
Hyvät käytännöt osaamisen vahvistamiseksi nuorisotyössä

Groomingin
tunnistaminen ja 
ennaltaehkäisy



Taustatietoa 
Oppaat, selvitykset &  muut materiaalit 

ammattilaisille

Nuorille suunnatut valtakunnalliset 

palvelut, materiaalit & kampanjat

Yhteystiedot

Sisältö



Taustatietoa
• Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus osaamiskeskus Koordinaatille

• Valtakunnallinen Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -

hanke (kesto 05/2019-07/2020)

• Vahvistetaan nuorten parissa työskentelevien osaamista lasten ja nuorten 

seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan

• Nuorisotyön ammattilaisilla on tarve toimintamalleille, tiedolle ja koulutuksille

• Yhteistyössä hankekumppanien ja asiantuntijoiden kanssa

• Materiaalissa on listattuna nuorisotyöntekijöiden työn tueksi olemassa olevia 

hyviä menetelmiä, materiaaleja ja lisätietoa aiheesta



Oppaat, 
selvitykset & muut 
materiaalit 
ammattilaisille



Mitä grooming tarkoittaa? 
Hyvin lyhyesti: lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Laitonta Suomessa.

Pelastakaa Lapset ry:n tai Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n sivuilta löytyy lyhyesti 

tietoa aiheesta sekä ohjeet siihen, miten toimia, jos lapsi kertoo häneen kohdistuneesta 

seksuaalisesta houkuttelusta tai seksuaaliväkivallan kokemuksista.

Vinkkejä keskustelun aloittamiseen löytyy Pelastakaa Lasten sivuilta. Voit harjoitella 

aiheesta puhumista Ylen Chattibotilla, josta saat myös palautetta vastauksistasi. 

https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja-nettivihje/grooming/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/lapsi-kertoo-seksuaalisesta-kaltoinkohtelusta/
http://www.pelastakaalapset.fi/pelastakaa-lapset-verkkolehti/nuori-saa-tarkean-viestin-valittamisesta
https://yle.fi/uutiset/3-10751167


Lataa Lapset ja nuoret kokevat 

seksuaalista häirintää ja siihen 

liittyvää kiusaamista digitaalisessa 

mediassa -selvitys

Pelastakaa Lapset ry:n tekemässä selvityksessä 

kartoitetaan lasten ja nuorten kokemaa 

seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää 

kiusaamista digitaalisessa mediassa. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/31131602/Sexting_raportti_web-002.pdf


Lataa Kehoni on minun -opas

Pelastakaa Lapset ry:n oppaassa ammattilaisille, 

huoltajille ja kasvattajille on tietoa ja 

tukea lapseen kohdistuvan seksuaalisen 

häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 

käsittelemiseen lapsen kanssa.

Opas on suunniteltu käytettäväksi Ylen 

tuottaman Kehoni on minun -animaatiosarjan 

rinnalla.

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/kehoni-on-minun/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/02/kehoni-on-minun


Lataa Nuorten Exitin opas 

ammattilaisille

Toimintaohjeita ja tietoa ammattilaisille – nuorten 

seksuaalinen kaltoinkohtelu -opas tarjoaa 

perustiedot nuorten kohtaamasta seksuaalisesta 

kaltoinkohtelusta sekä käytännön vinkkejä 

teemaan liittyen. 

https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2020/05/Nuorten-Exit-opas-2020.pdf


Tutustu Nuorten Exitin

materiaalipankkiin

Erilaisia materiaaleja ja vinkkejä ottaa puheeksi 

seksuaalisen kaltoinkohtelun teema nuorten kanssa. 

Sivulta löytyy mm. ohjelmarunko teemailtaan, lautapeli 

ja ohjeita nuorille suunnattujen videoiden purkuun.

