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.   

• Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.   

• Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.   

• Hyväksy virheet ja erimielisyydet.   

• Avaa käyttämäsi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.   

• Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, perhesuhteita, sairauksia jne., 

ellet tunne henkilöä hyvin.  

• Käytä ryhmäläisestä hänen toivomaansa kutsumanimeä 



12 
 

Rooli on näin ollen henkilökohtaisen sijaan ammatillinen.   
 
Turvallinen tila etäryhmässä? 

Etänä toteutetussa keskusteluryhmässä on tärkeää, että osallistujat kokevat olonsa 
turvalliseksi. Näin ollen tuleekin huolehtia siitä, että:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankalien tilanteiden ja ristiriitojen käsittely ryhmässä     
Ryhmä koostuu aina keskenään erilaisista yksilöistä, joilla kaikilla on omanlaisensa 
persoonallisuudet, mielipiteet ja tavat toimia keskustelussa. Erilaisten näkemysten kohtaaminen on 
virkistävää ja tuo uutta omaankin ajatteluun, mutta joskus vahvat mielipiteet ja erilaiset 
toimintatavat voivat aiheuttaa myös kitkaa.  
Miten voisin toimia  

- jos joku ryhmäläisistä tuntuu käyttävän paljon enemmän puheenvuoroja kuin muut?  
- jos ryhmässä syntyy ristiriitatilanteita tai voimakkaasti eriäviä mielipiteitä?  

  
On tärkeää, ettei ryhmänohjaaja tyrmää kenenkään mielipidettä, mutta pitää tilanteen 
kuitenkin hallinnassa.  
    
Hyviä tapoja hankalien tilanteiden käsittelyyn ovat esimerkiksi seuraavat:   

                             

                            
 

• keskustelijat tietävät, keitä on paikalla  

• ryhmän ulkopuolisia henkilöitä ei ole kuuloetäisyydellä, mikäli niin on sovittu  

• keskustelua ei tallenneta (on pyydettävä myös osallistujia olemaan tallentamatta 

keskustelua)  

• etäryhmässä noudatetaan samoja sääntöjä kuin kasvokkainkin eli kunnioitetaan toisia 

osallistujia ja keskustelua käydään luottamuksellisesti.  
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Entä, jos herää huoli ryhmäläisen elämäntilanteesta?  

 
Kun keskustellaan sensitiivisistä aiheista, on todennäköistä, että keskustelu voi tuoda mieleen 
vaikeita ja kipeitä muistoja. Ne voivat olla myös traumaattisia kokemuksia. Joskus voi kuitenkin olla 
niin, että kyseessä ei olekaan muisto menneisyydestä vaan akuutti tilanne nykyisyydessä. Mikäli 
sinulle erää huoli ryhmänohjaajana jonkun ryhmäläisen elämäntilanteesta, on tärkeää kertoa 
hänelle, että apua ja tukea on saatavilla. Asiaan voidaan palata ryhmäkerran päätteeksi ja jutella 
tilanteen salliessa kahden kesken ja pohtia yhdessä, minkälaista tukea hän mahdollisesti 
tarvitsee. Jos ryhmäläinen kokee tarvitsevansa tukea, mutta yhteydenotto tuntuu vaikealta, voit 
ryhmänohjaajana ryhmäläisen suostumuksella sopia hänen puolestaan tapaamisen uuden 
tukikontaktin kanssa tai yhdessä voidaan selvittää sopivaa tapaa saada apua.  Vaikkei 
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ryhmäläinen sillä hetkellä kokisi tarvetta ulkopuoliselle tuelle ja avulle, voi hänelle kertoa, että 
asiaan voi hänen halutessaan palata myös myöhemmin.  Oppaan loppuun on listattu auttavia 
tahoja, joihin voi olla yhteydessä tai ohjata ryhmäläistä tuen piiriin.  
 

 

              
  
 
 

 

  

TALK-keskusteluryhmien rakenne ja teemat   
  
Ryhmissä on tarkoitus ottaa puheeksi herkkiä ja mahdollisesti vähän hankalia aiheita, kuten tasa-
arvon kysymyksiä, itsemääräämis- ja seksuaalioikeuksia sekä muita teemoja, jotka nousevat esiin, 
kun eletään oman lähtökulttuurin ja suomalaisen yhteiskunnan kulttuurin välissä. Näitä teemoja 
otetaan puheeksi sensitiivisesti ja kunnioittavasti. Omakielisellä ryhmänohjaajalla on oman 
kulttuurinsa asiantuntijana siinä erityisen tärkeä rooli.  

  
Miten esimerkiksi oikeuksien ja velvollisuuksien teemoja olisi hyvä ottaa puheeksi omassa 
yhteisössä? Voisiko asiaa lähteä lähestymään vaikkapa perheen, lastenkasvatuksen ja avioliiton 
kautta? Esimerkiksi itsemääräämisoikeudet ovat aihe, jota voi pohtia vaikkapa aviopuolisoiden 
roolien tai murrosikäisen lapsen itsenäistymisen kautta. Keskustelun herättäjänä ja apuna voi 
käyttää monenlaisia materiaaleja, kuten videoita ja case-esimerkkejä. Linkkejä löydät 
“Linkkipankki” -kappaleesta.  

                                      
TALK-hankkeessa järjestettyjen keskusteluryhmien teemat liittyivät ihmisoikeuksiin, kuten 
yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja seksuaalioikeuksiin. Omakieliset ohjaajat osallistuivat 
kymmenen tunnin mittaiseen koulutukseen, jossa käsiteltiin sensitiivisten aiheiden 
puheeksi ottamista sekä seksuaalioikeuksien, väkivallan tunnistamisen ja turvallisen tilan teemoja 
eri asiantuntijoiden kanssa. 
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Tällaisia ideoita TALK-ohjaajat kokosivat yhdessä eri kieliryhmien keskusteluita varten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
           
                                
 
 
 
 
 
 

                                      

• Kysyminen ja yhdessä ihmettely on hyvä lähestymistapa eri teemojen puheeksi 
ottamisessa. Voi kysyä vaikkapa:  
“Mitä tietoa teillä on tästä aiheesta?”,  
“Mitä ajatuksia tämä herättää?”,  
“Tiedättekö, miten suomalaisessa lainsäädännössä nähdään tämä asia?”    
    

