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Kiitos!
FunNet-hankkeen harrastuksiin ja haastatteluihin osallistuneet nuoret, että jaoitte kokemuksianne ja ajatuksianne harrastamisesta,
Haastatteluihimme osallistuneet harrastusohjaajat, että saimme kuulla näkemyksiänne ja kokemuksianne ohjaamisesta,
Asiantuntijat Pauliina Lius (Väestöliitto, Et ole yksin -hanke),
Eeli Kytömäki (Trans ry) ja Tommi Pesonen ja Vili Saarnio
(Loisto Setlementti, Poikien talo), että saimme haastatella teitä
ja käydä antoisia ja tärkeitä keskusteluita kanssanne,

lukemalla, kommentoimalla, sekä täydentämällä sanastoa ja
harjoituksia,
Yhteistyökumppanit Särö, Mimmit ry, Siblings Helsinki,
Tyttörullalautailijat, Kelaamo ja Euphoria Borealis, Sarja
kuvakeskus, Zodiak, Sirkus Magenta ja Parkourkeskus, että
olette kuluneiden vuosien aikana antaneet panoksenne hankkeeseen toimimalla yhteistyökumppaninamme,
Rahoittajat Helsingin kaupunki ja Uudenmaan aluehallinto
virasto, että mahdollistitte hankkeen ja oppaan toteutumisen.

FunNet-hankkeen ohjausryhmä Heta Mulari (tutkija, Nuorisotutkimusseura), Laura Ranki (sukupuolisensitiivisen
sosiaalisen nuorisotyön asiantuntija, Loisto Setlementti), Luna
Goc (sateenkaarevan nuorisotyön asiantuntija, IrisHelsinki),
Jasmina Pitkänen (yhteistyökumppanin edustaja, toiminnanjohtaja, Särö), Milka Keinänen (nuorten edustaja), Emma
Vuorio (toiminnanjohtaja, Oranssi ry), että ohjasitte ja kannustitte meitä oppaan kirjoittamisprosessissa,
Liisa Remes (edeltävä toiminnanjohtaja, Oranssi ry), että olit
laittamassa hankkeen alulle ja autoit meitä myös oppaan tekemisessä hyvillä huomioillasi ja kommenteillasi,
Laura Haarala, Suvi Heikkilä, Juho Minerva ja muut Oranssin aktiivit, että oikoluitte ja kommentoitte opasta, sekä tuitte
meitä tässä prosessissa,
FunNet-hankkeen harjoittelijat Matilda Hertell ja Hanna
Hautamäki, että autoitte meitä oppaan viime metreillä oiko-

Niina Onkamo ja Vilma Puttonen
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LUKIJALLE

FunNet-hankkeesta
FunNet-hanke (2019–2021) on Oranssi ry:n
koordinoima harrastusverkostohanke, joka
tarjoaa maksuttomia ja turvallisempia harrastuksia 13–29-vuotiaille cis- ja transtytöille,
transpojille ja ei-binäärisille nuorille Helsingissä. Harrastuksien ideana on mahdollistaa
turvallisia ja sukupuolisensitiivisiä kokemuksia harrastamisesta etenkin sellaisille nuorille,
jotka arjessaan joutuvat muutoin kohtaamaan
syrjintää ja turvattomuutta sukupuolensa tai
asemansa vuoksi. Harrastusten maksuttomuudella halutaan taata myös se, että nuoren
taloudellinen tilanne ei estä harrastamista.
Hanke päättyy vuoden 2021 lopulla.

Hankkeen aikana on koottu tietoa harrastamisesta ja siihen liittyvästä turvallisuuden
tunteesta muun muassa osallistuvan havainnoinnin menetelmin ja keräämällä palautetta osallistujilta. Lisäksi aineistoa on kerätty
haastattelemalla harrastuksiin osallistuneita
nuoria, harrastusten ohjaajia ja eri teemojen
asiantuntijoita. Kerättyä aineistoa on hyödynnetty oppaan kokoamisessa.
FunNet-hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja Uudenmaan aluehallintovirasto.

Hankkeessa on yhteistyökumppaneiden
kanssa järjestetty harrastuksia sirkuksesta,
parkourista, tanssista, katutataiteesta (stencil, graffiti, seinämaalaus ja tarrojen teko),
räpistä, bändisoittamisesta, skeittauksesta,
elokuvan tekemisestä, sarjakuvasta ja tapahtumatuottamisesta. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Särö (ent. Girls
Rock! Finland), Tyttörullalautailijat, Siblings Helsinki, Mimmit ry (Mimmit peinttaa ja
Mimmit räppää), Sarjakuvakeskus, Uuden
tanssin keskus Zodiak, Euphoria Borealis ja
Kelaamo sekä Sirkus Magenta ja Parkourkeskus.
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Johdanto
Käsissäsi on Turvallisesti mukana - opas turvallisemman vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Opas tarjoaa erilaisille harrastus- ja
vapaa-ajan toimintaa järjestäville tahoille tietoa ja konkreettisia työkaluja kuinka kehittää
toimintaa turvallisemmaksi ja sensitiivisemmäksi. Oppaassa on tärkeitä vinkkejä niin
isoille toimijoille kuin yksittäisille ohjaajillekin.

tarpeesta luoda juuri cis- ja transtytöille, transpojille, sekä ei-binäärisille ja sukupuoleltaan
moninaisille nuorille sellaisia harrastusmahdollisuuksia ja -tiloja, joissa ei tarvitse pelätä
syrjintää, väärinsukupuolittamista tai vähätellyksi tulemista. Jokainen ansaitsee tilan
tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.
Hankkeen aikana on koottu tietoa harrastamisesta ja siihen liittyvästä turvallisuudesta
keräämällä palautteita, tekemällä osallistuvaa
havainnointia ja haastattelemalla niin osallistujia, harrastusohjaajia kuin asiantuntijoitakin. Koimme tärkeäksi, että hankkeessa
kerättyä tietoa saadaan vietyä eteenpäin – sen
vuoksi kädessäsi on nyt tämä opas.

Opas on toteutettu osana Oranssin koordinoimaa FunNet-hanketta. Idea FunNet-hankkeelle syntyi Oranssilla sen jälkeen kun
Oranssi oli järjestänyt kesällä 2017 yhteistyössä Särön (ent. Girls Rock! Finland), Tyttörullalautailijat ry:n, Ruskeat Tytöt / RT LIT:n,
Helsinki Roller Derbyn ja Mimmit ry:n kanssa Nice Day -harrastustapahtuman. Päivän
tavoitteena oli edistää tasa-arvoa erityisesti
naisille ja muunsukupuolisille kohdistetun
kulttuurisen tekemisen kautta. Tapahtuma oli
menestys ja osoitti sen, että kohdennetuille
ja turvallisemmille harrastuksille on tarvetta, sillä harrastukset ja harrastusympäristöt
ovat edelleen hyvin sukupuolittuneita. Vaikka toiminta olisikin avointa kaikille, yhteiskuntamme sukupuolittuneet rakenteet voivat
tehdä tiloista monille turvattomia tai vaikeasti lähestyttäviä. FunNet-hanke syntyikin

Turvallisuus ei ole itsestäänselvä asia, sillä
siihen vaikuttavat monet seikat, jotka voivat näyttäytyä erilaisina eri ihmisille. Tässä
oppaassa turvallisuuden tunteeseen keskitytään niin fyysisenä kuin henkisenä tilana harrastamisen ja vapaa-ajan toiminnan
näkökulmasta tarkasteltuna. Vaikka oppaassa puhutaankin nuorten ryhmistä, on oppaan
tieto sovellettavissa myös eri ikäisiin. Tarve
turvallisille ympäristöille ja kohtaamisille ei
katso ikää.
On hyvä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
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kysymyksiin tartutaan yhteiskunnassamme
entistä hanakammin, mutta maailma ei ole
valmis. Tämän kaltaisia oppaita tarvitaan, jotta yhä useampi toimija osaisi ottaa huomioon
turvallisuuden moninaisen luonteen ja sen
vaikutuksen nuorten hyvinvointiin. FunNet-hankkeessa kerätyissä palautteissa nousi esille, että nuorille yksi merkittävimmistä
harrastamisen aloittamiseen vaikuttavista
asioista on turvallisuus. Tärkeäksi harrastuksissa koettiin turvallisemmat tilat, joissa
ei tarvitse pelätä syrjintää. Harrastamista taas
vaikeutti pelko siitä, että tulisi syrjityksi tai ei
tulisi hyväksytyksi omana itsenään. Jo nämä
tulokset kertovat selkeästi siitä, miten tärkeitä turvallisuuden teemat ovat harrastuksissa
ja vapaa-ajan toiminnoissa.

ei siis ihme, että moni lamaantuu ja uupuu
tällaisten vaatimusten edessä jo ennen kuin
on ehtinyt aloittaakaan. Hankkeessa kerätyssä aineistoista nousikin vahvana esille viesti,
että tarve paineettomille ja matalan kynnyksen harrastuksille on suuri. Suorituskeskeinen kulttuuri tarvitsee enemmän lempeitä
vastavoimia - turvallisempia tiloja, joissa tehdään asioita siitä yksinkertaisesta syystä, että
ne tuottavat iloa.
Oppaassa käydään läpi erilaisia teemoja ja
kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen. Tiivistetysti voisi kuitenkin sanoa, että turvallisuuden tunne koostuu
lopulta pienistä, aika yksinkertaisistakin
asioista. Tärkeintä on kenties se, että tulee
kohdatuksi, hyväksytyksi, huomioiduksi ja
arvostetuksi omana itsenään. Siispä toivon,
että tämä opas auttaisi sinua kokemaan mitä
ainutlaatuisempia ja arvokkaampia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Kiitos, että
luet tätä opasta - ja kiitos jo etukäteen, että
siirrät oppimasi asiat eteenpäin turvallisemmiksi käytännöiksi omassa vaikutuspiirissäsi.

Harrastukset ja vapaa-ajan toiminnat ovat
tärkeitä kohtaamispaikkoja nuorille. Niiden
kautta muodostetaan yhteisöjä ja löydetään
ystäviä. Harrastukset ovat harvoin pelkkä
ajanviete, vaan niihin liittyy paljon toiveita
ja odotuksia niin yhteisöllisyyden, oppimisen
kuin kiinnostavan tekemisen suhteen. Niiden
kautta rakennetaan minuutta ja ne voivat parhaimmillaan vahvistaa itsetuntoa. Harrastus
voi myös toimia ponnahduslautana uralle.

Kaikkea lempeää ja hyvää,
Niina Onkamo, hankekoordinaattori
FunNet-hanke, Oranssi ry
Helsingissä 7.5.2021

On myös äärimmäisen tärkeää, että nuorille
tarjotaan turvallisia mahdollisuuksia oppia ja
kokeilla ilman painetta onnistumisesta. Suorituskeskeisessä maailmassa vaatimukset ovat
kovat ja harrastuksiinkin suhtaudutaan usein
samanlaisella vakavuudella kuin työuraan: on
kehityttävä, edettävä ja hiottava taitoja täydelliseksi, jotta niistä saisi kaiken mahdollisen
hyödyn irti. On oltava luonnonlahjakkuus,
moniosaaja, päämäärätietoinen menestyjä -
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Näin käytät opasta
Tästä oppaasta löydät tietoa ja vinkkejä, kuinka kehittää toimintaa turvallisemmaksi. Opas
koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

Huomaathan lisäksi:

Turvallisemman vapaa-ajan rakennuspa
likoista, jossa esitellään turvallisuuteen vaikuttavia asioita teoreettisesta näkökulmasta
- sekä Turvallisesta ja sensitiivisestä ohjaa
juudesta, jossa käsitellään ohjaamisen merkitystä turvallisemman ilmapiirin luomisessa.
Oppaassa on paljon tietoa, mutta sitä ei kannata säikähtää! Jos kirja tuntuu kerralla liian
ylivoimaiselta lukea, suosittelemme tutustumaan oppaaseen luku kerrallaan ja pohtimaan, mitä oppeja kyseisestä luvusta voisi
olla mahdollista viedä mukanaan omaan työhön ja yhteisöön.

•

Oppaan alkuun on koottu oppaassa käytettävää Termistöä. Termistöön kannattaa tutustua heti alkuun, jos oppaan
teemat eivät ole entuudestaan tuttuja.
Voit aina palata luvun pariin, jos jokin
sana ei aukene tekstistä.

•

Lukujen sisältä löydät erilaisia vinkkejä
ja harjoituksia toiminnan tueksi.

•

Jokaisen luvun lopusta löydät “Lyhyes
ti…”-tiivistelmän, josta voit käydä
palauttamassa mieleen luvun tärkeimmät pointit.

•

Oppaan lopusta löydät Turvallisemman
ja sensitiivisemmän ohjaajan check-lis
tin, jota voi käyttää muistilistana, kun
lähdet ohjaamaan.

•

Olemme koonneet sekä lukujen että
oppaan loppuun vinkkejä erilaisista toimijoista, joiden kautta voit oppia lisää ja
tarvittaessa hakea tukea.

Lukuiloa!
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Toiseuttaminen

laki asettaa ihmisiä eriarvoisiin asemiin heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa
perusteella. Välillistä syrjintää voivat olla esimerkiksi tarpeettomat kielitaitovaatimukset
tai esteellinen ympäristö.

Toiseuttamisella tarkoitetaan sosiaalista prosessia, jossa normista poikkeavat henkilöt tai
ryhmät luokitellaan poikkeaviksi ja toisenlaisiksi suhteessa normiin. Tähän liittyy usein
myös se, että normista poikkeavat kokemukset nähdään yksipuolisten stereotypioiden
kautta.

Termistöä
Syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvää sanastoa

Etuoikeudet
Etuoikeudet tarkoittavat yhteiskunnallisia
etuja, joita joku saa tietyn aseman tai henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Etuoikeudet
eivät ole absoluuttisia, vaan joku saattaa olla
etuoikeutettu esimerkiksi tulojensa tai koulutustaustansa takia, mutta kohdata syrjintää
sukupuolensa perusteella. Etuoikeudet eivät
tarkoita täydellistä elämää, mutta ne suojaavat
tietynlaiselta yhteiskunnalliselta syrjinnältä.

Normi
Normit ovat sosiaalisia sääntöjä, jotka voivat
olla sovittuja tai sanoittamattomia. Ne vaikuttavat siihen, minkälaisia oletuksia meillä
on ihmisistä ja siitä, minkälaisia heidän tulisi olla. Normeihin liittyy vahvasti ajatus siitä, että jotkin ominaisuudet, tavat ja ihmiset
ovat “normaaleja” ja muut tästä poikkeavia.
Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee esimerkiksi heteronormi, valkoisuusnormi ja
vammattomuusnormi, mikä tarkoittaa sitä,
että nämä ominaisuudet nähdään usein normaalina, johon “toisenlaisia” verrataan. Nämä
normit tarkoittavat myös sitä, että lähtökohtaisesti oletetaan ihmisten jakavan nämä ominaisuudet.

Stereotypia
Stereotypia tarkoittaa sitä, että ryhmästä tai
sen jäsenistä on muodostettu yleistäviä mielipiteitä. Usein yleistykset perustuvat vain
muutamalle esimerkille. Stereotypiat voivat
olla myönteisiä tai kielteisiä, mutta molemmissa tapauksissa ihmiset nähdään yksipuolisesti, mikä estää yhdenvertaisen kohtelun.

Normikriittisyys

Representaatio

Normikriittisyys on normien kriittistä tarkastelua. Sillä pyritään erityisesti haitallisten ja
syrjivien normien tunnistamiseen ja niiden
muuttamiseen. Normikriittisellä ajattelulla
ja toiminnalla voidaan antaa tilaa erilaisuudelle ja kohdata ihmiset omina ainutlaatuisina itseinään.

Representaatio tarkoittaa erilaisten ihmisten
mahdollisuuksia nähdä itsensä kaltaisia ihmisiä esimerkiksi mediassa, politiikassa ja johtotehtävissä. Se liittyy siihen, miten erityisesti
vähemmistöryhmät saavat äänensä kuuluviin
yhteiskunnassa.
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Ableismi
Ableismi tarkoittaa käsitteenä vammattomuuden ihannointia ja ihmisten vammattomuuden pitämistä itsestäänselvänä. Ableistinen
käytös ei ota huomioon ihmisten vaihtelevia toimintakykyjä ja lähtökohtia vaan olettaa kaikkien toimivan samoilla valmiuksilla
ja kyvyillä.

Mikroaggressio
Mikroaggressiot ovat arkisia tekoja ja sanoja, joilla ylläpidetään stereotyyppisia oletuksia jostakin ihmisryhmästä. Ne voivat olla
tahallisia tai tahattomia. Mikroaggressiot
voivat näkyä esimerkiksi niin, että ainoastaan ruskeilta henkilöiltä kysytään, mistä
he ovat kotoisin. Näennäisesti harmittomat
tai hyväntahtoiset kehut ja kysymykset voivat olla kohteelleen loukkaavia ja toiseuttavia
varsinkin, kun ne toistuvat useasti.

Vähemmistöstressi
Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän
yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä
kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista
sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Vähemmistöstressi
voi vaikuttaa kielteisesti sekä fyysiseen että
psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Moniperusteinen syrjintä
Moniperusteinen syrjintä tarkoittaa sitä, että
henkilö joutuu syrjinnän kohteeksi useamman eri ominaisuuden kautta. Esimerkiksi ruskea transhenkilö voi joutua syrjityksi
samanaikaisesti sukupuolensa sekä ihonvärinsä takia. Syrjintä voi olla ulkoryhmäsyrjintää,
jossa syrjintä tulee ympäröivältä yhteiskunnalta. Se voi olla myös sisäryhmäsyrjintää,
jossa esimerkiksi seksuaalivähemmistöön
kuuluva henkilö kohtaa tämän vähemmistön sisällä syrjintää vammansa perusteella.

Intersektionaalinen
feminismi
Feminismi tarkoittaa yhteiskunnallista ajattelutapaa, jossa tarkastellaan kriittisesti sukupuolittuneita valtasuhteita ja sitä, miten ne
näkyvät ihmisten elämässä. Feminismin tulkintoja on useita erilaisia. Intersektionaalisessa feminismissä ei tarkastella ainoastaan
sukupuolta, vaan pyritään huomioimaan

Välillinen syrjintä
Välillinen syrjintä tarkoittaa sitä, että jokin
näennäisesti neutraali käytäntö, sääntö tai
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monenlaiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat
eriarvoisuuteen ja valta-asetelmiin, kuten toimintakyky, varallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. Intersektionaalisella ajattelulla
pyritään huomioimaan erilaisten piirteiden
yhteisvaikutus.

Sukupuoli-identiteetti

Sensitiivisyys

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan erilaisia
ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme
sukupuolittuneita. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille
olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Näitä ilmaisun tapoja ovat esimerkiksi vaatetus,
muu ulkonäkö, puhetyyli, ilmeet ja eleet.
Ihmiset ilmaisevat sukupuoltaan joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen
omaa sisäistä ymmärrystä sukupuolestaan
tai sukupuolettomuudestaan.

Sukupuolen ilmaisu

Tässä oppaassa sensitiivisyydellä tarkoitetaan
herkkyyttä ja kykyä huomioida muut. Sensitiivinen ohjaaja on herkkätuntoinen ja muut
huomioonottava.

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää sanastoa
Sateenkaareva
Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä monia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret,
sateenkaarevat musiikkikappaleet. Käyttöön
ovat vakiintuneet esimerkiksi sanat sateenkaarinuori, sateenkaariperhe ja sateenkaariseniori.

Transihminen
Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti
tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa
odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät
syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin
luetaan usein kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset ja transsukupuoliset. Yksilö,
joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei
välttämättä määritä itseään transihmiseksi.
Transihmiselle on tärkeää, että hänet kohdataan sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti.

Sukupuolen moninaisuus
Ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja
selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen. Tässä yhteydessä voidaan käyttää
myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää
sekä sukupuolivähemmistöt että -enemmistöt. Yksilötasolla voidaan ajatella, että
jokaisen ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on täten
moninainen.

Transsukupuolisuus
Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä
sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta
kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on useimmiten mies tai
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nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve lääketieteelliselle
sukupuolen korjaamiselle ja/tai sukupuolen
juridiselle vahvistamiselle.

sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta
sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty
pojaksi. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi.

Muunsukupuolinen /
ei-binäärinen
Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä
mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon
ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi
gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.
Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin
kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä
muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen.

Intersukupuolisuus
Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet
tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja
tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus
voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

Seksuaalinen
suuntautuminen

Binääri/ei-binääri
(eng. binary/non-binary)

Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse
siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/
tai emotionaalista vetovoimaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman
kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi-, pan- ja heteroseksuaalisuus.
Jokaiselle kuuluu oikeus määritellä tai olla
määrittelemättä oma seksuaalinen suuntautumisensa. Se voi myös muuttua elinkaaren
aikana.

Binääri tarkoittaa kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka
sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen
nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai
intersukupuolinen.

Cissukupuolisuus

Homo

Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen
ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn

Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen
ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaa-
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lista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä
kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka kokee
seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan.

taa, ettei ihminen halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan.
Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea
myös loukkaavana.

Lesbo
Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut
ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät
itsensä lesboiksi.

Bi (pan)
Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee
seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa
sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan.
Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella
ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja
panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.

LHBTIQ / HLBTIQ

Sukupuolitettu

Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että
sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot,
bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset
ja queerit. Kirjainlyhenteestä on eri versioita
riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmiten kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti.

Sukupuolitettu tarkoittaa sitä, että jonkin
asian ajatellaan olevan sukupuoleen sidonnainen.

Sukupuolineutraali
Sukupuolineutraalius on ajattelutapa, jossa sukupuolta ja sen erilaisia merkityksiä
ei oteta huomioon. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sukupuolineutraalius voi johtaa
“sukupuolisokeuteen” eli siihen, että ihmisen sukupuoli ei tule lainkaan nähdyksi tai huomioiduksi. Rakenteissa, laeissa ja
tiloissa sukupuolineutraalius voi olla hyvä
asia. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki on sukupuolineutraali, koska se kohtelee
kaikkia samalla tavoin sukupuolesta riippumatta.

Hetero
Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muita kuin samaa sukupuolta
olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä
mies naista tai nainen miestä. Vaikka tämä
viittaa ajatukseen, että sukupuolia olisi vain
kaksi, myös jotkut ei-binäärisesti eli muutoin
kuin naisiksi tai miehiksi identifioituvat määrittelevät itsensä heteroiksi.

Sukupuolisensitiivinen /
sukupuolitietoinen

Antirasismiin liittyvää
sanastoa

tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä
määrittäviä lapsia. Opetuksen parissa käytetään useimmiten sanaa sukupuolitietoisuus.

Rasismi
Rasismi tarkoittaa syrjivää käytöstä yksilöitä
tai ryhmää kohtaan. Se perustuu ennakkoluuloisille oletuksille toisen etnisestä taustasta,
ihonväristä tai uskonnosta ja liittyy vahvasti rodullistamiseen (ks. Rodullistaminen).
Rasismi voi näyttäytyä ihmisten välisissä kohtaamisissa, ajatusmaailmoissa sekä rakenteissa ja kulttuurissa. Se voi ilmetä muun muassa
avoimena vihapuheena tai piilevinä käytäntöinä, jotka sulkevat osan ihmisistä ulos.
Rasismi on systeemi, jossa politiikka, institutionaaliset käytännöt, kulttuuri ja muut
normit ylläpitävät rodullistettuja yhteiskunnallisia valta-asetelmia.

Väärinsukupuolittaminen
Väärinsukupuolittaminen on sitä, että joko
tahattomasti tai tahallisesti olettaa toisen
sukupuolen väärin ja toimii tämän olettamuksen perusteella.

Pronominit
Tässä oppaassa puhutaan persoonapronomineista, joita käytetään, kun viitataan ihmisiin.
Suomessa on käytössä sukupuolineutraali
“hän”, mutta esimerkiksi englannin kielessä
käytetään sukupuolitettuja “she”- ja “he”- sekä
sukupuolineutraalia “they”-pronomineja.
Ruotsinkielessä pronominit “hon” ja “han”
ovat sukupuolitettuja ja “hen” on sukupuolineutraali. Pronominit voivat olla tärkeä osa
sukupuoli-identiteettiä.

Rodullistaminen
Rodullistaminen on yhteiskunnallinen prosessi, jossa valta-asemassa olevat ihmiset liittävät ihmiseen tai ryhmään stereotypioita ja
ennakkoluuloja esimerkiksi ihonvärin tai oletetun etnisen taustan vuoksi. Stereotypioiden
kautta tehdään oletuksia ihmisen kyvyistä,
taustasta tai arvoista. Rodullistaminen näkyy
arjessa esimerkiksi siten, ettei odoteta ruskean henkilön puhuvan suomea. Rodullistaminen johtaa rasistiseen toimintaan, jossa
ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti.

Lähde/suorat lainaukset: Sateenkaarisanasto
suomeksi Seta ry:n verkkosivuilla

Sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa, jossa huomioidaan sukupuoli ja siihen liittyvät
normit ja niiden vaikutukset sekä yksilön että
yhteiskunnan tasolla. Sukupuolisensitiivisyys-termiä käytetään erityisesti varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa. Kasvatuksen
tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella

Queer
Queer on poliittinen ja usein akateeminen
näkökulma ja ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja.
Queer voi olla myös identiteetti, joka tarkoit-
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Rodullistettu
Rodullistettu on henkilö, joka kokee yhteiskunnassa rodullistamista.

21

Person of colour (POC)

ja lihavia ihmisiä kohtaan. Siihen liittyy usein
myös pelkoa lihomisesta. Läskifobia näkyy
niin ihmisten asenteissa kuin yhteiskunnallisissa rakenteissa muun muassa syrjivinä käytäntöinä terveydenhuollossa.

POC on lyhenne englanninkielisestä termistä Person/People of Colour. Termi on yleistynyt etenkin POC:in käyttöön Suomessakin.
On hyvä muistaa, että termi ei käänny suomen kielellä “värilliseksi”, jolla on rasistisesti värittynyt historia.

2

Ruskea
Ruskea on Koko Hubaran tunnetuksi tekemä
termi. Se tarkoittaa Suomessa rodullistetuksi tulevaa henkilöä, mutta perustuu loppujen
lopuksi itsemäärittelylle.

Kehopositiivisuuteen liittyvää sanastoa

TURVALLISEMMAN
VAPAA-AJAN
RAKENNUSPALIKAT

Kehopositiivisuus
Kehopositiivisuus on ajattelumalli ja elämäntapa, joka kannustaa nauttimaan omasta
kehostaan ja kunnioittamaan sitä läpi muutoksien ja vaikeuksien.

Kehorauha
Kehorauha on käsite, jonka avulla halutaan
tuoda näkyväksi ja edistää ihmisen suhdetta niin omaan kehoonsa kuin muiden kehoihin. Sillä halutaan taata, että jokaisen kehoa
kunnioitetaan sellaisena kuin se on, kokoon
ja toimintakykyyn katsomatta. Kehorauhan
ideana on, että kenenkään kehoa ei kommentoida tai kohdella epäkunnioittavasti eikä
kosketa ilman lupaa.

Läskifobia
Läskifobia on rakenteellinen ilmiö, jolla tarkoitetaan vihamielistä asennetta lihavuuteen
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Turvallisen
harrastamisen merkitys
“Oon ite sellasesta taustasta, että kokeilemiselle
on ollut tosi iso henkinen kynnys. Et on usein
tuntunut siltä, et pitää olla valmiiksi jotain, et
uskaltaa näyttää sitä muille. Mulla on harrastuskokemuksia, jotka on ollut tosi turvattomia
ja niissä on ollut semmonen kilpailu olosuhteena. Sit sitä vaikeissa tilanteissa vetäytyy. Perus
kovettuminen on myös keino vastata turvattomuuden tunteeseen.

Vapaa-ajan harrastuksilla on suuri merkitys
ihmiselle, kuten edellä mainittu nuoren tarina kertoo. Erilaiset kohtaamiset muovaavat
jatkuvasti sitä kuvaa, joka meillä on itsestämme. Turvalliset ja kannustavat kokemukset
tukevat kasvuamme, ja turvaton ilmapiiri voi
puolestaan heikentää itseluottamustamme.
Peilaamme jatkuvasti maailmaa ja yritämme
selvittää, mikä meidän paikkamme on siinä
– mihin pystymme ja minkälaisena muut
ihmiset näkevät meidät. Harrastusryhmän
turvallisella ilmapiirillä on suuri merkitys,
joka säteilee myös muille elämän osa-alueille.

Turvan tunne on tosi tärkeetä siinä, et onko
luonteva olo vaan kokeilla ja olla omana itsenään. Mulla on ollut turvallinen ja vapautunut
olo tässä harrastusryhmässä. On ollut tärkeetä tulla silleen tuottavaksi, et tulee johonkin
porukkaan ja yhteisöön, jolle voi jakaa jotain.
Ja saa silleen haastettuu itteään.

Ihmisen oikeus turvalliseen elämään ja
yhdenvertaiseen kohteluun on säädetty Suomen perustuslaissa. Yhdenvertaisuus näkyy
lainsäädännössä myös esimerkiksi nuorisolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että
kaikki ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään,
kielestään, uskonnostaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilökohtaisesta
ominaisuudestaan. Toiminnan järjestäjän ei
tule huolehtia ainoastaan näkyvän syrjinnän
poistamisesta, vaan hänellä on myös velvollisuus aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta.

Et tää on ollut kyllä laajempi elämän sisältökysymys. Oon saanu täst rohkeutta ja alotekykyy, enkä enää huolehdi niin paljon siitä,
et mitä jengi ajattelee. Mulla on ollut vähän
haastava elämänvaihe ja nyt haluun rakentaa
mun elämään sellasia asioita, jotka on vaan
mua varten. Sellasii harrastuksia, mist voi olla
vaan ilonen silleen ittensä puolesta. Ettei sen
tarvii johtaa mihinkään.”
-FunNetin harrastusryhmään
osallistunut nuori
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Mitä jos ottaisimmekin
tavoitteeksi, ettei kukaan
joutuisi pelkäämään
ainakaan meidän
ryhmässämme?

Välillä yhdenvertaisuuden ohella tai sijasta puhutaan suvaitsevaisuudesta. Suvaitsevaisuus ei ole kuitenkaan hyvä lähtökohta
toimintaan, jossa kaikkien tulisi olla tasavertaisia, koska se edellyttää aina jonkun, joka
suvaitsee ja toisen, jota suvaitaan. Suvaitsija
voi siis valita, milloin suvaitsee ja milloin taas
ei. Yleensä suvaitsija on myös henkilö, jonka
tietyt ominaisuudet, kuten etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli, ovat
sellaisia, jotka nähdään yhteiskunnassamme
normaaleina ja usein myös parempina. Aito
yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokaisen
erilaiset ominaisuudet ovat lähtökohtaisesti
samanarvoisia.

Miltä tällainen toiminta
näyttäisi? Mitä olisi
tärkeä huomioida?
kin ennen kaikkea sitä, että luotamme omaan
ja toistemme kehittymiseen: Sallimme toisillemme erilaiset vaiheet ja tunteet. Kun
pidämme kaiken kommunikaation ja toiminnan keskiössä yhdenvertaisuuden, varmistamme, että mahdollisimman moni saa
kokemuksia, jotka tukevat kasvua omaksi
ainutlaatuiseksi itseksi.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä,
että välillä kohtelemme ihmisiä eri tavoin, jotta voimme ottaa paremmin huomioon sellaisten ihmisten ja vähemmistöryhmien tarpeet,
jotka saattaisivat muuten jäädä huomiotta.
Tämä on osa aktiivista yhdenvertaisuuden
edistämistä. Erityisen tärkeää on moniperusteisen syrjinnän huomioiminen. Moniperustainen syrjintä tarkoittaa sitä, että ihminen
voi kokea samanaikaisesti esimerkiksi rasismia ihonvärinsä takia ja syrjintää vammansa
vuoksi. Vaikka syrjintä ei olisi räikeästi esillä
harrastusryhmässä tai vapaa-ajan toiminnassa, on meidän hyvä tiedostaa, että aiemmat
syrjinnän kokemukset voivat tehdä uusista
tiloista vaikeasti lähestyttäviä.

Turvallisemmalla harrastus- ja vapaa-ajan
toiminnalla voi olla kauaskantoiset seuraukset ihmisen elämään. Pienryhmässä voimme
opetella antamaan ja ottamaan tilaa reilulla
tavalla, mikä auttaa meitä toimimaan myös
ryhmän ulkopuolella. Monet FunNetin harrastusryhmiin osallistuneet mainitsivat, että
harrastamisessa on ollut tärkeää kokeilla uusia
juttuja ilman, että tarvitsee pelätä tuomitsemista tai kritiikkiä. He ovat voineet tutustua uuteen kulttuuriin, kuten katutaiteen tai
skeittauksen sosiaalisiin sääntöihin, matalalla
kynnyksellä. Tämä on mahdollistanut itsensä ylittämisen ja uusien mukavuusalueiden
syntymisen. Harrastajien kokemukset osoittavat myös sen, että ihmiset hakevat erilaisia
asioita harrastuksilta: yhteisöä, aikatauluja ja
rakennetta elämään, näyttäytymistä, itsensä
haastamista tai turvallista tilaa, johon tulla
puuhastelemaan hiljaa itsekseen. Itse aktivi-

Kuten opasta lukiessa tulee selväksi, oppiminen on jatkuva prosessi, eikä kukaan säästy
loukkaantumisilta tai virheiltä. Välillä saattaa joutua kasvotusten omien heikkouksien
kanssa, jolloin haluaisi paeta tai puolustautua.
Turvallisempi vapaa-aika tarkoittaa kuiten-
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teetti tai suoritus saattaa olla jopa toissijaisessa roolissa.

herätellä ihmisiä pohtimaan niiden merkitystä. Eikä tule myöskään unohtaa kehujen
tärkeyttä – Kun fiilistelemme ääneen toistemme rohkeutta, taitoja ja luovuutta, luomme
hyväksynnän ilmapiiriä ympärillemme.

Ryhmässä ei lisäänny ainoastaan itseluottamus, vaan hyvät toimintatavat voivat siirtyä
myös ryhmän ulkopuolelle. Turvallisemman
vapaa-ajan toiminnan rakennuspalikat, joita
tässäkin oppaassa esitellään, voivat herättää
ajatuksia ja aloittaa keskusteluja. Jopa turvallisuuden periaatteiden esiin lausuminen voi

Lyhyesti turvallisemmasta vapaa-ajasta
•

Yhdenvertaisuuden tavoite on säädetty Suomen lakiin, eli toiminnanjärjestäjän tulee sitoutua aktiivisesti tämän tavoitteen
edistämiseen.

•

On tärkeää, että puhumme yhdenvertaisuudesta, emmekä
suvaitsevaisuudesta. Yhdenvertaisessa kohtelussa, jokainen
on samanarvoinen, kun taas suvaitseminen tarkoittaa, että on
joku, joka suvaitsee ja toinen, jota suvaitaan.

•

Moniperusteisen syrjinnän kokemukset ja turvattomuuden
tunteet voivat vaikeuttaa harrastuksiin osallistumista. Turvallisuuden huomiointi on siis yhdenvertaisuuden edistämistä.

•

Ihmiset hakevat erilaisia asioita harrastuksilta ja vapaa-ajan
toiminnalta. Positiiviset kokemukset säteilevät myös muuhun
elämään, ja negatiiviset kokemukset puolestaan voivat rapauttaa itseluottamusta.
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Mistä turvallisemman
tilan periaatteet yleensä
muodostuvat?