Testaa tietosi seksuaalisesta 

itsemääräämisoikeudesta EHYT ry:n ja Nuorten Exitin

toteuttamassa visassa.

https://nuortenexit.fi/toimintamme/materiaalipankki/
https://www.buenotalk.fi/mitka-ihmeen-omat-rajat/


Lataa Seksuaalisen kaltoinkohtelun 
tunnistaminen ja puheeksiotto–
opas ammattilaisille 

Exit – pois prostituutiosta ry:n Usva-hankkeessa 

toteutetun oppaan tarkoitus  on  helpottaa  

ammattilaisten  työtä  seksuaalisen  kaltoinkohtelun  

tunnistamisessa  ja  puheeksiotossa. Ohjeet ja esimerkit 

ovat sovellettavissa myös muiden kuin päihteiden 

aktiivikäyttäjien kanssa työskennellessä. 

https://exitry.fi/wp-content/uploads/2019/11/Usva_Opas_ammattilaisille_NETTI.pdf


Lataa EI seksuaaliselle 

kaltoinkohtelulle –opas

Helsingin kaupungin ja Nuorten Exitin yhdessä 

toteuttama opas on tarkoitettu helsinkiläisille 

nuorisotyöntekijöille seksuaalisen kaltoinkohtelun 

ehkäisemiseksi, sekä kaltoinkohtelua kokeneiden 

nuorten auttamiseksi ja ohjaamiseksi oikean tuen 

piiriin. Oppaasta löytyy apua mm. siihen, miten 

käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi.

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf


Lataa opas nuorten kanssa 

työskenteleville: Nuoren 

seksuaaliväkivaltaa kokeneen 

kohtaaminen ja auttaminen

Lataa opas vanhemmille ja 

huoltajille: Kun nuori kokee 

seksuaaliväkivaltaa 
Tyttöjen ja Poikien Talojen tuottamat oppaat 

ammattilaisille ja vanhemmille.

https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/opas_nuorten_kanssa_tyoskenteleville.pdf
https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/seksuaalivakivalta_esite_vanhemmille_2017.pdf


Tutustu My space, not yours -
menetelmäoppaaseen 

Viola - väkivallasta vapaaksi ry:n opas on suunnattu 

nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Oppaassa eri 

aihealueisiin jaoteltuja harjoitteita käytettäväksi 

nuorten kanssa seksuaalisesta häirinnästä ja 

väkivallan ilmiöistä.  

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/yhdistys/materiaalit/


Tutustu My Space, Not
Yours–hankkeen 
materiaaleihin

Hankkeessa on kehitetty muita 

materiaaleja, kuten kortit, tukisanasto, 

juliste, videoita. 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/msny-hanke/


Tutustu Mannerheimin 
lastensuojeluliiton 
materiaaleihin ammattilaisille 

Ammattilaisille suunnattuja materiaaleja 

esimerkiksi mediakasvatuksesta, tunne- ja 

vuorovaikutustaidoista ja itsetuntemuksesta 

(tukioppilastoiminnaan aineistot). Sivulta löytyy 

myös tehtäväkortteja, joita voi hyödyntää laajasti 

nuorisotyössä. 

https://www.mll.fi/ammattilaisille/ammattilaisten-aineistot/


Tutustu 
Rikosuhripäivystyksen 
materiaaleihin ammattilaisille

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -

materiaalipakettien tavoitteena on lisätä 

nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa 

heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät 

ilmiöt. 

https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/materiaalia-puheeksiottoon-nuorten-kanssa/


Tutustu Väestöliiton 
seksuaalisuuden portaisiin

Kokonaisvaltainen, portaittain etenevä

seksuaalikasvatusmalli on Väestöliiton ja

Opetushallituksen yhteinen Seksuaalisuuden

portaat (2000 ja 2015). Se kertoo myös pienen, alle

kouluikäisen lapsen seksuaalisuuden

kehitysportaista, joita on neljä.

Materiaalista löytyy tekstiversiot ja myös samat

asiat videoina Väestöliiton YouTube-kanavalta.

https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/ikatasoinen-seksuaalikasvatus/seksuaalisuuden-portaat/
https://www.youtube.com/watch?v=dRZBN-6tKDE&list=PLP9tu512V7j0r5yPEVIF7Ll_ubs9vS5FP


Lataa Turvataitoja nuorille -opas  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas on 

suunnattu yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten 

opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. 

