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Oulun ensi- ja turvakoti ry

• yli 70 -vuotias lastensuojelujärjestö, toiminnan 
ytimessä on haavoittuvassa asemassa olevien 
lasten ja perheiden auttaminen

• Asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön 
sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön 
vahvaan ammatilliseen osaamiseen

• Palveluihin kuuluvat muun muassa Tukikeskus 
Varjo ja Jussi-työ, sekä yhteishankkeet Serita ja 
Tietoiseksi.
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Tietoiseksi-hanke

➢ Perustettu Oulun ensi- ja turvakodin, sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä 

➢ Maksuttomia matalan kynnyksen palveluita: seksuaalineuvontaa, 
seksuaalikasvatusta & seksuaaliväkivaltatyötä, monikulttuurinen seksuaaliohjaus 
ja seksuaaliterveysmentorointi

➢ Koulutuksia ammattilaisille & tietoa tarvitseville, materiaalin tuottaminen

➢ Ei ikärajoja, ei rajauksia sukupuolikokemuksen mukaan

➢ Tiivis yhteistyö ammattilaisverkostoissa

➢ Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa



Vuolle Setlementti ry

• Perustettu Ouluun vuonna 1944

• Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen 

yhdistys

• Toiminta tavoittaa lähes 10 000 asiakasta vuosittain

• Vuolle työllistää suoraan n. 350 henkilöä joko kokoaikaisesti tai 

osa-aikaisesti

• Aktiivisia vapaaehtoisia toiminnoissa on mukana reilu 350

henkilöä

• Oulun Tyttöjen Talo on toiminut vuodesta 2006, osana Vuolle 

Setlementtiä. 

YHTEISTYÖSSÄ:



Vuolle Tyttöjen Talo

• Rahoittaa Veikkaus (STEA) sekä Oulun kaupunki

• Toiminta on tarkoitettu sukupuolisensitiivistä tukea tarvitseville,  

tytöiksi ja naisiksi itsensä kokeville 12-29 vuotiaille nuorille.

• Mielen hyvinvoinnin asiat, toiveikkuus

• Tuki oman toimijuuden vahvistamiseen, yksinäisyys

• Seksuaaliterveystyö: seksuaalikasvatus, -neuvonta ja -väkivaltatyö

• Yksilötyö, ryhmätoiminnot, yhteisötoiminta, jalkautuva työ

• Ammattilaisten koulutus ja konsultaatio

YHTEISTYÖSSÄ:



Jokainen meistä voi kohdata ihmisen, antaa hänelle 
tunteen, että asia on tärkeä ja suhtautua kannustavasti 
ja hyväksyvästi avun hakemiseen. 

Tärkeintä on, että ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. 
Jos henkilö kertoo asiasta sinulle, olet sinä juuri oikea 
henkilö tukemaan häntä.
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Mitä tämä vaatii?

• Ammattilaisen tulee pystyä vastaanottamaan tieto tapahtumasta sensitiiviseesti ja 
kunnioittavasti ja pystyä siirtämään omat mahdolliset tunnereaktionsa- ja taakkansa, sekä 
asenteensa vuorovaikutustilanteesta.

• Puheeksi ottamisen välineiden sijaan ja niiden rinnalla olisi tärkeää puhua puheeksi 
ottamisen taidosta 

• Iso kysymys on, millainen on onnistunut kohtaaminen. Jos pystyy ottamaan puheeksi, 
mutta ei vastaanottamaan toisen viestiä, ei kohtaaminen toteudu

https://likka.fi/


Mitä tämä vaatii?

• Vastaanottavan kuuntelemisen mahdollistajia ovat esimerkiksi ulkoisten ärsykkeiden ja 
mielen sisäisten oletusten poistaminen, ihmiseen ja hetkeen keskittyminen, kiinnostuksen 
osoittaminen ja ymmärtämisen tarkistaminen, luonteva palaute omin elein ja äänin. 

• Luottamus, turvallisuus, ei-tietäminen, tila olla oma itsensä molemmilla?

• Hyvän näkeminen nuoressa

• Oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi on jokaisen oikeus -> Tuletko kuulluksi itsellesi? 

• Voiko kohtaaminen olla voimaannuttava sekä nuorelle että työntekijälle, vaikka ei ole 
vastauksia?
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Ensimmäinen ajatus

Pohditaan pienissä ryhmissä:

Mitä sanasta tulee ensimmäisenä mieleen?

Miksi ajattelen tästä näin? 

Miksi minussa herää tällaisia tunteita? 

• Älä sensuroi ensiajatustasi, se ei ole ajatus, 
jonka välität asiakkaallesi

• Monenlaiset ajatukset heräävät myös 
asiakkaissa 

• Arvot, asenteet, normit, mitä jaetaan, mikä 
on sopivaa ja hyväksyttyä, puhumisen 
kulttuuri, seksuaalikulttuuri, ammattirooli



Ensimmäinen ajatukseni…

Suihinotto



Ensimmäinen ajatukseni…

Rahan ansaitseminen seksillä



Ensimmäinen ajatukseni…

Porno



Ensimmäinen ajatukseni…

Avoin suhde



Pohditaan yhdessä

• Mitä ajatuksia harjoitus herätti? Oliko jotain mikä yllätti? Mikä 
herätti keskustelua? Miltä tuntui ryhmässä tuoda esille omia 
ajatuksia?

