
 

 

 

 

 

 

 

KULTTUURISENSITIIVINEN TYTTÖTYÖ 

HELSINGIN TYTTÖJEN TALOLLA 

Tietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Daniel & Ines Iskanius 

Opinnäytetyö, syksy 2017 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Sosionomi (AMK) 

  



TIIVISTELMÄ 

 

 

Daniel, Vanessa & Iskanius, Ines. Kulttuurisensitiivinen tyttötyö Helsingin Tyttö-
jen Talolla Helsinki – Tietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, syksy 
2017. 55 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusoh-
jelma (AMK). 

 

Helsingin Tyttöjen Talo toimii pioneerina kulttuurisensitiivisen tyttötyön saralla. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda näkyväksi Helsingin Tyttöjen Talolla 
toteutettavaa kulttuurisensitiivistä tyttötyötä sekä luoda kirjallista materiaalia ai-
heesta vihon muodossa. Materiaalivihko sisältää informaatiota kulttuurisensitiivi-
sestä tyttötyöstä sekä siihen sisältyvää terminologiaa ja työmenetelmiä. Sen es-
teettinen ulkoasu toteutettiin vastaamaan aiemmin tehtyä materiaalia Helsingin 
Tyttöjen Talon työmuodoista. Materiaalivihkoa voidaan hyödyntää muun muassa 
verkostotyössä sekä työntekijöiden perehdytyksessä. Materiaalivihko on luotu 
yhteistyössä Helsingin Tyttöjen Talon moniammatillisen työyhteisön kanssa.  
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dessä kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan ohjaajan Sophia Wekesan 
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seen tyttötyöhön liittyvää keskeistä teoriaa, termistöä sekä työmenetelmiä. Li-
säksi pohdimme opinnäytetyöhön liittyvää prosessia, sekä oman ammatillisen 
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ABSTRACT 

 

 

Daniel, Vanessa & Iskanius, Ines. Culture sensitive work with girls at Helsinki 
Girls' House in Helsinki – Booklet for professionals working with adolescent. 55 
p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, autumn 2017. Diaconia University 
of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of 
Social Services. 

 

Helsinki Girls’ house is a pioneer in providing culturally sensitive youth activity for 
girls. The purpose of this thesis was to display more visibly to the culturally sen-
sitive youth work for girls that has been put in to practice in Helsinki Girls’ house 
and to create written material of the subject in a form of a booklet. The booklet 
contains information on culturally sensitive youth work for girls and the terminol-
ogy and work methods related to the subject. The aesthetic look for the booklet 
was made by following the previous material that had been made of different work 
methods in Helsinki Girls’ House. The booklet can be used for an example in 
networking and employee orientation. The booklet has been created in coopera-
tion with the multi professional team of Helsinki’s Girls House.  

  

Our thesis is practice-based, and its production is a material booklet. We de-
signed the content and the aesthetic appearance of the booklet together with So-
phia Wekesa, who is in charge of the culturally sensitive youth work in Helsinki 
Girls’ house, after which we made a draft of the booklet. Comments of the draft 
were given from the whole team of Helsinki Girls’ house. Based on the comments, 
we modified the booklet and made a finalized version. The booklet is used in a 
form of a paper leaflet in Helsinki Girls' House.  

 

In the theoretical framework we discussed the key theories, terminology and work 
methods related to culturally sensitive youth work for girls. We also reflected on 
the process of making the thesis and our own professional growth.  

 

Keywords: cultural sensitivity, youth work for girls, culturally sensitive youth work 
for girls, Girls' House, booklet  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kulttuurisensitiivisyydellä viitataan herkkyyteen ottaa huomioon eri kulttuurien eri-

tyispiirteitä. Kulttuuri ei määräydy vain etnisen alkuperän perusteella, vaan siihen 

vaikuttavat monet tekijät vallitsevasta nuorisokulttuurista seksuaaliseen suuntau-

tumiseen. Ammattilaisen tulee kyetä hyvään itsereflektioon suhteessa omaan 

kulttuuriinsa ja sen erityispiirteisiin voidakseen toteuttaa työmuotoa täysivaltai-

sesti. Itsetuntemus ja tässä tapauksessa naistietoisuus nousevat tärkeinä tee-

moina työntekijän ammatillisuutta arvioitaessa. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.4.) 