• Case-esimerkkien ja tarinoiden hyödyntäminen keskustelussa    

• Kulttuurien, tapojen ja lainsäädännön vertailu (vaikkapa tapausesimerkkien 
perusteella)    

• Koulun terveystiedon tunnin sisältö    
 

• Mikä meitä yhdistää esimerkiksi eri kulttuureista tulevina ihmisinä?  

• Mikä on hyvä omassa kulttuurissa? Entä suomalaisessa kulttuurissa? Miten näitä 
voisi yhdistää omassa elämässä?   
    

• Naisten asema Suomessa. Miten tasa-arvokehitys ja naisen asema ovat 
muodostuneet Suomen historiassa? 

• Moraalikäsitykset erilaisissa yhteiskunnissa   

• Mistä saa apua (esimerkiksi väkivaltatilanteessa)?    

• Eritahtinen kotoutuminen ja sen tuottamat valtasuhteet perheessä ja parisuhteessa 

• Nuorten asema kahden kulttuurin välissä. Ristipaineet, kun yhteiskunta vaatii yhtä ja 
koti toista. Miten nuorta voisi tukea omassa kasvussaan?   
    

• Mistä aineksista oma identiteetti on rakennettu?    

• Sukupuoliroolit, sukupuolistereotypiat, sukupuolisensitiivisyys    

• Miten ihminen löytää itsensä uudessa yhteiskunnassa?    
    

• Parisuhteen hoitaminen tasa-arvon näkökulmasta. Miten ottaa kumppani huomioon? 
Millaiset roolit perheessä on? Miten kotityöt on jaettu?    

• Suomeen muuton myötä muuttuneet sukupuoliroolit. Miten perheessä sopeudutaan 
uuteen? Miten hoitaa mahdolliset konfliktit (parisuhteessa ja perheessä), kun 
joudutaan opettelemaan uudenlaisiin rooleihin?    

• Tasa-arvo kaikkien ihmisten välillä (ei pelkästään miesten ja naisten välillä)    
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Esimerkkejä ryhmäkeskustelusta ja aiheita kokoontumisille  
 
Hankkeen keskeisiä teemoja ovat yhteiskuntatietoisuuden ja omien oikeuksien tuntemuksen 
vahvistaminen. Käsitteet voivat kuitenkin olla laajoja ja aika vaikeasti ymmärrettäviä. Ohjaajalla on 
tärkeä rooli tukea keskenään erilaisten yksilöiden osallistumista keskusteluun.  
 

                             
 
 
 

                                           
Yksi tapa laajojen teemojen puheeksi ottamiseen on pilkkoa niitä pienemmiksi käsitteiksi, jotka 
ovat lähempänä ihmisten elämää ja arkea. Niitä voivat olla vaikka ihmissuhteiden 
solmukohdat. Kaikilla on kokemusta ihmissuhteista ja perheessä 
elämisestä sekä niiden herättämistä tunteista ja ajatuksista. Ihmissuhteiden alle mahtuvat niin 
parisuhde kuin ystävyys ja lastenkasvatuskin. Sen tiimoilta voi pohtia 
esimerkiksi itsemääräämisoikeuksia, tasa-arvoa ja omia rajoja avioliitossa, suhteessa omiin 
vanhempiin tai itsenäistyviin lapsiin. Keskustelussa voi samalla nostaa esiin lainsäädännön 
näkökulman perhesuhteisiin ja yksilöiden omien rajojen turvaamiseen.   
Turvallisessa keskusteluilmapiirissä on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja pohtia asioita esimerkiksi 
näiden teemojen kautta:  
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Eritahtinen kotoutuminen tarkoittaa, että yhdenkin perheen sisällä voi olla keskenään eri tavalla 
suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuneita yksilöitä. Toinen puolisoista on vaikkapa saapunut tänne 
ensin ja on ehtinyt oppia kumppaniaan paremmin kieltä ja kulttuuria. Joskus myös suomalaista 
koulua käyvät lapset oppivat nopeammin kieltä ja voivat päätyä toimimaan vanhempiensa 
asiointiapuna virastoissa ja esimerkiksi lääkärissä. Eri tahdissa tapahtunut kotoutuminen voi 
aiheuttaa valtasuhteita, ristiriitatilanteita ja kuormitusta perheessä. Toiselle puolisolle tai 
vanhemmalle voi olla vaikeaa joutua olemaan toisen antaman tiedon ja tuen varassa. Lapset voivat 
auttaessaan kuulla sellaisia asioita, joita heidän ei ikänsä puolesta vielä tarvitsisi 
tietää. Kotoutumisen teemojen myötä voidaan puhua omista rajoista ja niiden suojelemisesta.  
  
Seksuaalikasvatus on eräs tärkeä teema, jota on mahdollista käsitellä vaikkapa hyvinvoinnin, 
turvallisuuden ja kasvatuksen kautta. Paikkansa pitävän ja ikätasolle sopivan 
seksuaalikasvatuksen saaminen on jokaisen oikeus. Kouluissa annettava seksuaalikasvatus 
on monelle vieras ja pelottavakin aihe. Siksi on tärkeää, että asiasta annetaan tietoa ja pelkoja 
lievennetään. Keskustelijoille voi kertoa, että oppitunneilla ei koskaan opeteta seksin tekemistä 
vaan kerrotaan lasten ja nuorten ikään sopivalla tavalla oman kehon muutoksista, terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä ehkäisystä ja muusta itsensä ja kumppanin suojelemisesta.   
 