Oppaan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten 

kokemaa seurusteluväkivaltaa, seksuaalista 

väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-611-3


Lataa Turva- ja tunnetaitoja 
lapsille -oppimateriaali  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materiaali on 

suunnattu noin 5-11-vuotiaille. Menetelmät ovat 

lapsilähtöisiä, toiminnallisia ja selviytymistä 

tukevia. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-467-0


Lataa Yhdessä turvallisesti 

netissä -opas 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin opas auttaa 

puhumaan 6–12-vuotiaan lapsen kanssa kolmesta 

tärkeästä aiheesta: kiusaamisesta, seksuaalisesta 

häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta sekä 

yksityisyyden suojaamisesta.

https://www.mediataitokoulu.fi/netissa.pdf


Lataa Lapset ja media -opas

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Lapset ja media 

-opas on tiivis katsaus mediaan osana perheiden 

elämää. Siinä pureudutaan lasten käyttämiin 

mediasisältöihin ja niiden merkitykseen arjessa. 

Oppaasta löydät linkkejä lisätiedon äärelle.  

https://www.mediataitokoulu.fi/lapsetjamedia.pdf


Lataa Mun rajat -opetusmateriaali 

Amnesty Internationalin Suomen osaston 

opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että 

seksuaalinen itsemääräämisoikeus on 

ihmisoikeus. Tavoitteena opettaa nuorta 

kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2014/04/MUN-RAJAT_TYOKIRJA_TA_lores-3.pdf


Lue lisää Nettivihjeestä

Pelastakaa Lapset ry:n vihjepalvelu, jonka 

avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen 

internetissä olevasta lasten seksuaaliseen 

houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan 

liittyvästä laittomasta toiminnasta (esim. 

seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy 

alaikäisiä lapsia ja nuoria). 

https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja-nettivihje/nettivihje/ilmoita/


Lataa Ota puheeksi  -opas

Pelastakaa Lapset ry:n oppaassa on tietoa 

internetiin liittyvän lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön ennaltaehkäisystä ja auttamisen 

tavoista lasten ja nuorten parissa toimiville 

ammattilaisille. Opas sisältää tehtäväosion.

Huom. Pelastakaa Lapset käyttää nykyisin käsitettä ”lapsiin 

kohdistuva seksuaaliväkivalta”, ei ”lapsen hyväksikäyttö”

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/02/01123848/Ota-puheeksi_Final.pdf


Lataa julkaisu: Lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja digitaalinen media  

Pelastakaa Lapset ry:n julkaisu on tarkoitettu lasten 

ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille ja 

ammattilaisille.  

Huom. Pelastakaa Lapset käyttää nykyisin käsitettä ”lapsiin kohdistuva 

seksuaaliväkivalta”, ei ”lapsen hyväksikäyttö”

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/04/15164111/nettivihje_uusilehti_web.pdf


Lataa Seksuaalikasvattajan 

käsikirja

Opas jokaiselle seksuaalikasvatusta nuorten 

parissa tekevälle ja siitä kiinnostuneelle 

ammattilaiselle. Oppaassa käydään läpi 

seksuaalikasvatuksen perusteita, sen 

määritelmää, tavoitteita ja keskeisiä 

lähtökohtia. Oppaassa esitellään myös 

monipuolisia toiminnallisia harjoituksia.

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


Tutustu Hivpointin

seksuaalikasvatuksen 

materiaaleihin 

Hivpoint tuottaa materiaalia 

seksuaalikasvatuksen tueksi. Sivulta löytyy mm.

seksuaaliterveyden työkalupakki, puheeksioton

kortti, sanaselityspeli, kuvakortit ja 

kondomipakkauksia nuorille. 

https://hivpoint.fi/ammattilaisille/seksuaalikasvatus/


Lataa Seksuaalioikeudet-
julkaisu
Väestöliiton väestötietosarjan 

julkaisussa on laajasti tietoa 

seksuaalioikeuksista.