 

Helsingin Tyttöjen Talon toiminta on aina kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä ja näin 

ollen työotteet kietoutuvat kaikkiin työmuotoihin Talon sisällä. Talo toimii lisäksi 

pioneerina kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön saralla. Kulttuurisensitiivi-

syys käsitteenä ja työotteena on verrattain uusi, joten Helsingin Tyttöjen Talolle 

tulee useita yhteydenottoja aihealueeseen liittyen nuorten parissa toimivilta am-

mattilaisilta. Helpottaaksemme moniammatillista yhteistyötä ja uusien työntekijöi-

den perehdytystä loimme kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan ohjaajan 

Wekesan toiveesta materiaalivihon kulttuurisensitiivisestä tyttötyöstä Helsingin 

Tyttöjen Talolla. 

 

Opinnäytetyössämme on käytetty laajasti ajantasaisia kirjallisia lähteitä ja lisäksi 

työtä varten toteutettiin kaksi puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua, sekä 

yksi teemahaastattelu. Helsingin Tyttöjen Talon johtaja Mari Uusitalo-Herttuan 

(2017) haastattelu keskittyi Talon historiaan kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta 

ja kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan ohjaajan Sophia Wekesan (2017) 

haastattelussa perehdyttiin nykypäivänä toteutettavan kulttuurisensitiivisen tyttö-

työn menetelmiin ja termistöön. Toteutimme lisäksi Sophia Wekesalle teema-

haastattelun puhelimitse opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa, jonka avulla 
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saimme tarkennettua työtämme. Olemme käyttäneet opinnäytetyössämme eten-

kin Sophia Wekesalta saamaamme tietoa, sillä häntä voidaan pitää erityisasian-

tuntijana kulttuurisensitiivisen tyttötyön saralla. Lisäksi Wekesa päivittää tietoaan 

aihepiiriin liittyen ajantasaisesti. Luotettavuutta lisää Helsingin Tyttöjen Talon ar-

vostettu asema heidän asiantuntijuudessaan tyttötyön saralla. 

 

Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen ja kehittämispainotteinen. Kehittämis-

painotteiset opinnäytetyöt voidaan toteuttaa kehittämishankkeena tai meidän ta-

pauksessamme, tuotekehittelynä. Tuotekehittelyn, eli produktion tarkoituksena 

on luoda kertaluontoisesti jokin tuotos tai palvelu tietylle käyttäjäryhmälle kehit-

täen samalla teoriatietoa aihepiiristä yleisesti. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 

2010.) Opinnäytetyömme teoreettinen osuus sekä haastattelut syventyvät kult-

tuurisensitiivisen tyttötyön terminologiaan sekä menetelmiin, joiden pohjalta muo-

dostimme tiiviin ja helposti lähestyttävän materiaalivihon Helsingin Tyttöjen Ta-

lolle. Materiaalivihko on opinnäyteyömme produktio. Materiaalivihkoa voi hyödyn-

tää muun muassa perehdytyksessä sekä verkostotyössä. Työmme tavoitteena 

on tuoda näkyväksi Helsingin Tyttöjen Talolla toteutettavan kulttuurisensitiivisen 

tyttötyön lähtökohtia, teoriaa sekä menetelmiä.  
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2 KULTTUURISENSITIIVINEN TYTTÖTYÖ 

 

 

Kulttuuri saa erilaisia merkityksiä vuorovaikutuksessa ihmisten ja muiden kulttuu-

rien kanssa, sekä yhteiskunnallisella tasolla ja historiassa. Tietoisuus näistä mer-

kityksistä ja niiden taustoista auttaa ymmärtämään yksilöä paremmin. Kulttuuri-

sensitiivisen työn tarkoituksena on tukea yksilöä tekemään omia ratkaisuja ja ra-

kentamaan tätä kautta omaa identiteettiään. Molemmat asiat ovat tärkeitä yksilön 

eheytymisessä ja toteutuvat samanaikaisesti. (Wekesa 2017.) Työtä ohjaavat 

useat teoreettiset lähtökohdat ja työmenetelmät, joita avataan seuraavissa kap-

paleissa. 