                                      
  
Ryhmäläisiä saattaa mietityttää suomalainen seurustelukulttuuri ja oman lapsen 
aikuistuminen. Toiveena on, että keskusteluryhmien osallistujat saisivat ryhmän yhteydessä 
myös ajantasaista ja paikkansa pitävää tietoa. Tieto helpottaa kotoutumista ja lievittää mahdollisia 
pelkoja koskien myös avun hakemista ongelmatilanteissa. Asioiden yhdessä pohtiminen on hyvä 
tapa tarkastella elämää eri näkökulmista.   
 
  
Lähisuhdeväkivalta tai sen uhka on puolestaan paljon tunteita ja ajatuksia herättävä aihe. On 
kuitenkin tärkeää, että kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä olisi tietoa omista oikeuksistaan sekä 
siitä, milloin on hyvä hakea apua ja mistä sitä saa. Tätäkin vaikeaa aihetta voi lähestyä perheen 
kautta. Kaikilla perheenjäsenillä on oikeus tuntea olevansa turvassa kotona ja kodin ulkopuolella. 
Joskus vaikeat tilanteet perheessä on hyvä selvittää käyttäen apuna ammattilaisten tukea.   
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Esimerkkejä ryhmätoiminnan aloitukseen   

 
Kukin ryhmäkerta on kestoltaan kaksi tuntia. Aikaa voi tauottaa ryhmäläisten toivomalla tavalla. 
Kokoontumisen aikana voi tarjoilla juotavaa ja pientä syötävää. Ryhmätilan yhteydessä on wc ja 
käsienpesu- ja desinfiointimahdollisuus. Tilan järjestelyissä on tarvittaessa huomioitu turvavälit 
(esimerkiksi mahdollisen koronaviruksen tai muun kausi-influenssariskin vuoksi). Tila on järjestetty 
mahdollisimman viihtyisäksi ja rennoksi.    
 
 
Kaikilla ryhmäkerroilla olisi hyvä toteuttaa seuraavanlainen rakenne:   
1. Aloitus: ryhmän johdatus päivän aiheeseen.   
2. Käsittelyvaihe: keskustelu, mahdolliset toiminnalliset harjoitukset, tauot, yhdessäolo.   
3. Lopetus: ryhmän johdatus kohti yhteisen hetken päättymistä, keskustelun yhteenveto, 
osallistujien kehuminen ja kiittäminen, seuraavan kerran aiheen sopiminen, palautteen 

kerääminen.   
 

          
 
 
 
 
Toivotetaan osallistujat tervetulleiksi ja kerrotaan ryhmän tarkoituksesta. Kerätään ryhmäläisten 
yhteystiedot, mikäli he haluavat yhteystietonsa antaa. Kerrotaan tämän ryhmäkerran etenemisestä 
ja käytännön asioista (milloin on tauko, missä vessat sijaitsevat, missä on käsidesi, kehotetaan 
ottamaan teetä jne.).   
    
Aivan ensimmäisellä ryhmäkerralla on tärkeintä, että osallistujilla on mahdollisuus tutustua 
toisiinsa. On hyvä käyttää aikaa tutustumiseen, yhteisten pelisääntöjen luomiseen ja 
puheenaiheista keskusteluun. Tällä luodaan perusta turvalliselle keskusteluilmapiirille.  
 

                         
 
Ryhmälle on myös hyvä luoda yhdessä säännöt. Säännöissä sovitaan esimerkiksi siitä, että 
keskustelua käydään luottamuksella. Ohjaaja voi tarvittaessa kirjata säännöt ylös. Sääntöjen 
taustana voi hyödyntää turvallisemman tilan ohjeita. Muutamassa TALK-ryhmässä sovittiin, ettei 
keskustella uskonnon tulkinnasta tai (lähtömaiden) politiikasta, koska niihin liittyvät aiheet voivat 

Aloitus 
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helpoimmin aiheuttaa ristiriitoja osallistujien välille. Sovittiin myös, että ryhmään osallistutaan 
terveinä. Ajankäytöstä ja tauoista on myös hyvä sopia yhdessä. 
    
Sääntöjen yhteydessä voit ohjaajana kertoa, että kaikilla on lupa osallistua keskusteluun omien 
rajojensa mukaan. Kenenkään ei tarvitse paljastaa henkilökohtaisia asioitaan muille. On myös 
tärkeää muistuttaa ryhmäläisiä siitä, että kaikkia tulee kunnioittaa ja arvostaa, vaikka 
keskustelussa nousisikin eriäviä mielipiteitä   Asioista voidaan puhua yleisellä tasolla: 
esimerkiksi, mitä ajatuksia jokin ilmiö tai asia herättää. Kenenkään ei tarvitse kertoa omakohtaisia 
kokemuksiaan asiaa koskien. 
 
    
 
 
 
Ryhmänohjaaja voi alustaa päivän aihetta lyhyesti. Apuna ja keskustelun herättäjänä voi käyttää 
vaikkapa videoita, muuta materiaalia tai toiminnallisia menetelmiä. Osallistujilta on hyvä 
kysyä, mitä he keskusteluryhmältä toivovat. Mikä kiinnostaa heitä? Tarvittaessa 
keskusteluvuoroja on hyvä jakaa. Erityisesti silloin, jos ryhmässä on paljon osallistujia. Jos 
keskustelu sujuu luontevasti ja tasa-arvoisesti, ei keskusteluvuorojen jakamiselle 
ole välttämättä tarvetta.   
Osallistujia voi pyytää kirjaamaan ylös tai muutoin kertomaan tärkeimmiksi kokemansa 
puheenaiheet. Toiveita ja ehdotuksia voi toki kertoa missä tahansa vaiheessa ryhmätoimintaa. 
Usein on niin, että teemat johtavat toisiinsa. Yhdestä keskustelusta tulee mieleen jokin toinen 
tärkeä aihe, ja ryhmän sisällöt muovautuvat pitkin matkaa. Se juuri on ryhmätoiminnan hienous!  
 