2.1
Turvallisemman
tilan periaatteet
Turvallisempien tilojen taustalla on ydinajatus siitä, että mahdollistetaan yhdenvertaisia
ja muita kunnioittavia toiminta- ja keskustelutiloja, joihin yhteiskunnassa ilmenevät
syrjivät valtarakenteet eivät yllä. Turvallisempi tila ei ole valmis, vakaa ja muuttumaton tila heti kun se on sellaiseksi julistettu,
vaan sen ylläpitäminen vaatii keskustelua ja
avoimuutta, mutta myös uskallusta kehittää
sitä turvallisemmaksi. Siksi puhutaankin turvallisemmista tiloista eikä turvallisesta tilasta - täysin turvallisia tiloja ei ole mahdollista
taata, sillä jokaiseen tilaan vaikuttavat siellä olevat ihmiset, heidän kokemuksensa ja
tapansa toimia.

tä turvallisemman tilan konsepti on levinnyt
laajempaan käyttöön ja mukaan on tullut erilaisia ohjenuoria ja periaatteita, jotka pääajatukseltaan ovat samoja, mutta saattavat
sävyiltään ja sanamuodoiltaan vaihdella eri
toimijoiden käytössä.
Turvallisemmille tiloille on tänäkin päivänä tarvetta, sillä kaikille avoimet tilat eivät
automaattisesti ole vapaita syrjinnästä ja häirinnästä. Turvallisuuden julistaminenkaan ei
automaattisesti takaa sen toteutumista, mutta
kunnioittavan keskustelukulttuurin painottaminen ja yhteisistä periaatteista vastuun kantaminen voi tuoda turvallisemman olon kuin
sellaisessa paikassa, jossa näihin teemoihin ei
ole kiinnitetty lainkaan huomiota konkreettisella tasolla. Turvallisemman tilan periaatteet
ovat eräänlaisia suuntaviivoja, joiden tarkoituksena on toimia tukena turvallisemman
tilan luomisessa. Ne mahdollistavat kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta,
mikäli jokainen tilassa oleva sitoutuu yhteisiin periaatteisiin ja ohjenuoriin.

Turvallisempien tilojen syntyminen juontaa 60- ja 70-luvun Yhdysvaltoihin, jossa
naisasialiikkeet pyrkivät tarjoamaan naisille tiloja, joihin miehet eivät pääsisi ja joissa patriarkaattiset ideologiat eivät vallitsisi.
Feminististen ryhmien lisäksi erillisiä, esimerkiksi vain ruskeille ihmisille tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville
ihmisille suunnattuja turvallisia toimintatiloja on ollut olemassa pitkään myös antirasistisissa ja LGBTQ+-piireissä. Näissä tiloissa
kyse on ollut konkreettisesti fyysisestä turvallisuudesta ja syrjinnän estämisestä. Näis-

se pelätä syrjivää, rasistista ja vihamielistä
käyttäytymistä. Turvallisemman tilan periaatteiden pohjana ovat yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet, ja sen vuoksi tilassa
on oltava nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle. Vihamielistä käytöstä ei tule sallia.
Turvallisemman tilan takaamiseksi on tärkeää, että kaikki sitoutuvat pitämään huolta
siitä, että syrjimistilanteita ei jätetä huomiotta vaan niihin puututaan. Syrjinnän aktiivinen vastustaminen on olennainen ja tärkeä
osa turvallisempia tiloja.

Turvallisemman tilan periaatteet vaihtelevat eri tarpeiden mukaan. Ei ole siis olemassa valmista listaa tai ennalta laadittuja
periaatteita, jotka jokainen toimija voi vain
ottaa käyttöönsä, vaan on tärkeää ottaa huomioon tilaa käyttävän ryhmän omat tarpeet
ja lähtökohdat. Turvallisempi tila on mahdollinen vain, jos jokainen ryhmässä oleva sitoutuu sovittuihin periaatteisiin. Tämän vuoksi
on tärkeää mahdollisuuksien mukaan luoda
periaatteet yhdessä keskustellen ja huolehtia
niiden ylläpitämisestä.

Oletusten välttäminen
“Vältämme olettamasta muiden sukupuolta,
seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä”

On kuitenkin olemassa yleisiä teemoja, jotka
ovat tärkeä osa turvallisemman tilan rakentamista ja siksi ne esiintyvätkin usein turvallisemman tilan periaatteissa. Näitä teemoja
ovat muun muassa ableistisen käytöksen ja
olettamisen välttäminen, olettamuksien tiedostaminen, rasismin ja syrjivien käytäntöjen
vastustaminen, sekä muiden kunnioittaminen. Lisäksi periaatteissa käsitellään usein
kehorauhaa, myötätuntoisuutta ja erehtyväisyyttä, sekä tilan antamista kaikkien toimijuudelle ja keskustelulle. Edellämainittuja
teemoja avataan seuraavaksi esimerkkiperiaatteiden kautta:

Ihmiset tekevät luonnostaan oletuksia ympäröivästä maailmasta ja muista ihmisistä, mutta on tärkeää muistaa, ettei oletus ole yhtä
kuin tieto. Oletukset ja niiden mukaan toimiminen voivat olla esteenä aidolle kohtaamiselle ja syventää syrjityksi tulemisen
kokemuksia. Sen sijaan, että toimisimme oletuksiemme mukaan muiden ihmisten kanssa, on hyvä antaa tilaa ihmisten itse kertoa
itsestään. Tärkeää on myös oppia tunnistamaan, tiedostamaan ja myös kyseenalaistamaan omia oletuksiamme. Me emme voi
tietää varmaksi toisen ihmisen sukupuolta,
toimintakykyä, varallisuutta, seksuaalisuutta
tai taustaa pelkän ulkonäön, nimen tai pukeutumisen perusteella. Kun vältämme toimimasta oletuksiemme mukaan ja annamme
ihmisten itse kertoa itsestään sen verran kuin
he haluavat, osoitamme, että kunnioitamme
heidän läsnäoloaan ja oikeutta turvallisuuden tunteeseen.

Antirasismi ja syrjinnän
vastustaminen
“Puutumme rasistiseen, syrjivään ja vihamieliseen käyttäytymiseen”
Turvallisempien tilojen periaatteet ovat syntyneet tarpeesta luoda tiloja, joissa ei tarvit-
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Ableismin välttäminen

muualla vaiennettujen ja sorretussa asemassa
olevien äänet pääsisivät kuuluviin. Tilan antaminen kaikkien toimijuudelle ja keskustelulle ottaa huomioon myös ihmisten erilaiset
toimintakyvyt: ihmiset eivät ole samanlaisia
toimijoita, vaan on olemassa erilaisia osallistumisen asteita. Yksi voi haluta osallistua
aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan, kun taas toinen voi tuntea olevansa osa
ryhmää hiljaa kuuntelemalla. Kun tarjotaan
mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan
omalla tavallaan ja panoksellaan, viestitään
siitä, että jokainen ryhmän jäsen on merkittävä ja tärkeä toimintakykyyn katsomatta.

“Emme hyväksy ableistista käyttäytymistä”
Yhtenä olennaisena osana turvallisemman
tilan takaamiselle on ableismin ja ableistisen
kielenkäytön välttäminen. Ableismi tarkoittaa
käsitteenä vammattomuuden ihannointia ja
ihmisten vammattomuuden pitämistä itsestäänselvänä. Ableistinen käytös ei ota huomioon ihmisten vaihtelevia toimintakykyjä
ja lähtökohtia vaan olettaa kaikkien toimivan samoilla valmiuksilla ja kyvyillä. Kielenkäytössä ableismia on esimerkiksi sanan
“vammainen” käyttö loukkaamis- ja halventamistarkoituksessa. Ableismia on myös ajatus siitä, että kaikkien tulisi toimia samojen
käytösvaatimusten mukaan ja osata käyttää,
tuottaa ja ymmärtää kieltä samalla tavalla.
Lisäksi vammattomuuden ihannointi voi tulla
ilmi tavassa, jolla vammaisiin suhtaudutaan:
nähdäänkö vammainen aktiivisena toimijana vai toiminnan kohteena.

Kunnioitus itseä ja muita
kohtaan
“Kunnioitamme toisiamme”
Turvallisemman ilmapiirin ytimessä on ryhmän jäsenten keskinäinen kunnioitus itseään
ja muita kohtaan. Tämä voi tuntua itsestäänselvältä, mutta se on kuitenkin hyvä sanoittaa,
jotta osallistujat tietävät, että myös mahdollisissa konfliktitilanteissa pyritään keskinäiseen kunnioittamiseen ja kunnioittavaan
keskustelukulttuuriin.

Ableismi jättää ihmisiä ulkopuolelle, luo turvattomuutta ja toimii esteenä sensitiiviselle
ja rakentavalle vuorovaikutukselle. Tämän
vuoksi ableistisen käyttäytymisen välttäminen on usein kirjattu yhdeksi turvallisemman tilan periaatteista.

Kunnioittamisen periaatteeseen voi sisältyä
muun muassa ohjeet kunnioittavasta puhekulttuurista, toisten henkisten ja fyysisten
rajojen huomioimisesta ja vastuun ottamisesta erehtyessä. Myös ympäristöstä ja tilasta
huolehtiminen on muiden kunnioittamista.
Kun otamme muut huomioon, suhtaudumme
heihin avoimesti ja ystävällisesti, vahvistamme ryhmän keskinäistä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Tilan antaminen kaikkien
toimijuudelle ja keskustelulle
“Annamme tilaa kaikille toimia ja osallistua
keskusteluun”
Yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat edelleen siihen, ketkä saavat ottaa tilaa ja keiden
äänet tulevat keskusteluissa kuuluviin. Tilan
antamisella halutaan varmistaa, että etenkin
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Kehorauha ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen

Myötätuntoisuus ja lupa
erehtyä

“Annamme kehorauhan kaikille”

“Suhtaudumme toisiimme myötätuntoisesti ja
annamme tilaa erehtyä”

Kehorauha ja oikeus koskemattomuuteen
eivät ole välttämättä itsestäänselvyyksiä kaikille, sillä erilaisiin kehoihin liitetään paljon
sisäistettyjä ongelmallisia oletuksia ja asenteita. Nämä oletukset ja asenteet arvottavat kehoja niiden koon ja muodon mukaan.
Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti kehossaan, ja tämän vuoksi kehorauha usein nostetaan yhdeksi turvallisemman
tilan periaatteeksi.

Turvallisuuteen kuulu myös sallivuus ja myötätuntoisuus. On inhimillistä tehdä virheitä
ja mokata joskus. Vaatimus virheettömästä käytöksestä estää oppimisen ja sen vuoksi turvallisemman tilan periaatteissa usein
painotetaan myötätuntoista suhtautumista
erehtymiseen.
Myötätuntoisuuteen kuuluu olennaisena osana ymmärrys siitä, että kaikilla ei ole samanlaisia lähtökohtia ja tietämystä eri teemoista.
Ajattelumme kehittyy joka päivä. On tärkeää
tehdä tilaa niin oppimiselle, kehittymiselle
kuin rakentavalle keskustelulle, jossa ei tarvitse pelätä tulevansa syyllistetyksi tai leimatuksi tietämättömyyden vuoksi. Täydellisyyteen
pyrkimistä tärkeämpää on haluta oppia, sekä
kyetä pyytämään anteeksi ja ottamaan vastuuta erehtyessään.

Kehorauhalla tarkoitetaan sitä, että annetaan jokaiselle keholle, myös omalle keholle,
vapaus olla sellainen kuin on. Kehorauhan
tavoitteena on, ettei kenenkään kehoa arvoteta tai kommentoida ulkonäön tai toimintakyvyn perusteella. Jokaisella on oikeus myös
fyysiseen koskemattomuuteen, eli oikeus
määrätä itsestään ja kehostaan. Kehorauhan ja fyysisen koskemattomuuden oikeuden periaatteilla pyritään vahvistamaan
suostumuksen kulttuuria. Suostumuksen
kulttuurissa painotetaan vuorovaikutuksellista kanssakäymistä ja ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista - jokaisella on
oikeus määritellä millaisiin tekoihin haluaa
osallistua, mutta myös velvollisuus kunnioittaa muiden itsemääräämisoikeutta. Jokaisella
ihmisellä on erilaiset keholliset rajat, joiden
ylittäminen luvatta aiheuttaa turvattomuutta ja ahdistusta.
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Turvallisempi tila
alkaa viestinnästä
Turvallisemmasta tilasta viestiminen on yhtä
tärkeää kuin turvallisemman tilan periaatteiden olemassaolo. Toiminnan arvoista ja
periaatteista tiedottaminen tekee toiminnasta helpommin lähestyttävää osallistujille ja
voi madaltaa kynnystä osallistua. Periaatteiden läpinäkyvyys lisää luottamusta. Etenkin
vähemmistöihin kuuluvat osallistujat voivat pohtia, ovatko he tervetulleita tilaan sellaisena kuin ovat. Tämän vuoksi on tärkeää
tuoda selkeästi esiin mitkä ovat toiminnan
arvot, miten turvallisuudesta huolehditaan
ja kenelle toiminta on suunnattua. On myös
hyvä kiinnittää huomiota millaista kuvastoa
viestinnässä käyttää - onko esillä monenlaisia
ihmisiä keholtaan, sukupuoleltaan ja taustaltaan? Vai näkyykö kuvastossa aina vain tietynlaisia ihmisiä, jotka jakavat samanlaiset
piirteet, esimerkiksi valkoisen ihon ja hoikan
ruumiinrakenteen?

alleviivaava kielenkäyttö ylipäätään tarpeen,
vai voisiko asian sanoa toisin, esimerkiksi tyttöjen ja poikien sijaan puhua nuorista?

Sukupuolittunut viestintä voi sulkea joitakin
osallistujia ulkopuolelle. Esimerkiksi se, että
viestinnässä puhutaan vain tytöistä ja pojista, on selkeä viesti muunsukupuolisille ja
ei-binääreille nuorille: heitä ei ole huomioitu
toiminnassa. Tämä voi saada osallistujat pohtimaan, ovatko he tervetulleita mukaan ollenkaan. On myös hyvä pohtia, onko sukupuolta

Turvallisemman tilan
periaatteiden läpikäyminen
tekee ne näkyväksi

Toimintaa suunnitellessa ja toiminnasta ulospäin viestiessä on tärkeää tiedostaa, millaisia
esteitä ihmisillä voi olla toimintaan osallistumiselle, ja miten näitä esteitä on mahdollista purkaa. Kohderyhmän tunteminen on
tärkeää, jotta sekä toiminnasta että viestinnästä olisi mahdollista suunnitella sensitiivistä ja turvallista. Toiminnan kohderyhmän
selkiyttäminen ja avaaminen ensin itselle voi
auttaa tässä: Millaisten ihmisten on mahdollista osallistua toimintaamme? Millaisia tarpeita heillä voi olla? Millaisia haasteita tai
esteitä heillä voi olla arjessa tai harrastuksissa yleensä? Miten voimme varmistaa, etteivät
he joudu kohtaamaan näitä haasteita ja esteitä meidän toiminnassamme?

Turvallisemman tilan periaatteet ovat ikään
kuin ryhmän pelisääntöjä, yhteisiä suuntaviivoja. Ryhmän kokoontuessa ensimmäistä
kertaa voidaan yhdessä luoda turvallisem-
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man tilan periaatteet, millä varmistetaan,
että jokainen toimintaan osallistuva on päässyt mukaan niiden luomiseen ja ymmärtänyt ne. Käymällä periaatteet yhdessä läpi
tehdään näkyväksi ryhmän ja toiminnan
rakennetta, mutta myös luodaan turvallisempaa ilmapiiriä. Sanoittamalla turvallisemman tilan periaatteet osoitetaan osallistujille,
että periaatteilla on merkitystä ja osallistujien hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta välitetään. Yhdessä suunnittelemalla
varmistetaan myös se, että periaatteet todella ovat sellaisia, joihin jokainen ryhmän jäsen
voi sitoutua.

On tärkeää kuitenkin muistaa, että turvallisempi tila ei ole pysyvä ja vankkumaton
tilanne, vaan se muuttuu ja elää osallistujien
mukana. Täyttä turvallisuutta ei tietenkään
voida taata, mutta turvallisempaa tilaa ylläpidetään ja luodaan jatkuvasti uudelleen aina,
kun periaatteisiin palataan ja niistä keskustellaan ryhmän kanssa. Turvallisemman tilan
periaatteita ei ole siis syytä pitää ehdottomina, kaiken kattavina sääntöinä, vaan ennemminkin suuntaviivoina, joita tarkennetaan ja
tarvittaessa muutetaan matkan aikana.

Pohdittavaa
•

Mitkä asiat minulle itselleni on tärkeitä kun toimin ryhmässä?

•

Kuinka haluan tulla kohdatuksi?

•

Mitä turvallisuus merkitsee minulle?

•

Mikä on oma vastuuni turvallisemman ilmapiirin luomisessa
ryhmän jäsenenä?
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Turvallisemman tilan
periaatteet mukaan
osaksi ryhmää
On hyvä ottaa käytännöksi, että turvallisemman tilan periaatteet käydään läpi
aina ryhmän kokoontuessa tai että ne ovat
vähintään jossain näkyvällä paikalla, josta
niitä on helppo kerrata tarvittaessa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmän kanssa
kannattaa keskustella siitä, mitkä asiat tukevat ja vaikuttavat ryhmän yhteishenkeen
ja turvallisuuden tunteeseen ja mitkä taas
vastaavasti heikentävät sitä. Keskustelun voi
aloittaa esimerkiksi näin:

Keskustelua voi johdatella myös seuraavilla
kysymyksillä: Miten sä toivoisit, että ryhmässä
käyttäydyttäisiin, jotta sulla olisi turvallinen
olo? Entä millaiset jutut aiheuttaa turvattomuutta? Miten sä toivot, että sut kohdattaisiin
ihmisenä? Mitä sä voisit tehdä, jotta muilla ois
turvallisempi olo?

“Hei, me voitaisi nyt vähän yhdessä miettiä
miten me tehdään tästä tilasta ja ryhmästä
turvallisempi meille kaikille. Olisi kiva kuulla, mitä ajatuksia teillä herää sanasta turvallisuus! Sitä voi kuvailla ihan vaan muutamalla
sanalla. Käydään läpi yksi kerrallaan.”

Lyhyesti turvallisemman tilan periaatteista
•

Turvallisemmilla tiloilla pyritään takaamaan yhdenvertaisia ja
muita kunnioittavia toiminta- ja keskusteluympäristöjä, joissa
ei tarvitse pelätä syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

•

Turvallisemman tilan periaatteet toimivat tukena turvallisempien tilojen luomisessa.

•

Turvallisempi tila ei ole vakaa ja muuttumaton asia, vaan se
elää toimintaan osallistuvien mukana. Turvallisempi tila ei ole
mahdollinen, mikäli kaikki toimintaan osallistuvat eivät sitoudu periaatteisiin - sen vuoksi on tärkeää, että turvallisemman
tilan periaatteet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa sellaisiksi, että niihin voi jokainen osallistuja sitoutua.

•

Täyttä turvallisuutta ei voida koskaan taata, mutta turvallisempaa tilaa ylläpidetään ja luodaan jatkuvasti uudelleen aina,
kun periaatteisiin palataan ja niistä keskustellaan ryhmän
kanssa.

•

Turvallisemman tilan periaatteet on hyvä pitää toiminnassa
konkreettisesti esillä esimerkiksi seinätauluna, jotta niihin on
helppo tarvittaessa palata.

•

Turvallisempi tila alkaa viestinnästä - toiminnan arvoista ja
periaatteista tiedottaminen tekee toiminnasta helpommin
lähestyttävää osallistujille ja voi madaltaa kynnystä osallistua.

Miten sä toivoisit, että ryhmässä käyttäydyttäisiin,
jotta sulla olisi turvallinen olo? Entä millaiset jutut
aiheuttaa turvattomuutta? Miten sä toivot, että sut
kohdattaisiin ihmisenä? Mitä sä voisit tehdä, jotta
muilla ois turvallisempi olo?
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FunNetin turvallisemman
tilan periaatteet

ta avoimesti ja hyväntahtoisesti, annamme tilaa kaikkien puheenvuoroille ja myös hiljaisuudelle. Kysymme, jos emme tiedä jotain.

Kunnioitamme toisiamme

Puhumme kunnioittavasti aroista aiheista,
sillä ne voivat olla toisille henkilökohtaisia

Kohtaamme muut avoimesti ja ystävällisesti, kunnioitamme muiden
rajoja ja pyydämme anteeksi mokatessamme. Otamme muut huomioon ja puutumme syrjintään tai vihamieliseen käyttäytymiseen,
jos sellaista havaitsemme.

Vältämme olettamasta muiden sukupuolta,
seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä
Ihmiset tekevät oletuksia. Muistamme, että oletus ei ole tietoa. Tärkeämpää on pyrkiä tiedostamaan ja tunnistamaan omat asenteensa, sekä sen, kuinka ne vaikuttavat siihen, miten muita kohtelemme.
Ymmärrämme, että emme voi tietää toisesta kaikkea ulkoisten seikkojen perusteella, vaan kohtaamme ihmiset ihmisinä ja annamme
heille mahdollisuuden kertoa itse itsestään.

Emme voi tietää muiden taustoja, joten on tärkeää kiinnittää huomiota keskustelunaiheisiin ja tapaan, jolla aiheista puhumme.

Otamme jokainen yhdessä vastuuta
turvallisesta ilmapiiristä
Turvallinen tila on mahdollinen vain, kun jokainen sitoutuu noudattamaan sovittuja periaatteita. Jokainen mokaa joskus, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää anteeksi. Ymmärrämme
oman vastuumme tilan ilmapiirin luomisessa.
Kohdatessasi ongelmallisia tilanteita, kerro niistä ohjaajille tai hankekoordinaattorille.

Annamme kehorauhan kaikille
Emme kosketa ketään ilman lupaa, emmekä kommentoi muiden
kehoja tai omaa kehoamme epäkunnioittavasti. Kiinnitämme huomiota sanoihin, joita käytämme itsestämme ja kehostamme. Itseään
kritisoimalla tulee huomaamattaan ylläpidettyä ulkonäköpaineita ja
kritisoineeksi myös muita.

Annamme tilaa kaikille puhua ja toimia
Otamme muut huomioon niin verbaalisesti kuin fyysisesti. Pidämme huolta muista, huolehdimme ympäristöstämme ja varmistamme,
että jokaisella on tarvitsemansa verran tilaa. Keskustelemme asiois-
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täällä me ollaan kaikki vaan jääkiekkoilijoita!”

2.2
Sensitiivisyydestä ja
normikriittisyydestä
Normit ovat jaettuja oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat tai miten jossakin tilanteessa
tulisi toimia. Normit eivät itsessään ole huono asia, vaan ne toimivat yhteisöjä ohjaavina ohjenuorina ja auttavat luomaan raamit
yhteiselle toiminnalle. Normeista tulee kuitenkin ongelmallisia silloin, kun ne haittaavat
ihmisten mahdollisuuksia toimia ja ilmaista
itseään, eli kun ne luovat näkyviä ja näkymättömiä rajoja erilaisten ihmisten osallistumiselle. Haitallisiin normeihin liittyy usein
arvottamista, eli poikkeavia ominaisuuksia
pidetään huonompina. Näin myös oikeutetaan syrjintää.

nistetaan yhteiskunnan syrjiviä normeja,
kyseenalaistetaan ja pyritään muuttamaan
niitä. Tarkastelemalla normeja kriittisesti
voimme löytää piilossa olevia valtasuhteita:
Kuka saa määritellä sen, kuka on “normaali” ja kuka “toisenlainen”? Kuka joutuu “tulemaan kaapista”? Kuka ei pääse tilaan sisään?
Vaikka osa ihmisistä joutuu kohtaamaan syrjintää useammin, hyödyttää normikriittinen
asenne kaikkia. Harva meistä mahtuu täydellisesti “normaalin” muottiin, joten normien
kriittinen tarkastelu voi helpottaa jokaista.
Esimerkiksi sukupuolen merkityksen pohtiminen on varmasti tärkeää ja kiinnostavaa
jokaiselle, vaikka ei kuuluisikaan sukupuolivähemmistöön.

Suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla olevia normeja ovat esimerkiksi valkoihoisuus, heteroseksuaalisuus, cissukupuolisuus
ja vammattomuus. Jos jakaa nämä ominaisuudet, joutuu harvemmin selittämään niitä muille tai pelkäämään syrjintää näiden
piirteiden perusteella. Normiin kuuluminen
tarkoittaa vapautta tulla nähdyksi omana itsenään, eikä tietyn ryhmän edustajana. Se tarkoittaa myös sitä, että todennäköisesti löytää
kaltaisiaan ihmisiä edustettuina politiikassa,
oppikirjoissa, televisiossa ja tarinoissa.

Syrjintä ei välttämättä näy ihmisille, joille tietyt ominaisuudet tuovat etuoikeuksia. Tämä
tarkoittaa sitä, että piirteet, kuten valkoihoisuus, heteroseksuaalisuus tai vammattomuus
luovat näkymättömän turvaverkon, jossa näitä piirteitä ei kyseenalaisteta tai nosteta huomion kohteeksi. Kun elää normin sisällä, on
helppoa unohtaa, että maailma näyttäytyy
muille erilaisena. Tämän vuoksi ei riitä, että
yhdenvertaisuus kuitataan vain sanomalla,
että: “Jääkiekkokaukalossa ei nähdä väriä,

Normikriittisyys on toimintaa, jossa tun-
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On tärkeää haastaa se, mikä nähdään normaalina, kaikkien jakamana kokemuksena.
Minkälainen ihminen tulee mieleen kun ajattelee tyypillistä jääkiekkoilijaa? Tämä kuva
vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme heihin, jotka eivät vastaa tätä kuvaa. Se vaikuttaa
myös siihen, miten normista poikkeavat itse
näkevät mahdollisuutensa osallistua mukaan
toimintaan. Pohjalla ovat kysymykset: Onko
tämä tila minulle? Saanko osallistua tällaisena
kuin olen? Tuetaanko omaa tapaani toimia?
Miten tulen kohdelluksi ja kohdatuksi täällä? Jos toimintaan osallistuu vain tietynlaisia
nuoria, on hyvä miettiä, onko tilassa tai ilmapiirissä jotakin, joka tekee erilaisten ihmisten
osallistumisesta vaikeaa.

Pohdittavaa
•

Mitä normeja tunnistan elämässäni?

•

Tuovatko ne turvaa, vai joudunko kohtaamaan syrjintää
niiden vuoksi?

•

Kenestä puhun, kun puhun “minusta ja minunkaltaisistani”?
Kenestä puhun, kun puhun “meistä”?
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Representaatio
Normeja ylläpidetään kulttuurissa myös niin,
että useimmat kuvat ja tarinat kerrotaan normiin kuuluvien ihmisten näkökulmasta. He,
jotka tunnistavat itsensä kuvista ja tarinoista, eivät välttämättä huomaa niiden yksipuolisuutta. Representaatio tarkoittaa sitä, miten
erilaiset ihmiset, ilmiöt tai kokemukset ovat
esillä julkisuudessa – oli se sitten mainoskuvissa, elokuvissa tai poliittisissa puolueissa.
Representaatio vaikuttaa siihen, miten näemme erilaiset ihmiset ja ryhmät, mutta myös
siihen, minkälaisiksi koemme omat mahdollisuutemme. Normin ulkopuolella olevien representaatio on usein yksipuolista. He
ovat edustettuja kyllä silloin, kun käsitellään
vähemmistökokemusta tai syrjintää, mutta
harvemmin silloin, kun näytetään “tavallista” elämää. Esimerkiksi ruskeiden ihmisten
ääniä kuullaan, kun käsitellään rasismia tai
maahanmuuttoa, ja pyörätuolia käyttävä henkilö on kuvassa, kun aiheena on vammaisuus.
Tämä luo kuvaa, jonka mukaan vähemmistöihin kuuluvien kokemukset ovat kiinnostavia
ja tärkeitä vain näiden aiheiden yhteydessä.

jossa kaikkien kokemus on samanlainen.
Tämä peittää vähemmistöryhmien sisäisen
monimuotoisuuden. Vähemmistöihin kuuluvien tarinat ovat usein joko selviytymistarinoita tai negatiivisia stereotypioita. Normiin
kuuluva henkilö voidaan kuvata myös stereotypian kautta, mutta tämä kuva ei saa samanlaista painoarvoa, sillä sen lisäksi on näkyvillä
myös monia vaihtoehtoisia kuvia. Normi näytetään siis monisävyisenä ihmisyyden kokemuksena. Tämä ei ole kuitenkaan todellisuus,
vaan vähemmistöryhmissä on yhtä monta
näkökulmaa kuin on ihmisiäkin. Representaation tulisi heijastaa tätä todellisuutta.

Ryhmässä voidaan yhdessä tutkia mediaa ja
millä tavalla erilaiset ihmiset näkyvät siellä:
Kuka on aktiivinen toimija? Kuka on avunkohde? Kenen tarina on surullinen? Kuka
on eksoottinen ja jännittävä? Hyviä harjoituksia ovat esimerkiksi vaihtoharjoitukset,
joissa kuvitellaan kuvassa olevan ruskean tai
vammaisen henkilön tilalle valkoinen vammaton henkilö. Jos kuvan viesti tai merkitys
muuttuu, on hyvä miettiä, mistä tämä johtuu. Todennäköisesti olette löytäneet haitallisen stereotypian!
Nykyään yksipuolista representaatiota haastetaan onneksi yhä enemmän ja erilaisten
ihmisten ääni tulee useammin kuulluksi. On
kuitenkin hyvä muistaa, että tämä on suhteellisen uusi ilmiö ja taustalla vaikuttaa vieläkin
haitallisia normeja, joilla on ollut vuosikymmeniä aikaa muodostua. Puhumalla representaatiosta ja arvioimalla kriittisesti normeja
voimme kuitenkin luoda uutta normaalia,
jossa moninaisuutta juhlistetaan!

Opetusmateriaalissa ja viestinnässä tulisi
näkyä vähemmistöihin kuuluvien ihmisten
kokemukset kaikessa monenkirjavuudessaan. Onkin hyvä haastaa itsensä ja nuoret
tarkastelemaan kriittisesti opetusmateriaalia
sekä mediaa yleisesti. Jos nuorisoryhmässä
työskennellään taiteen tai liikunnan parissa,
ohjaajana on hyvä kiinnittää huomiota siihen, keitä kuuluisia taiteilijoita tai urheilijoita
hän nostaa esille opetuksessa. Ovatko kaikki inspiraation kohteet esimerkiksi eurooppalaisia, vammattomia miehiä? Mistä tämä
voisi johtua?

Yksipuolisella representaatiolla vahvistetaan
sitä näkymätöntä linssiä, jonka läpi normiin
kuuluva ihminen nähdään yksilönä ja normiin kuulumaton ihminen osana ryhmää,
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Harjoitellaan normien ja
ennakkoluulojen tunnistamista
Harjoitus 1: Ennakkoluulot

sa? Mikä vaikutus olettamisella voi olla ihmisiin ja tapaan, jolla heidät kohdataan?

Tämän harjoituksen tavoitteena on herätellä osallistujia huomaamaan, millaisia erilaisia ennakkoluuloja ja oletuksia heillä on muista
ihmisistä. Harjoitus toimii hyvänä keskustelunaloituksena oletuksista, ennakkoluuloista ja normatiivisuudesta.

Harjoitus 2: Representaatio

Esivalmistelut

Esivalmistelut:

Ohjaaja leikkaa sanoma- tai aikakauslehdestä kuvia mahdollisimman erilaisista ihmisistä. Kuvia tarvitaan yhtä monta kuin ryhmässä on jäsentä. Kuva liimataan paperin yläreunaan.

Ohjaaja kokoaa erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä. Lehdet voivat
olla eri ajoilta, jos vain mahdollista. Harjoitus on mahdollista tehdä myös verkkolehdillä tai muulla medialla.

Harjoitus

Harjoitus

Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmässä olevalle yhden paperin, jonka yläreunaan on liimattu ihmisen kuva. Ohjaaja pyytää osallistujia kirjoittamaan paperin alalaitaan muutamalla lauseella tai sanalla, mitä
mielikuvia kuvan henkilöstä tulee: Kuka hän on? Mitä hän tekee?
Millainen ihminen hän on? Millainen hän on luonteeltaan? Kun
mielikuvat on saatu kirjoitettua ylös, paperi ojennetaan seuraavalle.
Paperi taitetaan niin, että kirjoitus jää piiloon, eikä seuraava kirjoittaja näe edellisen kirjoittajan ajatuksia. Tätä toistetaan niin kauan
kunnes kaikki paperit ovat kiertäneet jokaisella.

Tutkikaa erilaisia lehdissä esiintyviä artikkeleita, uutisia ja mainoksia. Minkälaisia ihmisiä niissä esiintyy? Löytyykö heiltä yhteneväisiä piirteitä? Mikä on henkilöiden oletettu sukupuoli/ihonväri/
ruumiinrakenne/ikä jne? Näkyykö kuvissa monenlaisia ihmisiä?
Miten heidät kuvataan?

Tämän jälkeen tulee tärkeä osuus: Oletusten läpikäyminen ja harjoituksen purkaminen. Ohjaajan on hyvä olla tuntosarvet koholla,
jotta keskustelu pysyy asiallisena. Osallistujia voi pyytää pohtimaan
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä asiat vaikuttavat mielikuviin, jotka minulle syntyi kuvien ihmisistä? Mistä mielikuva tai
oletus johtuu? Pitääkö oma oletus tai ennakkoluulo aina paikkan-
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Ihmiset ovat eri tavoin edustettuina mediassa. Seuraavan harjoituksen tarkoituksena on saada osallistujia kiinnittämään huomiota siihen, minkälaisia henkilöitä näytetään kuvissa ja missä yhteyksissä.

Missä rooleissa erilaiset ihmiset ovat? Kuka on asiantuntijaroolissa?
Kuka on mainosmallina? Minkälaisista aiheista on kyse? Muuttuisiko artikkelin tai mainoksen viesti, jos henkilön sukupuoli/ihonväri tai muu ominaisuus muutettaisiin?
Kysymykset toimivat keskustelunavauksina, joiden kautta voidaan
tarkastella median välittämää kuvaa erilaisista ihmisistä. Vertailua
voidaan tehdä myös eri lehtien ja eri aikojen välillä ja katsoa, onko
niissä eroavaisuuksia, ja mistä ne voisivat johtua.
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Sukupuolisensitiivisyys
Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa sukupuoliin liittyviä odotuksia ja rooleja sekä sitä, miten ne käytökseemme ja
toimintatapoihimme vaikuttavat. Sukupuolisensitiivisessä toiminnassa pyritään tunnistamaan ja purkamaan eri sukupuoliin
liitettyjä rajoittavia uskomuksia, kuten esimerkiksi sitä, että pojat eivät voisi olla herkkiä
tai tytöt äänekkäitä ja vilkkaita. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sitä, että sukupuolesta ei puhuta tai sen olemassaolo kielletään.
Se ei liioin tarkoita sitä, että eri sukupuoliin
liitettyjä piirteitä häivytetään olemattomiin.
Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sitä,
että annetaan moninaisempia vaihtoehtoja
ilmentää omaa sukupuoltaan - esimerkiksi
pojat voivat olla kunnianhimoisia JA herkkiä! Sukupuolisensitiivisyys kannustaa pohtimaan syvällisemmin, mitä sukupuoli meille
kullekin tarkoittaa. Sukupuolisensitiivisessä
toiminnassa jokainen kohdataan kunnioittavasti omassa ainutlaatuisessa sukupuolessaan.

linormit ja sukupuoliin liitetyt odotukset
voivat olla rajoittavia, minkä vuoksi sukupuolisensitiivisessä toiminnassa sukupuolinormeja tarkastellaan kriittisesti. Jokainen
ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi omana
ainutlaatuisena itsenään, ja siksi on tärkeää
tunnistaa oletuksia, jotka voivat vaikeuttaa
tätä. Kun ymmärrämme ja kunnioitamme
monenlaisia tapoja kokea ja ilmaista sukupuolta, emme rajoita vapautta, vaan päinvastoin lisäämme sitä.
Sukupuolisensitiivisyys sekoitetaan usein
sukupuolineutraaliuteen. Sukupuolineut
raaliudella tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa
sukupuolta ja siihen liitettyjä merkityksiä ei
oteta erityisesti huomioon. Joissakin sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sukupuolineutraalius voi olla ongelmallista, sillä se voi
johtaa siihen, että ihmisen sukupuoli ei tule
ollenkaan nähdyksi tai huomioiduksi. Kuitenkin rakenteiden, lakien ja tilojen osalta
sukupuolineutraalius voi olla hyvä asia, sillä
sukupuolitettuina edellä mainitut asiat voivat
olla ulossulkevia ja syrjiviä. On myös tilanteita, joissa sukupuolineutraalille vuorovaikutukselle on paikkansa. Edellä on esitelty,
miten sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolineutraalius voi näyttäytyä turvallisempaa toi-

Sukupuolinormit ohjaavat käsitystämme
esimerkiksi siitä, mitä sukupuoli tarkoittaa, miten se ilmenee ja minkälaisia erilaisten sukupuolten edustajat ovat. Sukupuolella
on erilaisia määritelmiä ja ilmenemismuotoja riippuen ajasta ja kulttuurista. Sukupuo-
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mintaa järjestäessä.

dollista.
...Emme oleta henkilön kiinnostuksen kohteita, kykyjä, luonnetta, kokemuksia, toiveita
tai muita piirteitä sukupuolen tai sukupuolettomuuden perusteella. Voimme kuitenkin
keskustella yleisesti esimerkiksi siitä, miten
tällaisia ominaisuuksia sukupuolitetaan
yhteiskunnassa ja mitä vaikutuksia sillä on.