 

Kun puhutaan esimerkiksi monikulttuurisuudesta tai etnisyydestä, voidaan sortua 

tulkintaan, jossa suomalaisuus nähdään normina ja sitä peilataan monikulttuuri-

suutta vasten. On tärkeää tiedostaa, että monikulttuurisuus ei ole maahanmuuton 

synonyymi. Työntekijän tulee ymmärtää, että monikulttuurisuus ei koske vain 

maahanmuuttajataustaisia asiakkaita, vaan luonnollisesti myös kantasuomalai-

sia asiakkaita. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuo ilmi sen, että työyhteisöjen 

tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota alati muuttuvaan yhteiskuntaan, jotta 

yhdenvertaisuus toteutuisi ja sitä voitaisiin kehittää edelleen. (Bahmani & Honka-

salo 2016, 48–49.) 

 

Helsingin Tyttöjen Talolla kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavana ohjaajana 

toimii sosionomi (AMK) Sophia Wekesa. Hän suoritti opintojensa viimeisen har-

joittelun Helsingin Tyttöjen Talolla edeltäjänsä ohjattavana. Valmistumisen jäl-

keen Wekesa työllistyi toisaalla, mutta vuotta myöhemmin hänen tiensä johti ta-

kaisin Helsingin Tyttöjen Talolle, jonne hänet palkattiin vastaamaan kulttuurisen-

sitiivisestä tyttötyöstä. Wekesa on toiminut talossa kulttuurisensitiivisen tyttötyön 

vastaavana ohjaajana vuoden 2016 alkupuolelta lähtien. (Wekesa 2017.) 
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Wekesa (2017) on tuonut taloon entistä vahvemmin intersektionaalisen feminis-

min teoriaa ja ajatusmallia. Intersektionaalisuuden kautta yksilöiden, perheiden 

ja yhteisöjen erovaisuudet osataan huomioida yksilöllisesti (Hiitola 2015, 47). 

Tätä käsitettä tullaan avaamaan tarkemmin kappaleessa Intersektionaalinen fe-

minismi. Wekesa keskittyy työssään lisäksi ihonvärin ja etnisyyden tuomiin mer-

kityksiin. Kulttuurisensitiivisyys on eksakti sana kuvaamaan tehtävää työtä, mutta 

on huomioitava, että esimerkiksi rodullistamisen kysymykset ovat taas liitoksissa 

ulkonäköön ja etnisyyteen kulttuurin sijaan. Nämä teemat liittyvät voimakkaasti 

kehoon ja kulttuurisensitiivisyys ei näin ollen sanana yksin riitä kuvastamaan tätä 

merkittävää osaa Wekesan työstä. (Wekesa 2017.) 

 

 

2.1 Tyttötyö 

 

Niin sanottu perinteinen tyttötyön malli murentui 1970-luvulla, kun tasa-arvokes-

kustelu alkoi nostamaan päätään. Tällöin tyttötyössä oli käsitys perinteisestä nai-

sen asemasta yhteiskunnassa. Suomessa tyttötyötä aloitettiin kehittämään käy-

tännön tasolla 1990-luvulla, jolloin puhuttiin uuden aallon tyttötyöstä (Honkasalo 

2011, 259–260). Tyttötyötä toteutetaan nimensä mukaisesti tytöille sekä tytöksi 

itsensä kokeville. Työhön liittyy olennaisesti naistietoisuus. (Wekesa 2017; Set-

lementti i.a.1.) 

 

Vahvana taustoittajana tyttötyölle voidaan pitää nais- ja nuorisotutkimuksesta 

kummunnutta tarvetta tyttöjen ja naisten omalle äänelle, paikalle ja tilalle. Suku-

puolisensitiivisyyttä voidaan pitää osana tyttötyötä, mutta työ on sukupuolisensi-

tiivistä vain silloin, kun ohjaajalla on ammattitaitoa tehdä työmuoto näkyväksi. 
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Ohjaajan tulee lisäksi osata kyseenalaistaa tyttöihin kohdistuvia odotuksia. Kri-

tiikkiä tyttötyö on saanut siitä, että kaikki nuoret eivät halua määritellä olevansa 

joko tyttöjä tai poikia. (Setlementti i.a.1.) 