 

 
 
Lopetellessa on hyvä, jos ohjaaja voi tehdä yhteenvetoa keskustelun kulusta. Ryhmäkerran 
päätteeksi sovitaan seuraavan kerran aihe ja kerätään osallistujilta palaute. Palautteen 
kerääminen on tärkeää. Siinä saadaan tietoa ryhmän ja hankkeen kehittämistä varten. Palautetta 
voi antaa monella tavalla: kirjallisesti, suullisesti tai valitsemalla sopivan hymiön, värin tai muun 
vastaavan. Sovitaan yhdessä ohjaajille ja ryhmäläisille sopiva tapa. Palaute on hyvä kerätä joka 
kerran päätteeksi samalla tavalla.  
  
 
 
 

Lopuksi 
Toivomme, että sait tästä oppaasta tarvitsemaasi tietoa, menetelmiä ja valmiuksia käynnistää 
sekä ohjata omakielisiä keskusteluryhmiä. TALK-hankkeessa järjestettyjen 
keskusteluryhmien osallistujilta saatu positiivinen palaute ja toive ryhmätoiminnan jatkumisesta 
vahvisti ajatustamme siitä, että tarvitsemme lisää turvallisia tiloja dialogille sekä yhteiselle 
pohdinnalle omalla äidinkielellä.  
 
Oppaan lopusta löytyy lista toimijoista, jotka tarjoavat apua haastaviin elämäntilanteisiin 
Pirkanmaalla sekä linkkipankki materiaaleista, joita ryhmätoiminnassa voi käyttää apuna 
keskustelun käynnistämisessä ja eri aihepiireihin tutustumisessa. Toivotamme teille hyviä 
kohtaamisia ja keskusteluita! 
 

 
 

 Käsittely 

Lopetus 
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LIITTEET 
Lista haastaviin elämäntilanteisiin apua tarjoavista 
toimijoista  
 

Setlementti Tampere ry:n yksiköiden yhteystietoja:  
 
VÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ 
DIDAR Kunniaväkivaltatyö työskentelee kulttuuristen kunniakäsitysten ja niistä johtuvien 
haitallisten perinteiden parissa. DIDAR tarjoaa myös keskusteluapua ja ohjausta kunniakäsityksistä 
johtuviin konfliktitilanteisiin ja tilanteisiin, joissa on jo käytetty väkivaltaa tai havaittu sen uhkaa. 
Siellä autetaan kartoittamaan tilannetta ja vahvistamaan siihen liittyvien henkilöiden turvallisuutta, 
tarvittaessa yhdessä muiden tilanteessa mukana olevien auttajien kanssa. Työntekijät 
työskentelevät suomen, ruotsin, norjan, englannin, kurdin, persian ja darin kielillä. Tulkkeja 
käytämme tarvittaessa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarkempia tietoja 
löydät DIDARin omilta verkkosivuilta: https://www.didar.fi/  
Työntekijöiden yhteystiedot: https://www.didar.fi/yhteystiedot/  
  
Perheväkivaltaklinikka tarjoaa tukea henkilöille, jotka ovat perheessä tai läheisissä suhteissa 
tapahtuvan väkivallan tekijänä ja/tai kohteena. Klinikalle voi soittaa ajanvarauksen maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12-13 numeroon 040 520 8255 tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen pvk@setlementtitampere.fi.   
Perheväkivaltaklinikan sivut löytyvät osoitteesta: https://www.setlementtitampere.fi/pvk  
 
  
Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö tarjoaa kriisiapua, tukiryhmiä ja palveluohjausta seksuaalisen 
väkivallan uhreille, tekijöille ja näiden molempien läheisille. Toiminta keskittyy Pirkanmaalle. Välitä! 
on osa yhdistyksen Väkivalta- ja kriisityön yksikköä. Yhteystiedot: p. 045 279 8090, e-mail: valita-
yksikko@setlementtitampere.fi, os. Nalkalankatu 12 G (2.krs).  https://www.seksuaalivakivalta.fi/  
  
 

NOLLALINJA auttaa:  
• naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan 
uhkaa  
• kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai 
väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan  
• väkivaltaa kokeneiden läheisiä  
• ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä  

Nollalinjan numero on 080 005 005  
Nollalinjalle soittaminen on ilmaista. Kun soitat Nollalinjalle, saat keskustella tilanteestasi, 
kokemuksistasi ja peloistasi puhelinpäivystäjän kanssa. Päivystäjämme ovat ammattilaisia, jotka 
kuuntelevat, tukevat ja neuvovat sinua vaikeassa tilanteessasi. Nollalinja palvelee myös kuudella 
Suomessa yleisimmin esiintyvällä vieraalla kielellä tulkkauspalvelun välityksellä. Tulkkauspalvelua 
on saatavilla ympäri vuorokauden ja käyttö on asiakkaalle maksutonta.  

• Arabia / العربية  
• Dari /  دری  
• Farsi / فارسی  
• Somali / Soomaali  
• Sorani / سۆرانی  
• Venäjä / Pусский  

Nollalinjan omat sivut: https://www.nollalinja.fi/   
  
TAMPEREEN TYTTÖJEN TALO ® toiminta on suunnattu 12-28-vuotiaille pirkanmaalaisille tytöille 
ja nuorille naisille, sellaiseksi itsensä kokeville sekä omaa tyttöyttään pohtiville. Toiminta on 

https://www.didar.fi/
https://www.didar.fi/
https://www.didar.fi/yhteystiedot/
https://www.didar.fi/yhteystiedot/
mailto:pvk@setlementtitampere.fi
https://www.setlementtitampere.fi/pvk
mailto:valita-yksikko@setlementtitampere.fi
mailto:valita-yksikko@setlementtitampere.fi
https://www.seksuaalivakivalta.fi/
https://www.nollalinja.fi/arabia
https://www.nollalinja.fi/arabia
https://www.nollalinja.fi/arabia
https://www.nollalinja.fi/dari
https://www.nollalinja.fi/dari
https://www.nollalinja.fi/dari
https://www.nollalinja.fi/farsi
https://www.nollalinja.fi/farsi
https://www.nollalinja.fi/farsi
https://www.nollalinja.fi/somali
https://www.nollalinja.fi/sorani
https://www.nollalinja.fi/sorani
https://www.nollalinja.fi/sorani
https://www.nollalinja.fi/venaja
https://www.nollalinja.fi/