Sukupuolisensitiivisyyttä on
esimerkiksi, että...
...Keskustelemme sukupuolesta ja kyseenalaistamme sukupuoliin liittyviä uskomuksia.
Nuorten kanssa työskennellessä saattaa joskus kuulla, kuinka nuori pohtii, sitä millainen
hänen pitäisi olla tai miten hänen pitäisi käyttäytyä omassa sukupuolessaan. Esimerkiksi: “En mä voi poikana näyttää mun tunteita,
vaan mun pitää olla kova ja vahva”. Sukupuolisensitiivisyyttä on kyseenalaistaa rajoittavia
uskomuksia ja herätellä keskustelua: Miksi
pojat eivät voisi näyttää tunteita? Mitä siitä aiheutuu, että näyttää tunteitaan? Eikö se
rajoita elämää aika paljon? Mitä tapahtuisi
jos pojat näyttäisivätkin tunteita - voisiko se
sittenkin olla aika hyvä asia?

Sukupuolineutraaliutta on
esimerkiksi, että...

“Hyvä jätkät!” ja “Meidän mimmit!” Tämä
voi luoda kuitenkin epämukavuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia niille, jotka eivät
koe määritelmiä omikseen. Onneksi ryhmähenkeä on helppo luoda myös muuten kuin
sukupuolioletusten kautta, esimerkiksi: “Vau
tyypit, miten hienoa työtä!” tai “Aivan huikea meininki teillä tänään!” Pienillä teoilla
voimme tehdä ryhmistä helpommin lähestyttäviä kaikille.

...Emme tee oletuksia toisen sukupuolesta.
Jos aiheen kannalta on oleellista mainita henkilön sukupuoli, jota emme tiedä, voimme
käyttää sanoja mies- tai naisoletettu. Esimerkiksi: “Skeittaus on vieläkin aika sukupuolittunut laji, tälläkin skeittiparkilla on suurin
osa miesoletettuja.” On kuitenkin aina hyvä
miettiä, milloin sukupuolen mainitseminen
on ylipäätään tärkeää. Ilmiöistä puhuessa se
voi olla perusteltua, mutta esimerkiksi keskustelussa mukana olevan henkilön puhuttelu naisoletettuna on tuskin oleellista.

...Kunnioitamme jokaisen omaa määritelmää
sukupuolestaan. Emme kyseenalaista hänen
kokemustaan, vaikka se ei vastaisikaan sitä
käsitystä, joka meillä on sukupuolesta ja sen
ilmenemismuodoista. Jokainen saa pukeutua
ja ilmaista itseään tavalla, jonka kokee hyväksi, emmekä oleta, että ilmaisu olisi “ristiriidassa” hänen sukupuolensa kanssa.

...Emme sukupuolita turhaan. Sukupuoli on
vain yksi ominaisuus ihmisessä ja harvoin
kenenkään kiinnostavin piirre. Ymmärrämme kuitenkin sen, että yhteiskunnassa on sukupuolinormeja, jotka määrittävät
hyväksyttyjä tapoja olla ja ilmaista jotakin
sukupuolta. Tämän vuoksi vaihtoehtoisten
sukupuolikokemusten esiintuominen ja tunnustaminen voi olla erittäin tärkeää.

...Kutsumme jokaista sillä nimellä, jolla hän
haluaa tulla kutsutuksi, vaikka virallisissa papereissa lukisikin toinen nimi. Jos toiminnassa on mukana nuori, joka käyttää eri
nimeä kuin virallisissa tiedoissa, on hyvä varmistaa, mitä nimeä hän haluaa käytettävän,
kun ollaan tekemisissä ryhmän ulkopuolisten
henkilöiden kanssa. Harrastusryhmä voi olla
paikka, jossa olla vapaasti oma itsensä, vaikka muualla se ei välttämättä olisikaan mah-

...Etsimme tapoja luoda ryhmähenkeä muilla tavoilla kuin sukupuolen kautta. Etenkin
urheilujoukkueissa voidaan ilmaista yhteenkuuluvuutta sellaisilla sananparsilla, kuten:
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Lyhyesti sensitiivisyydestä ja
normikriittisyydestä
•

Normit ovat jaettuja oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat tai
miten jossakin tilanteessa tulisi toimia. Haitallisiin normeihin
liittyy usein arvottamista, eli poikkeavia ominaisuuksia pidetään huonompina.

•

Normikriittisyys on toimintaa, jossa tunnistetaan yhteiskunnan
syrjiviä normeja, kyseenalaistetaan ja pyritään muuttamaan niitä. Tämä hyödyttää meitä kaikkia.

•

Representaatiolla tarkoitetaan sitä, miten erilaiset ihmiset, ilmiöt
tai kokemukset ovat esillä julkisuudessa – oli se sitten mainoskuvissa, elokuvissa tai poliittisissa puolueissa.

•

Normin ulkopuolella olevien representaatio on usein yksipuolista, ja vähemmistöön kuuluvat näytetään vähemmistökokemusten, selviytymistarinoiden tai negatiivisten stereotypioiden
yhteydessä.

•

Normiin kuuluminen tarkoittaa vapautta tulla nähdyksi omana
itsenään, eikä tietyn ryhmän edustajana. Tällöin myös todennäköisesti löytää kaltaisiaan ihmisiä edustettuina politiikassa,
oppikirjoissa, televisiossa ja tarinoissa. Normiin kuuluvien representaatio on siis monipuolista, eikä stereotyyppisilla kuvauksilla ole samanlaista voimaa.

•

Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa sukupuoliin liittyviä odotuksia ja rooleja sekä sitä, miten ne käytökseemme ja
toimintatapoihimme vaikuttavat. Sukupuolisensitiivisessä toiminnassa pyritään tunnistamaan ja purkamaan eri sukupuoliin
liitettyjä rajoittavia uskomuksia sekä keskustelemaan moninaisemmista vaihtoehdoista ilmentää omaa sukupuoltaan.
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•

Sukupuolinormit ohjaavat käsitystämme esimerkiksi siitä, mitä
sukupuoli tarkoittaa, miten se ilmenee ja minkälaisia erilaisten
sukupuolten edustajat ovat.

•

Sukupuolinormit ja sukupuoliin liitetyt odotukset voivat olla
rajoittavia, minkä vuoksi sukupuolisensitiivisessä toiminnassa
sukupuolinormeja tarkastellaan kriittisesti.

•

Sukupuolisensitiivisyys sekoitetaan usein sukupuolineutraaliuteen. Sukupuolineutraaliudella tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa sukupuolta ja siihen liitettyjä merkityksiä ei oteta erityisesti
huomioon. Rakenteiden, lakien ja tilojen osalta sukupuolineutraalius voi olla hyvä asia, sillä sukupuolitettuina edellä mainitut asiat voivat olla ulossulkevia ja syrjiviä. On myös tilanteita,
joissa sukupuolineutraalille vuorovaikutukselle on paikkansa.
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2.3
Sateenkaarevuuden
huomioiminen
“Joo, on kyllä tullut jäätyä pois harrastuksista. Tuntuu, etten mä oo ees tällaisissa jutuissa
päässyt siihen vaiheeseen, että mä oisin mennyt johonkin harrastukseen, koska mä usein
sit vaan jätän kokonaan menemättä.

Sukupuolittuneet käytännöt harrastuksissa sulkevat ulos monia nuoria. Ne aiheuttavat ahdistusta, epämukavaa oloa ja pelkoja
harrastuksiin liittyen. Yksikin positiivinen
ja sensitiivinen kokemus turvallisemmasta
harrastamisesta voi kuitenkin jo purkaa aikaisempia pelkoja harrastustoimintaan liittyen ja
antaa nuorelle uskallusta osallistua muihinkin ryhmiin. Korjaavien kokemusten tarjoaminen on tärkeää ja sen vuoksi harrastusten
turvallisempaan ilmapiiriin on olennaista
kiinnittää huomiota. Etenkin sateenkaarevat nuoret tarvitsevat positiivisia, hyväksyviä
kokemuksia turvallisemmista harrastuksista
ja vapaa-ajan toiminnoista.

Mulla ois meidän opiskelijakunnan lentopallo,
johon haluaisin päästä mukaan. Mutta vaikka siellä on tavallaan sekasukupuoliset treenit, niin se on kuitenkin jaettu tosi selkeesti
silleen “naisten joukkueeksi” ja “miesten joukkueeksi”. Tietty kilpailullisissa joukkueissa sen
ymmärtää kun ne ite liigatkin on sukupuolitettuja, mutta sit jos vain haluais pelaa lentopalloa niin tollaset sukupuolitetut joukkueet ajaa
tosi helposti pois sellaiset, jotka ei oo miehiä
tai naisia. Usein just mietityttää, että tuleeko
tommosissa ryhmissä epämukava olo ja onkse ympäristö ahdistava ja tällaista.

Sateenkaareva nuorisotyö voi tarjota turvallisia kokemuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille.
Sateenkaarevuus toimii eräänlaisena kattoterminä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvissä teemoissa.
Esimerkiksi sateenkaarevasta nuorisotyöstä
puhutaan, kun toiminta on suunnattu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille.

Mut tämmöset positiiviset kokemukset (viittaa FunNet-hankkeen ryhmään) onneks vähän
purki niitä omia pelkoja, mitkä estää hakeutumista sit tollasiin harrastuksiin. Oli kiva ku
oli viikottainen juttu, joka ei tuntunu raskaalta vaan sitä odotti innolla.“
-FunNet-hankkeen harrastuksiin osallis
tunut nuori
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Sukupuolen moninaisuudesta

Binääristä sukupuolijakoa kannattavat perustelevat kantansa usein biologialla, mutta
sukupuolessa ei ole kyse pelkästään anatomiasta. Sukupuoleen liittyy niin geneettisiä,
fysiologisia, psykologisia, hormonaalisia,
kehityksellisiä, sosiaalisia, kulttuurisia kuin
juridisiakin puolia, jotka vaikuttavat siihen,
millaisena sukupuolemme koemme ja miten
sitä ilmennämme. Biologinen sukupuolikaan ei ole selkeästi kaksijakoinen, sillä noin
1,7% väestöstä on intersukupuolisia. Inter
sukupuolisuudella viitataan ihmisiin, joiden
kehojen kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti mies- tai
naistyypilliset. Intersukupuolisuus ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa automaattisesti
määritä ihmisen sukupuoli-identiteettiä, vaan
osa intersukupuolisista käyttää termiä kuvaamaan kehonpiirteitään, ei sukupuoltaan.

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä moninaisia tapoja, joilla sukupuolta koemme ja ilmennämme.
Sukupuoli-identiteettejä ovat esimerkiksi
transsukupuolisuus, muunsukupuolisuus,
ei-binääriys ja cissukupuolisuus. Trans
sukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, että
sukupuoli ei vastaa syntymässä määriteltyä
sukupuolta. Cissukupuolisuus taas tarkoittaa, että ihminen ei koe ristiriitaa syntymässään määriteltyä sukupuolta kohtaan.
Muunsukupuolisuudella ja ei-binääriydel
lä tarkoitetaan sitä, että ihmisen sukupuoli
ei ole yksiselitteisesti mies tai nainen, vaan
se voi olla molempia, jotain siltä väliltä tai ei
kumpaakaan. Sukupuolen moninaisuus kattaa käsitteenä sekä sukupuolienemmistön eli
cissukupuoliset, että sukupuolivähemmistöt
eli transsukupuoliset ja ei-binääriset sukupuolet. On kuitenkin huomioitava, että termillä “sukupuoleltaan moninainen (nuori)”
viitataan useimmiten sukupuolivähemmistöön kuuluvaan henkilöön.

Sukupuoli on enemmän kuin vain kehollinen
kokemus. Sosiaaliset ja kulttuuriset aspektit vaikuttavat kokemukseemme sukupuolestamme, vastasi se syntymässä määriteltyä
sukupuolta tai ei. Sukupuoli-identiteet
timme koostuu niistä sukupuoliin liitetyistä kulttuurisista ja sosiaalisista odotuksista,
normeista ja rooleista, joiden keskellä yhteiskunnassa elämme ja kasvamme. Sukupuoleen liittyy olennaisesti myös sukupuolen
ilmaisu, jolla tarkoitetaan kulttuurissamme
esiintyviä sukupuolittuneita tapoja ilmaista
sukupuolta esimerkiksi vaatetuksen, ulkonäön, puhetyylin, ilmeiden ja eleiden kautta.

Sukupuolella on monia ilmenemismuotoja ja se koostuu monesta osa-alueesta. Vastoin perinteistä ajatusmallia, sukupuoli ei ole
ainoastaan binäärinen eli jaettavissa kahteen
vastakkaiseen ja erilliseen sukupuoleen, miehiin ja naisiin. Ihminen voi kokea olevansa
molempia, jotain siltä väliltä, jotain muuta tai
täysin sukupuoleton. Sukupuoli onkin moninainen kirjo erilaisia sukupuolipiirteitä ja
-kokemuksia. Sukupuolen määritteleminen
kaksijakoiseksi sulkee herkästi ulkopuolelle
sellaisia, jotka eivät tiukkoihin perinteisiin
sukupuolimuotteihin mahdu.

On tärkeää kuitenkin muistaa, että sukupuolen ilmaisun perusteella ei voi vielä päätellä
ihmisen sukupuolta. Vaikka omalla toiminnalla ja käyttäytymisellä usein pyritään ilmen-
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muun muassa kulttuuriset, sosiaaliset, psykologiset, biologiset, poliittiset, uskonnolliset kuin taloudellisetkin tekijät.

tämään omaa sukupuolta, emme kuitenkaan
voi tietää toisen sukupuolta suoraan pelkän
ulkonäön, käyttäytymisen, vaatetuksen tai
puhetyylin perusteella. Oletuksiamme sukupuolesta ohjaavat opitut mallit ja käsitykset
esimerkiksi siitä, miltä esimerkiksi mies tai
nainen näyttää. Näitä käsityksiä ja oletuksia
on kuitenkin jokaisen hyvä tarkastella ja pohtia, mistä ne kumpuavat. Ahtaiden oletusten
mukaan toimiminen voi aiheuttaa syrjinnän
ja ulkopuolelle jäämisen kokemuksia etenkin
sellaisille ihmisille, jotka eivät ilmaise sukupuoltaan perinteisellä tavalla.

Nimestään huolimatta seksuaalisuus ei keskity
pelkästään seksiin eikä seksuaali-identiteetti
ole suoraan yhteydessä seksuaalikäyttäytymiseen. Seksuaalisuudessa on kysymys laajemmin ihmisen tuntemasta emotionaalisesta
kuin eroottisestakin vetovoimasta toiseen
ihmiseen. On olemassa myös ihmisiä, jotka
eivät yksiselitteisesti tunne vahvaa eroottista ja/tai romanttista vetoa toiseen ihmiseen.
Heitä kutsutaan aseksuaaleiksi ja aromantti
siksi. Eroottisen tai romanttisen vetovoiman
puuttumisesta tai vähäisyydestä huolimatta
aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset voivat kaivata kumppanuutta.

Seksuaalisesta
suuntautumisesta
Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä,
keneen tunnemme emotionaalista tai eroottista vetoa, keneen ihastumme ja rakastumme.

Seksuaalisuus itsessään voi olla myös iän
myötä muuttuvaa. Tyypillisesti ihmisen seksuaali-identiteetti alkaa hahmottua teini-iän
kynnyksellä, mutta se voi kirkastua myös
myöhemmissä elämänvaiheissa.

Seksuaalisen suuntautumisen määrittely ei
ole aina yksioikoista. Perinteisesti se on tehty oman ja tunteiden kohteen sukupuolen
perusteella, mutta etenkin sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta määrittely voi käydä
ongelmalliseksi. Seksuaalisuuden suuntautumisen pitäisikin perustua itsemäärittelyyn.
Seksuaalisuuteen liittyvät termit ovat myös
muuttuvia, eivätkä perinteiset määritelmät
usein riitä kuvaamaan ihmisten välistä vetovoimaa moninaisessa maailmassa. Seksuaalisuus on moniulotteinen asia, jonka jokainen
kokee yksilöllisesti. Sitä voidaan ilmaista
monin tavoin, esimerkiksi peilaten suhdetta itseen ja toisiin, mutta myös asenteiden,
arvojen kuin uskomusten kautta. Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisutapoihin vaikuttavat

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen
moninaisuus niputetaan usein yhteen, mutta
on tärkeää muistaa, että ne eivät ole sama asia
- emme siis voi puhua esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä kun tarkoitamme sukupuolivähemmistöjä. On kuitenkin hyvä huomata,
että vähemmistössä oleminen ei sulje pois toiseen vähemmistöön kuulumista. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen
voi olla myös seksuaalivähemmistössä.
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Sateenkaarevuuden
huomioimisella raivataan
tilaa yhdenvertaisemmalle
maailmalle

ettei hän näytä yhtään transsukupuoliselta
tai cisnainen kehuu transnaisen meikkaavan jopa paremmin kuin hän. Molemmissa
tilanteissa transsukupuolisen sukupuolta ja
sukupuolen aitoutta vähätellään ja kyseenalaistetaan. Vähemmistöstressi voi olla jatkuvaa ja päivittäistä, minkä vuoksi se altistaa
vähemmistöön kuuluvan vakaville fyysisille
ja psyykkisille terveysongelmille.

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti on merkityksellinen osa ihmisyyttämme. Meitä
tarkastellaan sukupuolemme ja seksuaalisuutemme kautta syntymästä saakka, emmekä
pääse niistä eroon vaikka haluaisimme. Suomalainen yhteiskunta on rakennettu sukupuolitetusti ja binäärisesti, miesten ja naisten
eroavaisuuksia korostaen. Sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitys yhteiskunnassamme
läpileikkaa monet osa-alueet elämässämme
ja määrittelee sen, miten meidät kohdataan.
Sen vuoksi niihin liittyvä syrjintä ja ulossulkeminen on äärimmäisen vahingollista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien ihmisten kokemalla häirinnällä ja
väkivallalla on vakavia seurauksia ihmisten
mielenterveyden, turvallisuuden tunteen ja
hyvinvoinnin kannalta.

Syrjivät käytännöt antavat ymmärtää, että
niin seksuaali- kuin sukupuolivähemmistöt
poikkeavat heteroista ja cis-sukupuolisista
merkittävällä tavalla. Kuitenkin monet ihmisyydelle olennaiset kokemukset ovat samanlaisia seksuaalisuudesta tai sukupuolesta
riippumatta. Erona on vain se, millä tavalla
yhteiskunnassamme suhtaudutaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöihin kohdistuva rakenteellinen syrjintä on nähtävissä muun muassa asenteissa ja lainsäädännössä: Suomen
laki tunnistaa vuonna 2021 vain kaksi juridista sukupuolta, miehen ja naisen, jättäen
binääriseen sukupuoleen kuulumattomat
ihmiset ongelmallisesti ulkopuolelle. Myös
juridisen sukupuolen muuttamiseen liittyvä
Translaki on nykyisellään ongelmallinen, sillä
juridisen sukupuolen vahvistamiseksi vaaditaan 18 vuoden iän, psykiatrisen diagnoosin
ja Suomen kansalaisuuden lisäksi lisääntymiskyvyttömyyttä, mikä on itsessään vakava ihmisoikeusrikos. Rakenteellinen syrjintä
voi näkyä myös esimerkiksi siten, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien
nuorten hyvinvointia ei huomioida riittävästi
oppilaitoksissa tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten kokema vähemmistöstressi
on lamaannuttavaa ja haitallista. Vähemmistöstressi tarkoittaa muun muassa vähemmistöön kuuluvan ihmisen kokemaa stressiä
siitä, että hän joutuu päivittäin kohtaamaan
rakenteellista syrjintää ja mikroaggressioita, joita enemmistöön kuuluva ihminen ei
välttämättä asemansa vuoksi näe tai koe.
Mikroaggressioilla tarkoitetaan esimerkiksi
väärinsukupuolittamista, sekä keskusteluissa,
eleissä ja toimintatavoissa ilmeneviä vivahteita, joilla pyritään vähättelemään toisen kokemuksia. Mikroaggressiota voi olla esimerkiksi
tilanteet, joissa transsukupuoliselle sanotaan,

ja ulossulkemisen vastapainoksi tarvitaan
tiloja ja toimintoja, joissa sukupuoleltaan ja
seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisten ihmisten on turvallista olla oma itsensä.
Vähemmistöjen huomioiminen toiminnassa
luo turvallisempia tiloja kaikille. Sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan
moninaisten ihmisten kuuntelu, kunnioittaminen ja huomioiminen toiminnassa on
lakiin kirjattu velvollisuus, mutta kertoo myös
toiminnan arvoista.

Sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisten ihmisten huomioimisella toiminnassa on kauaskantoisia
vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin, itsetunnon ja turvallisuuden tunteen suhteen.
Tarjoamalla turvallisempia tiloja myös sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisille ihmisille tehdään tilaa
moninaisemmalle ja yhdenvertaisemmalle
yhteiskunnalle, jossa kenenkään ei tarvitse
pelätä syrjintää tai hävetä omaa olemassaoloaan.

Pohdittavaa
•

Oletko koskaan miettinyt, mistä osa-alueista oma sukupuolesi koostuu? Jos olisit saanut lapsesta saakka kasvaa vapaasti ilman paineita tietystä sukupuolesta ja siihen liitetyistä
odotuksista käyttäytymisen, ajattelun tai sukupuoliroolien
suhteen, millaiseksi olisit kasvanut? Olisiko sinulla erilaisia harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita? Millaisia ystäviä
sinulla olisi? Millaista työtä tekisit?

•

Monet sukupuolivähemmistöön kuuluvat joutuvat usein
perustelemaan muille, miksi kokevat kuuluvansa siihen sukupuoleen kuin kuuluvat. Millä perustelisit, että olet sitä sukupuolta kuin olet? Voisiko toisilla perusteilla tulla samaan
lopputulokseen? Voisitko eri piirteitä korostamalla tulla eri
lopputulemaan?

Yhteiskunnallisen rakenteellisen syrjinnän
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Sateenkaarevuuden
huomioiminen
vapaa-ajan toiminnassa
Kenelle toimintaa tehdään
ja miksi?

Kohderyhmää pohtiessa on tärkeää miettiä myös, mikä on toiminnan tarkoitus. Esimerkiksi jos kyseessä on epätavoitteellinen
jalkapalloharrastus, jonka tarkoituksena on
hauskanpito ja ryhmäytyminen, voi miettiä,
onko todella tarpeellista jakaa ryhmää naisja miesjoukkueisiin vai voisiko sekajoukkue
olla tässä tapauksessa parempi. Vaihtoehtona
on myös jakaa joukkueet taitotason mukaan.
Kaksijakoiset mies- ja naisjoukkueet jättävät
jälleen ulkopuolelle muunsukupuoliset ja
ei-binääriseen sukupuoleen kuuluvat ihmiset.

Toiminnan kohderyhmää miettiessä on hyvä
käydä läpi, mitä tietyn kohderyhmän valinnalla tavoitellaan. Vain tietyn ikäisille ja tiettyä sukupuolta oleville rajattu ryhmä voi olla
perusteltua, kun tavoitteena on esimerkiksi
tarjota sukupuolivähemmistöön kuuluville
tai sukupuoltaan pohtiville nuorille turvallisia mahdollisuuksia jakaa omia kokemuksia
muiden vertaisten kanssa. Tällaisessa tapauksessa ryhmän rajaaminen luo osallistujille
turvallisuuden tunnetta ja vähentää vähemmistöstressiä. Vertaistuellisuuden lisäksi rajatulla kohderyhmällä voi parhaimmillaan olla
voimaannuttava ja vahvistava vaikutus osallistujaan. Rajattuun ryhmään osallistuminen
voi helpottaa muihin avoimempiin ryhmiin
siirtymistä jatkossa.

Kohderyhmää määritellessä kannattaa pohtia, mikä merkitys sukupuolella on toiminnan
kannalta. Joskus sukupuolen mukaan rajattu
kohderyhmä voi olla perusteltua, mutta toisinaan esimerkiksi iän, identiteetin tai kiinnostuksen kohteen perusteella kohderyhmän
määrittäminen voi olla parempi vaihtoehto.

Kohderyhmän rajaamista voi perustella myös
perustuslakiinkin kirjoitetulla yhdenvertaisuussäännöksellä eli positiivisella erityiskohtelulla. Sillä pyritään turvaamaan tasa-arvon
tosiasiallinen toteutuminen. Positiivisella
erityiskohtelulla tarkoitetaan toimia, joiden
tavoitteena on parantaa jonkun syrjityssä tai
vähemmistöasemassa olevan ryhmän asemaa
ja olosuhteita.
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Puhekulttuurilla luodaan
ympäröivää maailmaa
Käyttämillämme sanoilla on merkitystä.
Niiden avulla luodaan ympäröivää maailmaa ja ylläpidetään niin sortavia rakenteita ja asenteita kuin muutetaan niitä. Siksi ei
ole yhdentekevää, millä tavalla viestimme
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toiminnastamme, miten puhumme toimintaan osallistuville ja millaista puhekulttuuria pidämme yllä.

Trans- ja cis-etuliitteiden käyttö sensitiivisellä
tavalla normalisoi moninaisempaa sukupuolikäsitystä. Tässäkin on kuitenkin muistettava
itsemäärittelyn tärkeys - toisille trans-etuliite
voi olla voimauttava tapa kuvata omaa sukupuoltaan, mutta toiset kaipaavat tulla kohdatuksi ilman etuliitteitä.

Uusia ihmisiä kohdatessamme emme voi
varmuudella tietää toisen sukupuolta pelkän ulkonäön tai nimen perusteella. Siksi on
hyvä käyttää puheessaan sukupuolineutraa
lia kieltä, viitata joukkoon ihmisiä esimerkiksi “tyyppeinä”, sen sijaan, että kutsuu heitä
“tytöiksi” oman oletuksen pohjalta. On hyvä
ylipäätään miettiä, milloin sukupuolen esiintuominen on edes olennaista - se on kuitenkin vain yksi ominaisuus muiden joukossa,
jolla eritellä ja ryhmäyttää ihmisiä.

Omaa kielenkäyttöä ja viestintää on hyvä
tarkastella lähemmin - käytänkö normatiivista kieltä? Jättääkö kielenkäyttöni jotkut
ihmisryhmät automaattisesti ulkopuolelle?
Normatiivinen puhekulttuuri voi olla esimerkiksi sitä, että puhuu vain miehistä ja
naisista (sukupuolioletus) tai puhuu kuin
kaikki olisivat heteroita (hetero-oletus). Sensitiivinen kielenkäyttö jättää enemmän tilaa
ihmisyyden eri piirteille eikä sulje ihmisiä
ulkopuolelle sukupuolen tai seksuaalisen
suuntautumisen perusteella.

Toisinaan sukupuolesta puhuminen on välttämätöntä, mutta silloinkin on huolehdittava, että kunnioitetaan kaikkia. Sensitiivistä
kielenkäyttöä pohtiessa on hyvä muistaa, että
trans- ja cis-etuliitteet ovat tarpeellisia usein
vain niissä tapauksissa, kun emme muuten
asiaa voi ilmaista. Tällaisia tilanteita voi olla
esimerkiksi kun viestimme toiminnan olevan suunnattu trans- ja cistytöille, transpojille sekä ei-binäärisille nuorille. Trans- ja
cis-päätteiden käytöllä tuodaan kohderyhmää selkeämmin esiin, ja nuorten ei tarvitse
arvailla, kuuluvatko he toiminnan kohderyhmään. On kuitenkin tärkeää huomioida sekä
cis- että trans-etuliitteiden käyttö, mikäli ne
on rinnastettu keskenään tai kohderyhmään
kuuluu myös muita sukupuolivähemmistöön
kuuluvia osallistujia. Emme siis voi sanoa
naiset ja transnaiset, sillä tämä on loukkaavaa transnaisia kohtaan ja antaa virheellisen
kuvan, että vain cisnaiset ovat “oikeita” naisia ja ansaitsevat tulla kutsutuksi ilman etuliitettä.

Miten kohtaan sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöön
kuuluvan nuoren?
Sukupuolitettu kielenkäyttö voi olla ulossulkevaa, mutta toisaalta sukupuolitettu kieli voi kohdennettuna olla myös voimauttava
kokemus. Esimerkiksi transnuorille voi olla
äärimmäisen tärkeä kokemus tulla nähdyksi omassa sukupuolessaan ja kutsutuksi sen
mukaan.
On tärkeää kunnioittaa nuoren itsemäärittelyä - tai määrittelemättömyyttä. Virallisissa
papereissa voi olla eri nimi kuin mitä nuori haluaa itsestään käytettävän. Kun nuori
lähestyy ohjaajaa ja jakaa kokemuksia sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan, on tärkeää, että ohjaaja on avoin ja läsnäoleva. Sen
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sijaan, että ohjaaja lähtee arvailemaan nuorten tarpeita, nuorelta voi kysyä: “Miten voin
tukea sinua?” Sukupuoltaan pohtivalta nuorelta voi myös kysyä, millä nimellä hän haluaisi tulla kutsutuksi ja onko hänellä toivetta
sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, jolla hän haluisi tulla kohdatuksi. Esimerkiksi transpoikaan viittaaminen “poikana” tai
“jäbänä” tämän kuullen voi tuottaa nuorelle merkittävää sukupuolieuforiaa eli hyvän
olon tunnetta, joka syntyy, kun tulee kohdatuksi oikeassa sukupuolessaan.

si kokea olevansa sukupuoli-identiteetiltään
nainen, mutta haluta silti käyttää sukupuolineutraaleja pronomineja “they/them”.
Suomessa persoonapronomini “hän” on luonnostaan sukupuolineutraali, mutta joissakin
tilanteissa voi olla perusteltua esitellä omat
englannin- tai ruotsinkieliset pronomininsa.
On tärkeää, että kaikki paikalla olevat, myös
cissukupuoliset, kertovat pronomininsa, jotta
ei-binääriset, muunsukupuoliset ja transsukupuoliset osallistujat eivät joudu huomion
keskipisteeksi esittelytilanteessa. Esittelemällä pronominisi tavattaessa sekä lisäämällä
ne somekanaviesi profiiliin ja sähköpostisi
allekirjoitukseen osoitat tukesi sukupuolivähemmistöön kuuluville ja normalisoit pronominien käyttöä.

Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei käytä sukupuolitettua sanastoa liikaakaan - jatkuva sukupuolen ylikorostaminen voi alkaa
tuntua epämukavalta kenestä tahansa. Nuoren sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista tärkeämpää on ohjaajan kyky olla läsnä,
kuunnella ja kohdata nuori omana itsenään.

Yleisimpiä käytössä olevia englanninkielisiä pronomineja ovat “she/her”, “he/him” ja
“they/them”. Ruotsinkielisiä pronomineja
ovat “hon”, “han” ja “hen”. Hen on ruotsinkielisistä pronomineistä sukupuolineutraali.
Näiden lisäksi ihmiset voivat käyttää esimerkiksi pronominiyhdistelmiä, joissa käytetään
useampia eri pronomineja (esim. she/them)
tai vaihtoehtoisia pronomineja, niin kutsuttuja neopronomineja (esim. xe/xem/xyr tai ze/
zir/zirs). Neopronominit ovat harvinaisempia
ja niitä ei yleensä ole virallisesti tunnistettu
kielessä. Niiden tavoitteena on tarjota sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja perinteisimmille pronomineille ja niitä voidaan käyttää
osana oman identiteetin itseilmaisua.

Pronominit osana
itsemäärittelyä
Pronominien esittely on yleistynyt etenkin
maissa, joissa persoonapronominit ovat sukupuolitettuja. Pronominien esittelyllä on tärkeä
merkitys oman sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin itsemäärittelyn kannalta. Niiden tavoitteena on normalisoida ja vähentää
etenkin ei-binäärisiin sukupuoliin, transsukupuolisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää stigmaa. Lisäksi ne helpottavat
kommunikointia ja vähentävät väärinsukupuolittamisen mahdollisuutta - kenenkään
ei tarvitse olettaa toisen pronomineja kun
ne ovat jo tiedossa. HUOM! Pronominit
eivät automaattisesti määrittele kohtaamasi
ihmisen sukupuolta. Ihminen voi esimerkik-

Pronominien läpikäymiseen ryhmässä löydät
vinkkejä sivulta 142.
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Tilojen turvallisuus sateenkaarevasta näkökulmasta

malleja tilanteisiin, joissa syrjintää voi tapahtua - miten reagoin erilaisissa tilanteissa ja
kuinka tilanne käsitellään jälkikäteen? Mitä
voin tehdä, että erityisesti syrjinnän kohteena olleelle nuorelle ei jää turvaton olo? Kuinka hoidan tilanteen myötätuntoisesti niin,
että syrjivästi käyttäytynyt nuori voi oppia ja
muuttaa käytöstään?

Sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille
syrjivät rakenteet ovat arkipäiväisiä. Yleiset
vessat ovat usein jaettu kaksijakoisesti miehille tai naisille tarkoitettuihin tiloihin. Niinkin arkipäiväinen asia kuin vessassa käynti
ei ole vieläkään täysin ongelmatonta transja ei-binäärisille nuorille. Unisex-vessat ovat
yleistymässä, mutta liian usein sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret joutuvat miettimään, missä heidän on turvallista käydä
vessassa. Sama pätee vapaa-ajan toimintojen
pukutiloihin: monissa paikoissa pukutilat on
jaettu vain miehille ja naisille. Kun toimintaa
suunnitellaan, on hyvä varmistaa, että tilojen
yhteydestä löytyy vaihtoehtoja sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorillekin vaihtaa
vaatteita tai käydä vessassa. Näiden vaihtoehtojen puuttuminen luo turvattomuutta ja
voi saada nuoren jättäytymään pois toiminnasta kokonaan.