 

Tyttötyössä työntekijät ja asiakkaat kuuluvat samaan viiteryhmään naiseutensa 

tai koetun naiseutensa kautta. Työntekijän on tärkeää olla sinut oman naiseu-

tensa kanssa ja tietoinen omasta kasvustaan naiseksi, jotta pystyy tukemaan 

nuoria heidän kasvussaan. Samaistuminen on tärkeä osa tyttötyötä, mutta omia 

ajatuksia ja tunteita ei saa projisoida nuoreen asiakkaaseen. Tyttötyössä paneu-

dutaan myös tyttökulttuuriin ja sen erityispiirteisiin. Tytöille ominaista kiusaamista 

voi olla esimerkiksi se, että jätetään joku kaveriporukan ulkopuolelle, kun taas 

pojille ominaisempaa kiusaamista voi olla fyysinen konfrontaatio. Työntekijän tu-

lee olla tietoinen naisten keskinäisistä suhteista sekä heidän suhteestaan mie-

hiin. Kun erityispiirteet tunnistetaan, niitä voidaan lähteä analysoimaan ja purka-

maan. (Wekesa 2017.) 

 

 

2.1.1 Tyttö- ja naistutkimukset 

 

1970-luvulla tyttötutkimus irtautui omaksi tutkimusalueekseen naistutkimuksen 

sekä nuorisotutkimuksen lähentyessään toisiaan. 1980-luvulla tyttötutkimus ran-

tautui Suomeen naistutkimuksen myötä. Tyttötutkimuksella tarkoitetaan moni-

ulotteista tutkimussuuntaa, jossa keskitytään nimenomaan eri ikäpolvien tyttöjen 

tutkimukseen hyödyntäen naistutkimuksesta kummunneita teorioita. Tyttötutki-

mukseen kuuluu kulttuurillisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysointi ja tar-

kastelu, esimerkiksi miten tyttöys näyttäytyy erilaisissa ympäristöissä. Kulttuurin 

ja yhteiskunnallisten ilmiöiden lisäksi tyttötutkimus syventyy ikään ja sen tutkimi-

seen. Tämä on tytön sosiaalista asemaa ja sukupuolen rakentumista vahvistava 

tekijä. (Ojanen 2011, 10–13.) Tutkimus tyttöydestä ja sen tiedon keräämisestä on 
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ollut tarpeellista, sillä tyttöjen käytös- ja toimintamallit eroavat merkittävästi poi-

kien vastaavista. Juurikin kyseiseen tarpeeseen valmistui tyttö- ja naistutkimus 

80-luvulla. Tyttö- ja naistutkimuksen ero ei ole ikään sidonnaista, sillä ilmiötä tar-

kastellaan yhteiskunnan säätämien ikärajojen ylitse. (Mattila 2015, 10–11.) 

 

Tyttöys määritellään alati muuttuvana historiallisena tapahtumasarjana, joka pi-

tää sisällään tietynlaisia odotuksia ja sukupuolen erityispiirteisiä tapoja tehdä asi-

oita. Tyttötutkimus on nostanut esille, että millaista on olla tyttö ja mistä se raken-

tuu, sillä kyseiset kysymykset ovat aiempina vuosina jääneet täysin pimentoon. 

Tyttötutkimuksen päämäärä on tuoda näkyväksi yhteiskunnallisia sekä kulttuuri-

sia ilmiöitä, ja näin ollen lisätä ymmärrystä. Tyttö- ja naistutkimukset sisällyttävät 

monia samanlaisia suomalaisia sekä kansainvälisiä konsepteja ja aihealueita, 

joita ovat muun muassa valta, muutos, toimijuus sekä moninaisuus. (Ojanen 

2011, 11–22.) 

 

 

2.1.2 Tyttökulttuuri  

 

Tyttökulttuurin käsite syntyi 1970-luvulla. Se koostuu tyttöjen ja tytöistä muodos-

tuneiden ryhmien välisistä käytännöistä, joita välitetään nuorille ominaisissa ti-

loissa. Nämä tilat ovat moniulotteisia sekä tärkeitä sosiaalisia kohtaamispaikkoja, 

kuten esimerkiksi koulu. Tyttöjen oma ääni on tärkeä elementti tyttökulttuurin 

määrittämisessä. Tytöt luovat omaa kulttuuriaan, jonka kautta he pystyvät osal-

listumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä mitä tyttöys ja tyttökulttuuri pitä-

vät sisällään. (Anttila, Ojanen, Saarikoski & Timonen 2011, 135–138.) Tyttökult-

tuuri välittyy sanoilla sekä sanomisista ja tämä luo kulttuurille myös olennaista 

sisältöä (Mattila 2015, 92).  