21 
 

maksutonta ja tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin. Voit tulla talolle viettämään aikaasi, 
harrastamaan, tapaamaan uusia ystäviä, osallistumaan ryhmiin tai saamaan 
keskusteluapua. Tyttöjen Talolla työskentelee turvallisia aikuisia. Työtiimiin kuuluu johtaja, kaksi 
ohjaajaa ja seksuaaliväkivaltatyöntekijä. Yhteystiedot löydät nettisivuilta: https://www.tytto.fi/   
Seksuaaliväkivaltatyöntekijän yhteystiedot: https://www.tytto.fi/seksuaalivakivaltatyo/ 
 

  
Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa käytännön neuvoja ja tukea rikoksen uhreille, heidän 
läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Palvelua on tarjolla puhelimitse, verkossa ja myös 
henkilökohtaisissa tapaamisissa.  
RIKU:n valtakunnallinen puhelin päivystää ma-pe klo 9-20 numerossa 116 006.   
Chatin kautta saa yhteyden verkkosivulta www.riku.fi.  
RIKU voi auttaa, antaa neuvoja ja tarjota keskusteluapua, jos  

• olet rikoksen uhri tai epäilet olevasi rikoksen uhri  
• läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi  
• olet todistajana rikosasiassa  
• asiakkaasi on joutunut rikoksen uhriksi  

Rikosuhripäivystyksen esitteet eri kielillä: https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/palveluesitteet-eri-
kielilla/  
  
  
Hae apua! -sivusto tarjoaa tietoa väkivallasta ja apua vaikeisiin tilanteisiin eri 
kielillä https://www.haeapua.info/  
 

Muita auttamistahoja Pirkanmaan alueella  
  
SPR Nuorten turvatalo on paikka, josta voi kysyä mistä tahansa nuoruuteen tai vanhemmuuteen 
liittyvästä asiasta. Siellä autetaan nuoria ja perheitä arjen jokapäiväisistä tilanteista elämän 
kriiseihin.   
Osoite: Hämeenkatu 22 C, 33200, Tampere  
Sähköposti: turvatalo.tampere@redcross.fi  
Puhelin (vaihde): 040 556 6661  
Koko Suomen Nuorten turvatalojen yhteiset verkkosivut, joilta löytyy tietoa 
palveluista: https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta   
  
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n turvakotiin voivat hakeutua maksutta kaikki 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden. 
Yhdistyksen palveluihin kuuluvat väkivalta- ja kriisityö sekä muunlaiset perheiden palvelut. 
Kaikkien turvakotien ja toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät 
täältä: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tampereenensijaturvakoti/yhteystiedot/  
 
 
 
 

  
Tämä osio sisältää kokoelman materiaaleja eri kielillä. Linkkipankki 
sisältää esimerkiksi verkkosivujen osoitteita, aineistopankkeja, videoita, julisteita ja oppaita. Näitä 
on mahdollisuus hyödyntää keskusteluryhmissä vaikkapa tiedonhakuun ja keskustelua 
herättämään.  
 

https://www.tytto.fi/
https://www.tytto.fi/seksuaalivakivaltatyo/
http://www.riku.fi/
https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/palveluesitteet-eri-kielilla/
https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/palveluesitteet-eri-kielilla/
https://www.haeapua.info/
mailto:turvatalo.tampere@redcross.fi
mailto:turvatalo.tampere@redcross.fi
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tampereenensijaturvakoti/yhteystiedot/
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Ajan vaikutus tulee näkymään tähän koottujen materiaalien käytettävyydessä. Nettisivustot, linkit ja 
yhteystiedot eivät ole ikuisesti voimassa vaan muutoksia tulee vääjäämättä. Pyrkimys on kuitenkin 
siihen, että vinkkejä ja linkkejä voisi hyödyntää mahdollisimman pitkään.  
 
 

Turvallisempi tila 

Eri toimijoiden vinkkejä siihen, miten erilaiset osallistujat voidaan huomioida ryhmätoiminnassa ja 

tehdä osallistumisesta mahdollisimman mukavaa ja turvallista kaikille. 

 

Pirkanmaan Seta: https://www.pirkanmaanseta.fi/ryhmat-korona-aikana/ 

 
Mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-

periaatteita.pdf 

Vihreät naiset: https://www.vihreatnaiset.fi/yhdistys-2/turvallisemman-tilan-saannot/ 

Allianssi: https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila 

 
 
Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo   
Kotona Suomessa: videot otsikolla “Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo", monella eri 
kielellä.  
- arabia (9.38 min) https://www.youtube.com/watch?v=DxSG9m-nSdU  
- dari (9.10 min) https://www.youtube.com/watch?v=deBlbGrln3E  
- englanti (8.49 min) https://www.youtube.com/watch?v=uyucYtm7q2o  
- kurdi kurmanzi (8.56 min) https://www.youtube.com/watch?v=KwWURMCgj7E  
- somali (10.48 min) https://www.youtube.com/watch?v=gN7WWoWNL9o  
- suomi (8.35 min) Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
 

 
  
  
Kotona Suomessa -hankkeella on kokonainen videokanava YouTubessa. Sieltä löytyy monesta aiheesta 
videoita koskien elämää suomalaisessa yhteiskunnassa.  
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg  
  