Ohjaaja asettaa omalla toiminnallaan ja kielenkäytöllään esimerkin koko ryhmälle.
Ohjaajan on tärkeää puuttua tahalliseen väärinsukupuolittamiseen ja vihamieliseen käytökseen, mikäli huomaa sellaista tapahtuvan.
Syrjivien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää
panostaa keskustelevaan ilmapiiriin ryhmässä. Kun heti ryhmän alkaessa sovitaan yhdessä nuorten kanssa yhteisistä turvallisemman
tilan periaatteista ja keskustellaan niiden
merkityksistä avoimesti, nuorten voi olla turvallisempaa puhua omista kokemuksistaan ja
tunteistaan jatkossakin. Myös ryhmän alussa
käyty pronominikierros voi tarjota nuorelle
mahdollisuuden kertoa omasta sukupuolestaan turvallisesti.

Fyysisten tilojen lisäksi on tärkeää varmistaa
myös henkinen turvallisuus. Turvattomuutta
voi aiheuttaa muun muassa se, että toiminnassa ei puututa syrjivään käytökseen. Esimerkiksi monet ei-binääriseen sukupuoleen
kuuluvat nuoret voivat kokea, että on heidän
oma vastuunsa korjata, kun joku tahallisesti
tai tahattomasti sukupuolittaa heitä. Tilanne
asettaa heidät epämukavaan asemaan, jossa he joutuvat toistuvasti miettimään, uskaltavatko korjata väärinsukupuolittamista ja
tulemaan ulos kaapista. Toisaalta tilanteen
ohittaminen voi aiheuttaa sukupuoliristiriitaa ja vähemmistöstressiä nuoressa.

Ole liittolainen
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vastuulla ei ole muuttaa yhteiskunnallisia
rakenteita, vaan vastuu kuuluu valtaapitäville - eli enemmistölle. Siksi on äärimmäisen
tärkeää toimia liittolaisena, etenkin jos ei itse
kuulu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.
Miten olla liittolainen:

Ohjaajan on hyvä miettiä valmiita toiminta-
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•

Tue ja puolusta vähemmistöjä

•

Puutu häirintään ja syrjiviin toimintatapoihin

•

Kuuntele ja opiskele

•

Jaa tietoa, puhu aiheesta lähipiirissäsi ja
haasta poikkeavia näkemyksiä

Lyhyesti sateenkaarevuuden
huomioimisesta toiminnassa
•

Sateenkaarevuus toimii kattoterminä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvissä teemoissa. Esimerkiksi sateenkaarevasta nuorisotyöstä puhutaan kun
toiminta on suunnattu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön
kuuluville nuorille.

•

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä moninaisia tapoja, joilla sukupuolta ilmennämme. Näitä ovat
esimerkiksi transsukupuolisuus, muunsukupuolisuus, ei-binääriys ja cis-sukupuolisuus. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun vaikuttavat monet asiat,
kuten sosiaaliset ja kulttuuriset odotukset, normit ja roolit,
joiden keskellä yhteiskunnassa elämme ja kasvamme.

•

Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä keneen tunnemme emotionaalista tai eroottista vetoa, keneen ihastumme
ja rakastumme. Seksuaalisuus on moniulotteinen asia, jonka jokainen kokee yksilöllisesti. Sitä voidaan ilmaista monin
tavoin, esimerkiksi peilaten suhdetta itseen ja toisiin, mutta
myös asenteiden, arvojen kuin uskomusten kautta.

•

Sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaiset ihmiset joutuvat kohtaamaan päivittäin moniulotteista
syrjintää yhteiskunnassamme. Syrjinnällä, häirinnällä ja väki-
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•

•

•

•

vallalla on vakavia seurauksia ihmisten mielenterveyden, turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin kannalta.

Opi lisää

Sateenkaarevien ihmisten sensitiivisellä huomioimisella toiminnassa on kauaskantoisia vaikutuksia. Tarjoamalla turvallisempia tiloja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille,
tehdään tilaa moninaisemmalle ja yhdenvertaisemmalle
yhteiskunnalle, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä syrjintää tai
hävetä omaa olemassaoloaan.

Toimijat

Sateenkaariturvallista toimintaa tehdessä on tärkeää tiedostaa
mitkä toiminnan tavoitteet ovat ja mille kohderyhmälle toimintaa tehdään. On hyvä olla selvillä millaisia tarpeita kohderyhmällä voi olla.
Tärkeää sateenkaariturvallisessa toiminnassa on huomioida sensitiiviset tavat puhua ja kohdata osallistujat. On tärkeä
kunnioittaa osallistujien itsemäärittelyoikeutta, sekä nimiä ja
pronomineja, joilla he haluavat tulla kutsutuksi.
Sateenkaarevien osallistujien turvallisuuteen vaikuttavat niin
fyysiset kuin henkiset tekijät. Onko osallistujien mahdollisuus
käydä vessassa tai vaihtaa vaatteet turvallisesti? Löytyykö tilasta sukupuolineutraalit vessat tai pukutilat? Puututaanko toiminnassa syrjivään käytökseen?
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Seta ry
http://www.seta.fi
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/
Trans ry
https://transry.fi/
Transperheet: Translasten- ja nuorten perheet ry
https://www.transperheet.fi/
Sateenkaariperheet ry
https://monimuotoisetperheet.fi/perhejarjestot/sateenkaariperheet-ry/
Transfeminiinit ry
https://transfeminiinit.fi/wordpress/
Trasek ry
http://trasek.fi/
Kehrääjä - verkkolehti
https://kehraaja.com/
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2.4
Antirasismi
Kulttuurisensitiivisessa nuorisotoiminnas
sa tiedostetaan, että kulttuuri on merkityksellinen osa ihmistä, mutta myös muuttuvaista
ja monimuotoista. Tämän vuoksi, kun sanotaan, että tehdään monikulttuurista työtä,
on tärkeä muistaa, että myös suomalainen
kulttuuri on moninaista ja koostuu useiden
eri kulttuurien sekoituksesta. Me olemme siis
jokainen monikulttuurisia, vaikka kuuluisimmekin valtaväestöön.

ja myöntäminen on välillä vaikeaa. Onneksi toimiakseen antirasistisesti ei tarvitse olla
heti täydellinen, vaan saa mokata, kasvaa ja
oppia. Lähtökohtana on opetella tunnistamaan se, miten rasismi esiintyy omassa elämässä, ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja
yhteiskunnan rakenteissa. Kun tilanteet tunnistetaan, on niihin aktiivisesti puututtava.
Kulttuurisensitiivinen ja antirasistinen työ
voi tuntua välillä vaikealta, mutta se ei ole
tukahduttavaa tai rajoittavaa, vaan päinvastoin mahdollistaa uusien ajatusten ja oivallusten syntymisen. On ymmärrettävää, että
uudenlainen asennoituminen voi aiheuttaa
huolta siitä, että mokaa tai loukkaa. Antirasistisessa toiminnassa ei ole tarkoitus osoittaa sormella, että kuka on rasisti ja kuka ei,
vaan tunnistaa rasismi meissä jokaisessa, ja
työskennellä yhdessä sitä vastaan. Sen sijaan,
että annamme epämukavien tunteiden ohjata meitä vaikenemaan ja sivuuttamaan ongelmia, työstämme näitä ajatuksia, jotta voimme
kohdata jokaisen omana, moninaisena, ainutlaatuisena itsenään.

Usein valkoisuus, suomalaisuus tai eurooppalaisuus nähdään normeina, joihin muita
etnisyyksiä, kansallisuuksia ja kulttuureita
verrataan. Valtavirtakulttuuri on normaali
ja tavallinen, kun taas muut ovat eksoottisia
ja vieraita. Kulttuurisensitiivisessä toiminnassa kyseenalaistamme tällaiset ajattelutavat ja
kohtelemme erilaisia olemisen tapoja yhdenvertaisina. Jokaisen on hyvä pohtia suhdettaan sekä omaan kulttuuriinsa että hänelle
vieraisiin tapoihin ja ajatuksiin. Ohjaaja voikin haastaa nuorten oletuksia ja kannustaa
heitä etsimään omaa suhdettaan kulttuuriin.
Antirasistinen toiminta on annettujen
“totuuksien” kyseenalaistamista. Olemme
jokainen oppineet rasistisia ajatusmalleja,
jotka vaikuttavat elämässämme sekä suoraan että epäsuorasti. Tämän huomaaminen
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koluuloja etnisen taustan, uskonnon ja/tai
ihonvärin perusteella.” Toisin sanoen, monimuotoiset ryhmät nähdään yksinkertaistavan
linssin läpi ja yksilöä ei nähdä omana itsenään, vaan tämän oletetun ryhmän edustajana.

Kieli solmussa?
Kieli on tärkeässä roolissa yhdenvertaisen
toiminnan edistämisessä. Kieli on jatkuvassa muutoksessa, ja merkityksiä on yhtä monta
kuin puhujia, joten voi tuntua vaikealta pysyä
mukana. Uudet määritelmät ja termit voivat
aiheuttaa pelkoa siitä, että loukkaa toista tai
vaikuttaa tietämättömältä, jolloin pyrkii välttämään monimutkaisista aiheista puhumista. Rasismi ei kuitenkaan katoa sillä, että sitä
ei käsitellä. Samoin erilaiset identiteetit eivät
lakkaa olemasta, vaikka niistä ei puhuttaisi.
Lähtökohtaisesti puhuttelemme tietysti kaikkia heidän nimillään ja niillä termeillä, joita
he itse toivovat käytettävän, mutta kun nuorten kanssa keskustelee kulttuuriin tai etnisyyteen liittyvistä aiheista, on hyvä pohtia tähän
liittyviä termejä etukäteen.

tilla ihmisillä on suomalaisia sukujuuria, ja
monen valkoihoisen juuret ulottuvat Suomen
ulkopuolelle. Maahanmuuttajuus, pakolaisuus ja ulkomaalaisuus kertovat taustasta ja
elämänkulusta eivätkä etnisyydestä tai ihonväristä. Myös monikulttuurinen on termi,
jota usein käytetään synonyyminä ei-valkoiselle ihmiselle. Tämä vahvistaa virheellistä
oletusta yhtenäisen suomalaisen kulttuurin
ja valkoisuuden yhteydestä.
Mitäs sitten, kun keskustellaan nimenomaan
etnisyydestä? Suomen kielessä tähän keskusteluun ei ole vakiintuneita termejä, joten eri
yhteyksissä saatetaan puhua eri nimillä. Esimerkiksi etninen ja näkyvä vähemmistö,
ei-valkoiset tai rodullistetut ovat termejä, joita käytetään, kun käsitellään rasismiin
liittyviä ilmiöitä yleisellä tasolla. Ne eivät ole
kuitenkaan välttämättä nimityksiä, joita näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt itse käyttävät
kuvatessaan itseään ja kokemustaan. Esimerkiksi “rodullistetuista” on hyvä puhua silloin,
kun puhutaan haasteista, joita näkyvät etniset ja uskonnolliset vähemmistöt kohtaavat
Suomessa ja maailmalla. Fem-R -järjestön
määritelmän mukaan “rodullistaminen on
sosiaalinen prosessi, jossa valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään ennak-

Kun pohdimme sanojen merkityksiä, meille selkeytyy, mistä ja kenestä puhumme,
jolloin voimme välttää haitallisten stereotypioiden vahvistamista. Usein “maahanmuuttajataustaista” puhutaan, kun puhutaan
ihmisistä, joiden ihonväri ei ole valkoinen.
Ruotsista muuttanutta valkoista henkilöä
kuvaillaan harvoin maahanmuuttajana. Termillä “kantasuomalainen” kuvailemme taas
usein valkoihoisuutta, vaikka se viittaa henkilön sukutaustaan. Myös ruskeilla ja mus-
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kohtaa rodullistamista. Englannista lainattua nimitystä POC (Person/People of Colour)
käytetään myös, usein ruskeiden ihmisten
keskuudessa. Sen kohdalla täytyy muistaa,
ettei sana käänny suoraan suomen kielelle
“värilliseksi” sanan rasistissävytteisen historian vuoksi. Nämä termit (muiden lisäksi)
ovat hyviä, sillä ne ovat itsemääritettyjä, eivätkä ulkoapäin annettuja tai määritettyjä suhteessa valkoisuuteen.

Kun käsitellään rodullistamista, on tärkeää
puhua myöskin valkoisuudesta. Tämä tuo
näkyviin sen, että valkoisuus on myös etnisyys, vaikka se näyttäytyykin usein neutraalina valkoisuusnormina, josta kaikki muut
etnisyydet erottuvat. Kun puhumme rodullistamisesta, puhumme siis yhteiskunnasta
kokonaisuutena, jossa valkoinen ihonväri
tuo kantajalleen näkymätöntä suojaa ja valtaa. Valkoisia ihmisiä ei siis rodullisteta stereotyyppisiksi valkoisuuden edustajiksi, vaan
heitä kohdellaan todennäköisemmin yksilöinä.

Oman identiteetin tunnistaminen ja nimeäminen voi olla nuorelle erittäin iso asia.
Onkin hyvä kuunnella nuoria ja mahdollisesti kannustaa heitä etsimään ja keksimään
itselleen sopivia termejä. Ne saavat myös
muuttua ajan kanssa! Ohjaajalta vaaditaan
herkkyyttä ymmärtää, milloin etnisyyteen,
kulttuuriin tai taustaan liittyvät kysymykset ja
aiheet on hyvä nostaa esiin, ja milloin ne taas
ovat tarpeettomia. Tärkeintä on, että nuorelle annetaan aikaa ja tilaa puhua hänelle tärkeistä asioista silloin, kun hän sitä tarvitsee.

Ihmiset keksivät ja omaksuvat uusia termejä kuvaamaan itseään ja kokemustaan. Rus
kea ihminen on Koko Hubaran tunnetuksi
tuoma termi, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka

Pohdittavaa
•

Kenestä puhumme kun puhumme suomalaisista? Kuka on
maahanmuuttajataustainen? Minkälaisia ovat maahanmuuttajat? Kuka on ulkomaalainen?
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Rasismin kohtaaminen
Ryhmän alussa on hyvä käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet ja korostaa sitä, että
ryhmässä ei suvaita minkäänlaista syrjivää tai
rasistista käytöstä tai puhetta. Ryhmän periaatteiden ääneen sanominen luo jo luottamusta siihen, että tilaan voi tulla sellaisena
kuin on ja hankalissa tilanteissa saa ohjaajalta tukea. Moni kokee päivittäisiä rasismin
kokemuksia, mitkä kasautuvat väsyttäväksi
vähemmistöstressiksi. Rasismin kohtaaminen on raskasta ja usein myös yksinäistä.

koska ei ole varma, millä sävyllä kommentti
on sanottu tai jokin muu tilanne vaatii huomiota. Monella rodullistetulla henkilöllä on
takanaan kokemuksia siitä, ettei heitä oteta tosissaan, vaan rasismia ollaan vähätelty ja peitelty. Rasismista kertominen ei ole
myöskään välttämättä johtanut siihen puuttumiseen. Monelle syrjivä kohtelu on myös
niin arkipäiväistä, ettei siihen jaksa enää itse
puuttua. Turvallisemmassa harrastamisessa
kenenkään ei pidä joutua yksin vastaamaan
syrjivään kohteluun, vaan ohjaajan tehtävä
on ottaa tässä aktiivinen rooli.

Vuonna 2019 tehtiin selvitys afrikkalaistaustaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä Suomessa. Avoimesti rasististen ja väkivaltaisten
tekojen lisäksi afrikkalaistaustaisiin ihmisiin
kohdistuu myös hienovaraisempaa syrjintää. Tätä on esimerkiksi hiusten koskettelu,
ryhmän ulkopuolelle jättäminen, loukkaavien vitsien kertominen, vähättely, sivuuttaminen, olettaminen ja eksotisointi. Moni
kertoo myös joutuneensa “monikulttuurisuuden äänitorveksi”.

Turvallisemmassa tilassa kohtelemme kaikkia
yhdenvertaisina yksilöinä. Emme siis oleta
kenenkään taustoja ja aloitamme keskustelun
tuntemattomien kanssa Suomessa lähtökohtaisesti suomeksi. Opettelemme lausumaan ja
muistamaan myös sellaiset nimet, jotka eivät
ole meille tuttuja. Kysymme samat kysymykset kaikilta ryhmäläisiltä. Annamme nuorelle tilaa ja aikaa jakaa itsestään sen, mitä hän
itse haluaa.

Toistuva kokemus ulkopuolisuudesta kerrostuu, ja ikävät tunteet nousevat esiin myös
näennäisesti hyväntahtoisten kommenttien
ja kysymysten yhteydessä. Onkin tärkeää,
että ohjaaja puuttuu tarkasti myös sellaisiin
tilanteisiin, jotka olisi helppo vain ohittaa,
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Kun teemme selväksi sen, että jokainen saa
tulla mukaan sellaisena kuin on, on meidän
oltava valmiita myös vastaanottamaan ihmisten erityistarpeet, traumat ja pelot. Haluamme, että nuoret voivat luottaa siihen, että
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he saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta.
Toiminnassa sitoudutaan myös turvallisuuden aktiiviseen tuottamiseen, eli jokaiseen
ongelmalliseen tilanteeseen puututaan, ja ne
käsitellään rakentavasti. Ohjaajan työssä on
tärkeä haastaa nuoria, vaikka se tarkoittaisikin omalle epämukavuusalueelle menemistä.
Rasismin tunnistaminen ja siitä pois opetteleminen voi olla vaikeaa sekä ohjaajille että
nuorille. Jos rasismista puhuminen ärsyttää,
väsyttää tai turhauttaa, on hyvä miettiä, mistä nämä tunteet kumpuavat. Kun tunnistamme syyt, voimme etsiä ratkaisuja.

tunteilleen ja reaktioilleen annetaan tilaa.
Koska hän on valmiiksi vaikeassa tilanteessa, on tärkeää, ettei koko ryhmän huomiota
vedetä häneen. Tilanne voi olla hämmentävä ja pelottava sekä herättää syyllisyyden tunteita rasismin kokijassa. Onkin tärkeää, että
ohjaaja kysyy henkilöltä itseltään, mitä tämä
tarvitsee ja antaa mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun heti tapahtuman jälkeen
sekä myöhemmin. Voi olla myös hyvä, että
ohjaaja tarjoaa nuorelle erillisen tilan, jonne voi mennä rauhoittumaan tapahtuneen
jälkeen.
Pieniltäkin vaikuttavat rasistiset kommentit
saattavat aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita. Nämä reaktiot ovat normaaleja ja ohjaajan on annettava tilaa kaikille esiin nouseville
tunteille. Jos ohjaajana huomaa, että tietyt
reaktiot aiheuttavat itselle epämukavia tunteita tai vastustusta, on näitä reaktioita hyvä
pohtia jälkikäteen itsekseen. Jos ohjaaja itse
mokaa, on tärkeä ottaa vastuu teoistaan ja kritiikki vastaan. Jos ei ymmärrä, mikä omassa käytöksessä oli ongelmallista, on parempi
käsitellä sitä ryhmän ulkopuolella. Nuorelle voi olla erittäin vaikeaa ja pelottavaa huomauttaa rasismista, joten hänen ei pitäisi
tämän lisäksi joutua kouluttajan rooliin.

Rasismiin on aina puututtava
Ryhmää suunniteltaessa on hyvä miettiä selkeät rakenteet, miten syrjintään puututaan.
Milloin riittää, että tilanteet selvitetään ryhmän sisällä, milloin taas on hyvä ilmoittaa
vanhemmille? Kenelle nuoret voivat ilmoittaa, jos ohjaajat käyttäytyvät rasistisesti?
Nuorten kanssa on tärkeä käydä ryhmän pelisäännöt ja periaatteet selkeästi keskustellen
ja suunnitella turvallisempaa tilaa yhdessä.
Jos rasistista käytöstä tai kommentointia
esiintyy, on siihen aina puututtava, vaikka paikalla ei olisikaan suoranaisesti ketään
rasismin kohdetta. Koska rasismissa on kyse
laajemmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta,
kannattaa yksittäiset tilanteet käsitellä osana laajempaa keskustelua, johon koko ryhmä
osallistuu. Turvallisempi tila voi tällöin olla
paikka, jossa opetellaan antirasistista toimintaa, jota jatketaan ryhmän ulkopuolellakin.

Rasismin kokemusta voi olla helpompi käsitellä jonkun kanssa, joka tietää, miltä se tuntuu. Tällöin nuoren ei tarvitse pelätä, että
toinen vähättelisi hänen kokemustaan, vaikka tämä tekisikin sen tahattomasti. Vertaistuki mahdollistaa erilaisen luottamuksen
syntymisen, koska toinen ymmärtää paremmin, miltä nuoresta tuntuu ja minkälaista
tukea hän tarvitsee. Jos ohjaaja ei itse kuulu
rodullistettuun vähemmistöön, eikä hänellä

Kun joku käyttäytyy rasistisesti tai syrjivästi toista kohtaan, on mentävä ensisijaisesti
rasismia kokeneen henkilön ehdoilla ja hänen
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ole omakohtaista kokemusta rasismista, voi
olla hyvä kysyä nuorelta, onko tällä turvallisia aikuisia, joiden kanssa jutella kokemuksistaan. Kannattaa myös selvittää paikkoja
lähiseudulla tai verkossa, joissa nuorilla on
mahdollisuus vertaistukeen.

ri käyttäytyy syrjivästi. Syitä rasismille voivat
olla esimerkiksi tietämättömyys, ryhmäpaine, erilaisuuden pelko, huono itsetunto, oma
alhainen status tai tunne epäreiluudesta. Nuori ei välttämättä ymmärrä rasismia ja miten se
ilmenee, eikä hän koe itseään etuoikeutetuksi.

Sen lisäksi, ettei rasismia kohdannutta nuorta
nosteta huomion keskipisteeksi, ei ole myöskään rakentavaa leimata yksittäisiä nuoria,
jotka toimivat rasistisesti. Ongelmatilanteisiin täytyy puuttua jämäkästi, mutta ne
on hyvä selvittää yhdessä keskustellen. On
tärkeää, että nuori ymmärtää, millä tavalla
hänen käytöksensä on ongelmallista, ja miksi siihen puututaan. Rakentavan keskustelun
merkitys korostuu erityisesti silloin, kun nuori vähättelee tekoaan ja sanoo sen olleen vain
vitsi. Tällöin nuorta voi pyytää selittämään,
mikä vitsissä oli hauskaa, jolloin taustalla olevat rasistiset stereotypiat paljastuvat.

Rasismia voi esiintyä myös eri etnisten tai
uskonnollisten vähemmistöjen kesken. Tällaisissa tilanteissa toisen ryhmän jäsenet pitävät
toista ryhmää alempiarvoisena tai osoittavat heihin muuten haitallisia stereotypioita.
Kyseisiin tilanteisiin voi olla vaikeaa puuttua,
jos ohjaaja ei tiedä taustaa ja historiaa, mistä ryhmien välinen syrjintä kumpuaa. Yksittäisten rasististen tilanteiden selvittämisessä
onkin tärkeää tutustua siihen historialliseen,
kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen taustaan,
mihin rasistinen arvomaailma pohjaa. Tässäkin yhteydessä voi olla kyse epäreiluuden
ja voimattomuuden tunteesta. On siis hyvä
muistuttaa nuoria, että tarkoitus ei ole kilpailla toisia vastaan, vaan tehdä yhdessä maailmaa, johon kaikki mahtuvat.

Nuorten rasistiseen käytökseen puuttumista
voi helpottaa se, että miettii syitä, miksi nuo-

Näitä kysymyksiä voit pohtia nuoren
kanssa, joka kertoo rasistisia vitsejä:
•

Miten eri ihmiset kokevat vitsit?

•

Miksi ne eivät ole kaikkien mielestä hauskoja?

•

Minkä takia kerrotaan vitsejä, jotka loukkaavat ihmisiä?

•

Minkälaisia stereotypioita vitsit vahvistavat?
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Kulttuurien välisen ymmärtämisen jana
Rasismista keskusteltaessa voi hyödyntää Milton Bennettin alunperin kehittämää mallia, joka hahmottaa eri vaiheita, joita ihminen
voi käydä läpi ollessaan kosketuksissa uusiin ja vieraisiin kulttuureihin. Mitä oivalluksia henkilö tarvitsee, jotta hänen ymmärryksensä
kasvaisi? Eri harjoitteet ja keskustelut voi suunnitella niin, että pyritään pääsemään sen hetkisestä vaiheesta seuraavaan. Tie kulttuurien
väliseen ymmärrykseen kulkee mallin mukaan kieltämisen, polarisaation, minimoimisen, hyväksymisen ja mukautumisen kautta.
Kieltämisen vaiheessa olevalla henkilöllä on ollut vain vähän kontakteja erilaisiin ihmisiin, ja kulttuuri tarkoittaa hänelle lähinnä
erilaisia ruokailutapoja. Kulttuurin merkitystä ja laajuutta ei ymmärretä, jolloin yhdenvertaisuuden ja antirasismin aiheet saattavat tuntua turhilta ja ne on helppo ohittaa. Tässä vaiheessa voidaan pohtia
yhdessä sitä, mitä kulttuuri on ja mihin kaikkeen se ulottuu. On hyvä
myös keskustella syrjinnästä, jota eri ihmiset kohtaavat, ja kuinka se
jää helposti näkymättömäksi, jos se ei suoraan koske itseä.
Kun tietoisuus kulttuurin merkityksestä on kasvanut, saatetaan kulttuurierot hahmottaa polarisaation kautta, eli toista kulttuuria pidetään parempana kuin toista. Henkilö saattaa kokea muut kulttuurit
uhkana elämäntavalleen, joka on hänen mielestään muita parempi. Tällaista suhtautumista voi ohjata pelko ja epävarmuus. Toisaalta
myös omaa kulttuuria saatetaan häpeillä ja pitää sitä huonompana kuin muita. Tällaista vastakkainasettelua voi yrittää lieventää
etsimällä yhteisiä piirteitä ja arvoja ihmisten välillä. Kulttuureja on
hyvä tarkastella muuttuvina kokonaisuuksina, jotka eivät koskaan
ole puhtaasti hyviä tai huonoja.
Minimointi-vaiheessa henkilö on jo lähempänä ymmärtämistä.
Tällöin hän korostaa kaikkien jakamaa perusihmisyyttä sekä yleis-
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maailmallisia arvoja, kuten rakkautta. Pyritään siis löytämään
yhteistä eroavaisuuksien sijaan: “Mehän ollaan kaikki vain ihmisiä.” Kulttuurin merkitystä minimoidaan yhteisen maaperän
löytämiseksi, jolloin on vaarana, että normalisoidaan valtakulttuuria. Vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat käyttää
minimointia strategiana, jotta heidät otetaan mukaan porukkaan, jolloin tärkeät tarpeet ja näkökulmat jäävät pimentoon.
Hyväksyntä tarkoittaa jo kulttuurin syvällisempää ymmärtämistä. Hyväksyvään ajattelutapaan kuuluu uteliaisuus sekä kyky
huomata ja arvostaa sekä kulttuurien välisiä eroja että yhtäläisyyksiä. Henkilö tunnistaa ajattelu-, toiminta- ja käyttäytymistapoja, joita itse kukin oppii kulttuuristaan ja ymmärtää, ettei
näitä eroja tarvitse arvottaa.
Kun hyväksyntä muuttuu käyttäytymiseksi, ollaan päästy mukautumisen vaiheeseen. Henkilöllä on tällöin tiedon,
kokemuksen ja ymmärryksen kautta saatu työkalupakki, jonka
avulla hän voi mukautua eri tilanteisiin. Kohdatessaan eri kulttuurien edustajia hänen ei siis tarvitse vedota värisokeuteen ja
yhteisiin arvoihin, jotta löytäisi kulttuurien välistä ymmärrystä.
Yhdenvertaisuus on aktiivista, kaikenlaisten äänten esiintuomista niin työyhteisössä kuin nuorten ryhmissä. Jaettujen turvallisempien tilojen raamien tarkoituksena on mahdollistaa
erimielisyydet ja joustava toiminta eri tilanteissa. Kun on itse
edennyt monikulttuurisessa ymmärryksessä toista pidemmälle, voi hänen ajattelutapansa tuntua turhauttavalta ja vaikeasti
hyväksyttävältä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että oppiminen
ja ymmärtäminen on prosessi, jota käymme läpi eri tahdissa.
Toista on hyvä haastaa ja ohjata oikeaan suuntaan, kuitenkin
omien voimavarojen puitteissa.
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Lyhyesti antirasismista
•

•

•

•

Antirasistinen toiminta on annettujen “totuuksien” kyseenalaistamista. Olemme jokainen oppineet rasistisia ajatusmalleja, jotka vaikuttavat elämässämme sekä suoraan että
epäsuorasti.
Kulttuurisensitiivisessä nuorisotoiminnassa tiedostetaan, että
kulttuuri on merkityksellinen osa ihmistä, mutta myös muuttuvaista ja monimuotoista. Myös suomalainen kulttuuri on
sekoitus eri kulttuureja. Kaikentaustaisten henkilöiden on
hyvä pohtia suhdettaan kulttuuriin!
Sanat vaikuttavat todellisuuteen. Onkin hyvä olla tarkkana
termien kanssa ja kunnioittaa sitä, miten ihmiset itse määrittelevät itsensä.
Toistuvat rasismin tai ulkopuolisuuden kokemukset voivat
kasautua vähemmistöstressiksi, ja ikävät tunteet nousevat pintaan myös näennäisesti hyväntahtoisten kommenttien ja kysymysten yhteydessä.

•

Kun joku käyttäytyy rasistisesti tai syrjivästi toista kohtaan, mennään ensisijaisesti aina rasismia kokeneen henkilön ehdoilla ja hänen kaikille tunteilleen ja reaktioilleen tulee
antaa tilaa.

•

Jos rasistista käytöstä tai kommentointia esiintyy, on siihen
aina puututtava, vaikka paikalla ei olisikaan suoranaisesti
ketään rasismin kohdetta. Koska rasismissa on kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, kannattaa yksittäiset
tilanteet käsitellä osana laajempaa keskustelua, johon koko
ryhmä osallistuu.
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Opi lisää
Toimijat
Ruskeat Tytöt
https://www.ruskeattytot.fi/
UrbanApa
http://urbanapa.fi/
Students of Colour ry
https://socohelsinki.fi
Fem-R
https://www.fem-r.fi
Karjalazet Nuoret Suomes
https://www.karjalazet.fi
Tietoa
Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi
cutt.ly/antirasismi
Dear white people, Mahadura & Özberkan
https://areena.yle.fi/audio/1-3624466
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ohjaajana voikin ottaa mallia tästä ajatuksesta ja pohtia, onko pisteyttäminen, kilpailu ja
tuottaminen tärkeä osa toimintaa, vaan voiko asioita tehdä eri tavoin: hitaasti, nopeasti
tai jopa jättää kesken?

2.5
Saavutettavuus
ja esteettömyys
Esteettömyys on välittämistä
ja joustavuutta

ei voi päätellä ulkonäöstä. On myös tärkeää
muistaa, että vaikka vamma on yksilön ominaisuus, vasta esteellinen ympäristö tekee siitä toimintarajoitteen. Jos kaikki ovenkahvat
olisi asetettu kahden metrin korkeuteen, olisi
suurin osa ihmisistä toimintarajoitteisia. Toimintarajoitteisuus syntyy siis aina myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Ableismi
tarkoittaa yhteiskunnassa vallitsevaa haitallista oletusta siitä, että vammattomuus on
normaalia ja vammaisuus poikkeavaa tai
vähempiarvoista. Ableismi vaikuttaa meissä
jokaisessa, joten on tärkeää oppia tunnistamaan, millä tavoin se näyttäytyy omissa ajattelu- ja toimintatavoissa.

Turvallisempaan tilaan kuuluu esteettömyyteen pyrkiminen. Esteellisyydellä tarkoitetaan yleensä fyysistä ympäristöä, joka ei
vastaa toimintakyvyiltään erilaisten ihmisten
tarpeisiin, eli tila ei ole toimiva ja miellyttävä
käyttää. Tilat ovat eri tavoilla vaikeasti lähestyttäviä eri ihmisille, joten kokonaisvaltainen
esteettömyys ei ole välttämättä mahdollista.
On kuitenkin tärkeää sitoutua kehittämään
toimintaa niin, että ihmisten moninaiset tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.
Saavutettavuudesta puhutaan erityisesti digitaalisen ympäristön yhteydessä, mutta sen yhteydessä voidaan puhua laajemmin
myös ohjelman, palvelun tai järjestelmän käytettävyydestä. Saavutettavuus kattaa siis myös
esimerkiksi taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen saavutettavuuden, eli miten helppoa
erilaisten ihmisten on osallistua toimintaan.

Vammaisaktivistit ovat peräänkuuluttaneet
vammaisuutta voimavarana. He ovat ajaneet
yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta yhteiskunnassa. Aktivistit ovat muistuttaneet, että
ihmisen toimintakyky vaihtelee hänen elämänsä aikana, ja suurin osa ihmisistä on
jossakin elämänvaiheessa toimintarajoitteinen. Yhteiskunnan tulisikin joustavammin ja
lempeämmin mukautua erilaisiin ihmisiin ja
tilanteisiin. Vammaisuus haastaa ja kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevia usein
myös haitallisia odotuksia, kuten tehokkuuden ja vaativuuden normeja. Nuorisoryhmän

Vammaisuuden moninainen
kirjo
Henkilön toimintakykyä, vammaa, tarpeita,
kykyjä tai monia muitakaan ominaisuuksia
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Kun ryhmään tulee vammainen nuori, ei
vammoja tai eroja tule korostaa, mutta ei
myöskään hyssytellä. Nuorelle on hyvä antaa
tilaa kertoa itsestään, mitä haluaa. On hyvä
luoda ilmapiiriä, jossa on mahdollisuus kysyä
ja kertoa, mutta myös kieltäytyä kertomasta.
Jokaisen terveystiedot ovat henkilökohtaisia,
eikä niitä tarvitse jakaa kenellekään. Vamma on harvoin henkilön kiinnostavin piirre,
eikä ole mukavaa tulla kohdatuksi sen kautta
tai joutua kouluttamaan muita. Hyväntahtoisetkin utelut ovat toistuvina väsyttäviä, ja ne
myös loukkaavat yksityisyyttä. Kiinnostuneita nuoria voikin ohjata erilaisille nettisivuille, joista he voivat löytää tietoa ableismista
ja vammaisuuden erilaisista kokemuksista.

Vammaisuus on laaja termi, jonka alle mahtuu moninainen kirjo erilaisia ihmisiä ja
kokemuksia. Erilaiset vammat ovat vain
yksi osa henkilön elämää, eivätkä määritä
hänen persoonaansa tai kokemustaan. Vammaisuus on neutraali ominaisuus, mutta se
on myös identiteettikysymys, jonka suhteen
jokaisen omaa määritelmää tulee kuunnella ja kunnioittaa. Turvallisten, samankaltaisia kokemuksia jakavien ihmisten kanssa
vammaiseksi identifioituminen voi olla voimaannuttavaa. Toisissa yhteyksissä tällä identiteetin osalla voi olla vähemmän merkitystä.
Jokainen kohdataan kuitenkin aina ihmisenä, eikä vammana.

Syrjivään käytökseen pitää aina puuttua, olipa
se tahallista tai tahatonta. Tilanteessa on tärkeää mennä aina syrjintää kokeneen nuoren
ehdoilla. On hyvä kysyä nuorelta, minkälaista tukea hän tarvitsee tilanteen aikana ja sen
jälkeen. Kenenkään ei pitäisi kokea olevansa tilanteessa yksin. Nuorelle voi olla vaikea
puuttua häiritseviin kommentteihin erityisesti, jos ne on sanottu vitsillä. Nämä tilanteet
voivat kuitenkin jäädä vaivaamaan, joten on
hyvä kysyä nuorelta jälkikäteen, minkälainen
fiilis tilanteesta jäi.