• Harjoituksen tavoitteena on oman arvomaailman pohtiminen 
ja sanoittaminen. Sen auttaa tarkastelemaan, miten oma 
arvomaailma voi vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvien asioiden 
kohtaamiseen asiakastyössä. Harjoitus myös normalisoi 
työskentelyä arvojen ja asenteiden parissa.
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Sanoilla on väliä

• Paneminen- rakastelu- naiminen- bylsiminen- yhdyntä- penetraatio

• ”Kun kerroit naimisesta, tarkoititko…?”

• ”Kerroit, että panitte aluksi ihan yhteisymmärryksessä, 
mitä sitten tapahtui?”

• ”Minä käytän tästä usein sanaa xxx, miltä sinusta tuntuu, 
jos käyttäisin tätä sanaa kuvaamaan naimista?”



Ammatillinen kohtaaminen

• Ammattilaisen pitää

1) olla neutraali suhteessa nuoren arvomaailmaan

2) huomioida nuoren kehitystaso

3) toimia asiakaslähtöisesti

4) toimia kunnioittavassa ja rakentavassa dialogissa
yhteisymmärryksen varmistamiseksi

https://likka.fi/


• Kehitys tapahtuu usein suunnilleen samaan aikaan toisten kanssa, mutta omalla tavallaan

• Seksuaaliset teot eivät aina vastaa ihmisen seksuaalista kehitystasoa

• Kun ihminen kasvaa ja muuttuu, kehittyy myös seksuaalisuus. Kehitys voi olla hyvin epätasaista

• Haavoittavat kokemukset -> Portaita voi jäädä käymättä ja niihin palataan

Tunne

Biologia

Järki

Kuva: Väestöliitto…



Rooliharjoitukset pienryhmissä



Rooliharjoitus

• Ajatuksia case-harjoittelusta?

• Harjoituksen tavoitteena oli pohtia ja harjoitella omia
valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien asioiden puheeksi
ottamisessa. Tavoitteena oli tukea oman sanoittamisen
löytämisessä ja saada varmuutta vaikeista asioista puhuttaessa. 
Harjoituksen avulla tulee myös tietoisemmaksi nonverbaalin
viestinnän merkityksestä kohtaamisessa. Tavoitteena oli lisäksi
harjoitella tietoista kuuntelemista.
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Miten auttaa itseään?

• Ole avoin toiminnassasi itseäsi ja nuorta kohtaan

• Huomioi arvomaailmaasi tai omiin kokemuksiisi liittyvät 
mahdolliset rajoitteet tai haasteet, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisuuksiisi tukea nuorta.

• Omat rajasi: Onko minulla tässä tilanteessa riittävät valmiudet 
(tieto, taito, psyykkiset voimavarat) viedä asiaa eteenpäin, miten 
varmistan asiakkaalle parhaan mahdollisen tuen ja avun? Rohkene 
ilmaista osaamisesi rajat, se on sinun ja nuoren molempien etu.

• Työyhteisön yhteinen toimintakulttuuri: kuinka toimia 
seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhriksi joutuneen kanssa 
työyhteisössämme, entä henkilön, joka on huolestunut 
seksuaalikäyttäytymisestään?

Se mitä tiedät ja 

teet riittää! Sinun 

osasi on tärkeä. 
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Miten auttaa itseään? Se mitä tiedät ja 

teet riittää! Sinun 

osasi on tärkeä. 
• Oman seksuaalihistorian ja seksuaalikulttuurinsa 

ymmärtäminen

• Itsetutkiskelu: Mitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita 
seksuaalisuuteen, seksin tekemiseen ja seksuaaliseen 
väkivaltaan liittyvät sanat minussa herättävät ja miksi? 
Tunnereaktioilla on tarkoitus, ne ovat viestinkantajia.

• Ajatusten jakaminen toisten kanssa ja halu oppia uuttaa ja 
lisätä ymmärrystä, auttavat kehittämään omia 
valmiuksiamme. 

• Pysähdy pohtimaan, mistä sinä ammennat myötätuntoa. 
Kenen kanssa voit jakaa haastavia työssäsi kohtaamiasi 
kokemuksia? Miten sinä lataudut?

https://likka.fi/


Tietoinen läsnäolo

Itsemyötätunto



Kiitos!

Tietoiseksi-hanke: Pohjois-Suomen 
seksuaalineuvontakeskus 

Hanketyöntekijä Minja Lappalainen 

(seksuaaliväkivaltatyö, seksuaalineuvonta ja -
kasvatus)

minja.lappalainen@oetk.fi

Puh.040 6592400

Vuolle Tyttöjen Talo 

Ohjaaja Mervi Koskela

(seksuaalikasvatus, -neuvonta ja –
väkivaltatyö) mervi.koskela@vuolleoulu.fi

Puh.040 0263844

Kuva: Minna Kolistaja

mailto:minja.lappalainen@oetk.fi
mailto:Mervi.koskela@vuolleoulu.fi
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii-oaNqPzhAhVMjqQKHTRdDPgQjRx6BAgBEAU&url=https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/&psig=AOvVaw3mFY5tU4qJYprhN8Fb7FcH&ust=1556868188144523