Ihmisoikeudet.net: suomenkielinen kattava sivusto ihmisoikeuksista ja niiden toteuttamisesta 
Suomessa. https://ihmisoikeudet.net/  
THL: koonti sukupuolten tasa-arvon kehittymisestä Suomessa 1800-luvulta 2020 –luvulle asti. 
Suomenkielinen sivusto. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvon-
edistysaskeleita  

https://www.pirkanmaanseta.fi/ryhmat-korona-aikana/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-periaatteita.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-periaatteita.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-periaatteita.pdf
https://www.vihreatnaiset.fi/yhdistys-2/turvallisemman-tilan-saannot/
https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila
https://www.youtube.com/watch?v=DxSG9m-nSdU
https://www.youtube.com/watch?v=DxSG9m-nSdU
https://www.youtube.com/watch?v=deBlbGrln3E
https://www.youtube.com/watch?v=deBlbGrln3E
https://www.youtube.com/watch?v=uyucYtm7q2o
https://www.youtube.com/watch?v=uyucYtm7q2o
https://www.youtube.com/watch?v=KwWURMCgj7E
https://www.youtube.com/watch?v=KwWURMCgj7E
https://www.youtube.com/watch?v=gN7WWoWNL9o
https://www.youtube.com/watch?v=gN7WWoWNL9o
https://www.youtube.com/watch?v=BoSUAReevMM
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg
https://ihmisoikeudet.net/
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvon-edistysaskeleita
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvon-edistysaskeleita
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Seta ry: kattava tietopankki ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuutta turvaavasta lainsäädännöstä suomen 
kielellä. Näkökulma ottaa huomioon erityisesti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuuden. https://seta.fi/ihmisoikeudet/  
Pirkanmaan Seta: turvallisemman tilan ohje ja yhdenvertaisuuden huomioiminen 
toiminnassa. https://www.pirkanmaanseta.fi/ryhmat-korona-aikana/  
THL: yhdenvertaisesta kohtaamisesta sote-palveluissa. https://blogi.thl.fi/sote-ammattilainen-nailla-
ohjeilla-onnistut-kohtaamaan-palvelunkayttajat-yhdenvertaisesti-ja-sensitiivisesti/  
  

  
  
Seksuaalioikeudet   
Vigor-hanke (2018 – 2021): Sosped-säätiön kehittämishanke, jossa edistettiin ulkomaalaistaustaisten 
seksuaaliterveyttä. Sivustolle on koottu laaja valikoima erikielisiä seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia koskevia 
materiaaleja.  https://vigorhanke.fi/ 
 
Materiaalipankista löytyvät julisteet ja esitys SUOJAIKÄRAJOISTA arabian, farsin eli persian, kurdi soranin, 
kurdi kurmandzin ja somalin kielillä. Samoin esitys SEKSUAALIOIKEUKSISTA (arabia, farsi, kurdi sorani, 
kurdi kurmandzi ja somali). Siellä on myös NEITSYYSJULISTE (suomeksi ja 
persiaksi).  https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/    
 
Vigor-vessat –niminen materiaalipaketti. Siinä on suunniteltu julisteita laitettavaksi vessojen sisäseiniin. 
Vessassa kuka tahansa pystyy tutustumaan seksuaalioikeuksiin 
rauhassa. https://vigorhanke.fi/toiminta/vigor-vessat/   
   
Vigor on myös tuottanut erilaisia opastus- ja keskusteluvideoita.   
Seksuaalioikeudet (selkosuomeksi): https://www.youtube.com/watch?v=70BvAX-A0W4   
Tyttöjen ympärileikkauksen puheeksiotto (somali, teksitit suomeksi): https://www.youtube.com/watch?v=
70BvAX-A0W4   
Kaikki Vigorin videot: https://vigorhanke.fi/videoita/   
 

 
 
 

Väestöliitto: suomenkielinen, nuorille suunnattu, selkeä sivusto “Mitä ovat seksuaalioikeudet?”. Sivulta 
printattavissa asiaa koskeva juliste. https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-ovat-seksuaalioikeudet/  
  
Ihmisoikeusliitto: “Suojelethan tyttöjä silpomiselta” -esite  
suomeksi https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-
silpomiselta_ESITE_80x115mm.pdf  
amharaksi https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-
silpomiselta_AMHARA.pdf  
somaliksi https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-
silpomiselta_SOMALI.pdf  
  
  
Saa puhua –materiaalit seksuaalisuudesta (Mauste-hanke 2015–2016). Saa puhua -opas johdattelee lukijan 
hienotunteisesti seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden äärelle. Opas pohjautuu seksuaalioikeuksiin ja 
esittelee lukijalle myös laajasti seksuaaliterveyspalveluita.  
  
suomi: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvon-edistysaskeleita
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvon-edistysaskeleita
https://seta.fi/ihmisoikeudet/
https://www.pirkanmaanseta.fi/ryhmat-korona-aikana/
https://blogi.thl.fi/sote-ammattilainen-nailla-ohjeilla-onnistut-kohtaamaan-palvelunkayttajat-yhdenvertaisesti-ja-sensitiivisesti/
https://blogi.thl.fi/sote-ammattilainen-nailla-ohjeilla-onnistut-kohtaamaan-palvelunkayttajat-yhdenvertaisesti-ja-sensitiivisesti/
https://vigorhanke.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-ovat-seksuaalioikeudet/
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_ESITE_80x115mm.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_ESITE_80x115mm.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_AMHARA.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_AMHARA.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_SOMALI.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Suojelethan-tytt%C3%B6j%C3%A4-silpomiselta_SOMALI.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-pdf-valtakunnallinen.pdf
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lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-pdf-valtakunnallinen.pdf  
  
Englanti: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-
lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebookpdf.pdf  
  
arabia: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-
lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-word-valtakunnallinen_ar.pdf  
  
Farsi: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-
lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebook--farsi-language.pdf  
  
  
VIDEO: Tea consent (2.50 min): englanninkielinen video, jossa monta eri tekstitysvaihtoehtoa. Videossa 

kerrotaan hauskalla tavalla SUOSTUMUKSESTA. https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8  
  
VIDEO: Pysäkki (6 min): suomenkielinen lyhytelokuva seksuaalisesta häirinnästä. Pysäkki- elokuva on osa 