Jatkuvat ableismin kokemukset ovat väsyttäviä. Vammaiset ihmiset joutuvat kohtaamaan vähättelyä, ohi puhumista ja vamman
kyseenalaistamista, erityisesti kun se ei
näy päällepäin. Kun kohtaamme ihmisen
yhdenvertaisena, emme kysele henkilökohtaisia kysymyksiä hänen vammastaan tai
terveydestään, emme oleta kenenkään tarpeita, emmekä puhu kenenkään puolesta.
Emme myöskään koske tai nojaile kenenkään apuvälineisiin. Kiinnitämme huomiota kielenkäyttöön, eli emme käytä termejä,
kuten “vammainen”, “mielisairas” tai “OCD”
kuvaamaan ihmisiä tai käytöstä negatiivisesti. Jos nuorten kesken ilmenee tällaista käyttäytymistä, on tärkeää, että siihen puututaan
rakentavasti keskustellen.

Kuka on tervetullut tilaan?
Esteettömyyteen panostaminen on osoitus
siitä, että välitämme ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Samalla puramme oletuksia siitä,
minkälainen on normaali keho tai mieli, ja
ketkä nähdään aktiivisina toimijoina. Vammaisaktivisti nimimerkillä @Pacingpixie
(Instagram) on havainnollistanut esteettö-
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Esteettömyydestä on tiedotettava selkeästi

myyden tärkeyttä esteellisyyden kehän kautta; esteellisyys johtaa siihen, että vammaiset
ihmiset eivät pysty osallistumaan, jolloin he
eivät näy julkisissa tiloissa, jolloin vammaisuus oletetaan todellisuutta harvinaisemmaksi, eikä esteettömyyden huomioimista pidetä
tarpeellisena ja niin esteellisyyden kehä jatkaa
pyörimistään. Onkin tärkeää ottaa esteettömyys pitkäjänteiseksi projektiksi, jossa luottamusta rakennetaan vähitellen yhdessä.
Ihmiset tulevat sitä mukaan, kun tuntevat
olonsa tervetulleiksi!

Toiminnanjärjestäjänä on hyvä kartoittaa etukäteen, millä tavoilla tila ja toiminta on esteellistä ja millä tavoilla esteetöntä. Näin pystyy
myös vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
Lisätietoa esteettömyydestä ja tarkistuslistoja
löytyy esimerkiksi Kulttuuria kaikille ja Invalidiliiton nettisivuilta. Esteettömyystiedoista
on tärkeä viestiä selkeästi, jotta ihmiset voivat
etukäteen arvioida, pystyvätkö he osallistu-

maan toimintaan. On olennaista myös kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jos
tietyt tilat ovat esteellisiä tai jos esteettömyys
on joiltakin osin puutteellista. Alle on koottu
lista asioista, jotka vähintäänkin pitäisi tuoda
esiin viestinnässä.

Vinkit esteettömyydestä tiedottamiseen:
•

Onko sisäänkäynti esteetön? Missä se sijaitsee? Onko esteettömyydessä joitakin puutteita? Millaisia? Jos sisäänkäynti on esteellinen, millä
tavoin? (esim. kaksi porrasta)

•

Ovatko wc-tilat esteettömiä? Ovatko ne sukupuolineutraaleja? Onko
esteettömyydessä puutteita?

•

Onko lähellä esteettömiä autopaikkoja? Missä ne sijaitsevat? Kuinka monta niitä on? Jos näitä ei ole, onko muita pysäköintimahdollisuuksia?

•

Ovatko kulkureitit esteettömiä? Onko esteettömyydessä puutteita?
(esim. hiekkatie)

•

Onko talossa hissiä? Minkä kokoinen?

•

Onko toimintaan osallistuessa mahdollista ottaa mukaan tulkkia tai
avustajaa? Jos tapahtuma on maksullinen, pääseekö avustaja mukaan
samalla lipulla? Saako tilaan ottaa opaskoiraa?

•

Millä kielellä toimintaan voi osallistua?

•

Keneltä voi kysyä lisätietoja esteettömyydestä? Onko toiminnassa tai
tapahtumassa yleisavustajaa, jolta saa tarvittaessa apua?

•

Onko mahdollisuutta käyttää induktiosilmukkaa tilaisuuksissa, joissa käytetään äänentoistolaitteita? Induktiosilmukka ohjaa mikrofoniin puhutun äänen suoraan kuulolaitteeseen.

Lähde: kulttuuriakaikille.fi
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Toiminnan suunnittelussa rakennetun ympäristön esteettömyyden lisäksi on hyvä huomioida esimerkiksi aika ja paikka. Onko
paikkaan helppo löytää? Onko alueella turvallista liikkua?

Erilaisten ihmisten osallistumista helpottaa myös se, että esimerkiksi kurssin rakenne ja aikataulu kerrotaan selkeästi. On myös
hyvä viestittää, mitä toimintaan osallistujilta
odotetaan ja mitä on tarkoitus tehdä. Monelle nuorelle voi olla tärkeä kuulla myös se, että
toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä, joustavasti ja omalla tavallaan.

Onko ajankohta sellainen, että nuorille on
mahdollista tulla myös kauempaa? Onko
mahdollista osallistua etäyhteydellä?
Joillekin voi olla vaikeaa ja pelottavaa tulla
tiloihin, jotka eivät ole entuudestaan tuttuja, ja tätä voi helpottaa sillä, että kuvaillaan
oleellisten tilojen, kuten vessojen tai pukukoppien sijainnit. On hyvä myös mainita, löytyykö tilasta opasteita ja missä ne sijaitsevat.
Ennustettavuus luo turvan tunnetta.

Moninaisuuden
huomioiminen toiminnassa
Harrastusryhmän alussa, samalla kun kysellään nimet ja kuulumiset, on hyvä antaa tilaa,
jossa nuoret voivat kertoa, mitä tarpeita heillä
on. Ohjaaja voi näyttää esimerkkiä ja aloittaa
kertomalla esimerkiksi: “Mulla on vähän huono kuulo, eli saatan kysyä uudestaan, jos en
kuule ekalla kerralla! Iltapäivisin mua alkaa
väsyttämään, niin silloin olisi kiva pitää välipalatauko. Onko teillä joitain tarpeita, mitä
mun ja ryhmäläisten olisi hyvä tietää?”

Esteettömyydessä on hyvä huomioida myös
aistiärsykkeet, joita tilassa on. Esimerkiksi
ihmisillä, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä
tai jotka kuuluvat autismin kirjoon, esiintyy
usein aistiyliherkkyyttä, jolloin monet tilat
ovat heille esteellisiä. Mahdollisiin aistiärsykkeisiin ei välttämättä kiinnitä huomiota,
jos ei itse ole herkkä niille. Aistiherkkyyden
parempaan huomioimiseen voi kuitenkin
päästä usein yksinkertaisilla keinoilla, joihin
voi tutustua esimerkiksi Autismiliiton materiaalien kautta. Aistiesteellisyys on myös tärkeä
ottaa osaksi esteettömyysviestintää.

myös tekemään avun pyytämisestä ja antamisesta normaalia myös nuorten kesken. Avuntarvetta ei pidä olettaa, vaan on hyvä antaa
ihmisten kertoa itse, milloin he tarvitsevat
apua, ja kysyä heiltä minkälaista apua he tarvitsevat. Kunnioitamme muiden ihmisten toimijuutta, kun annamme heidän tehdä jonkun
asian itse, vaikka omasta mielestämme tekisimmekin sen nopeammin tai paremmin.
Eri ihmisten kommunikointityylit poikkeavat toisistaan. Erityisesti kohteliaisuuteen
liittyy sosiaalisia normeja, jotka määrittävät
sitä, minkälaisia kysymyksiä esitetään, miten
mielipiteet ilmaistaan ja miten tunteita näytetään. Ihmiset ilmaisevat itseään kuitenkin eri
tavoin sekä tulkitsevat toisten käytöstä omasta
näkökulmastaan, välillä myös väärin. Toiselle
esimerkiksi katsekontakti keskusteltaessa on
kohteliasta, kun taas toiselle se voi olla todella ahdistavaa. Joku ei välttämättä osaa tulkita piilomerkityksiä ja hän saattaa töksäytellä
asioita. Siihen, miten tulkitsemme sosiaalisia
tilanteita, vaikuttaa paljon yhteiskunnallinen
ja kulttuurinen viitekehys, jossa tietynlainen
käyttäytyminen nähdään normaalina ja siitä poikkeava epänormaalina. Jos joku käyttäytyy “epäsopivalla tavalla”, voimme miettiä,
mitä tunteita tai tarpeita hän pyrkii kom-

Tällaisissa tsekkauksissa pyritään siihen, että
erilaisten tarpeiden ilmaisemisesta tehdään
normaalia. Turvallisemmassa tilassa tarpeista saa puhua ääneen ja ne otetaan huomioon.
Kertominen on kuitenkin aina vapaaehtoista
ja on hyvä painottaa, että ohjaajalle voi kertoa asioistaan myös kahden kesken. Tarpeiden jakaminen voi olla nuorelle pelottavaa ja
ahdistavaa erityisesti silloin, jos hän on kokenut vähättelyä tai sivuuttamista.

Toiminnan, harrastuksen tai tapahtuman
hinta on myös tärkeää viestiä selkeästi. Maksullisuus luo osallistumisen esteitä, joten
onkin hyvä miettiä, onko mahdollista tarjota ihmisille eri hintoja heidän maksukykynsä
mukaan. Voi esimerkiksi antaa hintahaarukan, jonka puitteissa jokainen maksaa sen,
minkä pystyy.

Vaihtoehtojen antaminen ja etsiminen on
tärkeä osa kokonaisvaltaista esteettömyyden
rakentamista. Ohjaajan on tärkeää virittää
ryhmään ilmapiiri, jossa ei ole “normaaleja, toimintakykyisiä” nuoria ja “erityistarpeita omaavia” nuoria, vaan asioita voi tehdä tai
olla tekemättä monella tavalla. Tämä auttaa
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munikoimaan. Sen sijaan, että vaatisimme
kaikkia mukautumaan tiettyyn normaaliuden kehikkoon, voimme opetella ymmärtämään toisiamme sekä helpottaa ymmärrystä
kommunikoimalla selkeästi omat tarpeemme ja rajamme.

yhdessä, miten nämä esteet voitaisiin kiertää. Voidaan esimerkiksi sopia, ettei nuoren
tarvitse osallistua keskusteluun tai että hän
voi lähteä kotiin aikaisemmin. Ennakoiminen lisää turvallisuuden tunnetta: Nuoren ei
tarvitse varautua erilaisiin tilanteisiin, ja voimavaroja säästyy itse tekemiseen.

Harrastusryhmät voivat olla joillekin nuorille paikkoja, joissa he käsittelevät vaikeita
kokemuksia ja tunteita. Erityisesti taiteellinen
toiminta voi olla tapa käsitellä esimerkiksi
itsetuhoisia ajatuksia tai traumaattisia kokemuksia. Ohjaajan onkin hyvä miettiä etukäteen, miten ryhmässä toimitaan tällaisissa
tilanteissa. Vaikeiden aiheiden luova käsitteleminen voi olla terapeuttista toiselle, mutta
traumaattista toiselle. Siksi onkin hyvä käydä yhdessä läpi, minkälaiset voivat olla aiheita, joista muiden on vaikea kuulla. Jos nuori
haluaa käsitellä sensitiivisiä aiheita, voidaan
miettiä, voisiko hän käsitellä aihetta esimerkiksi symbolien kautta tai näyttää työnsä pelkästään ohjaajalle.
Aina nuori ei jaksa tai pysty osallistumaan
harrastuskerroille. Esimerkiksi mielenterveysongelmat tai krooniset sairaudet voivat
joinakin päivinä oireilla niin, että osallistuminen on liian vaikeaa. Nuoren kanssa voidaankin sopia, että hän lähettää ohjaajalle viestillä
yhdessä sovitun sanan tai emojin, joka tarkoittaa, ettei pääse silloin osallistumaan. Nuoren ei tarvitse alkaa selitellä poissaoloa eikä
keksiä tekosyitä, vaan pelkkä ilmoitus on tarpeeksi.
Joissain tilanteissa nuori voi haluta osallistua,
mutta ei ole varma, kuinka aktiivisesti jaksaa
olla mukana. Tällöin nuorelta voi kysyä, mitkä asiat osallistumisessa jännittävät ja miettiä
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palejaot ovat selkeitä, fontit ovat helposti luettavia ja kirjainkoko
on tarpeeksi suurta. Vältä tekstiä, joka menee kuvien päälle.

Vinkit saavutettavaan viestintään
•

Luo sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla olennaisille kuville
vaihtoehtoinen teksti eli Alt-teksti. Näin näkövammaiset voivat
lukea ruudunlukulaitteella, mitä kuvassa tapahtuu. Alt-tekstissä ilmaistaan kuvasta olennainen neutraalisti ja selkeästi. Mieti,
mitä kuvasta on hyvä kertoa, että sen viesti välittyy: jos kyseessä on esimerkiksi infograafi, kerro, mitä graafista olisi tärkeä
huomata. Alt-tekstien ei tarvitse olla vakavia, vaan jos kuvassa
on vitsi, huumorin pitäisi välittyä myös ruudunlukijan kautta!

•

Lisää tekstitykset videoihin. Tämä helpottaa monia ihmisiä,
kuten kuulovammaisia ja henkilöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Osa sovelluksista, kuten Instagram ja YouTube tarjoavat
mahdollisuuden automaattiseen tekstitykseen. Tekstit kannattaa kuitenkin aina tarkistaa virheiltä etukäteen!

•

Esitä audio- ja kuvamuotoinen sisältö (esim. pdf-tiedostot,
podcastit, videot) myös tekstimuodossa.

•

•

Laita emojit ja hashtagit vasta tekstin loppuun, sillä ne häi
ritsevät ruudunlukijan kautta tulevaa viestiä. Emojien määrää kannattaa myös miettiä, sillä laite kuvailee jokaisen erikseen.
Jos hashtagissa on monta sanaa, kirjoita jokainen isolla alkukirjaimella, jotta tekstin rytmi on oikea. #SaavutettavuusOnVälittämistä

•

Viesti selkeällä yleiskielellä tai selkokielellä. Tämä helpottaa
monia eri ihmisryhmiä. Suosi konkreettisia esimerkkejä, lyhyitä sanoja ja selkeitä lauseita. Selitä auki vaikeat termit. Tarjoa
myös käännökset oleellisista asioista ainakin niillä kielillä, joilla toimintaan on mahdollista osallistua.

•

Anna sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa sisältövaroitus
ennen kuvia tai tekstejä, jotka käsittelevät aiheita, jotka voi
vat aiheuttaa ahdistusta tai muistuttaa traumaattisista koke
muksista. Kannattaa varoittaa myös ennen videoita, joissa on
välkkyviä valoja tai kovia ääniä. Tarkoituksena on, ettei ihmisten tarvitse yllättäen altistua epämukaville ja ahdistaville kokemuksille selaillessaan sosiaalista mediaa. Sisältövaroituksen voi
ilmaista lyhenteellä SV tai englanniksi CW tai TW eli content
warning ja trigger warning.

•

Etsi netistä eri sovelluksille räätälöityjä oppaita viestinnän
saavutettavuuden parantamiseen.

•

Testaa, miten hyvin olette organisaatiossanne onnistuneet
saavutettavuudessa kysymällä käyttäjiltä palautetta. Nettisivujen toimivuutta on myös hyvä antaa testattavaksi ihmisille,
joilla on erilaisia saavutettavuustarpeita.

Kiinnitä huomiota nettisivujen ja kuvien selkeyteen. Tekstin
ja taustan välillä tulisi olla tarpeeksi suuri kontrasti. Ulkoasussa
kannattaa suosia selkeätä ja rauhallista värimaailmaa ja välttää
erityisesti punaisen ja vihreän sekä sinisen ja keltaisen yhdistelmiä. Kiinnitä huomiota myös siihen, että teksti on tiivistä, kap-
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Lyhyesti esteettömyydestä
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•

Esteellisyydellä tarkoitetaan yleensä fyysistä ympäristöä, joka ei
vastaa toimintakyvyltään erilaisten ihmisten tarpeisiin, eli tila
ei ole toimiva ja miellyttävä käyttää. Esteettömyyden varmistaminen on yhdenvertaisuuden edellytys.

•

Saavutettavuudesta puhutaan erityisesti digitaalisen ympäristön yhteydessä, mutta sen yhteydessä voidaan puhua laajemmin myös ohjelman, palvelun tai järjestelmän käytettävyydestä.

•

Esteettömyystiedoista on viestittävä selkeästi. Kun tiedotetaan
mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti toiminnan puitteista, rakenteesta ja tavoitteista, eri ihmiset voivat paremmin
arvioida mahdollisuutensa osallistua toimintaan.

•

Jokaiselle tulee antaa tilaa kertoa itsestään ja tarpeistaan sen
verran kuin hän itse haluaa. On hyvä luoda ilmapiiri, jossa
vammoista tai sairauksista saa puhua, mutta niin, että jokaisen
henkilökohtaisia rajoja kunnioitetaan.

•

Vamma ei ole negatiivinen ominaisuus, vaan yksi osa henkilön
elämää. Vammaisuus on sateenvarjotermi, jonka alle mahtuu
monenlaisia kokemuksia. Se on myös identiteettikysymys, jossa henkilön itsemäärittelyä tulee kunnioittaa.

•

Ryhmässä on hyvä antaa vaihtoehtoisia tapoja osallistua, jotta kaikki voivat tulla mukaan omalla tavallaan. Ei ole olemassa
toimintakykyisiä ja toimintarajoitteisia ihmisiä, vaan monenlaisia henkilöitä, joilla on erilaisia vahvuuksia, tarpeita ja piirteitä.
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Opi lisää
Pohdittavaa ja tietoa vammaisuudesta
Vamlas: Vammaisuus on ominaisuus muiden jou
kossa ja sivuston muut blogikirjoitukset
https://vamlas.fi/vammaisuus-on-ominaisuus-muiden-joukossa/
Verneri: Mitä kehitysvammaisuus on?
https://www.verneri.net/yleis/mita-kehitysvammaisuus-on
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys
http://www.tourette.fi

Viestinnän saavutettavuus
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_mita_
on_saavutettavuus_viestinnan_saavutettavuus
Inclusive Design for Social Media: Tips for Crea
ting Accessible Channels
https://blog.hootsuite.com/inclusive-design-social-media/
Dos and don’ts on designing for accessibility Accessibility in government
https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/
dos-and-donts-on-designing-for-accessibility/

ADHD-liitto: Etusivu
https://adhd-liitto.fi

Saavutettavuuslainsäädännöstä lyhyesti
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/saavutettavuusopas/1-4-saavutettavuusdirektiivi-lyhyesti

HERO, Helsinki
https://lukihero.fi/

Selkokielestä:
https://selkokeskus.fi

Autismiliitto: Tilojen esteettömyyskartoitus aistit
huomioiden.
https://www.autismiliitto.fi/files/1766/Tilojen_esteettomyyden_tarkistuslista_13.11.2014.pdf

Saavutettavuusdirektiivi:
https://saavutettavuusdirektiivi.fi

Saavutettavaa toimintaa järjestävät
UTOPIA
https://utopiahelsinki.wordpress.com/about/
Sosiaalisen median ja viestinnän saavutettavuudesta
Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa
https://www.nkl.fi/fi/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa
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2.6
Kehorauha ja oikeus
koskemattomuuteen
Kehorauha kuuluu kaikille

ominaisuuksissa ei ole mitään vikaa, mutta
kun niitä ajavat laihdutuskulttuuri, läskifobia,
syömishäiriökäyttäytyminen ja suorituskeskeisyys, ne muuttuvat ongelmallisiksi.

Jokainen keho ansaitsee kehorauhan. Mitä
kehorauhalla sitten tarkoitetaan? Se on käsite,
jonka avulla halutaan edistää ja tuoda näkyväksi ihmisen suhdetta niin omaan kehoonsa
kuin muiden kehoihin. Sillä halutaan varmistaa, että jokaisen kehoa kunnioitetaan
sellaisena kuin se on, kokoon ja toimintakykyyn katsomatta. Kehorauhan ideana on, että
kenenkään kehoa ei kommentoida tai kohdella epäkunnioittavasti eikä kosketa ilman
lupaa. Kehorauhalla halutaan taata jokaiselle
ihmiselle mahdollisuus olla turvassa omassa
ainutlaatuisessa kehossaan.

Laihdutuskulttuuri
sairastuttaa
Kehoja tarkastellaan usein niiden terveellisyyden näkökulmasta. Muiden kehojen epäkunnioittavaa kommentointia perustellaan
monesti huolella terveydestä, vaikka on tutkittu, että tällainen kommentointi ei edistä
kommentoitavan henkilön terveyttä vaan
päinvastoin heikentää sitä. Kehorauhan edistäminen ja antaminen on merkityksellistä
todellisen terveellisyyden kannalta.

Jotta kehorauhan olisi mahdollista toteutua,
on tärkeää ymmärtää asioita, jotka voivat olla
kehorauhan esteenä. Usein nämä esteet voivat
olla niin sisäistettyjä, ettei niitä edes huomaa,
sillä ne ovat normalisoituja yhteiskunnassamme: suorituskeskeisyys, laihdutuskulttuuri,
läskifobia ja syömishäiriökäyttäytymisen
ihannointi. Nämä asiat naamioidaan terveellisistä elintavoista huolehtimiseksi, hyvää
tarkoittaviksi neuvoiksi, elämäntapamuutoksiksi, tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi kuten
ahkeruudeksi tai sisukkuudeksi - tai jopa
merkiksi menestyksestä. Itsessään näissä

Mutta miksi meillä on tarve kommentoida ikävään sävyyn muiden kehoja? Miksi
haluamme kontrolloida muiden kehoja kommentoimalla ja arvostelemalla niitä? Voimme
kääntää katseen laihdutuskulttuuriin. Laih
dutuskulttuuri on ilmiö, joka koostuu niin
moninaisista elementeistä, että sitä voi olla
vaikea edes tunnistaa. Laihdutuskulttuuri
ja läskifobia ovat yhteiskunnassamme niin
rakenteellisesti kuin asenteellisesti normalisoituja, ettei ole ihmekään, että toteutamme
niitä tajuamattamme.

Laihdutuskulttuurin ytimessä on vahingollinen ajatus siitä, että tietynlaiset ja tietyn
kokoiset kehot ovat parempia kuin toiset ja
vain laihana kehosi on hyväksytty. Laihdutuskulttuuri on opittuja asenteita ja uskomuksia
ulkonäköä, lihavuutta ja lihomista, liikkumista, ravintoa ja terveyttä kohtaan. Nämä asenteet voivat olla sekä tiedostamattomia että
tiedostettuja, ja ne ulottuvat elämän jokaiselle osa-alueelle lähes huomaamatta. Laihdutuskulttuurissa ei ole siis kyse pelkästään
laihduttamisesta, vaan se käsittää läskifobisia
ajatuksia ja käytösmalleja, pelkoa lihomisesta
ja vääristyneitä uskomuksia omasta ja muiden
kehoista. Laihdutuskulttuuri ei arvota ihmisiä pelkästään heidän kokonsa ja ulkonäkönsä perusteella, mutta saa myös uskomaan, että
ihmisen älykkyys, terveys, ahkeruus, sosiaaliset taidot ja muut arvossa pidetyt ominaisuudet ovat kytköksissä laihuuteen.

lievä dieettaaminen viisinkertaistaa riskin
sairastua syömishäiriöön. Ruokavalion tiukka kontrollointi nostaa riskin 18-kertaiseksi.
Lienee siis sanomattakin selvää, että laihdutuskulttuuri on todellisuudessa kaukana terveellisyydestä.

Läskifobia ulottuu syvälle
rakenteisiin
Laihdutuskulttuuri ja läskifobia kulkevat
käsi kädessä. Läskifobialla tarkoitetaan
vihamielistä asennetta lihavuuteen ja lihaviin ihmisiin. Siihen liittyy usein myös pelkoa lihomisesta. Läskifobiaa ei ole pelkästään
ihmisten asenteissa, mutta sitä on nähtävissä
myös yhteiskunnan rakenteissa: lihavat ihmiset kokevat syrjintää niin työpaikoilla kuin
terveydenhuollossa. Läskifobiset asenteet voivat myös estää ihmisiä saamasta ja hakemasta
apua terveysongelmiin, sillä ongelmia ei oteta
tosissaan vaan niiden ajatellaan olevan suoraa seurausta lihavuudesta.

Laihdutuskulttuurin ydinelementtejä, kuten
laihduttamista, kaloreiden ja liikuttujen
tuntien laskemista, sekä tiettyjen ruokien
demonisointia ja ruokavalion kontrollointia perustellaan usein terveydellä ja terveellisyydellä. Etenkin urheiluharrastuksissa ja
kilpaurheilussa tiukan ruokavalion noudattaminen ja laihdutuskäyttäyminen voi olla
arkipäivää tai jopa vaatimus lajiin osallistumiselle. Laihdutuskulttuuri kuitenkin sekoittaa
suhtautumisemme ruokaan ja liikkumiseen,
jonka vuoksi se on omiaan altistamaan vakaville syömishäiriöille. American Academics
of Pediatricsin laatimassa raportissa (2016)*
kerrotaan laajasta tutkimuksesta, jossa on
seurattu 15- ja 16-vuotiaita nuoria kolmen
vuoden ajan. Tutkimuksesta käy ilmi, että jo

Läskifobia näkyy esimerkiksi niin, että mediassa henkilökuvasto painottuu laihoihin
ihmisiin, vaateteollisuudessa kokoluokitukset ovat rajallisia ja ulossulkevia, ja elokuvateollisuudessa lihavat ihmiset esitetään usein
pahoina tai hassuina hahmoina.
Myös läskifobiaa perustellaan usein terveyden
kautta: lihavuuden sanotaan olevan terveysriski. Terveyteen vetoajat eivät kuitenkaan ota
lausunnoissaan huomioon syrjinnän ja häirinnän vaikutusta kokonaisterveyteen. American Academics of Pediatricsin raportissa
kerrotaan negatiivisen painopuheen ja laihduttamiseen kannustamisen olevan vahvasti
kytköksissä lisääntyneisiin syömishäiriöihin,

*1) https://pediatrics.aappublications.org/content/138/3/e20161649
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ongelmallisiin painonhallintamenetelmiin ja
ylipainoon. Huoleksi naamioidut kommentit harvoin siis auttavat ihmistä laihtumaan
- päinvastoin. Läskifobiaan perustuvalla syrjinnällä ja häirinnällä voi olla vakavia seurauksia myös mielenterveyden näkökulmasta.

Kehopuhe vaikuttaa
ympärillä oleviin ihmisiin

Laihduttaminen ja diettaminen aiheuttaa myös
terveysriskejä ja sivuvaikutuksia, joista ei puhuta riittävästi. Niitä ovat:
•

Ahmiminen

•

Hallinnan tunteen menettäminen ruoan suhteen

•

Nälän ja kylläisyyden tunteiden häiriöt

•

Hidastunut aineenvaihdunta ja muut aineenvaihdunnan häiriöt

•

Lihasmassan menetys

•

Suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen ja sydänsairauksiin

•

Suurentuneet kortisolitasot

•

Pakonomaiset ajatukset kehoon ja ruokaan liittyen

•

Syyllisyyden, ahdistuksen ja häpeän tunne kun dieetit lopulta epäonnistuvat
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Oma kehonkuva voi olla kaikenikäisille herkkä asia, mutta etenkin nuoret saattavat usein
arvostella omia kehojaan. Kehorauhaan kuuluu olennaisesti se, että saa rauhan negatiivi
selta kehopuheelta. Vaikka usein ajatellaan,
että itseen kohdistettu kritiikki olisi suunnattu vain omiin ominaisuuksiin, sillä on haitallisia vaikutuksia niin itseen kuin muihin
ympärillä oleviin. Omien kehollisten ominaisuuksien arvostelemisella ja arvottamisella
kritisoi tiedostamattaan kaikkia niitä, joilla
on samanlaisia ominaisuuksia. Epäkunnioittavalla kehopuheella annetaan ymmärtää
vain tietynlaisten kehojen olevan hyväksyttyjä - toisin sanoen negatiivisella kehopuheella ylläpidetään haitallisia ulkonäköpaineita ja
-standardeja, joista eivät hyödy kuin kaupalliset laihdutusfirmat.

Kehoihin liittyy niin monenlaisia asenteita ja oletuksia, että on tärkeää pohtia, miksi
ja millä tavoin asioista puhuu. Tavat, joilla puhumme ruoasta, liikunnasta ja ulkonäöstä voivat aiheuttaa ahdistusta ja loukata
toista. Hyvääkin tarkoittavilla kommenteilla voi tehdä hallaa ja ylläpitää ongelmallisia asenteita. Esimerkiksi toisen laihtuneen
ulkomuodon kehuminen on pohjimmiltaan
läskifobista - olet vähemmän lihava, onnea!
Laihduttaminen voi toki joissakin tilanteissa olla tarkoituksellista, mutta emme voi tietää taustalla olevia vaikuttajia. Laihtuminen
voi johtua syömishäiriöstä tai muusta sairaudesta, ja silloin sen ylistäminen voi tuntua
erityisen irvokkaalta kun taustalla on paljon
kärsimystä.
Liikunta- ja ruokarauhan antaminen on
yhtä tärkeää kuin kehorauhakin. Niin liikkumiseen kuin syömiseenkin liittyy paljon
laihdutuskulttuurin värittämiä uskomuksia,
kuten se, että “toiset ruoat ovat parempia kuin
toiset”, ja että “liikunnan on aina oltava tehokasta, jotta siitä olisi jotain hyötyä”. Tällaiset uskomukset eivät pelkästään vääristä sitä
tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat syömiseen ja
liikkumiseen, vaan ne myös ylläpitävät valheellista tietoa.

Epäkunnioittavasta kehopuheesta ei ole haittaa ainoastaan ympärillä oleville, mutta myös
itselle. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi
kunnioittavasti. Siksi on tärkeää puuttua lempeästi, mutta jämäkästi epäkunnioittavaan
kehopuheeseen, jos sitä kohtaa. Ohjaaja voi
pohtia yhdessä nuorten kanssa negatiivisen kehopuheen vaikutuksia: “Jos ankaruus
itseään kohtaan toimisi, tuloksia olisi tullut
jo tähän mennessä, eikö?”
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Ohjaajana toimiessaan on siis hyvä pohtia, millä tavoin puhuu ja ajattelee ruoasta ja liikkumisesta. Esimerkiksi kaloreiden
laskemiseen ja kulutukseen liittyvät teemat,
ravintosisältöjen syynääminen, voivottelu liikuntakerran väliin jättämisestä, uuden
dieetin hehkutus, herkkujen kauhistelu tai
niiden ansaitsemisesta puhuminen eivät ole
kovinkaan sensitiivisiä tapoja puhua ruoasta ja liikkumisesta, vaikka ne liittyisivätkin
omiin elintapoihin. On inhimillistä haluta
puhua omakohtaisista kokemuksista, mutta
voi olla hyvä miettiä mistä näkökulma esimerkiksi liikkumatta jättämisen voivotteluun
kumpuaa - harmittaako minua, etten jostain
syystä päässytkään liikkumaan nauttimani
lajin parissa vai onko taustalla kenties laihdutuskulttuurin syöttämä ajatus siitä, että pitäisi
liikkua tietyn verran, jotta se nähtäisi sosiaalisesti hyväksyttynä?

ryhmässä vinkkejä maukkaista resepteistä
kuin hehkuttaa dieettiä, jonka tavoitteena
on laihduttaa.

Sensitiivistä puhekulttuuria ryhmässä pidetään yllä varmistamalla keskustelukumppaneilta suostumus keskustelunaiheesta.
Liikunta- ja ruokarauha annetaan kaikille
puhumalla ruoista ja eri liikkumisen tavoista kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Ohjaajana voi olla hyvä myös miettiä missä määrin
omista ruokailu- ja liikuntatottumuksista on
tarpeen edes puhua. Ruokavalioihin ja dieetteihin liittyviä keskusteluita on aina syytä tarkastella kriittisesti: Mitä keskustelulla
halutaan saavuttaa? Etenkin laihdutukseen
tähtäävät dieetit voivat olla keskustelunaiheena ongelmallisia, sillä ne on usein valjastettu vastaamaan enemmän laihdutusbisneksen
kuin ihmisten tarpeisiin. On eri asia jakaa
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Sen sijaan, että kehuisit toisen ulkonäköä, voit
kokeilla näitä lauseita:
•

Kylläpä säteilet tänään!

•

Sinun näkemisesi saa minut aina hyvälle tuulelle.

•

Sinulla on loistava huumorintaju!

•

Rakastan elämänasennettasi.

•

Sinä riität.

•

Olet niin hyvä ystävä.

•

Sinä valaiset huoneen läsnäolollasi.

•

Saat minut aina nauramaan.

•

Tuot niin paljon iloa kaikkien elämään.

•

Olen tosi onnekas, että saan tuntea sinut.

•

Maailma tarvitsee enemmän kaltaisiasi ihmisiä!

•

Kiitos, että olet olemassa.

•

Opin sinulta niin paljon.

•

Ihailen tapaasi kohdella muita ihmisiä lempeydellä.

•

Minulla on aina turvallinen olo kanssasi.
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Kohti hyväksyvämpää
kehosuhdetta
HAES - Health At Every Size

Suhde omaan kehoon on jokaisella erilainen,
mutta kaikkien kokemusta värittävät yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asenteet vähintään
jollain tasolla. Omaa kehosuhdettaan voi
kehittää hyväksyvämmäksi ja opetella olemaan lempeämpi ja myötätuntoisempi erilaisia kehoja kohtaan. Tästä luvusta löydät
erilaisia kehojen vapautumiseen keskittyneitä
liikkeitä sekä tapoja, joilla omaa kehonkuvaa
voi tarkastella ja kehittää.

HAES - Health At Every Size on liike, joka
liputtaa sen puolesta, että eri kokoiset ihmiset
voivat olla terveitä. Liike tarkastelee terveyttä kokonaisvaltaisesti osana niin sosiaalisia,
poliittisia, ekonomisia kuin ympäristöön liittyviä tekijöitä eikä vain kokoon pohjautuvana oletuksena. HAES-liikkeen tavoitteena on
tukea kaiken kokoisia ihmisiä löytämään oma
tapansa elää terveellisesti. Liike on lähtenyt
siitä huomiosta, että lihavuuteen liitetyt terveysongelmat eivät ole kadonneet lihavuutta
vastaan taistelemalla ja lihavia häpäisemällä,
vaan ne ovat aiheuttaneet entistä enemmän
terveysongelmia kaiken kokoisille ihmisille.

Bodypositive-liike
Bodypositivity eli kehopositiivisuus on liike, jonka sanomana on, että jokaisella on
oikeus positiiviseen kehonkuvaan huolimatta
yhteiskunnan näkemyksistä ideaalista kehosta. Kehopositiivisuusliikkeen tavoitteena on
edesauttaa etenkin lihavien ja vähemmistöasemassa olevien kehojen hyväksymistä,
auttaa ihmisiä vahvistamaan itsetuntoaan ja
kehonkuvaansa, kyseenalaistaa epärealistisia kauneusihanteita sekä haastaa tavat, joilla
yhteiskunnassa tarkastellaan kehoja. Kehopositiivisuuden taustalla on ajatus, että jokainen
ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti kehon kokoon tai muotoon, ulkonäköön,
ihonväriin, sukupuoleen, toimintakykyyn ja
seksuaalisuuteen katsomatta.
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Kehohyväksyntä ja
kehoneutraalius
Monet nuoret kamppailevat ulkonäköpaineiden ja negatiivisen kehonkuvan kanssa.
Ajatus itsensä ja kehonsa rakastamisesta voi
tuntua utopistisen haastavalta, varsinkin jos
on koko ikänsä kantanut vihaa omaa kehoaan
ja sen ominaisuuksia kohtaan. Ohjaajalla on
mahdollisuus tukea nuorta näiden tunteiden
käsittelemisessä. Itsensä rakastamisen sijaan
nuorta voi ohjata ottamaan näkökulmaksi
kehohyväksynnän tai kehoneutraaliuden.
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Kehohyväksynnän taustalla on ajatus siitä, että riippumatta kehon ominaisuuksista
ja koostumuksesta, oma keho ansaitsee tulla
hyväksytyksi ja kohdelluksi kunnioittavasti.
Kehohyväksynnässä tavoitteena on huomioida myös oman kehon muuttumisen tavanomaisuus ja sen hyväksyminen.