Lataa Seksuaalioikeudet 
kouluissa -checklist
voi soveltaa myös nuorisotyöhön.

http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5048510/va%CC%88esto%CC%88liitto_seksuaalioikeudet_web.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5259624/Seksuaalioikeudet koulussa_checklist.pdf


Lataa Tilaa moninaisuudelle! Opas 

seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen 

yhdenvertaisuuden edistämiseen

Tilaa moninaisuudelle! –oppaassa on osio 

nuorisotyölle. Tietoa ja menetelmiä 

nuorisoalan ammattilaisille 

sateenkaarinuorista löytyy Setan 

sivustolta. Heiltä voi tiedustella myös 

nuorille suunnattuja materiaaleja.

https://www.dropbox.com/s/nxuv9rfu011my65/Tilaa moninaisuudelle%21 -opas 2019.pdf?dl=0
https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/nuorisotyo/


Lataa Opas seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa 

Opetushallituksen opas on tarkoitettu ensisijaisesti 

perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten 

työn tueksi. Sovellettavissa myös nuorisotyöhön. 

Sivulta on ladattavissa oppaan esittelymateriaali.

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen


Tutustu Lapsiystävällisen kohtaamisen tarkistuslistaan 
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n ja lapsiasiavaltuutetun toimiston yhdessä 

tuottamaan tarkastuslistaan on koottu keskeisimpiä asioita lapsen ja nuoren 

huomioimiseksi julkisissa palveluissa. 

Tutustu Varhaisen puuttumisen malliin
Suomen Punaisen Ristin malli on luotu helpottamaan puheeksi ottamista päihdetyössä, 

mutta sitä voi soveltaa myös muihin aiheisiin. Kahdeksanvaiheinen malli on 

konkreettinen työväline, joka ohjaa keskustelua tavoitteelliseksi. 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/15133614/MLL_keskustelu_lapsen_kanssa_ohje.pdf
https://www.punainenristi.fi/paihdetyo/varhaisen-puuttumisen-malli


Väitöstutkimus:
The Internet as a creator of a criminal mind and child
vulnerabilities in the cyber grooming of children

Jyväskylän yliopistossa julkaistun väitöstutkimuksessa verkko- eli kybermaailman 

käyttömahdollisuudet käsitteellistetään tarkemmiksi kyberspesifeiksi muuttujiksi, joita voidaan 

tarkemmin kvantitatiivisesti määrittää interaktiivisissa verkkorikostapahtumissa. Tätä mallia 

sovelletaan todelliseen lapsiin kohdistuvista seksuaalisista nettihoukuttelurikoksista koostuvaan 

aineistoon. Tutkimuksessa selvitetään keskeisimmät chatin eli verkkokeskustelun vaiheet, verkon 

erityispiirteet, jotka mahdollistavat verkkorikollisuuden kuten hyväksikäytön, sekä hyväksikäyttäjän ja 

uhrin vuorovaikutuksen sekvenssien rakentumiset hyväksikäyttöprosessin aikana.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7963-8


Nuorille suunnatut 
materiaalit & 
valtakunnalliset 
palvelut



Katso lyhytelokuvat: 

Yksittäistapaus.fi
Yksittäistapaus-lyhytelokuvat tuovat esiin 

naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä 

niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. 

Tavoitteena on tarjota välineitä 

sukupuolittuneen vallankäytön ja seksuaalisen 

häirinnän käsittelyyn ja sanallistamiseen. 

Elokuvien käsittelyn tueksi on 

keskustelumateriaalit. 

https://www.yksittaistapaus.fi/elokuvat/


Tutustu Nuorten Exitin materiaaleihin
Tietoa omista rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja on 

rikottu 13–29-vuotiaille. Sivulta löytyy mm. minivisa, blogi ja chat-palvelu.

Lue ohjeet: Hei nuori! Tiedätkö kuinka toimia 

turvallisesti verkossa? 
Pelastakaa Lapset ry:n sivustolle on koottu ohjeita, siitä, miten toimia 

turvallisesti verkossa.

https://nuortenexit.fi/
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/turvallisesti-verkossa/ohjeetnuorille/


Nuortennetti
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n nuorisotyön nettisivu. Sivulta löytyy tietoa ja 

apua esimerkiksi seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvissä asioissa. 

Huoli puheeksi! -lomake helpottamaan vaikeista asioista keskustelua.

Lasten ja nuorten puhelin
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n päivystävä puhelin, 

kirjepalvelu ja chat-palvelu lapsille ja nuorille.

https://www.nuortennetti.fi/
https://www.nuortennetti.fi/seksuaalisuus/seksuaalinen-hairinta-ja-hyvaksikaytto/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/huoli-puheeksi-lomake/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/


Väestöliiton nuorten palvelut

Lue asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä murrosiästä, 

seksuaalisesta hyvinvoinnista ja ihmissuhteista. Q&A 

Seksuaalisuudesta nuorille -palstalla vastataan 13–19-

vuotiaiden nuorten lähettämiin viesteihin. 