Yksittäistapaus -elokuvasarjaa. https://areena.yle.fi/1-50278206  
   
Väestöliitto: Tietoa seksuaalisuudesta suomea opiskeleville on seksuaalioikeuksia käsittelevä verkkokurssi 
selkosuomella. Kurssi sisältää tehtäviä ja videoita. https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tietoa-
seksuaalisuudesta-suomea-opiskeleville/  

Lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja kunniaan liittyvä väkivalta  

Hae Apua! -hanke: materiaalipankista löytyy todella hyvää tietoa ja videoita koskien erilaisia väkivallan 
muotoja sekä sitä, miten väkivaltatilanteisiin saavat kaikki osapuolet apua. Videot ovat sensitiivisiä ja 
ymmärrettäviä. Kielet suomi, selkosuomi, englanti, venäjä, somali, turkki, thai, arabia, kurdi, farsi ja 
dari. https://www.haeapua.info/   
  
  
Kotona Suomessa: videot, joiden aiheena on kunniaan liittyvä väkivalta, monella eri kielellä.  
- arabia (6.05 min) https://www.youtube.com/watch?v=PEszsSt48O8  
- dari (7.30 min) https://www.youtube.com/watch?v=dHr7OGER8VU  
- englanti (6.25 min) https://www.youtube.com/watch?v=Yt4mSICugsU  
- kurdi kurmanzi (6.12) https://www.youtube.com/watch?v=xIjZjDK5jPc  
- somali (7.51 min) https://www.youtube.com/watch?v=2n92HsfkdHo  
- suomi (6.05 min) https://www.youtube.com/watch?v=Npa5M5ik2Gs  
  
  

 Perhe, perhesuunnittelu, lastenkasvatus, hyvinvointi ja parisuhde  

Niitty-hanke: Perheinfo-portaali, josta löytyy linkkejä raskausajan terveyteen ja pikkulapsiaikaan liittyen. 
Myös parisuhdetta ja vanhemmuutta koskevia materiaaleja, esimerkiksi hyvä video vuorovaikutuksesta 
parisuhteessa. Sivuilla on selkokielisiä ohjelehtisiä (suomi) sekä videoita, joihin on mahdollisuus saada 
arabian-, englannin-, farsin- ja somalinkieliset tekstit.   
https://sites.tuni.fi/perheinfo/  
   
Pakolaisnuorten tuki ry/Kölvi: Kölvitube-videokanavalla on tarjolla Nova-hankkeessa yhdessä nuorten 
kanssa tehdyt videot, joissa kerrotaan seurustelusta Suomessa.  
Suomi, englanninkieliset tekstit:  https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw  
Persia 5:27 min: https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM  
Somali 5:27 min https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos  
Arabia 5:28 min https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw  
  

https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-pdf-valtakunnallinen.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-pdf-valtakunnallinen.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebookpdf.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebookpdf.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebookpdf.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebookpdf.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-word-valtakunnallinen_ar.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/saa-puhua-word-valtakunnallinen_ar.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebook--farsi-language.pdf
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/dare-to-speak-guidebook--farsi-language.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://areena.yle.fi/1-50278206
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tietoa-seksuaalisuudesta-suomea-opiskeleville/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tietoa-seksuaalisuudesta-suomea-opiskeleville/
https://www.haeapua.info/
https://www.youtube.com/watch?v=PEszsSt48O8
https://www.youtube.com/watch?v=PEszsSt48O8
https://www.youtube.com/watch?v=dHr7OGER8VU
https://www.youtube.com/watch?v=dHr7OGER8VU
https://www.youtube.com/watch?v=Yt4mSICugsU
https://www.youtube.com/watch?v=Yt4mSICugsU
https://www.youtube.com/watch?v=xIjZjDK5jPc
https://www.youtube.com/watch?v=xIjZjDK5jPc
https://www.youtube.com/watch?v=2n92HsfkdHo
https://www.youtube.com/watch?v=2n92HsfkdHo
https://www.youtube.com/watch?v=Npa5M5ik2Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Npa5M5ik2Gs
https://sites.tuni.fi/perheinfo/
https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw
https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw
https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw
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Väestöliitto: lastenkasvatusvihkoset eri kielillä (albania, arabia, kurdi sorani, somali, venäjä, selkosuomi, 
englanti, burma). Vihkosista vanhemmat saavat vinkkejä siihen, miten he voivat tukea lapsiaan 
koulunkäynnissä ja miten suhtautua lapsen käyttäytymiseen liittyviin pulmiin. Vihkoset myös ohjaavat 
vanhempia hakemaan tukea ja apua ongelmatilanteissa.  
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-
monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/  
Lisäksi suomenkieliset maahanmuuttajille suunnatut videot lasten ja nuorten kasvusta, mahdollisista 
ristiriitatilanteista perheissä ja siitä, miten vanhemmat voivat tukea lasta ja nuorta kasvussa 
ja itsenäistymisessä. https://www.hyvakysymys.fi/video/?topics=monikulttuurisuus   
  
 

LASEKE (Lasten Kehotunnekasvatus):   
https://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/67396c223efa6f44a93fb8e026585c44/1581319516/application/pdf/6053282/Turvatai
dot%20ja%20lapsen%20keho.pdf  
Turvataidot ja lapsen keho PDF-juliste. Tärkeää tietoa vanhemmalle: Nimet kehon osille, uimapukusääntö, 
kosketuksen sääntö, kolmen kohdan sääntö.   
Kuvituksessa piirrettyjä ihmisiä.   
Kielet: suomen kieli, alla ruotsin kieli, englannin kieli ja arabian kieli  
https://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/9bc70379a7501b54768eb58eb2d1f452/1581319550/application/pdf/6366525/Turvata
idot%20ja%20lapsen%20keho_svenska.pdf   
https://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/bb7db0a068df274387ce2296964b5d88/1581319571/application/pdf/6366483/A3_Vae
stoliitto_EN_pieni130117.pdf  
https://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/8df7941f7090078ddf5d05795e556c81/1581319593/application/pdf/7663497/A3_turv
ataito_arabia_pieni.pdf  
  