Kehohyväksyntää ja kehoneutraaliutta voi
harjoitella erilaisten vahvistuslauseiden kautta. Terapeutti Ashlee Bennett on koonnut Instagramiinsa lauseita, joista voi olla apua, kun
suhtautuminen omaan kehoon tuntuu haastavalta:
“Huolimatta siitä, pidänkö ulkonäöstäni vai
inhoanko sitä, voin silti suhtautua itseeni kunnioittavasti.”

Kehoneutraaliudessa taas on kyse ajatuksesta, että kehoon ei tarvitsekaan suhtautua
rakastavasti tai hyväksyvästi, vaan riittää jos
kykenee tarkastelemaan sen tarpeita neutraalilla tavalla. Kehoneutraaliudessa on yhtälailla
taustalla ajatus, että keholla on lupa olla olemassa, vaikka se ei täyttäisi kauneusihanteita
tai ei itse pitäisi siitä, miltä se näyttää.

“Huomaan, kuinka kehooni liittyvät ajatukset
ovat jatkuvasti muuttuvia. Minun ei tarvitsekaan päättää juuri tällä hetkellä, mitä mieltä
olen kehostani.”
“Kehoni vain on - minä, muut ihmiset ja maailma tarkastelevat kehoani omien yksilöllisten
linssiensä läpi, eikä minulla ole tarvetta kontrolloida sitä, millaisia havaintoja kehostani
tehdään - olivat ne positiivisia tai negatiivisia.”

Molemmissa näkökulmissa on omat ongelmallisuutensa - esimerkiksi sukupuolidysfo
riasta eli sukupuoliristiriidan aiheuttamasta
pahasta olosta kärsivän henkilön voi olla vaikea suhtautua kehoonsa hyväksyvästi tai edes
neutraalisti, kun kokee kehonsa olevan kokonaisvaltaisesti vääränlainen, väärää sukupuolta. Kehodysforian käsittelyyn löytyy ohjeita
mm. Mielenterveystalon sivuilta.

“Huomaan, kun tunnen inhoa kehoani kohtaan. Teen tilaa tämän hetkisten tunteitteni
hyväksymiselle ja tarjoan itselleni myötätuntoa.”

“Huolimatta siitä, pidänkö ulkonäöstäni vai inhoanko
sitä, voin silti suhtautua itseeni kunnioittavasti.”
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Miten työstää omaa kehonkuvaa

että tarkastelemme, millä tavoin laihdutuskulttuuri näkyy omassa elämässämme:

Opiskele

Millä tavalla puhun itsestäni ja ulkonäöstäni? Millä tavalla suhtaudun ihmisiin, joiden ulkonäkö tai keho poikkeaa omastani? Arvotanko toisia kehoja yli muiden - ja miksi? Millainen suhde minulla on
kehooni, liikkumiseen tai ruokaan? Pystynkö nauttimaan ja arvostamaan liikkumista ilman suorittamista? Arvotanko joitakin ruokia paremmiksi kuin muita?

Lue ja opiskele kehorauhaan ja kehonkuvaan liittyvistä teemoista.
Seuraa somekanavissasi aktivisteja ja toimijoita, jotka puhuvat kehohyväksynnän puolesta ja taistelevat laihdutuskulttuuria ja läskifobiaa vastaan. Kappaleen lopussa on vinkkejä seuraamisen arvoisista
toimijoista ja aktivisteista.

Altista itsesi moninaisemmalle kuvastolle,
erilaisille kehoille
Haasta itsesi ja tarkastele sitä ihmiskuvastoa, jolle altistut päivittäin
esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta. Minkä näköisiä ja
kokoisia ihmisiä seuraat? Onko näkemäsi kuvasto riittävän monipuolista, moninaista? Ota somekanaviesi kautta seurantaan etenkin vähemmistöön kuuluvia ihmisiä ja kehoja: lihavia, vammaisia
ja ruskeita ihmisiä. Altista aivosi näkemään erilaisia kehoja, jotta
huomaat, että olemme luonnostaan moninaisia ihmisinä.

Tarkastele ja kyseenalaista omia asenteita
ja ajatusmalleja
Laihdutuskulttuuri ja läskifobia ovat uhka turvallisuudelle. Laihdutuskulttuurin mukaisen ja läskifobisen käyttäymisen taustalla
on usein tarve tulla nähdyksi, rakastetuksi ja hyväksytyksi omana itsenään - eli kokea olevansa turvassa juuri sellaisena kuin on.
Jotta pystyisimme kohtaamaan ihmiset avoimesti ja hyväksyvästi,
on äärimmäisen tärkeää, että puramme laihdutuskulttuuriin liittyviä ongelmallisia ajatus- ja toimintamalleja pala kerrallaan ja kohtaamme omat ongelmalliset asenteemme. Voimme aloittaa sillä,

100

Kannusta kehorauhaan myös lähipiiriä
Oman lähipiirin kehopuheella voi olla valtava vaikutus siihen, kuinka oman kehonsa näkee ja kokee. Jos omassa lähipiirissä huomaa
olevan paljon epäkunnioittavaa keho- ja painopuhetta, asiasta kannattaa koettaa keskustella lähipiirin kanssa, esimerkiksi: “Hei, voidaanko olla puhumatta kehoista ja painosta negatiiviseen sävyyn,
kun vietetään aikaa yhdessä?”

Opettele itsemyötätuntoa
Myötätuntoinen ja lempeä suhtautuminen itseään kohtaan on tärkeä
osa hyväksyvämmän kehosuhteen luomista. Itsemyötätuntoisuus voi
tuntua alkuun haastavalta, mutta lempeyttä ja armollisuutta itseään
kohtaan on mahdollista opetella. Alkuun on hyvä tarkastella tapoja,
joilla itsestään puhuu tai ajattelee. Kuinka puhun itselleni vastoinkäymisissä? Mitä ajattelen, kun katson itseäni peilistä? Katsonko itseäni kriittisesti vai pystyisinkö tarkastelemaan itseäni neutraalimmin,
myötätuntoisemmin? Toisinaan omaa arvoaan voi olla vaikea hahmottaa, ja siksi voi tuntua siltä, ettei ansaitse lempeyttä ja arvostavaa
puhetta. Jos itseensä on vaikea suhtautua arvostavasti, yksi ratkaisu on kuvitella kohdistavansa sanat jollekin muulle. Sanoisitko yhtä
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negatiivisia asioita ystävästäsi? Tai 8-vuotiaasta itsestäsi? Eivätkö he
kuitenkin ansaitse lempeitä ajatuksia? Ja miksi sinä olisit poikkeus?
On tärkeää tiedostaa, millä tavoin itsestään ajattelee, ja ajatus kerrallaan puuttua negatiivisiin ajattelutapoihin. Negatiivisen minäpuheen takana on usein piilossa jokin tunne tai tarve, joka kaipaa
nähdyksi tulemista. Jos huomaat ajattelevasi, ettet ole tyytyväinen
kehoosi, koeta miettiä, mistä tunne kumpuaa ja mitä kaipaisit juuri
nyt. Sen sijaan, että ajattelisit “vihaan ulkonäköäni”, kokeile sanoittaa
tunteet ja tarpeet ajatuksen taustalla, esimerkiksi näin: “Olen väsynyt ja minun on vaikea arvostaa itseäni. Voisinko tarjota itselleni
sellaista myötätuntoisuutta ja hyväksyntää, jota juuri nyt kaipaan?”
Lisää itsemyötätuntoisuudesta ja siihen liittyviä harjoituksia löydät sivulta 136.

Anna itsellesi aikaa
Muutos ei tapahdu hetkessä. Laihdutuskulttuurin vaikutuksia ja vuosien aikana sisäistettyjä ajatuksia omasta kehosta ei pureta yhdessä
iltapäivässä. On tärkeää siis antaa aikaa itselleen ja omalle keholleen. Lempeä uudelleen tutustuminen vie aikaa ja se vaatii toistoja ja
aktiivista työtä negatiivisen minäpuheen pysäyttämiseksi. On myös
hyvä miettiä mitä kehosuhteeltaan toivoo. Jos tavoitteena on oppia
rakastamaan itseään ja kehoaan, matka sen saavuttamiseksi voi tuntua loputtomalta ja sen vuoksi tyssätä jo alkuunsa. Alkuun riittävä ja
hyvä tavoite voi olla jo se, ettei enää aktiivisesti inhoa omaa kehoaan.
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Kehorauhaa on myös
oikeus koskemattomuuteen
Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on säädetty Suomen perustuslaissa.
Kehorauhan näkökulmasta oikeus fyysi
seen koskemattomuuteen tarkoittaa sitä,
että ihmisellä on oikeus määritellä, millä
tavoin häntä saa koskea fyysisesti. Ohjaustyössä onkin tärkeä ottaa huomioon, että viattomaksi ajateltu kosketus, esimerkiksi käden
asettaminen olkapäälle tai halaaminen, ei ole
kaikille luonteva tapa kommunikoida. Joissakin ihmisissä se voi aiheuttaa ahdistusta ja
epämukavaa oloa esimerkiksi aistiyliherkkyyksien vuoksi. On myös tilanteita, joissa
toisen fyysistä koskemattomuutta on rikottu aiemmin ja sen vuoksi kosketukset voivat
tuntua epämiellyttäviltä.

Ihmisen rajat saattavat myös mukautua sen
myötä, että hän on saanut rauhassa luoda
omia rajojaan ja tullut kunnioitetuksi niiden
kautta. Omat rajat saattavat vaihdella eri elämänvaiheissa ja tilanteissa: joinakin päivinä
koskettaminen voi olla ok, mutta toisina päivinä tuntua epämukavalta. Sen vuoksi keskustelu suostumuksesta on hyvä normalisoida ja
tehdä arkipäiväiseksi. Suostumusta voi normalisoida ylettämällä sen liittymään myös
muuhun toimintaan kuin fyysiseen kosketukseen: Onko ok jos laitan tästä lisää valoa?
Mulla tuli mieleen asia, jonka haluaisin kertoa sinulle, ehditkö kuunnella?
Kehorauhasta ja suostumuksesta keskusteleminen tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kertoa omista kehollisista rajoistaan - ja
tarvittaessa jättäytyä jostain harjoituksesta
pois. Omista kehollisista rajoista keskustelu
voi auttaa ryhmää toimimaan paremmin keskenään, kun toisten rajoja ei tarvitse arvailla.
Keskustelu voi myös toimia jollekin arvokkaana väylänä jakaa tapoja, joilla toivoo
tulevansa kosketetuksi. Esimerkiksi joidenkin paniikkikohtauksista tai dissosiaatiosta
kärsivien ihmisten oloa voi helpottaa kohtauksen keskellä sillä, että toinen ihminen
silittää hänen kättään. Tämä ei kuitenkaan

Kehorauha varmistetaan tässäkin tilanteessa
kysymällä suostumus koskettamiseen. Kontaktilajeissa, kuten urheilujoukkuepeleissä tai
pariakrobatiassa ei tietenkään voi jokaisena
hetkenä olla erikseen kysymässä toisen suostumusta, mutta on hyvä keskustella suostumuksen tärkeydestä ryhmän kanssa: Millä
tavoin toista saa koskea? Mikä aiheuttaa epämukavaa oloa? Millaisissa tilanteissa halaaminen on ok? Entä muilla tavoin koskeminen?
Mitä siinä tilanteessa voi tehdä tai sanoa, jos
toisen kosketus tuntuu epämukavalta?
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päde kaikkiin ja sen vuoksi suostumuksesta
ja rajoista on tärkeä keskustella etukäteen. On
kuitenkin myös hyvä tiedostaa, että joissakin
tilanteissa kosketusta voidaan joutua käyttämään turvaamaan tilannetta, jos henkilö on
vaaraksi itselleen tai muille.

Olennainen osa kehorauhaa on myös se, että
otetaan erilaiset kehot huomioon tilan suunnittelussa. Seuraavia asioita on hyvä tarkastella:
Onko tilassa riittävästi istumapaikkoja? Millaiset tuolit ovat? Mahtuvatko kaikki istumaan
niihin mukavasti vai onko ne suunniteltu tietyn kokoisille ihmisille?
Onko kaikilla riittävästi tilaa ympärillään,
jotta voi olla rennosti? Vai joutuvatko ihmiset
istumaan liian tiiviisti, kylki kyljessä?

että tietynlaiset ja tietyn kokoiset kehot ovat parempia kuin toiset
ja vain laihana keho on hyväksytty. Laihdutuskulttuuri saa myös
uskomaan, että ihmisen korkea älykkyys, hyvä terveys, ahkeruus,
hyvät sosiaaliset taidot ja muut arvossa pidetyt ominaisuudet ovat
kytköksissä laihuuteen.
•

Läskifobialla tarkoitetaan vihamielistä asennetta lihavuuteen ja
lihaviin ihmisiin. Siihen liittyy usein myös pelkoa lihomisesta.
Läskifobiaa ei ole pelkästään ihmisten asenteissa, mutta sitä on
nähtävissä myös yhteiskunnan rakenteissa: lihavat ihmiset kokevat syrjintää niin työpaikoilla kuin terveydenhuollossa.

•

Kehorauhaan kuuluu olennaisesti se, että saa rauhan negatiiviselta kehopuheelta. Vaikka usein ajatellaan, että itseen kohdistettu kritiikki olisi suunnattu vain omiin ominaisuuksiin, sillä on
haitallisia vaikutuksia niin itseen kuin muihin ympärillä oleviin.
Omien kehollisten ominaisuuksien arvostelemisella ja arvottamisella kritisoi tiedostamattaan kaikkia niitä, joilla on samanlaisia ominaisuuksia.

•

Kehorauhan turvaamiseksi on tärkeää tunnistaa, tunnustaa ja
purkaa omia ongelmallisia ajatusmalleja ja asenteita, jotka usein
juontavat juurensa laihdutuskulttuuriin ja läskifobisiin rakenteisiin. Olennainen osa kehorauhaa on kiinnittää huomiota tapoihin,
joilla puhuu esimerkiksi erilaisista kehoista, ulkonäöstä, liikkumisesta ja syömisestä.

•

Kehosuhdetta on mahdollista työstää hyväksyvämmäksi erilaisten
kehorauhaa ajavien liikkeiden avulla, mutta myös opettelemalla itsemyötätuntoa, seuraamalla erilaisia ja eri kokoisia ihmisiä
sosiaalisen median kanavissa, sekä opiskelemalla aiheesta lisää.

•

Kehorauhaa on myös oikeus fyysiseen koskemattomuuteen - se
tarkoittaa sitä, että ihmisellä on oikeus määritellä, millä tavoin
häntä saa koskea fyysisesti.

Onko tekemiselle varattu riittävästi tilaa?
Mahtuuko tilassa liikkumaan luontevasti?

Lyhyesti kehorauhasta
•

Kehorauhalla halutaan edistää ja tuoda näkyväksi ihmisen suhdetta niin omaan kehoonsa kuin muiden kehoihin. Sillä halutaan
varmistaa, että jokaisen kehoa kunnioitetaan sellaisena kuin se
on, kokoon ja toimintakykyyn katsomatta. Kenenkään kehoa ei
kommentoida tai kosketa ilman lupaa.

•

Esteenä kehorauhalle voi olla suorituskeskeisyys, laihdutuskulttuuri ja läskifobia.

•

Laihdutuskulttuuri on opittuja asenteita ja uskomuksia ulkonäköä, lihavuutta ja lihomista, liikkumista, ravintoa ja terveyttä kohtaan. Laihdutuskulttuurin ytimessä on vahingollinen ajatus siitä,
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Opi lisää
Toimijoita
Syömishäiriöliitto: Syömishäiriö on sairaus, josta
voi toipua.
https://syomishairioliitto.fi/
Etelän-SYLI ry
https://etelansyli.fi/
Pehmee
https://www.pehmee.com/
Liikkeitä
Body Positivity
Health At Every Size Community Resources –
HAES Community
https://haescommunity.com/
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2.7
Rakenteet kuntoon
Yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden rakentaminen lähtee rakenteista. Organisaatiotasolla luodaan ympäristöä, jossa työntekijät,
vapaaehtoiset, harrastajat ja muut henkilöt
toimivat yhdessä toistensa kanssa. Tämän
vuoksi organisaation rakenteella ja toimintatavoilla on suuri vaikutus näiden ihmisten
yhdenvertaisuuteen. Hyvinvoivissa yhteisöissä ihmisillä on myös enemmän resursseja
huolehtia itsestään ja toisistaan. Turvallisempi toimintaympäristö tulisikin ottaa pitkäjänteiseksi tavoitteeksi, jota kohti voidaan pyrkiä
sekä pienillä teoilla että isoilla muutoksilla.

ilmaiseksi. Korvauksen maksaminen tehdystä työstä on olennainen osa yhdenvertaisuuden edistämistä.
Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen
on hyvä ottaa tavalla tai toisella mukaan koko
työ- tai harrastusyhteisö ja mielellään myös
toiminnan kohderyhmä. Osallistuminen voi
tarkoittaa palautekyselyyn vastaamista, yhteisiä seminaareja tai reflektointipalavereja. Voi
olla hyvä myös valita henkilö tai työryhmä,
joka on vastuussa suunnitelman laatimisesta
ja toteutuksesta.
Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on hyvä
määritellä pitkän ajan tavoitteet sekä konkreettisia tekoja, jotka vievät tavoitteita kohti.
Lisätietoa ja hyviä perusohjeita yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon löytyy Oikeusministeriön Yhdenvertaisuus-sivuilta.
Muissakin tapauksissa kannattaa hyödyntää yhdenvertaisuuden eteen jo tehtyä arvokasta työtä. Mahdollisuuksien mukaan voi
kutsua organisaation ulkopuolisen asiantuntijan kouluttamaan henkilökuntaa esimerkiksi antirasistiseen tai sukupuolisensitiiviseen
toimintaan. Jos budjetti ei anna tälle myöten, löytyy netistä useita hyviä maksuttomia
oppaita eri teemoista.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
Yhdenvertaisuuden edistäminen ei tapahdu
hetkessä, vaan se vaatii sitoutumista ja jatkuvaa toiminnan reflektointia. Organisaatiossa
olisikin hyvä tehdä pitkän ajan yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa huomioidaan erikseen
tässäkin oppaassa esitellyt turvallisemman
harrastustoiminnan osa-alueet. Näin voidaan
huolehtia siitä, että teemat myös jäävät osaksi toimintaa. Suunnitelmassa kannattaa konsultoida toimintaan osallistuvia ihmisiä sekä
erityisesti vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Avusta kuuluu myös maksaa, sillä vähemmistöjen ei tulisi joutua kouluttamaan ketään
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Yhdenvertaisuuden parantaminen ei voi olla
vain sanahelinää – aihe, josta puhutaan vain
siksi, koska se näyttäytyy ajankohtaisena.
Ajankohtaisuus kumpuaa oikeasta tarpeesta
muuttaa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja,
jotka saattavat olla hyvinkin syvään juurtuneita. Yhdenvertaisuuden tulisi olla toiminnan ytimessä, mutta usein se ei ole, jolloin
organisaatiolta vaaditaan tahtoa panostaa
ajallisia ja taloudellisia resursseja asian muuttamiseen. Uusien normien pystyttäminen voi
vaatia aluksi enemmän, mutta edistää hyvää
kehitystä pitkällä aikavälillä.

tävä muutos seuraa joustavasta ja sallivasta
oppimisilmapiiristä. Sen sijaan, että valvottaisiin tarkkaan toisten tekemisiä, on hyvä
panostaa sellaiseen ilmapiiriin, jossa on turvallista sekä myöntää omat virheensä että
tuoda esiin kehitysehdotuksia. Turvallisemmassa työ- tai harrastusyhteisössä puututaan
tiukasti syrjintään ja häirintään, mutta annetaan tilaa mokille ja kasvulle.
Yhteiset koulutustilaisuudet voivat olla hyviä
paikkoja edistää jatkuvan oppimisen ilmapiiriä. Voidaan myös järjestää säännöllisesti
tilaisuuksia, joissa pääsee reflektoimaan omaa
työskentelyään muiden kanssa. Ylipäätään on
hyvä varata aikaa toiminnan suunnittelulle
sekä jälkipurkamiselle. Suunnittelu, kouluttautuminen ja reflektointi ovat oleellinen osa
toimintaa, mutta ne saattavat jäädä helposti
muiden kiireiden jalkoihin. Tähän on tärkeää
kiinnittää huomiota myös silloin, kun organisaation ulkopuolinen henkilö tulee vetämään
esimerkiksi työpajaa. Palkkauksen tulisi siis
kattaa myös taustatyöhön kuluva aika.

Muutos vaatii myös rohkeutta, välittämistä ja
kykyä tarkastella omaa toimintaa kriittisesti.
Erityisesti sellaisten projektien yhteydessä,
joissa tähdätään esimerkiksi antirasistiseen
toimintaan, on oltava tarkkana, etteivät hyvät
aikeet kaadu huonoon toteutukseen. Ruskeiden Tyttöjen sivuilta löytyy Oletko tekemässä antirasistista projektia? -artikkeli, jonka
kysymyksiä voi käyttää reflektoinnin tukena.
Monet artikkelin huomioista toimivat myös
projektien kohdalla, joissa keskitytään muihin vähemmistökysymyksiin. Yhdenvertaisuuden huomioiminen ei tarkoita, että kaikki
olisi muutettava saman tien, mutta se tarkoittaa äänen ja tilan antamista niille, joiden on
vaikeampi saada sitä. Tämä tarkoittaa välillä
myös sitä, että on itse hiljaa sivussa ja antaa
muiden tehdä.

Jotta organisaatiossa voitaisiin tehdä yhdenvertaisuutta lisääviä toimenpiteitä, on hyvä
tunnistaa tekijöitä, jotka saattavat rajoittaa
kehitystä. Iso-Britanniassa eräässä tutkimuksessa selvitettiin syitä, miksi nuorisotyöntekijät eivät toimi antirasistisesti. Näitä on
esitelty seuraavalla sivulla. Yhdenvertaisuustyön haasteet voivat olla moninaisia, mutta
syiden eritteleminen helpottaa työntekijöiden
tukemista ja esteiden purkamista.

Työyhteisö kehittyy yhdessä
Kukaan meistä ei ole täydellinen, hyvyyttä
huokuva, yhdenvertaisuuden sankari, vaan
olemme myös erehtyväisiä, jääräpäisiä, tietämättömiä ja itsekkäitä. Niinpä oikeasti kes-

Miksi nuorisotyöntekijät eivät toimi
antirasistisesti?
Pelko ja epävarmuus
Pelätään, että sanoo jotakin väärin ja vaikutetaan itse rasisteilta. Pelätään rasismiin puuttumisen tai siitä puhumisen vaikeuttavan suhdetta nuoriin.

Väsymys ja laiskuus
On helpompaa olla puuttumatta. Työntekijöillä ei ole aikaa ja resursseja oikeasti puuttua asioihin.

Tietämättömyys
Liian vähän tietoa ja ymmärrystä rasismista. Työntekijöillä ei ole koulutusta antirasistiseen nuorisotyöhön. Antirasistinen toiminta vaatisi
paljon lisätyötä, tiedonhakua ja aikaa suunnittelulle.

Kieltäminen
Kielletään ongelman olemassaolo työpaikalla tai toiminnassa. Koetaan, että syrjinnän vastustaminen on vähemmistöön kuuluvien
työntekijöiden tehtävä. Pelätään työhön liittyviä riskejä. Syrjinnän
kohtaaminen on masentavaa.

Organisaation haasteet
Antirasismi ei ole prioriteettina toiminnassa, ja vaikka asian tärkeys
tunnistettaisiinkin, ei se välttämättä näy konkreettisesti toiminnassa. Aiemmat toimenpiteet eivät ole toimineet. Työntekijät eivät saa
tarpeeksi tukea kollegoilta ja esihenkilöiltä.

Lähde: Open talk, open minds: antiracist education for young people
http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/4369/1/ThomasOPENTALK.pdf
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Yhdenvertaisuus
työyhteisössä

ei voi yksin toimia vähemmistöryhmän äänenä. Onkin pidettävä huolta siitä, ettei kehitystyö jää yksittäisten työntekijöiden harteille,
vaan koko työyhteisö osallistuu siihen. Siksi
on tärkeää tehdä järjestelmällinen ja kattava
yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hyvä työyhteisö tukee erilaisia työntekijöitä ja
heidän moninaisia tarpeitaan. Yhdenvertaisuuden kehittäminen koskee myös työyhteisöä, ja onkin tärkeää miettiä, miten voimme
edistää antirasismin, sukupuolisensitiivisyyden ja esteettömyyden tavoitteita työpaikalla.
Emme siis työyhteisössäkään oleta ihmisten
sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, toimintakykyä tai taustaa. On myös tärkeää tunnistaa mahdolliset syrjivät asenteet itsessä ja
kiinnittää niihin huomiota erityisesti silloin,
kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä tai päätetään vastuutehtävistä.

Pitkäjänteinen työ
Yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteinen projekti, eivätkä
työn tulokset välttämättä näy heti. Kun tehdään toimenpiteitä, joilla pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka eivät aiemmin ole
osallistuneet toimintaan esimerkiksi syrjinnän pelon takia, luottamuksen rakentamisessa saattaa kestää. Ei siis pidä olettaa, että työ
olisi turhaa, vaikka vaikuttaisikin siltä, ettei
toimintaan osallistuisikaan niitä nuoria, jotka
ehkä tarvitsisivat turvallisempaa tilaa eniten.
Sensitiivisempi ote on itseisarvo ja hyödyttää
kaikkia, ja sen eteen tehty työ kannattaa näyttää ulospäin. Palautteen kysyminen ja toiminnan julkinen reflektointi osoittaa halun
kehittyä. Avoimuus ja vastavuoroisuus on tärkeää luottamuksen rakentamisessa – vaikka
ei oltaisi vielä täysin valmiita, ollaan ainakin
menossa oikeaan suuntaan!

Työntekijöiden jaksamisesta on oleellista
huolehtia. Tämä tarkoittaa muun muassa
vähemmistöstressin vaikutusten huomioimista myös työntekijöiden kohdalla. Tukea
on tärkeää antaa erityisesti silloin, kun tehdään projekteja, joissa käsitellään syrjintää
tai muita aiheita, jotka voivat olla ohjaajalle kuormittavia. Empatiaa vaativat, vaikeat
ja stressaavat tilanteet voivat aiheuttaa työntekijöille myötätuntouupumusta. On todennäköistä, että ne työntekijät, joita puutteet
yhdenvertaisuudessa koskevat omakohtaisesti, kiinnittävät aiheisiin myös enemmän
huomiota. Vähemmistöasemissa olevien
työntekijöiden näkemyksiä on hyvä kuunnella, mutta niin, että he saavat itse määritellä, milloin he tekevät tätä koulutustyötä.
Täytyy myös muistaa, että kokemukset ovat
aina yksittäisten henkilöiden, eivätkä siis korvaa laajempaa selvitystyötä. Yksittäisen henkilön kokemus on aina arvokas, mutta kukaan
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Suunnittelussa on hyvä pohtia
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Toimenpiteet
•

Mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteet yhdenvertaisuuden
parantamisessa?

•

Mitä konkreettisia (pieniäkin) toimenpiteitä voimme heti
toteuttaa, jotta tekisimme toiminnastamme esteettömämpää
ja saavutettavampaa?

•

Miten voimme toimia niin, että huomioimme paremmin
erilaiset tarpeet?

•

Mitä askelia voimme jo heti ottaa kohti antirasistisempaa ja
sukupuolisensitiivisempää toimintaa?

•

Miten voimme viestiä saavutettavammin ja inklusiivisemmin?

Toimintaa ohjaavat arvot:
•

Kenelle teemme toimintaa?

•

Miksi teemme toimintaa?

•

Mitkä ovat toimintaa ajavat arvot?

Nykytilanteen pohdintaa:
•

Mikä toiminnassa on tällä hetkellä hyvää?

•

Missä löytyy puutteita?

•

Onko organisaatiossa selkeät toimintaperiaatteet häirintä- tai
syrjintätilanteille? Ovatko ne riittävät?

•

Kenelle ilmoitetaan turvattomista tilanteista?

•

Onko työyhteisössä vain tietynlaisia ihmisiä? Osallistuuko
toimintaan vain tietynlaisia ihmisiä?

•

Mikä voisi olla syynä tähän? Mitä asialle voisi tehdä?

•

Miten osallistujat/kohderyhmä ovat mukana toiminnan suunnittelussa?
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Opi lisää
Lyhyesti rakenteista

Toiminnan yhdenvertaisuuden kehittäminen

•

Yhdenvertaisuuden edistäminen ei tapahdu hetkessä, vaan se
vaatii sitoutumista ja jatkuvaa toiminnan reflektointia. Organisaatiossa olisikin hyvä tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa
on pitkän ajan tavoitteita sekä konkreettisia tekoja, jotka vievät
tavoitteita kohti.

Yhdenvertaisuus työelämässä
https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/yhdenvertaisuusopas

•

Yhdenvertaisuuden edistämiseen on hyvä ottaa mukaan koko
työ- tai harrastusyhteisö sekä toiminnan kohderyhmä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on hyvä konsultoida eri vähemmistöjen edustajia, mutta tästä työstä tulee myös maksaa.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/
yhdenvertaisuuden_arvioinnin_tyokalu.pdf

•

Turvallisemmassa työ- tai harrastusyhteisössä puututaan tiukasti
syrjintään ja häirintään, mutta annetaan tilaa mokille ja kasvulle.

•

Työssä on tärkeää varata aikaa myös suunnitteluun, kouluttautumiseen ja jälkireflektointiin.

•

Työntekijöiden ja osallistujien jaksamisesta on tärkeää huolehtia
erityisesti silloin, kun tehdään projekteja, joissa käsitellään syrjintää tai muita mahdollisesti kuormittavia aiheita.

•

Kun pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka eivät aiemmin
ole osallistuneet toimintaan esimerkiksi syrjinnän pelon takia,
yhdenvertaisuuteen tehdyt panostukset eivät välttämättä näy heti,
vaan luottamuksen rakentamisessa voi kestää. Tästä ei kannata
lannistua, sillä työ on aina kannattavaa ja osoittaa halun kehittyä.

Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä - Hyvin
voinnin ja terveyden edistämisen johtaminen
tinyurl.com/24-apu-THL

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/
yhdenvertaisuussuunnittelun_opas_oppilaitoksille.pdf
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/
Yhdenvertaisuussuunnittelun_opas.pdf
Pääseekö sisään?
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/
yhdenvertaisen_jarjestotoiminnan_opas.pdf
Mielenterveys ja työhyvinvointi
Mielenterveyden edistäminen työpaikalla
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/115996/THL_
OPA2014_032_verkko.pdf
Mielenterveysseurat: Myötätuntouupumus
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/wp-content/
uploads/sites/34/2016/12/Myötätuntouupumus_Nissinen.pdf
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3
TURVALLISESTA JA
SENSITIIVISESTÄ
OHJAAJUUDESTA
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Sensitiivinen ohjaaja
kannustaa kasvamaan
Sensitiivisyys on tärkeää ohjaajan työssä.
Omia uskomuksia on hyvä tarkastella kriittisesti ja miettiä, mistä ne kumpuavat. Ajattelemattomatkin lipsahdukset voivat jäädä
vaivaamaan mieltä ja vaikuttamaan nuoren
toimintaan pitkäksi aikaa. Tässä tilanteessa
nuori piti vahvana kiinni omista näkemyksistään, mutta monet herkemmät nuoret olisivat voineet jättäytyä ryhmästä ja lajin parista
kokonaan pois. Ei ole yhdentekevää, millaista
kieltä käytämme ja miten nuoret kohtaamme
- jo pienillä huomioinneilla ja kannustavalla
asenteella voimme tarjota merkittävästi turvallisempia kokemuksia harrastamisesta.

“Mulla oli joskus vuosia sit sellanen kokemus
et ohjaaja opetti kuinka yks tietty taito on semmonen et se joko on sulla tai ei oo. Ja mä olin
siin vieres silleen, et: “Anteeks mitä?” Tai tää
on just se mitä ei pidä lähtee opettaa toiselle,
niinku uskomuksia. Silloin jos toiselle sanotaan että sä et osaa tätä tai vain harva osaa
tän niin silloinhan se uskomus jää suhun ja
sit se on just se, joka rajoittaa sua sun lopun
elämää. Ehkä se oli uskomus, jonka hänkin
(ohjaaja) oli oppinut, mut niit ennakkoluuloja ja uskomuksia pitää rikkoo ennemminki.
Tää taito tai laji ei kuulu vaan miehille, vaan
kuka vain voi oppii sitä.”
-FunNet-hankkeen harrastukseen osallis
tunut nuori
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Millainen on turvallinen ja
sensitiivinen ohjaaja?
FunNet-hanke on kouluttanut harrastusohjaajiaan hankkeen aikana useamman kerran.
Eräässä koulutuksessa kävimme läpi, mitä
turvallinen ja sensitiivinen ohjaajuus sisältää.
Koulutuksen aikana kokosimme tämän listan turvallisen ja sensitiivisen ohjaajan ominaisuuksista:

sen tai harrastamisen vuoksi, vaan he voivat
hakea ryhmästä myös ystäviä ja yhteisöllisyyttä. Toisaalta toiset voivat olla paikalla vain tekemisen vuoksi. Toimintaa onkin
hyvä suunnitella niin, että nuorilla on riittävästi aikaa ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia tutustua toisiinsa niin halutessaan.
Ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä voi tukea esimerkiksi erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla, mutta myös suunnittelemalla toimintaan
enemmän pareittain tai ryhmässä tehtäviä
aktiviteetteja, joissa tutustuminen on luontevampaa.

Ohjaaja huomioi kaikki
ryhmään osallistujat
Ohjaajan tehtävänä on ottaa huomioon kaikki toimintaan osallistuvat ja varmistaa, että
jokainen pääsee toteuttamaan omaa toimijuuttaan parhaaksi katsomallaan tavalla.
Toiset ovat luonnostaan aktiivisempia osallistumaan ja keskustelemaan, mutta toiset voivat
tarvita pientä sysäystä ja kannustusta osallistuakseen. Tärkeää on myös kunnioittaa niitä, jotka eivät halua osallistua, mutta haluavat
olla kuitenkin paikalla. Ihmisillä on erilaisia
osallistumisen tapoja ja joillekin merkittäviä kokemuksia voi tarjota jo se, että saa olla
mukana, vaikkei osallistuisikaan aktiivisesti toimintaan.

Ohjaaja antaa tilaa ja
varmistaa, että kaikkien
ääni tulee kuulluksi
Ohjaajan vastuulla on ohjata ryhmää, mutta tärkeää on myös antaa tilaa keskustelulle, kysymyksille ja ryhmäläisten keskinäiselle
tutustumiselle. On olennaisen tärkeää varmistaa, että ryhmässä kaikki saavat tasapuolisesti mahdollisuuden puhua. Sensitiivinen
ja turvallinen ohjaaja kuuntelee, kysyy osallistujien mielipiteitä ja tarvittaessa jakaa
puheenvuoroja, jotta myös hiljaisemmat nuoret saavat äänensä kuuluviin.