Maksuton seksuaalineuvontachat alle 20-vuotiaille. 

Lataa huoneentaulu seksuaalioikeuksista. 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuorten-vaestoliitto-artikkelit/
https://www.hyvakysymys.fi/kysymys-vastaus-palstat/qa-seksuaalisuudesta-nuorille/
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5075627/Seksuaalioikeudet_info_A4_pdf.pdf


Tutustu Et ole yksin -sivustoon 
Väestöliiton ja suomalaisen urheilun 

yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta 

nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla 

kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. 

Tukea epäasiallista käyttäytymistä, häirintää tai 

väkivaltaa urheilussa kohdanneille tarjotaan 

puhelimessa ja chat-palvelussa. 

https://etoleyksin.fi/nuorille/


Tutustu Justwearit.fi-sivustoon
Hiv-säätiön ylläpitämä nuorten seksuaaliterveyteen 

liittyvä sivusto, jolta löytyy tietoa aiheesta, 

seksuaalineuvonta-chat ja nettiveuvonta. 

Lataa opas: Kun olet kokenut 
seksuaaliväkivaltaa 
Tyttöjen ja Poikien Talojen tuottama opas, jossa tietoa mm. 

seksuaaliväkivallasta, puhumisen tärkeydestä, kriisistä ja itsestä 

huolehtimisesta. 

https://justwearit.fi/
https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/seksuaali_esite_nuorille_2017.pdf


Lataa opas: #EmmeVaikene: 
Mitä on vihapuhe ja miten se 
liittyy sukupuoleen?  

Oppaaseen on koottu ohjeita siitä, miten toimia 

kohdatessaan vihapuhetta sekä tahoja, joilta voi 

saada apua. Materiaali on suunnattu 13–18-

vuotiaille nuorille. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-940-8


Tutustu 
Rikosuhripäivystyksen 
materiaaleihin nuorille

Sivuilta löytyy muun muassa 

tietokilpailuita ja RIKUchat, jossa voi 

kysyä rikoksiin liittyvistä asioista. 

https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/materiaalia-puheeksiottoon-nuorten-kanssa/


Tutustu tuki- ja kriisipalveluihin  

Koordinaatin ylläpitämältä Nuortenelämä.fi-sivustolta löytyvät 

kootusti nuorille suunnatut palvelut kriisitilanteisiin. Sivulta löytyy 

myös tieto parhaillaan avoinna olevista chat-palveluista.

https://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut


#DeepFakeChallenge
Pelastakaa Lapset ry:n DeepFakeChallenge -kampanja lisää lasten ja nuorten tietoisuutta verkon 

valesisällöistä sekä muistuttaa harkitsemaan, mitä itsestään verkossa jakaa. 

#turvallisestiverkossa 
Pelastakaa Lapset ry:n Turvallisesti verkossa -kampanjan sivustolle on koottu lasten ja nuorten 

verkkoturvallisuuteen liittyviä vinkkejä ja ohjeita sekä nuorten että vanhempien tueksi.

#uskallakertoa
Kampanja kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa 

mediassa. Ohjaajan opas tukee videon hyödyntämistä nuorten kanssa tehtävässä työssä kouluissa 

ja nuorisotyössä. 

https://www.pelastakaalapset.fi/deepfakechallenge/
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/turvallisesti-verkossa/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/04/14154104/uskallakertoa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e1p1hAedPHc


Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 
nuorisotyössä -hankkeen työntekijät

Projektipäällikkö Mika Pietilä, p. 044 703 8216
Projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas, 
p. 040 6641 852

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Postiosoitteemme on:
Oulun kaupunki / sivistys- ja kulttuuripalvelut
Koordinaatti
PL 17
90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoitteemme on:
Oulu10, Torikatu 10, 3. krs
90100 Oulu

Lue lisää: Koordinaatti.fi/grooming
Koordinaatti.fi Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi)      Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi)      Nutitilastot.fi
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