 

Vigor-hanke: Kulttuurisensitiivistä seksuaalikasvatusta maahanmuuttajalapsille - opas ammattilaisille.   
https://vigorhanke.fi/kulttuurisensitiivista-seksuaalikasvatusta-maahanmuuttajalapsille-opas-
ammattilaisille/   
  
 

Väestöliitto: lasten kehotunnekasvatuksen videoita 
(suomenkieliset). https://www.youtube.com/playlist?list=PLP9tu512V7j08BerowfXjrk7uEKdyE0-K  

  
 

Lastensuojelu.info -sivusto: Perustietoa lastensuojelusta Suomessa eri kielillä. Lisäksi esimerkkejä 
tilanteista, jossa perheet ovat saaneet apua lastensuojelusta. Kielet: suomi, selkosuomi, ruotsi, ranska, 
venäjä, viro, somali, arabia, farsi ja kurdi. https://www.lastensuojelu.info/  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
https://www.hyvakysymys.fi/video/?topics=monikulttuurisuus
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/67396c223efa6f44a93fb8e026585c44/1581319516/application/pdf/6053282/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/67396c223efa6f44a93fb8e026585c44/1581319516/application/pdf/6053282/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/67396c223efa6f44a93fb8e026585c44/1581319516/application/pdf/6053282/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bc70379a7501b54768eb58eb2d1f452/1581319550/application/pdf/6366525/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho_svenska.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bc70379a7501b54768eb58eb2d1f452/1581319550/application/pdf/6366525/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho_svenska.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bc70379a7501b54768eb58eb2d1f452/1581319550/application/pdf/6366525/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho_svenska.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/bb7db0a068df274387ce2296964b5d88/1581319571/application/pdf/6366483/A3_Vaestoliitto_EN_pieni130117.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/bb7db0a068df274387ce2296964b5d88/1581319571/application/pdf/6366483/A3_Vaestoliitto_EN_pieni130117.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/bb7db0a068df274387ce2296964b5d88/1581319571/application/pdf/6366483/A3_Vaestoliitto_EN_pieni130117.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/8df7941f7090078ddf5d05795e556c81/1581319593/application/pdf/7663497/A3_turvataito_arabia_pieni.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/8df7941f7090078ddf5d05795e556c81/1581319593/application/pdf/7663497/A3_turvataito_arabia_pieni.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/8df7941f7090078ddf5d05795e556c81/1581319593/application/pdf/7663497/A3_turvataito_arabia_pieni.pdf
https://vigorhanke.fi/kulttuurisensitiivista-seksuaalikasvatusta-maahanmuuttajalapsille-opas-ammattilaisille/
https://vigorhanke.fi/kulttuurisensitiivista-seksuaalikasvatusta-maahanmuuttajalapsille-opas-ammattilaisille/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP9tu512V7j08BerowfXjrk7uEKdyE0-K
https://www.lastensuojelu.info/
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Ryhmänohjaajan oppaita  
  
Pakolaisnuorten tuki ry: “Videoterveisiä vanhemmille – Keskustelun avauksia ja menetelmiä 
vanhemmuuden tukemiseen”. Monikulttuurisen perhetyön opas, suomenkielinen.  https://c185b323-ae19-
40ac-b575-
61cada072a57.filesusr.com/ugd/a9d7ae_6015d19ef961452b8a9680950aecee10.pdf?index=true  
 
Globaalikasvatus: Fasilitaattorin työkirja - menetelmiä sujuvaan 
ryhmänohjaamiseen. Suomenkielinen. Sisältää paljon erilaisia ryhmätyön menetelmiä. 
https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/attachments/fasilitaattorin-tyokirja-menetelmia-
sujuvaan-ryhmatyoskentelyyn.pdf  
 
Väestöliiton Kotipuu: vertaisohjaajan opas, suomenkielinen. Sisältää paljon tietoa ryhmätoiminnan 
järjestämisestä ja ryhmäprosessista.  
https://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/b8ae3200640ee8af84ec5c8db8c27dab/1595413206/application/pdf/4386232/Kotipuu
_RyhmaOpas2014_Painoon.pdf  
 
MIOS-hanke: Toivo-ryhmien ohjaajille suunnattu opas. Sisältää paljon tutustumis- ja ryhmäharjoituksia. 
Suomenkielinen.    
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/toivo_malli_8_2019.docx.pdf 
  
  
 

 
 
Yhteiskuntaorientaation oppikirjat eri kielillä  
Suomen Pakolaisapu ry: Kirja on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille aikuisille. Sen tarkoituksena on 
selittää suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja historiaa.  
Suomenkielinen oppikirja, PDF,  https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-
Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018-a.pdf  
Arabiankielinen oppikirja, PDF,  https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-
Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018-Arabia-a.pdf  
Somalinkielinen oppikirja, PDF, https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Finland-
Buuga-tacaliinta-waxbarashada-bulshada-17.12.2018-a.pdf  
Englanninkielinen oppikirja, PDF, https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-
Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018-Englanti-a.pdf  
Darinkielinen oppikirja, https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-
Yhteiskuntaorjentaation-oppikirja_Final_17.12.2018_dari-a.pdf  
 

https://c185b323-ae19-40ac-b575-61cada072a57.filesusr.com/ugd/a9d7ae_6015d19ef961452b8a9680950aecee10.pdf?index=true
https://c185b323-ae19-40ac-b575-61cada072a57.filesusr.com/ugd/a9d7ae_6015d19ef961452b8a9680950aecee10.pdf?index=true
https://c185b323-ae19-40ac-b575-61cada072a57.filesusr.com/ugd/a9d7ae_6015d19ef961452b8a9680950aecee10.pdf?index=true
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https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/b8ae3200640ee8af84ec5c8db8c27dab/1595413206/application/pdf/4386232/Kotipuu_RyhmaOpas2014_Painoon.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/toivo_malli_8_2019.docx.pdf
https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018-a.pdf
https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomi-Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018-a.pdf
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