Ohjaaja osaa huomioida osallistujien erilaiset
tarpeet. On hyvä tiedostaa, että monet nuoret eivät osallistu toimintaan pelkän tekemi-
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Ohjaaja on suunnitelmallinen

ken omaa aikaa rauhoittumiseen. Tilasta voidaan sopia jokin kohta, esim. sohva, jonne voi
mennä istumaan, jos tarvitsee tilaa rauhoittua
tai haluaa jutella ohjaajan kanssa rauhassa.

Ohjaaja on suunnitellut tuntien sisällöt ja
rakenteen huolellisesti. Ohjaaja on suunnittelussaan ottanut huomioon kohderyhmän
ja tietää, mitä tekee seuraavaksi. Ohjaaja on
valmistautunut myös mahdollisiin muutoksiin tai haastaviin tilanteisiin.

Ohjaaja asettaa rajat ja
huolehtii niistä
Ohjaajan vastuulla on asettaa ryhmälle rajat ja
huolehtia niistä. Rajat luovat turvaa ryhmälle,
vaikka ne voivat aiheuttaa myös vastustusta.
Rajojen suhteen on hyvä olla mahdollisimman läpinäkyvä. On pystyttävä perustelemaan, miksi ryhmässä toimitaan tietyllä
tavalla.

Ohjaaja ennakoi haastavat
tilanteet
Ohjaaja on perillä siitä, millaisen kohderyhmän kanssa työskentelee. Hän on ottanut huomioon, millaisia haasteita juuri tämä
kohderyhmä voi kokea ja on tämän perusteella tehnyt ennakkovalmisteluita tai suunnitelman mahdollisten haastavien tilanteiden
ratkaisemiseksi. On hyvä muistaa, että kaikkia
haasteita tai tarpeita ei voi nähdä päällepäin.
Siksi onkin tärkeää, että ryhmää suunnitellessa otetaan myös mahdolliset haasteet huomioon, vaikka ne eivät lopulta toteutuisikaan.
Esimerkki 1: Ryhmässä on yksi transtaustainen tyttö ja ryhmä on menossa uimaan.
Ohjaaja on ottanut etukäteen yhteyttä uimahalliin ja selvittänyt, missä tyttö voi vaihtaa
vaatteet turvallisesti.
Esimerkki 2: Ohjaaja pohtii, että ryhmässä voi olla osallistujia, jotka kärsivät ahdistuksesta ja sosiaalisten tilanteiden pelosta.
Ohjaaja ottaa tämän huomioon suunnitellessaan ryhmää: Hän aloittaa kokoontumisen yhteisellä fiilisringillä, jossa jokainen voi
jakaa sen hetkisiä fiiliksiään. Tämän lisäksi käydään läpi yhdessä sovittuja sääntöjä ja
turvallisemman tilan periaatteita, sekä miten
toimitaan jos alkaa ahdistaa tai tarvitsee het-
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ketään, tai kieltää mielenterveyshaasteista
puhumista, mutta on hyvä muistaa, mitä tarkoitusta varten ryhmässä ollaan ja kuinka jotkin aiheet voivat olla arkaluontoisia toisille ja
siten aiheuttaa turvatonta oloa. On ymmärrettävää, että omia kokemuksiaan haluaa jakaa,
mutta on tärkeää myös kunnioittaa muiden
rajoja. Aina kaikilla ei ole voimavaroja ottaa
vastaan toisten kokemusten tunnetaakkaa.
Yhtenä keinona tällaisiin tilanteisiin voisi olla
sopia ryhmäläisten kanssa, että kysytään aina
muiden suostumus ennen kuin jaetaan arkaluontoisia kokemuksia.

Rajoja voidaan pohtia myös yhdessä ryhmän
kanssa: Mistä asioista on ok puhua ryhmässä? Millaiset puheenaiheet ja asiat voivat
olla arkaluontoisia ryhmäläisille ja aiheuttaa
ahdistusta? Mitä on sallittua tehdä ja mitä ei?
Miten toimitaan ja keskustellaan niin, että
kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olla? Miten
toimitaan, jos joku ei kunnioita toisten rajoja
ja esimerkiksi käyttäytyy toista kohtaan vihamielisesti?

Esimerkki 2: Urheilujoukkueessa syntyy kitkaa kahden ryhmäläisen välille. Toinen jäsenistä haukkuu toista halventavilla termeillä.
Tällaisia tilanteita ei voi ohittaa vain olankohautuksella, vaan ohjaajan on puututtava
kaikkiin vihamielisiin ja syrjiviin tilanteisiin
tiukasti ja välittömästi. Ohjaajan vastuulla on
vetää rajat, millaista käytöstä ryhmässä sallitaan. Mikäli tilanteisiin ei välittömästi puututa, se heikentää yhteisiä sääntöjä ja ennen
kaikkea ryhmän turvallisuutta.

Esimerkki 1: Ryhmän jäsen on kokenut traumaattisia asioita ja hän hakee hyväksyntää
ja nähdyksi tulemista kertomalla yksityiskohtaisesti kokemuksistaan ryhmässä. Pari
muuta ryhmäläistä haluaa myös jakaa omia
kokemuksiaan ja pian keskustelu muistuttaa
enemmän ryhmäterapiaa kuin vapaa-ajan toimintaa. Muut ryhmäläiset kuuntelevat hiljaa
ja osa on silminnähden ahdistunut keskustelun teemoista. Viimeistään tässä vaiheessa
ohjaajan on otettava langat käsiinsä ja ohjattava keskustelua kevyemmille urille: ohjaaja
voi sanoa, että tarkoituksena ei ole hiljentää

Konflikti- ja häirintätilanteiden jälkeen on
tärkeä huolehtia syrjityksi tai kiusatuksi tulleen nuoren hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Nuoren kanssa on hyvä käydä läpi tilanne
kahden kesken ja keskustella siitä, miten nuori toivoo, että asia huomioitaisiin jatkossa. On
tärkeää myös, että konfliktitilanne käydään
yhdessä ryhmän kanssa läpi, kun tilanne ja
tunteet ovat rauhoittuneet. Käsittelemättömät
tunteet ja kokemukset voivat kyteä pinnan
alla ja nousta myöhemmin esiin yllättävissä
tilanteissa esimerkiksi ongelmallisena käytöksenä. Tilanteen purkaminen ryhmän

kanssa myös osoittaa, että ohjaaja huomioi
ja kunnioittaa ryhmän jäsenten tunteita ja
kokemuksia. Asian käsittely yhdessä toimii
myös merkkinä sille, että vihamielinen käyttäytyminen otetaan vakavasti.
On hyvä, että ryhmässä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, keskustelukulttuurista ja
turvallisemman tilan periaatteista heti ryhmän kokoontumisen alussa. Kun säännöt on
laadittu yhdessä, niihin voidaan palata tarvittaessa ja niihin voi myös vedota konfliktitilanteissa. Omia tunteitaan tai tarpeitaan
ei ole aina helppo ilmaista, mutta turvallisemmassa ilmapiirissä tätäkin on mahdollista opetella yhdessä.

Ohjaaja suhtautuu kriittisesti
normatiivisuuteen ja syrjiviin
rakenteisiin
Turvallinen ja sensitiivinen ohjaaja tunnistaa yhteiskunnassamme vallitsevia normeja
ja osaa suhtautua niihin kriittisesti. Normit
itsessään eivät ole huono asia - ne voivat parhaimmillaan toimia ohjenuorina ja tukipilarina yhteisöille. Pahimmillaan ne voivat
kuitenkin sulkea ihmisiä ulkopuolelle ja toimia perusteluna vihamieliselle käytökselle ja
rakenteelliselle syrjinnälle. Siksi on tärkeää,
että ohjaaja kykenee tarkastelemaan normeja
kriittisesti, jotta hän osaa tarvittaessa puuttua
niiden ylläpitämään syrjintään.

Ohjaaja on
sukupuolisensitiivinen
Turvallinen ja sensitiivinen ohjaaja ymmärtää
sukupuolisensitiivisyyden tärkeyden. Ohjaaja
tiedostaa, tunnistaa ja tunnustaa eri sukupuo-
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liin liitettyjä odotuksia ja asenteita, joita ilmenee niin yksilöiden ja yhteisöjen keskuudessa
kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Ohjaaja pyrkii toiminnallaan kyseenalaistamaan
sukupuoleen liitettyjä rajoittavia käsityksiä.
Sukupuolisensitiivinen ohjaaja ei pyri häivyttämään eri sukupuoliin liitettyjä piirteitä olemattomiin vaan pikemminkin tekemään tilaa
erilaisille tavoille ilmentää ja toteuttaa omaa
sukupuoltaan. Sukupuolisensitiivisyyttä on
myös sukupuolen jättäminen huomiotta silloin, kun se ei ole merkityksellistä.

minko kaverillisesti vai pidänkö enemmän
etäisyyttä? Kuinka paljon on tarpeen jakaa
henkilökohtaisia asioitani tai kokemuksiani? Miten kaverillinen käytökseni vaikuttaa
ryhmään? Samanikäisten ja -henkisten osallistujien kanssa voi olla helpompi ystävystyä,
mutta vaarana on, että se vaikuttaa ryhmädynamiikkaan eli ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin negatiivisesti. Osasta ryhmän jäsenistä
voi tuntua, että he ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa ryhmäläiseen, joka on kaverillisemmissa väleissä ohjaajan kanssa. Ohjaajalla
on myös vastuu rajojen vetämisestä ryhmälle,
ja se voi tuntua vaikeammalta jos suhde ryhmän jäseniin on kaverillinen.

Esimerkki: Ryhmässä käydään keskustelua
siitä, millainen on oikea mies. Yhden ryhmäläisen mielestä mies ei itke tai näytä tunteitaan. Ohjaaja voi tarttua tähän käsitykseen
ja lähteä purkamaan sitä yhdessä koko ryhmän kanssa: Miksi miehet eivät saisi näyttää
tunteitaan? Mitä tunteille sitten pitäisi tehdä,
jos niitä ei saa näyttää? Mitkä asiat muuttuisivat, jos miesten olisi sallittua näyttää tunteitaan ja itkeä? Keskustelemalla ja yhdessä
stereotypioita pohtimalla puretaan rajoittavia ja haitallisia käsityksiä.

aikuista. Jo yhden turvallisen aikuisen läsnäolo voi antaa korjaavia kokemuksia ja tukea
nuoren kehitystä. Siksi nuoria ohjatessa voi
olla parempi ottaa aikuisen rooli kaverin roolin sijaan.

Esimerkki 1: Ohjaaja ja ryhmäläinen ovat
tutustuneet ryhmän aikana. He ovat viettäneet yhdessä aikaa ryhmän ulkopuolella
ja keskustelevat ryhmän aikana edellisestä
tapaamisestaan. Ohjaaja ja ryhmäläinen keskittyvät jutteluun, eikä ohjaaja huomaa, että
yhdellä nuorella on vaikeuksia päästä tehtävässä eteenpäin. Ohjaajan ja ryhmäläisen juttelu häiritsee keskittymistä ja aiheuttaa muille
myös ulkopuolisen olon.

Ohjaaja on aikuinen
Turvallinen ja sensitiivinen ohjaaja on aikuinen ja vastuussa ryhmästä. Ryhmäläiset pystyvät luottamaan ohjaajaan ja siihen, että hän
pyrkii toiminnallaan tekemään mahdollisimman turvallisen ilmapiirin osallistujille. Ryhmäläisillä on myös vastuunsa turvallisemman
ilmapiirin luomisessa, mutta lopullinen vastuu ryhmän toimivuudesta on ohjaajalla.

Esimerkki 2: Ohjaaja on ystävystynyt ryhmän jäsenen, T:n kanssa. He ovat hyvissä väleissä keskenään, mutta T ei tule erään
toisen ryhmäläisen, K:n, kanssa toimeen. T
naljailee K:lle jatkuvasti. T selittää sen olevan
vain vitsiä, kun K pyytää T:tä lopettamaan.
Tässä vaiheessa ohjaajan olisi tärkeää puuttua
tilanteeseen, mutta hänen ja T:n kaverillinen
suhde nostaa kynnystä tehdä asialle jotain.

Ohjaajan on hyvä pohtia omaa roolia suhteessa ryhmäläisiin, etenkin silloin kun ohjaaja
ja ryhmäläiset ovat lähekkäin iältään: Toi-

Nuorten kanssa työskennellessä on hyvä tiedostaa, että kaikilla nuorilla ei ole elämässään montaakaan, jos edes yhtä, turvallista
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tavasti - voisiko tätä aihetta kuitenkin käsitellä vaikka tällaisesta näkökulmasta?”

Sensitiivisellä ohjaajalla on
tuntosarvet koholla
Sensitiiviseltä ohjaajalta vaaditaan monenlaisia taitoja, tunneälykkyyttä ja kykyä olla niin
sanotusti tuntosarvet pystyssä. Yksi tärkeimmistä taidoista on kyky olla läsnä ja kohdata ihmiset sellaisina kuin he ovat. Ohjaajan
rauhallinen ja lämmin läsnäolo virittää osallistujat tilanteeseen ja auttaa keskittymään
hetkeen.

tään kuulumisia ja tarpeita: “Miten menee?
Haluisitsä kahvia tai vettä tai jotain?” Ohjaajan läsnäolo ja aito kiinnostus voi olla merkittävä asia osallistujalle. Nähdyksi ja kuulluksi
tuleminen voi kantaa nuorta pitkälle. Etenkin nuorten kanssa työskennellessä ohjaajalla
on mahdollisuus tukea nuorta sanoittamaan
tarpeitaan ja tunteitaan, joista voi olla muuten vaikea puhua. Siksi on tärkeää kuunnella ja olla läsnä. Ohjaajalla ei aina tarvitse
olla ratkaisuja - voi olla paljon hedelmällisempää miettiä yhdessä osallistujan kanssa,
mitä hän juuri sillä hetkellä tarvitsee. Kannustamalla osallistujaa pohtimaan tunteitaan
ja tarpeitaan, ohjaaja tukee osallistujaa myös
tunnistamaan ja ilmaisemaan niitä jatkossa
selkeämmin.

Turvallisemman toiminnan perustana on
ennakkoon mietitty rakenne, johon sekä
ohjaaja että osallistuja voivat luottaa. Ajanhallinta ja yhteiset säännöt luovat turvallisempaa ilmapiiriä ja toimivat myös ohjaajan
tukena. Aikataulujen noudattaminen voi tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta siitä on hyvä
keskustella osallistujien kanssa: Milloin aloitetaan? Milloin lopetetaan? Kuinka paljon saa
olla myöhässä? Entä jos ei pääsekään paikalle, miten sellaisessa tilanteessa toimitaan? On
tärkeää luoda toiminnalle sellaiset puitteet,
jotka tukevat sekä ohjaajaa työssään, mutta myös antavat selkeät ja turvalliset raamit
osallistujille.

Kannustava ja lämmin työote kantaa ohjaajaa
pitkälle myös muissa tilanteissa. Kun ohjaaja
kannustaa nuorta jännittävän tilanteen edessä, hän osoittaa, että uskoo nuoren kykyihin.
Kannustavuus ei kuitenkaan tarkoita sitä,
ettei voisi antaa palautetta. Kannustamisen
voisikin ajatella olevan näkökulma - esimerkiksi jos nuori on kirjoittamassa kappaletta,
joka käsittelee mahdollisesti arkaluontoisia
aiheita, ohjaaja voi silti olla kannustava: “Hei,
tykkään siitä miten olit käyttänyt sanoja oival-

Sensitiivinen ohjaajuus ja turvallisemman
ilmapiirin luominen lähtee yksinkertaisista
asioista, kuten osallistujien huomioimisesta:
tervehditään kaikkia, katsotaan silmiin, kysy-
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tyä ja tarkkailla tilannetta. Oli toiminta mitä
tahansa, ei ole tarkoituksena, että ohjaaja on
itse koko ajan äänessä ja tekemässä, vaan
on annettava tilaa myös osallistujille tehdä, puhua ja osallistua. Tällöin ohjaaja voi
ottaa askelen taaksepäin ja seurata tilannetta etäämmältä: Millainen ilmapiiri ryhmässä
on? Millaiset välit ryhmäläisillä on? Ottaako joku enemmän tilaa itselleen? Entä vetäytyykö joku toinen? Mistä se johtuu? Onko
ryhmän dynamiikka tasapainoinen vai jakautuvatko puheenvuorot tai toimintamahdollisuudet epätasaisesti? Mitä voi ohjaajana tehdä
tilanteen korjaamiseksi?

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen ei ole aina helppoa, mutta sitä
kannattaa opetella yhdessä nuorten kanssa.
Rakentavan palautteen saaminen, vastaanottaminen ja antaminen ovat tärkeitä taitoja
elämässä, sillä palaute osoittaa, missä on vielä työstettävää. Se antaa tienviittaa oikeaan
suuntaan. Rakentavakin palaute on kuitenkin osattava perustella, muuten se on vain
kritiikkiä. Rakentavan palautteen tavoitteena
on rakentaa ja auttaa kehittymään.
On tärkeää myös antaa nuorille tilaa tehdä rauhassa, omalla tahdillaan. Tarjoamalla
vaihtoehtoja eri tavoin tekemiselle, ohjaaja
varmistaa, että kaikki saavat osallistua itselle sopivalla tavalla. Toiset nauttivat yhdessä
tekemisestä, ja toisille antoisampaa on se, että
saa olla mukana ryhmässä, mutta tehdä yksin.

Tunnetaitojen opettelu ja omien tunteiden
tunnistaminen on tärkeä työkalu ohjaajalle.
Kun tunnistaa omat tunteensa, osaa sanallistaa ne ja ymmärtää, mistä ne kumpuavat,
on helpompi olla tukemassa nuoria tunteiden käsittelyssä.

Tunnetaidot ohjaajuuden
tukena
Sensitiiviseltä ohjaajalta vaaditaan itseltään
paljon herkkyyttä ja kykyä havainnoida ryhmän ja osallistujien tunneilmastoa. Toiset
ohjaajat ovat luonnostaan enemmän tuntosarvet koholla, mutta herkkyyttäkin voi
onneksi opetella. Opettelun voi aloittaa itsestä
havainnoimalla omia tunteita ja kehon reaktioita eri tilanteissa: Millaisia tunteita tämä
minussa herättää? Miltä kehossani tuntuu
tällä hetkellä? Mistä reaktioni syntyvät? Piiloutuuko päällimmäisen tunteen alla jokin
toinen tunne?
Herkkyydessä tärkeintä onkin kyky pysäh-
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HARJOITUS: Pidä tunnepäiväkirjaa
Kirjaa ylös päivän aikana kokemiasi tunteita tai tunnetiloja. Pohdi
seuraavia asioita:
•

Miltä tunteet ja tunnetilat tuntuvat?

•

Onko tunne myönteinen, negatiivinen, jotain muuta tai jotain
siltä väliltä?

•

HARJOITUS: Ohjauksen jälkeinen
tunnepäiväkirja
Kirjaa ylös ohjauksen aikana kokemiasi tunteita tai tunnetiloja.
Voit hyödyntää pohdinnassasi edellisen harjoituksen kysymyksiä.
Pohdi myös:
•

Vaikuttiko tunnetila tapaasi ohjata?

Onko tunne suuri, pieni vai jotain siltä väliltä?

•

Oliko vaikutus positiivinen vai negatiivinen?

•

Siedätkö kyseistä tunnetilaa vai koitatko päästä tunteesta eroon?

•

•

Missä kohtaa kehoa kyseinen tunne tuntuu?

Jos tunteet vaikuttivat ohjaamiseesi hallitsevasti tai negatiivisesti,
mitä olisit voinut tehdä toisin, ettei näin olisi käynyt?

•

Kykenetkö tunnistamaan, mistä kyseinen tunnetila johtuu?

•

•

Onko tunnetila omasi vai onko se peilausta jostain muusta tai
jonkun muun tunnetilasta?

Jos tunnetila ei vaikuttanut ohjaamiseesi, pohdi, miksi ei: Teitkö
tietoisia valintoja antaa tunteen olla vaikuttamatta? Käsittelitkö
tunteitasi jo ennen ohjaustilannetta?

Pidä kirjaa tunteistasi ja tunnetiloistasi muutaman päivän ajan. Huomioi, minkälaisia tunteita sinulla on päivien mittaan ollut. Seuraa,
onko tiettyjä tunteita tai tunnetiloja ilmennyt samoihin aikoihin,
samankaltaisissa tilanteissa tai esimerkiksi tietyssä ympäristössä, kenties tiettyjen ihmisten parissa. Onko näissä ympäröivissä tekijöissä
jotakin sellaista, mihin voit seuraavan kerran vaikuttaa?
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Miksi on tärkeää, että ohjaaja
on sensitiivinen ja turvallinen?
Sensitiivisellä ja turvallisella kohtaamisella
tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi omana arvokkaana
itsenään.

Turvattomilla ja epäsensitiivisillä kohtaa
misilla voi olla kauaskantoisia ja vakavia
seurauksia - ne voivat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen itsetuntoon ja omanarvontunteeseen. Turvattomuus synnyttää myös
osattomuuden tunnetta. Toiminta ei huomioi kaikkia paikalla olevia, vaan jättää osan
osallistujista ulkopuolelle. Turvaton ja epäsensitiivinen toiminta voi olla tahatonta ja
johtua tietämättömyydestä, mutta toisinaan
se on tarkoituksenmukaista syrjintää, jolloin
se heijastaa toiminnan järjestäjän omia asenteita. Tarkoituksenmukaiseen syrjintään on
aina tärkeä puuttua. Jos huomaa omassa organisaatiossaan syrjivää käytöstä, on hyvä viedä asia viedä eteenpäin jollekin turvalliselle
taholle, esimerkiksi esihenkilöille. Syrjintää
kokevat osallistujat ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa ja sen vuoksi on tärkeää
huolehtia, että he eivät joudu kantamaan vastuuta asian selvittämisestä. Tietämättömyydestä johtuvissa syrjintätilanteissa on tärkeää,
että toimija ottaa vastuun tilanteesta. Osaamistaan toimija voi kehittää opiskelemalla
turvallisuuteen ja turvattomuuteen liittyviä
teemoja ja myös jakamalla oppimaansa tietoa muille. Toimijan on ymmärrettävä, että
on tärkeää puuttua syrjivään käytökseen, kun
sitä kohtaa.

Sensitiiviset ja turvalliset kohtaamiset ovat
olennaisia, kun halutaan taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja toimia. Sensitiivisellä toiminnalla parannetaan ihmisen
edellytyksiä rakentaa ja elää sellaista elämää,
joka on hänelle tärkeää ja merkityksellistä.
Sensitiivinen ja turvallinen läsnäolo voi antaa
arvokkaita kokemuksia kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, sekä vahvistaa niin itsetuntoa
kuin myötätuntoista minäkuvaa.
Sensitiivisellä ja turvallisella ohjaamisella
tavoitellaan sitä, että sukupuolesta, seksuaalisuudesta, ihonväristä, toimintakyvystä
ja muista ihmisyyden puolista riippumatta jokainen voi olla oma itsensä. Sensitiivisen ohjaamisen tavoitteena on myös se, että
jokainen voi ilmaista omaa ainutlaatuista
identiteettiään turvallisesti, omaa kokemusta kunnioittaen. Lisäksi tavoitellaan sitä, että
toimintaan osallistuva nuori oppii arvostamaan ja suhtautumaan myötätuntoisesti ja
hyväksyvästi niin itseensä kuin muihin.
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Epäsensitiivisyys ja kritiikitön normatiivisuuden noudattaminen voi olla esteenä aidolle kohtaamiselle. Se ylläpitää ongelmallisia
ennakkokäsityksiä, oletuksia ja kielenkäyttöä. Huolimaton ja epäsensitiivinen kohtelu
voi aiheuttaa osallistujalle pelkoja ja epävarmuuksia, mutta myös syventää niitä. Epäsensitiivisyys voi aiheuttaa tunteen ulkopuolelle
jätetyksi tulemisesta. Lisäksi epäsensitiivisillä käytännöillä voidaan synnyttää ja ylläpitää
väärää tietoa sekä aiheuttaa haluttomuutta
käyttää palveluita.
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Oman toiminnan peilaaminen
auttaa kehittymään
On tärkeää muistaa, että olemme ihmisiä,
inhimillisiä ja erehtyväisiä. Vaikka kuinka
pänttäisi ja ahmisi kaiken maailmasta löytyvän tiedon, tulisi eteen silti yllättäviä tilanteita, joihin ei ole osannut varautua. Siksi on
hyvä opetella myös armollisuutta itseään kohtaan. Jos jossain tilanteessa erehtyy tai mokaa,
on tärkeää kantaa vastuu erheestään, pyytää
anteeksi ja ottaa opikseen.

palautetta muulloinkin kuin vain ryhmän
tai toiminnan päätyttyä. Kun ohjaaja ilmaisee halunsa kehittyä ohjaajana, se voi luoda
osallistujille turvaa ja vahvistaa luottamusta
siihen, että osallistujien kokemuksilla ja mielipiteillä on merkitystä. Se voi tuoda myös
ohjaajaa lähemmäs osallistujia - oman erehtyväisyytensä ja inhimillisyytensä näyttäminen
on sallittua. Joissain tilanteissa se voi toimia
myös voimaannuttavana kokemuksena osallistujille. On hyväksyttävää sanoa: “Pahoittelen, tähän en tiedä vastausta, mutta lupaan
selvittää tämän ensi kertaa varten” tai “En tiedä, mutta selvitetään tämä yhdessä!” tai “Nyt
en osaa tätä, osaisikohan joku auttaa minua
tässä?” On kuitenkin muistettava, että on eri
asia ottaa osallistujat mukaan arkipäiväiseen
ongelmanratkaisuun kuin odottaa vähemmistöön kuuluvien osallistujien opettavan
tai kouluttavan ryhmää vähemmistöasioista.

Ohjaajan yksi tärkeimmistä työkaluista onkin
kyky reflektoida eli peilata omaa työskentelyään: Missä onnistuin? Minkä olisin voinut
hoitaa paremmin? Miten mokat voitaisiin jatkossa välttää? Miten kehitän työskentelyäni,
jotta seuraava kerta menee paremmin? Mitä
opin tilanteesta? Omaa työskentelyä tarkastelemalla voi kehittyä ammattilaisena ja oppia
lisää itsestään. Työn reflektointi antaa tilaa
ammatilliselle kasvulle ja toimii myös omanlaisena mittarinaan, kun pohtii omaa kehitystään ohjaajana: “Vuosi sitten olin tuollaisessa
tilanteessa ja tässä olen tänään - katso kuinka
pitkälle olen päässyt!”

On eri asia ottaa osallistujat
mukaan arkipäiväiseen
ongelmanratkaisuun kuin
odottaa vähemmistöön
kuuluvien osallistujien
opettavan tai kouluttavan
ryhmää vähemmistöasioista.

Oman toiminnan reflektointi ja palautteiden
aktiivinen kerääminen on myös osoitus, että
toiminnan järjestäjä on kiinnostunut kuulemaan osallistujia ja kehittämään toimintaansa. Osallistujilta kannattaakin pyytää
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Työparin kanssa työskennellessä reflektoinnilla on vielä suurempi merkitys, kun kokemuksiaan pääsee jakamaan ja peilaamaan
niitä toisen kokemuksiin. Kokemusten jakaminen ja palautteen antaminen voivat vahvistaa työparin keskinäistä suhdetta, mutta
se helpottaa myös toiminnan kehittämistä.
Yhdessä haastavien tilanteiden läpikäyminen
auttaa tunnistamaan molempien vahvuuksia
ja heikkouksia, sekä purkamaan tunteita, joita eri tilanteet ovat voineet aiheuttaa.

vaikuttavia syrjiviä rakenteita ja ymmärtää
oma asemansa suhteessa niihin. On olennaista tunnistaa omat etuoikeutensa, eli niitä
tekijöitä, jotka asettavat yksilön turvallisempaan ja parempaan asemaan suhteessa muihin ihmisryhmiin. Minkä asioiden vuoksi en
kohtaa syrjintää? Mitkä seikat tekevät elämästäni helpompaa kuin jonkun muun?
Omien etuoikeuksien kohtaaminen ei ole
helppoa, vaan se voi nostattaa vaikeita tunteita. Etuoikeuksien kohtaaminen voi tuntua
myös epäreilulta, jos niitä ei tunnista omassa
elämässään. Kyse ei ole kuitenkaan yksilöstä, vaan historian saatossa muodostuneista
valtarakenteista. Omien etuoikeuksien tarkastelun tavoitteena on herätellä huomaamaan, millaiset rakenteet asettavat ihmisiä eri
lähtöviivalle - ja miten nämä rakenteet ovat
vaikuttaneet omassa elämässä. Se, että on etuoikeutettu, ei tarkoita, että olisi etuoikeutettu
kaikilla osa-alueilla tai ettei kohtaisi koskaan
mitään vastoinkäymisiä. Se tarkoittaa, että
tiettyjen ominaisuuksien (esimerkiksi ihonvärin, taustan, sukupuolen, toimintakyvyn ja
yhteiskuntaluokan) vuoksi ei joudu kohtaamaan samanlaisia esteitä tai syrjintää kuin
monet muut.

Yhdessä reflektoinnille on hyvä varata reilusti aikaa. Työyhteisön ja ohjaajien keskinäinen
suhde välittyy myös osallistujille tahtomattaankin, joten suhteen vaalimiseen kannattaa panostaa. On vaikea luoda turvallisempaa
ilmapiiriä osallistujille, jos ei tunne oloaan
turvalliseksi työparinsa kanssa. Työntekijöiden keskinäinen suhde toimii osallistujille
mallina vuorovaikutuksesta.
Etenkin haastavien kokemusten jakaminen
toisen kanssa on tärkeää, jotta tilanne ei jää
vaivaamaan ja kulkeudu tiedostamatta mukana seuraaviin ohjaustilanteisiin tai vapaa-aikaan. Työnantajan ja toimintaa järjestävän
tahon on tärkeää järjestää ohjaajalle mahdollisuus purkaa tilanteita jonkun kanssa,
jos ohjaaja työskentelee yksin.

Jos ei tunnista omia etuoikeuksiaan, voi olla
vaikeaa erottaa tilanteita, joissa ylläpidämme
syrjiviä ja ulossulkevia rakenteita. Maskuliinisia piirteitä, kuten sisukkuutta ja vahvuutta korostavassa kulttuurissa voi olla vaikeaa
tunnistaa, mikä on häirintää tai syrjintää, kun
kulttuurin normit pohjautuvat tietynlaisille
käytösmalleille. Esimerkiksi monissa urheilupiireissä osallistujalla voi olla kova paine olla
hyvä urheilija, joka ei näytä tunteitaan vaan

Etuoikeuksia vai esteitä?
Jotta omaa toimintaa on mahdollista tarkastella ja reflektoida puolueettomasti, on tärkeää tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat omaan
työntekoon ja toimintamalleihin. Näitä voivat
olla etuoikeutettu asema, omat kipupisteet ja
koetut rajoitteet.
Ohjaajan on hyvä tunnistaa yhteiskunnassa
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kestää ja mukautuu epämukaviinkin tilanteisiin. Tällaisissa piireissä kynnys huomauttaa epäasiallisesta käyttäytymisestä voi olla
korkea, koska joutuu pelkäämään leimatuksi tulemista. Turvallisuuden vaatiminen voi
tuntua nipottamiselta ihmisestä, joka itse ei
ole kokenut turvattomuutta sukupuolensa ja
ihonvärinsä vuoksi.

Armollisuus auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta

helposti ja vaikuttaa tapaan, jolla myös muut
puhuvat itsestään.

Ohjaajan työ voi olla antoisaa, mutta hetkittäin myös hyvin kuormittavaa ja haastavaa.
Onkin äärimmäisen tärkeää huolehtia omasta
jaksamisestaan, jotta pystyy olemaan ohjaustilanteissa läsnä turvallisena ja sensitiivisenä aikuisena.

Sensitiivinen ohjaaja tunnistaa myös omat
esteensä ja kipupisteensä ja niiden vaikutukset omiin toiminta- ja ajattelutapoihin. Esteitä
ja kipupisteitä voivat olla esimerkiksi ohjaajan
omakohtaiset kokemukset syrjinnästä. Jotkin aiheet voivat olla arkoja niiden omakohtaisuuden vuoksi. Ohjaaja ymmärtää, mitkä
asiat tekevät hänen elämästään haastavampaa
ja mitkä rakenteet luovat hänelle näkymättömiä esteitä. Hän tunnistaa myös, mitkä kokemukset ja tekijät vaikuttavat hänen tapaansa
toimia. Omien kipupisteiden tunnistaminen
on tärkeää, jotta ei peilaa omia kokemuksiaan nuoriin tai arvioi heitä liiaksi oman kokemuspohjansa kautta.

Ihmisten kanssa työskennellessä on vaikeaa
välttää konflikteja ja virheiden tekemistä.
Mokaaminen voi tuntua maailmanlopulta,
mutta harvoin virheillä on kuitenkaan täysin anteeksiantamattomia seurauksia. Useimmiten ne ovat korjattavissa, kun myöntää
mokanneensa, pyytää anteeksi ja ottaa opikseen. Ohjaajan työssä on tärkeää opetella
myötätuntoa ja armollisuutta itseään kohtaan. Näin on mahdollista rakentaa parempi
suhde itseensä, mutta myös ohjattaviin ryhmäläisiin. Ohjaaja toimii usein esimerkkinä
osallistujille, ja etenkin itseensä myötätuntoisesti ja hyväksyvästi suhtautuvia esikuvia
tarvitaan.

Armollisuus ja myötätuntoisuus itseä kohtaan
ei ole helppoa maailmassa, jonka keskiössä on
suorittaminen ja täydellisyyden tavoitteleminen. Armollisempaa ja myötätuntoisempaa
asennetta on kuitenkin mahdollista opetella.
Tässäkin tilanteessa tunteet ja niiden kohtaaminen ovat keskeisessä asemassa. Vaikeiden
tunteiden, kuten pelon, epäonnistumisen,
syyllisyyden ja häpeän kohtaaminen ei ole
helppoa, mutta kohtaamalla vaikeatkin tunteet voimme huomata, että ne ovat vain väliaikaisia vierailijoita. Kaikenlaisten tunteiden
salliminen on armollisuutta ja myötätuntoisuutta itseä kohtaan. Kieltämällä tunteet kiellämme myös osan itsestämme. Kun annamme
tunteiden tulla ja mennä, meidän on helpompi tarkastella niitä ja nähdä ne vaikuttimet,
jotka tunteen ovat alunperin synnyttäneet.

Turvallinen ja sensitiivinen ohjaaja siis tunnistaa niin omat etuoikeutensa kuin kipupisteensä, ja pyrkii ennen kaikkea huomioimaan
ne ohjauksessaan. Hän ymmärtää, ettei kaikilla ole samanlaisia lähtökohtia tai mahdollisuuksia kuin hänellä. Hän antaa tilaa
omille tunteilleen, mutta ei toimi kokemustensa herättämien ennakkoluulojen ja oletusten mukaisesti.

