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Tietoiseksi-hanke

o Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettu Oulun 
ensi- ja turvakodin sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen 
palveluiden tarpeeseen. Toiminta on STEAn rahoittamaa. Palvelut ovat maksuttomia ja 
suunnattu kaikille palveluja tarvitseville.

o Tavoitteena on edistää Pohjois-Suomessa asuvien seksuaalioikeuksia sekä 
seksuaaliterveyttä, tukea seksuaaliväkivallan uhreja ja lisätä sosiaali- ja terveysalan sekä 
oppilashuollon ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä.

o Hankkeen aikana koulutetaan maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita 
edistämään seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä maahanmuuttajien yhteisöissä.



Hankkeen toiminta
o Seksuaalineuvontaa, seksuaalikasvatusta ja ohjausta 

seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämiseksi.

o Seksuaalineuvontapuhelin palvelee numerossa 0406753200 
maanantaisin 12-15, keskiviikkoisin  14-17 ja torstaisin 9-12.

o Seksuaalineuvontaa yksilötapaamisina 1-5 kertaa.

o Tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille.

o Seksuaaliterveysmentorikoulutukset ja lisäkoulutukset.

o Infot, pöytäesittelyt, tilaisuudet.

o Materiaalin tuottaminen.

o Koulutukset, seminaarit.



Seksuaaliterveysmentorien työstä

o Hankkeessa on valmistunut 7. 

seksuaaliterveysmentoria.

o Kuka voisi toimia seksuaaliterveysmentorina?

o Miten toimii seksuaaliterveysmentori?

o Mitä aiheita käsiteltiin seksuaaliterveysmentorien 

koulutuksessa?

o Kokemuksia.



Kulttuurisensitiivisyys
o Mitä kulttuuri on?

Elämäntapa, sivistys, kehonkieli, elintavat, elinkeinot, 
perinteet, yksilön perusoikeudet ,vakaumukset, arvot, normit, 
ajattelutavat, asenteet, kieli, taide, kirjallisuus, seksuaalisuus, 
seksuaalinen suuntautuminen, kollektiivisuus, vaatetus, 
uskonto, perhe, politiikka ja niin edelleen. Kulttuuri on  koko 
ajan muutostilassa.

Miten kulttuuri vaikuttaa meihin?

o Sensitiivisyys= Herkkyys

Kulttuurien moninaisuus

https://www.youtube.com/watch?v=hYia0fAAKh0


Miten kulttuurisensitiivisyys tulisi huomioida 

seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa?
o Asiakas on nähtävä lähtökohtaisesti yksilönä.

o kunnioittavia vuorovaikutustaitoja sekä sanallista että sanatonta kohtaamista ja viestintää.

o Osoitetaan kunnioittamista ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä.

o Kaikilla ihmisillä on oikeus seksuaalikasvatukseen ja tietoon seksuaaliterveydestä.

o Kunnioita erilaisuutta ja ole avoin ja kärsivällinen.

o Neuvo, auta ja tue asiakasta.

o Käytä selkokieltä, kuvia, elekieltä ja tulkkia.

o Kulttuurisensitiivinen tapa, menetelmä ottaa seksuaalisuus puheeksi.

o Seksuaalikasvatus tapahtuu kolmella eri tasolla: seksuaalivalistus, seksuaaliopetus, seksuaalineuvonta.



Seksuaalisuus eri kulttuureissa
o Me kehitymme seksuaalisuudessa koko ikämme. Jo lapsena voimme saada tukea 

seksuaaliselle kasvullemme vanhemmiltamme, yhteisöltämme tai koulusta. 

Voimme myös omaksua meille ja muille haitallisia asioita seksuaalikulttuuriimme.

o Seksuaalisuus on näkyvissä arvoissa, asenteissa, uskomuksissa, suhteissa 

itseensä ja toisiin ihmisiin, sekä keskusteluissa ja yhteiskunnan toiminnassa.

o Erilaisten seksuaalikulttuurien välillä voi olla jännitteitä ja ristiriitoja.  Oman 

perheen arvot ja käsitykset voivat erota paljonkin yleisestä suomalaisesta 

seksuaalikulttuurista. Myös ystävien seksuaalikulttuuri voi olla erilainen.

o Yhteiskunnassa seksuaalikulttuuri voi vaikuttaa jokaisen omiin tekoihin ja 

asenteisiin.



Materiaalilinkit
InfoFinland

VIGOR- Tervettä elinvoimaa -hanke

MAUSTE-hanke

Maahanmuuttoviraston videot

Väkivaltakäsitteiden sanasto, THL

Monikulttuurisuus

Maahanmuutto ja kulttuurien moninaisuus THL

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/terveys
https://vigorhanke.fi/toiminta/mika-on-vigor/
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/mauste/etusivu-mauste/
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto?reload=9
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139150/URN_ISBN_978-952-343-211-6.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus


Yhteystiedot
o Hankepäällikkö Paula Mällinen, 0400 608 943, paula.mallinen@oetk.fi

o Hanketyöntekijä Minja Lappalainen, 040 6592 400, Minja.lappalainen@oetk.fi

o Hanketyöntekijä Muaamar Al-Saffar, 040 1526 100, muaamar.al-saffar@oetk.fi

o Hanketyöntekijä Luz Peltoniemi, 050 4766 973, luz.peltoniemi@vuolleoulu.fi

info@tietoiseksihanke.fi

www.tietoiseksihanke.fi

 Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

 Facebook: Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi

 Instagram: tietoiseksi_hanke

 Käyntiosoite: Isokatu 27 A 9, 90100 Oulu
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mailto:muaamar.al-saffar@oetk.fi
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Lähteet
 Seksuaalikasvatus, https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/seksuaalikasvatus

 Opas puheeksioton tueksi maahanmuuttajamiesten kulttuurisensitiivisessä seksuaalikasvatuksessa VastuulliSEX-opas sosiaali- ja terveysalan 

asiantuntijoiden työvälineenä. Paula Karppinen & Miia Säkkinen

 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/260905/VastuulliSEX_tutkimusraportti_KarppinenS%C3%A4kkinen_final%20%281%29.pdf?seque

nce=7&isAllowed=y

 https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/mauste/seksuaalisuus-eri-

kulttuureissa-2.pdf

 https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

 https://tyttojentalo.fi/tyttojen-talo/monikulttuurinen-tyttotyo

 http://liaani.metropolia.fi/arviointikehikko/kulttuurisensitiivisyys/

 http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaalityossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf

 Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, http://www.julkari.fi/handle/10024/116162
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Kiitos!

Luz Peltoniemi ja 

Johanna Hemmilä