Jos ohjaaja jää mokatessaan junnaamaan
tekemäänsä virheeseen, voivottelee, velloo
ja kääntää tilanteen itseensä, se voi tuntua
osallistujista vaivaannuttavalta ja kurjalta etenkin jos mokailu kohdistui osallistujiin.
Ohjaajan käytös asettaa osallistujat tilanteeseen, jossa he joutuvat toimimaan ohjaajan
tunteiden ehdoilla sen sijaan, että ohjaaja kantaisi vastuun tekemästään virheestä. Myös negatiivinen minäpuhe heijastuu
kaikkiin ympärillä oleviin ja antaa turvattoman esimerkin suorituskeskeisyydestä, jonka mukaan täytyy olla virheetön ansaitakseen
kunnioitusta. Negatiivinen minäpuhe leviää

Omien etuoikeuksien, esteiden ja kipupisteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään
myös muita.
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siitä? Oppiminen ja oppien siirtäminen käytäntöön ei ole nopea prosessi ja siksi on tärkeää antaa aikaa itselleen ja opittujen asioiden
prosessoimiseen. Kaikkea ei pysty aina korjaamaan tässä hetkessä, mutta sen sijaan voi
miettiä, mitä konkreettisia pieniä askeleita voi
ottaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja asioiden
viemiseksi eteenpäin.
Asiat eivät muutenkaan aina mene putkeen ja
kaikkeen ei voi itse vaikuttaa. Joskus tilanteet
voivat olla osallistujalle itselleen liian haastavia tai jännittäviä, vaikka ohjaaja on tehnyt
parhaansa. Toisinaan käy jotain yllättävää,
joka pistää pasmat sekaisin koko ryhmältä.
On muistettava myös se tosiasia, että kaikkia ei voi aina miellyttää. Virheiden tekeminen ja mielipahan aiheuttaminen voi tuntua
pelottavalta, mutta se kuuluu elämään. Tärkeintä onkin, että kuuntelee, kantaa vastuunsa ja haluaa oppia.

Itsemyötätuntoa voi opetella myös sisäistä minäpuhetta tarkastelemalla: Millä tavalla puhun itselleni? Jos teen virheen, miten
reagoin? Olenko ankara itselleni, ja jos olen,
miksi? Puhuisinko samalla tavalla ystävälleni tai ohjattavalle nuorelle? Miten voisin lohduttaa tai tukea itseäni vaikeassa tilanteessa?
Millaisia sanoja kaipaisin silloin?
Haavoittuvaisuus ja virheiden tekeminen on
osa ihmisyyttä. Omaa työtä tai toimintaa tarkastellessa onkin hyvä muistaa, että jokainen
on joskus aloittanut jostain. Kaikkea ei voi
tietää ja osata saman tien, ja täydellisyyden
vaatiminen itseltään on pelkästään julmaa.
Olennaisempaa onkin reflektoida omaa kehitystä: Missä vaiheessa toiminta oli vuosi sitten? Kuinka paljon toiminta on kehittynyt
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Harjoituksia työssä jaksamisen tueksi
Itsemyötätuntoinen tietoisuusharjoitus

juuri sellaisena kuin olet. Kiitä itseäsi nimelläsi siitä, että huomasit
ja annoit tilaa tälle ainutlaatuiselle hetkelle. Kiitä itseäsi nimelläsi
onnistuneesta harjoituksesta.

Tämän lyhyen meditatiivisen harjoituksen avulla voit rauhoittua
esimerkiksi kiireisen työpäivän keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös ryhmän kanssa. Harjoitus kestää noin 5 minuuttia.

Myötätuntoisia kirjeitä itselle

Ota hyvä asento ja laita jalat lattiaa tai maata vasten. Voit istua
tai seistä. Kädet voivat levätä sylissäsi tai tuolin käsinojalla miten
itsellesi parhaiten sopii.

Näiden kirjoitusharjoitusten avulla voit opetella myötätuntoista suhtautumista itseesi. Harjoituksen voi tehdä myös nuorten
kanssa.

Sulje silmäsi ja pysähdy aistimaan juuri tätä hetkeä. Kiinnitä huomiota asentoosi ja ryhtiisi: Missä kätesi ja jalkasi ovat? Miten ne
ovat suhteessa toisiinsa? Tuntuuko jokin kohta kehossasi kipeältä
tai kireältä? Onko kasvosi rennot vai kireät?

Kaikilla meistä on hetkiä, jolloin tunnemme olomme epävarmaksi. Saatamme kokea, ettemme ole tarpeeksi hyviä tai meissä on
jotain, josta emme pidä. Ajattele jotain tällaista asiaa, joka vaivaa
sinua tällä hetkellä.

Keskity hengitykseesi. Anna kehosi ja mielesi olla juuri siinä
tilassa ja olossa kuin se juuri tällä hetkellä on. Tiedosta, että tämäkin hetki on ainutlaatuinen. Mitä tahansa aistit, tunnet tai koet,
huomaa aistimiesi asioiden olemassaolo. Tunnustele, voitko antaa
niiden vain olla juuri niin kuin ne ovat. Anna ajatustesi, aistimustesi ja tuntemustesi olla luontevasti osa tätä ainutlaatuista hetkeä
päivässäsi. Hengittele syvään.
Kun hyvältä tuntuu, voit sopivalla hetkellä lähteä liikuttelemaan
sormia ja varpaita, sekä hitaasti pyörittelemään hartioita. Voit
avata silmät ja hengittää muutaman kerran oikein syvään. Voit
tuoda kädet kevyesti olallesi, rintakehällesi tai yhteen eteesi.
Lopuksi kiitä itseäsi nimelläsi siitä, että annoit itsellesi aikaa olla
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Kirje ystävältä itsellesi
Kuvittele ystävä, joka on äärettömän viisas, lempeä, rakastava ja
myötätuntoinen. Kuvittele, että hän näkee kaikki vahvuutesi ja
heikkoutesi, myös ne piirteet, joista et pidä itsessäsi. Ystävä on
kiltti, hyväksyvä ja anteeksiantava, ja hän tunnistaa ihmisen rajallisuuden. Kirjoita itsellesi kirje tämän ystävän näkökulmasta ja
keskity asioihin, joissa itseäsi kritisoit tai joista tunnet riittämättömyyttä. Mitä ystäväsi sanoisi rajattomassa myötätunnossaan? Jos
hän ehdottaisi sinua tekemään muutoksia, miten hänen neuvoissaan näkyisi hänen tukensa, rohkaisunsa ja huolenpitonsa?
Kun olet kirjoittanut kirjeen, laita se joksikin aikaa sivuun. Palaa
kirjeeseen sitten takaisin, lue se uudelleen ja anna sanojen upota
sinuun. Tunne kirjeestä huokuva myötätunto ja kuinka se rauhoit-
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taa ja lohduttaa sinua. Sinulla on oikeus rakkauteen, yhteyteen ja
hyväksyntään. Saadaksesi niitä sinun tarvitsee vain katsoa sisäänpäin itseesi.
Kirje itseltäsi ystävälle
Kirjoita kirje kuin juttelisit tärkeän ja rakkaan ystäväsi kanssa,
joka pohtii samanlaisia kysymyksiä kuin sinä. Miten osoittaisit
myötätuntoa ja tukea hänelle sanoillasi? Lue sitten kirjoittamasi
kirje ja osoita sanat itsellesi.

Syväkiitollisuus
Syväkiitollisuus on työkalu, jonka avulla voi parantaa ilmapiiriä.
Se on erityisen hyvä tapa saada kanssaihminen tuntemaan itsensä
arvostetuksi. Kiitollisuuden on myös tutkittu lisäävän ihmisten
yleistä onnellisuutta. Toisten työn ja panoksen näkyväksi tekeminen on tärkeää, ja syväkiitollisuudella voi osoittaa, että toisen
antamalla panoksella on merkitystä. Syväkiitollisuutta voi hyödyntää omassa työssä ohjaajana niin nuorten kanssa kuin työ- tai
harrastusyhteisössä työkavereiden arvostuksen sanoittamisessa.

Syväkiitokseen liittyy kolme osa-aluetta:
1. Tehdyn työn vaatiman vaivan sanoittaminen:
“Olet nähnyt ihan valtavasti vaivaa tämän tehtävän parissa!”
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2. Työn merkityksen painottaminen muiden tai omaa elämää
helpottavana ja/tai tukevana asiana:
“Et tiedäkään, kuinka paljon tämä merkitsee minulle! Apusi helpottaa lisäkseni lukuisia muita.”
3. Vilpitön kiittäminen:
“Kiitos, että autoit minua!”
Syväkiitollisuudessa ei siis tyydytä näennäisesti ja kohteliaasti kiittämään tehdystä työstä, vaan tehdään näkyväksi toisen merkittävä
ja tärkeä panos - ja sen, ettei sitä pidetä itsestään selvänä.

Paremman mielen hyvinvointisuunnitelma
Tämän työkalun avulla voit pysähtyä ja miettiä, mitkä asiat parantavat omaa hyvinvointiasi ja mitkä taas verottavat jaksamistasi.
Harjoitusta varten tarvitset kynän ja paperin.
Jaa paperi kahteen piirtämällä viiva keskelle paperia. Kirjaa viivan
toiselle puolelle elämästäsi ne asiat, jotka kuormittavat sinua.
Asiat voivat olla pieniä tai isoja.
Viivan toiselle puolelle kirjaa asioita, jotka luovat hyvinvointia ja
tekevät onnelliseksi. Yksinkertaisetkin asiat voivat lisätä hyvinvointia ja tasapainoa elämäämme. Tutkitusti sellaisia asioita ovat
muun muassa luonto ja luontokuvien katselu, hyvän tekeminen
toiselle, kiitollisuus, liikunta, tanssi, musiikki ja hymyjen jakaminen.
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Tarkastele nyt näitä listoja. Puuttuuko listoista jotain olennaista?
Voit vielä lisätä listaan asioita, jos haluat.
Tarkastele kuormittavien asioiden listaa. Onko listalla asioita,
joille voisi tehdä jotain?
Seuraavaksi katsele hyvinvointia luovien asioiden listaa. Pystyisikö jonkin listalla olevan asian määrää lisäämään?
Voit nyt rakentaa tekemiesi huomioiden ja seuraavien kysymysten
avulla itsellesi hyvinvointisuunnitelman:
•

Mistä asioista voit olla kiitollinen?

•

Millaisia kantavia voimavaroja ja asioita arjessasi on?

•

Miten voisit ylläpitää hyvinvointiasi ja lisätä voimauttavia
asioita?

•

Mitä kuormittavia asioita arjessasi on ja voisiko niitä keventää? Miten?

•

Voisiko jotain jättää tekemättä?

•

Kenen puoleen voisit kääntyä saadaksesi tukea?

•

Voisitko kertoa jollekin liiasta kuormituksesta? Kenelle?
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Suunnitelkaa yhteiset pelisäännöt tai turvallisemman
tilan periaatteet

Voit aloittaa tutustumiskierroksen esimerkiksi näin:
“Hei, käydään lyhyt nimikierros, jonka yhteydessä jokainen voi kertoa nimensä ja omat
pronomininsa esimerkiksi englanniksi tai ruotsiksi. Halutessaan voi jakaa itsestään jotain
muuta olennaista, joka muiden olisi hyvä tietää. Minä voin aloittaa - mun nimi on Niina
ja käytän pronomineja ‘they/them’--”

Käytännön vinkkejä
ohjaukseen
Suunnitelmallisuus ja tuntien
rakenne

osallistujien kanssa. Fiiliskierroksessa osallistujilta voi kysyä vaikkapa miten meni, mikä
fiilis jäi, mitä odottaa seuraavalta kerralta,
mitä toivoo ohjaajalta. Fiiliskierrokset ovat
tärkeitä väyliä saada ja antaa palautetta niin
osallistujille kuin ohjaajallekin.

Tapaamiskertojen rakenteen suunnitteleminen etukäteen selkeyttää sekä ohjaajan työtä
että tuo turvaa osallistujille. Kun ryhmällä on
rakenne - selkeä alku, keskikohta ja loppu on osallistujankin helpompi luottaa ryhmään.

Käy läpi paikallaolijat

Kiinnitä huomiota aloituksiin
ja lopetuksiin

Ota osallistujien nimet jokaisella kerralla ylös, esimerkiksi nimenhuudolla tai niin,
että osallistuja itse merkkaa itsensä paikallaolevaksi. Eräs FunNetin harrastuksiin osallistunut nuori pohti, että paikallaolijoiden
läpikäynti ryhmän alussa voisi olla yksi keino ryhmäläisten sitouttamiseen: “Tulee sellainen olo, että on väliä, onko paikalla.”

Rauhalliset ja selkeät aloitukset on todettu
FunNet-hankkeessa tärkeiksi ja toimiviksi.
Jokaisella kerralla olisi hyvä käydä läpi ryhmän käytäntöjä (esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteet), etenkin jos paikalla on
uusia. Myös nimien ja pronominien läpikäynti on suositeltavaa, jos ryhmä ei tunne toisiaan
entuudestaan. Alkuun kannattaa varata aikaa
fiiliskierrokselle ja kuulumisten vaihtamiselle, jolloin osallistujat voivat jakaa turvallisesti sen hetkisiä tunteitaan. Fiiliskierros antaa
olennaista tietoa ohjaajalle siitä, millaisella
vireystasolla ja tunnelmalla osallistujat ovat
tänään paikalla.

Varaa aikaa esittäytymiselle:
Nimi- ja pronominikierros
Etenkin uuden ryhmän alussa tai uusien
jäsenten saapuessa ryhmään on tärkeää käydä lyhyt tutustumiskierros, jossa käydään läpi
ihmisten nimet ja pronominit. Tutustumisrinki tuo osallistujia lähemmäksi toisiaan ja
tarjoaa mahdollisuuden jakaa itsestään sellaisia asioita, joita muissa tilanteissa voi olla
vaikeaa kertoa.

Siinä missä aloitus on tärkeää, on yhteisellä lopetuksella myös merkitystä. Tapaamisen
päätteeksi voi jälleen käydä fiiliskierroksen
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Yhtenä ryhmää tiivistävänä ja sitouttavana
harjoituksena voi hyödyntää myös omien
pelisääntöjen tai periaatteiden rakentamista
yhdessä ryhmän kanssa. Mikä juuri tälle ryhmälle on tärkeää? Mitkä asiat pitävät hyvää
ryhmähenkeä yllä? Mitkä asiat luovat turvallisemman olon?

Pronominien esittely voi herättää kysymyksiä, sillä suomen kielessä käytetään sukupuolineutraalia hän-pronominia. Nuorille voikin
selittää, että englannin ja ruotsin kielessä pronominit ovat sukupuolitetut ja pronominit on
hyvä käydä läpi, koska kaikki eivät välttämättä ole suomenkielisiä äidinkieleltään. Vaikka
ymmärtäisi ja puhuisi suomea sujuvasti, joitakin asioita voi olla helpompi ilmaista omalla äidinkielellä. Pronominien avulla voi myös
kertoa sukupuoli-identiteetistään - kun ottaa
kielenkäytössään huomioon toisen pronominit, osoittaa kunnioittavansa toisen itsemääräämisoikeutta.

Sanoita itsestäänselvyydet
“Itsestäänselvyyksien” sanoittaminen on tärkeää. Tuntien alussa on hyvä käydä läpi, missä päin ovat vessat ja pukuhuoneet ja mistä
pääsee ulos tarvittaessa. Osallistujien kanssa
voi myös sopia paikan, johon osallistuja voi
mennä, jos tarvitsee tilaa rauhoittua tai jos
on ohjaajalle jotain asiaa, josta ei välttämättä
halua puhua koko ryhmän kuullen.

Tee tilaa tutustumiselle
Ryhmän alkaessa on tärkeää kiinnittää huomiota ryhmäytymiseen. Vaikka suurin osa on
tullut ryhmään harrastamaan ja oppimaan
uusia taitoja, osa on tullut myös hakemaan
uusia ystäviä. Myös osallistujien sitoutumisen
ja turvallisemman ilmapiirin kannalta toimiva ryhmädynamiikka on tärkeää - kun tuntee
kuuluvansa porukkaan, on ryhmäänkin kiva
ja turvallinen tulla. Siksi on hyvä miettiä erilaisia tapoja mahdollistaa ryhmäläisten keskinäinen tutustuminen. Ryhmäytymistä varten
on olemassa erilaisia harjoituksia, mutta voisiko toimintaan sisällyttää tilanteita, joissa
osallistujat pääsevät työskentelemään yhdessä ja sitä kautta luonnollisesti tutustumaan
toisiinsa?

Nimikierroksella on hyvä myös painottaa,
että jokainen voi käyttää itsestään parhaimmalta tuntuvaa nimeä tai pronomineja, joilla
haluaa tulla huomioiduksi. Nimeä ja pronomineja on myös oikeus vaihtaa tapaamisten
aikana. Tämä voi olla tärkeää kuulla etenkin
sellaiselle nuorelle, joka vielä pohtii omaa
sukupuoli-identiteettiään. On tärkeää tarjota mahdollisuus kokeilla, miltä vaikkapa jokin
tietty nimi tai pronominit tuntuvat.

143

Matalan kynnyksen tutustumisharjoituksia
löydät sivulta 151.

neilmastot ovat tarttuvia ja varsinkin herkät
ihmiset aistivat helposti muiden tunnetiloja - yhtä lailla kuin iloinen mieliala voi tuoda hyvää mieltä muille, voi myös paha tuuli
ja kiukku tarttua ympärillä oleviin. Siksi voi
olla hyvä pohtia niin ohjaana kuin yhdessä
nuorten kanssa, mitä kukin tuo mukanaan
tullessaan tilaan: Jaanko tajuamattani pahan
tuuleni muihin? Millaiseksi tilan tunneilmasto jää, kun poistun? Mikä tunne muille jää
päällimmäiseksi tapaamisen jälkeen? Miten

Mitä tuon mukanani
tullessani tilaan?
Kaikilla on toisinaan huonoja päiviä ja on tärkeää antaa tilaa myös negatiivisemmillekin
tunteille. On kuitenkin hyvä pystyä erottelemaan, meneekö ohjaamaan ryhmää jonkin tunteen vallassa vai voisiko tunteen jättää
tapaamisen ajaksi taka-alalle. Erilaiset tun-

tunteeni vaikuttavat muihin?

palautteen antamiseen kasvotusten voi olla
korkea, mutta yhtenä keinona kerätä palautetta on jättää nuorten saavutettaviin palauteboksi, johon osallistujat voivat halutessaan
jättää anonyymisti palautetta.

Omia vaikeita tunteita ei ole tarkoitus kieltää
tai sulkea ulos. Ei tarvitse teeskennellä, että
kaikki olisi hyvin. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tunteilla ja erilaisilla tavoilla ilmaista niitä voi olla vaikutusta ympärillä oleviin
ihmisiin. On myös hyvä muistaa, että kaikilla ei ole aina valmiuksia ottaa toisten tunteita
vastaan ja sitä on syytä kunnioittaa. Tunteiden
kieltämisen sijaan niitä voi koettaa sanoittaa
ryhmälle: “Mulla on tänään vähän huono päivä. Jos vaikutan väsyneeltä, se ei johdu teistä.” Tunteiden sanoittaminen nostaa vastuun
pois muiden harteilta ja tekee tilaa empatialle ja ymmärrykselle. On aivan eri asia tulla
paikalle tunteen vallassa ja purkaa sitä muihin kuin todeta, että tänään en ole ihan parhaimmillani.

Aikaa kahdenkeskiselle
kohtaamiselle
Jos mahdollista, varaa aikaa kahdenkeskiselle
juttelulle ja kohtaamiselle. Ohjaajan ja osallistujan väliset kahdenkeskiset hetket voivat
tarjota nuorelle mahdollisuuden jakaa sellaisia asioita tai kokemuksia, joista ryhmän
kuullen ei tunnu mukavalta puhua. Keskustelun voi aloittaa esimerkiksi näin:
“Hei, mikä fiilis? Onko jotain mistä sä haluaisit puhua tai kysyä?”

Anna palautetta
Ohjaajana on tärkeää olla kannustava, mutta olennaista on myös osata antaa rakentavaa
palautetta. Varsinkin luovassa tekemisessä
osallistujat voivat kaivata selkeitä ja rakentavia palautteita, joiden avulla on helpompi
kehittää omaa osaamistaan.

Kerää palautetta
Palautteen antamisen lisäksi tärkeää on myös
osata ottaa sitä vastaan. Keräämällä palautetta
toiminnan järjestäjä osoittaa, että osallistujien kokemukset eivät ole yhdentekeviä. Palaute voi myös auttaa ohjaajaa suunnittelemaan
ja kehittämään työtään. Ryhmältä on hyvä
kerätä palautetta viimeistään ryhmän päättyessä, mutta palautetta voi kannustaa antamaan myös ryhmän aikana. Toisinaan kynnys
Kuva: Apila Pepita
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Lyhyesti turvallisesta ja sensitiivisestä
ohjaajuudesta
•

Turvallinen ohjaaja on huomioonottava, sukupuolisensitiivinen,
kannustava ja suunnitelmallinen. Sensitiivisellä ja turvallisella
ohjaajalla on tuntosarvet koholla - hän ennakoi haastavia tilanteita ja osaa asettaa rajat tarvittaessa. Ohjaaja suhtautuu kriittisesti normatiivisuuteen ja syrjiviin rakenteisiin. Hän antaa tilaa ja
varmistaa, että kaikkien ääni tulee kuulluksi. Turvallinen ohjaaja on aikuinen.

•

Sensitiiviset ja turvalliset kohtaamiset ovat tärkeitä, kun halutaan
taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja toimia. Sensitiivisellä toiminnalla parannetaan ihmisen edellytyksiä rakentaa
ja elää sellaista elämää, joka on hänelle tärkeää ja merkityksellistä.

•

Epäsensitiivisyys voi olla esteenä aidolle kohtaamiselle. Se ylläpitää ongelmallisia ennakkokäsityksiä, oletuksia ja kielenkäyttöä.
Huolimaton ja epäsensitiivinen kohtelu voi aiheuttaa osallistujalle
pelkoja ja epävarmuuksia, mutta myös syventää niitä. Epäsensitiivisyys voi aiheuttaa tunteen ulkopuolelle jätetyksi tulemisesta.

•

Jotta ohjaaja voisi luoda sensitiivisiä ja turvallisia kohtaamisia, on
hänen hyvä ymmärtää yhteiskunnassa vaikuttavia syrjiviä rakenteita, ja miten ne vaikuttavat ihmisiin. Myös omien etuoikeuksien ja esteiden tunnistaminen on olennaista, jotta ei peilaa omia
kokemuksiaan nuoriin tai arvioi heitä liiaksi oman kokemuspohjansa kautta.

•

Ohjaajana on tärkeää kyetä peilaamaan omaa työtä, onnistumisia
ja epäonnistumisia, sillä se auttaa kehittymään ammattilaisena.
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•

Reflektointi ja palaute ovat myös tärkeässä roolissa toimintaa
kehittäessä.

•

Tunnetaitojen opettelu ja omien tunteiden tunnistaminen on
tärkeä työkalu ohjaajalle. Kun tunnistaa omat tunteensa, osaa
sanallistaa ne ja ymmärtää, mistä ne kumpuavat, on helpompi
olla tukemassa nuoria tunteiden käsittelemisessä.

•

Ohjaajan työ voi olla kuormittavaa - ihmisten kanssa työskennellessä ei aina voi välttyä konflikteilta, mokilta tai mielipahalta.
Yksi tärkeimmistä menetelmistä tukea omaa työssä jaksamista on
armollisuus ja myötätuntoisuus itseään kohtaan. Kaikki mokaavat joskus - virheiden tekeminen ja mielipahan aiheuttaminen
voi tuntua pelottavalta, mutta se kuuluu elämään. Tärkeintä on,
että kuuntelee, kantaa vastuunsa ja haluaa oppia.
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4
HARJOITUKSIA
NUORTEN KANSSA
TYÖSKENTELYYN
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Tähän kappaleeseen on koottu erilaisia harjoituksia
ja käytännön vinkkejä, joita voi hyödyntää toiminnan
suunnittelussa ja ohjauksessa. Myös lukujen ja kappaleiden sisälle on koottu harjoituksia, joten jos et löydä
etsimääsi täältä, selaa kirjaa hieman taaksepäin.

Ryhmäytyminen ja
tutustuminen
Esittely pienryhmissä

Hedelmäsalaatti

Ryhmä jaetaan kolmen hengen pienryhmiin.
Pienryhmien tehtävänä on keskustellen tutustua toisiinsa. Jokainen pienryhmässä kertoo
oman nimensä ja mistä pitää. Tämän jälkeen
pienryhmän tehtävänä on miettiä jokin asia,
joka heitä kaikkia yhdistää. Aikaa tutustumiseen voi varata 5-10 minuuttia. Kun aika on
ohi, pienryhmät esittelevät jäsenensä muulle ryhmälle.

Tämä leikki on toiminnallinen ja vaatii liikkumista paikalta toiselle. Tämän leikin avulla
voi oppia uusia asioita toisista ja purkaa ylimääräistä energiaa. Tämä leikki voi olla haastava tai vaikea joillekin ihmisille, joten leikki
kannattaa esitellä osallistujille ensin.
Rinkiin on asetettu niin monta tuolia, että
kaikki osallistujat pääsevät istumaan. Ohjaaja seisoo keskellä ja aloittaa leikin. Ideana on,
että keskellä oleva kertoo itsestään yhden
asian, esimerkiksi mistä pitää, mitä harrastaa tai mistä ei pidä. Ohjaaja aloittaa, esimerkiksi näin: “Lempivärini on punainen.” Ne
joiden lempiväri on myös punainen, nousevat ylös ja pyrkivät nopeasti etsimään itselleen uuden tyhjän tuolin. Viereiselle tuolille
ei saa istua. Keskellä oleva koettaa myös löytää itselleen tyhjän paikan. Kaikille ei riitä
tuoleja, joten yksi jää aina ilman paikkaa ja
näin ollen pääsee keskelle kertomaan yhden
asian itsestään. Keskellä oleva voi myös huutaa “Hedelmäsalaatti!”, jolloin kaikkien täytyy
etsiä itselleen uusi paikka. Leikkiä jatketaan
tällä tavalla niin kauan kuin tuntuu mielekkäältä tai kunnes kaikki ovat päässeet olemaan keskellä.

Viisi kysymystä
Ryhmän jäsenille jaetaan paperit. Jokainen
kirjoittaa paperiinsa viisi kysymystä, jotka
haluaisi tietää muista ryhmäläisistä. Paperit
sekoitetaan ja jaetaan sattumanvaraisesti ryhmän jäsenille. Tämän jälkeen käydään kierros, jossa jokainen vuorollaan esittelee itsensä
ja vastaa saamansa paperin kyymyksiin.

Oman elämän kartta
Ryhmän jäsenillä on käytössään paperi ja
kyniä. Osallistujia ohjeistetaan piirtämään
paperille oman elämänsä kartta, jonka avulla hän tulee esittelemään itsensä muille. Kartassa voi olla muun muassa seuraavia asioita:
missä synnyin, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, mitkä asiat minua kiinnostavat, mistä
pidän, mitä inhoan, ja niin edelleen.
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hoittua vähitellen, lempeästi. Mikäli sinulla
on aikaa, voit etsiä itsellesi rauhallisen paikan, missä voit istua tai seistä rauhassa paikallasi jalat maassa ja selkä suorana. Voit valita
mieltä rauhoittavan voimalauseen, jota toistat
itsellesi lempeästi hengitysharjoituksen aikana. Voit sanoa esimerkiksi:

Muut harjoitukset
Kuunteluharjoitus

Kaikki on hyvin.

Kuuntelu- ja
tilanottoharjoitus

Tätä harjoitusta voi hyödyntää ryhmässä, jossa on ihmisiä, jotka puhuvat herkästi toistensa päälle tai eivät kuuntele. Onnistuakseen
harjoituksessa osallistujien on keskityttävä
ja kuunneltava muita.

Tämän harjoituksen avulla voi treenata sekä
kuuntelemista että tilan ottamista. Se sopii
myös tutustumisharjoitukseksi.
Ryhmän jäsenet jaetaan pareihin. Parien
tehtävänä on, että toinen kertoo 2 minuutin
ajan itsestään samalla kun toinen kuuntelee.
Tämän kahden minuutin aikana toinen ei saa
kommentoida mitään, vaan hänen on keskityttävä kuuntelemaan. Ohjaaja ottaa aikaa.
Kun kaksi minuuttia on kulunut, vaihdetaan
vuoroa. Kun toinen kierros on ohi, käydään
ryhmän kanssa esittelykierros. Parit esittelevät toisensa ja sen, mitä kuulivat toisen kertovan.

Ryhmässä mennään rinkiin ja asetutaan istumaan niin, että pää on painettuna rintakehää
vasten. Kukaan ei näe kenenkään kasvoja. Ajatuksena on laskea numeroita yhdestä alkaen
mahdollisimman pitkälle niin, että kukaan ei
sano numeroa samaan aikaan toisen kanssa.
Vuoroa ei vaihdeta järjestyksessä vaan kuka
tahansa saa sanoa seuraavan numeron. Jos
kuitenkin kaksi sanoo saman numeron yhtaikaa, alkaa laskeminen taas alusta.
Harjoituksesta voi tehdä säännöllisen osan
ryhmää. Ryhmää voi kannustaa esimerkiksi asettamalla tavoitteeksi rikkoa edellinen
ennätys ja päästä mahdollisimman pitkälle
numeroissa.

Rentoutumisharjoitus
Tätä harjoitusta voi käyttää omassa työssä
jaksamisen tukena tai voi opettaa myös nuorille. Harjoituksen avulla voi opetella rentoutumaan tilanteissa, joissa jännittää tai jotka
tuntuvat ahdistavilta.

Lähde: Toivonen, Anni 2018. Tehtävä - Kuunteluharjoitus. Teoksessa Anu Laukkanen &
Sari Miettinen & Aino-Maija Elonheimo &
Hanna Ojala & Tuija Saresma (toim.) Feministisen Pedagogiikan ABC - Opas Ohjaajille
ja opettajille. Tampere: Vastapaino, 167

Jos olet yksin ja sinusta tuntuu hyvältä sanoa
lause ääneen, tee niin. Voit keksiä itse sinua
parhaiten rauhoittavat sanat tai lauseet.
Valitse myönteisiä voimalauseita. Niitä voit
hyödyntää muissakin tilanteissa, kuten nukkumaan mennessä.

Tämä kokemani tunne on täysin ok.
Olen turvassa.
Minulla ei ole hätää.

Lisää erilaisia harjoituksia
Hallas & Sihvola - Omakuva N.Y.T. - Ryhmänohjaajan luonnoskirja
https://www.finfamiuusimaa.fi/wp-content/uploads/sites/12/Omakuva_
NYT_Ryhm%C3%A4nohjaajan_luonnoskirja_17012019_P%C3%84IVITETTY.pdf
Nyytin elämäntaitokurssi - OLE OMAN ELÄMÄSI TÄHTI!
https://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/08/Ole-oman-elamasi-tahti.pdf
Mieli ry - Harjoitukset
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset

Keskity hengitykseen. Hengitä muutaman
kerran rauhallisesti syvään. Kuuntele hengitystäsi. Kiinnitä huomiota siihen, miltä
kehossasi tuntuu. Anna mielen ja kehon rau-
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Tarkista, että nämä kohdat toteutuvat
toiminnassa ja ohjaustilanteissa:
 Onko tila esteetön? Löytyykö sukupuolineutraalit vessat ja pukutilat?

5
TURVALLISEMMAN
JA
SENSITIIVISEMMÄN
OHJAAJAN
CHECK-LIST

 Onko esteettömyydestä viestitty selkeästi ja kattavasti?
 Onko viestintä saavutettavaa? Onko viestinnässä esillä erilaisia ihmisiä
ja kehoja monimuotoisesti?
 Onko puhetapani sensitiivinen ja neutraali? Olenhan miettinyt, onko
tarpeen käyttää sukupuolittuneita termejä ja lauseita, jos en tiedä varmaksi osallistujien sukupuolta, esimerkiksi “hei mimmit!” tai “te pojat
siinä…”
 Kunnioitanhan kaikkien oikeutta kehorauhaan?
 Olenko käynyt ryhmän kanssa läpi turvallisemman tilan periaatteet?
 Olenko sanoittanut ns. itsestäänselvyydetkin? Missä on vessa ja uloskäynnit, onko ok ottaa omaa aikaa ja missä, jos on?
 Olenko tsekannut ryhmäläisten fiilikset ennen tuntia ja tunnin jälkeen?
 Olenko keksinyt vaihtoehtoisia tapoja, joilla suunnitellut aktiviteetit
voidaan toteuttaa?
 Olenko tehnyt läksyni - tunnenko kohderyhmäni ja tunnistanko omat
asenteeni, etuoikeuteni ja esteeni?
 Olenko varautunut haastaviin tilanteisiin?
 Olenko suunnitellut, miten toimin kiusaamis- tai syrjintätilanteissa?
 Olenko varannut riittävästi aikaa oman toiminnan reflektointiin ja
palautumiseen?
 Olenko kysynyt palautetta toimintaan osallistuneilta?
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6

Kirjoja ja
oppaita

Toimijoita

Anu Laukkanen, Sari Miettinen &
Aino-Maija Elonheimo: Feministisen
Pedagogiikan ABC (2018)

Seta ry
https://seta.fi/
Sukupuolen moninaisuuden
osaamiskeskus
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/

Älä oleta! - Normit nurin
https://issuu.com/normitnurin/docs/alaoletanormitnurinrgb

LUKUVINKIT JA
SUOSITUKSET

Väestöliitto - Et ole yksin
https://www.etoleyksin.fi/

Seksuaalikasvattajan käsikirja
https://hivpoint.fi/wp-content/
uploads/2019/09/Seksuaalikasvattajan-k%C3%A4sikirja_nettiversio.pdf

Loisto Setlementti Sukupuolisensitiivisyys.fi
https://loistosetlementti.fi/sukupuolisensitiivisyys/

Satu Kanninen & Heli Markkula: R-sana
(2011)
http://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/
pelastakaalapset/2016/02/01160114/R-sana-kirja-rasismista-ja-siihen-puuttumisesta.pdf

Trans ry
https://transry.fi/
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
https://syrjinta.fi/etusivu
Helsingin Tyttöjen Talo
https://tyttojentalo.fi/
Helsingin Poikien Talo
https://poikientalo.fi/
Sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä
muualla Suomessa
https://loistosetlementti.fi/sukupuolisensitiivisyys/toimijat/

Täältä löydät vinkkejä erilaisista toimijoista ja
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Oletko koskaan pohtinut mitkä asiat sinun
elämässäsi, vapaa-ajallasi ja harrastuksissasi
luovat turvallisuutta? Entä mitkä heikentävät
sitä? Oletko miettinyt millaisissa tiloissa tunnet
olosi turvalliseksi? Tai miksi turvallisuuden
tunne on niin tärkeää harrastuksissakin?

Näiden kysymysten ympärille on syntynyt Turvallisesti Mukana - Opas
turvallisemman vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Oppaassa
tutustutaan eri tekijöihin, jotka vaikuttavat kokemuksiimme turvallisemmasta
harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Oppaan tavoitteena on tarjota niin isoille
toimijoille kuin yksittäisille ohjaajillekin tietoa ja konkreettisia työkaluja
turvallisemman ja yhdenvertaisemman toiminnan luomiseen.
Turvallisesti Mukana -oppaan avulla saat perustietämyksen turvallisemman
vapaa-ajan rakennuspalikoista eli antirasismista, normikriittisyydestä ja
sensitiivisyydestä, saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, kehorauhasta,
turvallisempien tilojen muodostamisesta, sekä sateenkaarevien nuorten
huomioimisesta toiminnassa. Tämän lisäksi opas antaa näkökulmia
sensitiivisenä ja turvallisena ohjaajana toimimisesta.

Tämä opas on…
...sinulle, joka haluat oppia lisää turvallisuuden ja turvattomuuden vaikutuksista
harrastamiseen ja vapaa-aikaan,
...sinulle, joka haluat päivittää tietämystäsi yhdenvertaisuuden moninaisista
teemoista,
...sinulle, joka haluat kehittyä ohjaajana sensitiivisemmäksi,
...teille, jotka haluatte kehittää harrastusyhteisöänne turvallisemmaksi, ja
...ihan jokaiselle, joka haluaa olla mukana luomassa turvallisempia tiloja
kaikille.