 



12 

 

Tyttökulttuurit ovat monivaiheisten prosessien sekä yhteyksien yhtymäkohtia. 

Tyttökulttuuri nähdään yhteisenä kokemuksena, johon sisältyvät yhteiset käytän-

nöt, kokemukset, tunteet, asenteet ja tieto. Termi viittaa tyttöjen erikokoisiin ryh-

miin, joissa on ryhmien keskinäisesti luotuja käytäntöjä sekä merkityksiä. Tyttö-

kulttuuria tutkiessa sukupuolia ei vertailla, vaan pojat jäävät tutkimuksen ulkopuo-

lelle. On kuitenkin huomioitava, että vaikka pojat jätetään tutkimuksen ulkopuo-

lelle, vaikuttavat he myös tyttökulttuurin sisältöihin. Tyttökulttuuri peilaa sitä, mi-

ten yhteiskunnan ja erilaisten kulttuurien käsitykset sukupuolesta muovautuvat 

arjessa ja käytännössä. (Anttila ym. 2011, 136–162.) 

 

 

2.2 Helsingin Tyttöjen Talon toiminnasta ja historiasta 

 

Mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän se tarve tulee näkyväksi, 

että miten paljon onkaan nuoria jotka oikeesti tarvis enemmän tukea 

ja mahdollisuuksia osallistua… (Uusitalo-Herttua 2017). 

 

Helsingin Tyttöjen Talo perustettiin vastaamaan tarpeisiin, jotka oli tunnistettu jo 

kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena oli ohjata nuoria kasvussa ja tukea ymmär-

rystä laajemmasta naiskuvasta. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.1.) Naisten yhteis-

kunnalliset oikeudet ovat lisääntyneet viimeisen vuosisadan aikana, mutta käsitys 

naiseudesta on muuttunut hitaasti. Keskustelu uudistuneesta naisidentiteetistä 

kytkeytyy vahvasti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa tuotettuun kirjallisuuteen. 

(Koppa 2013.)  

 

Idea Helsingin Tyttöjen Talosta lähti liikkeelle Suomen Setlementtinuorten liiton 

Upea minä -hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa työntekijöitä käsitte-
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lemään erityiskysymyksiä ja niihin vastaamista nimenomaan tyttöjen kanssa teh-

tävässä työssä. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.1.) Upea minä -tyttötyöprojektiin oltiin 

ensi kertaa otettu sukupuolisensitiivinen näkökulma, johon oli haettu mallia Ruot-

sista. Projekti toteutettiin vuosien 1998–2000 välillä. (Uusitalo-Herttua, 2017; 

Suomen Setlementtiliitto i.a.1.) 

 

Vaikka nuorisotyö pyrki vastaamaan kaikkien nuorten tarpeisiin sukupuolesta 

huolimatta, tytöt jäivät monesti vähemmälle huomiolle. Oireilu, kuten väkivallan 

käyttäminen ja päihteisiin sortuminen alkoivat olla yhä yleisempää ja näkyväm-

pää. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus oli myös huolissaan samasta ilmi-

östä. Näin ollen tytöille tarvittiin paikka, jossa he voisivat tarjota toisilleen vertais-

tukea ja tehdä asioita, jotka kiinnostavat heitä. Kalliolan Nuoret ry, joka oli toimi-

nut pitkään ammattimaisen nuorisotyön asiantuntijana, alkoi kehittää ideaa Tyt-

töjen Talosta. Vuonna 1999 perustettiin Helsingin Tyttöjen Talo. (Helsingin Tyttö-

jen Talo i.a.1.) Aluksi Tyttöjen Talon toiminta herätti myös vastustusta erityisesti 

siksi, että toiminta oli vain tytöille, naisille sekä naiseksi itsensä kokeville suun-

nattua. Tyttöjen talon toiminnan tärkeyttä ja palvelun tarvetta pystyttiin kuitenkin 

perustelemaan erilaisten tyttö-, nais- ja sukupuolitutkimusten perusteella. (Uusi-

talo-Herttua 2017.) 

 

Vuodesta 2005 lähtien Tyttöjen Talo® on ollut Kalliolan Nuoret ry:n tavaramerkki. 

Näin Tyttöjen Talon toimintaa ja laatua kyetään suojaamaan tarkemmin ja valvo-

maan paremmin. Tavaramerkin alla olevaa konseptia käytetään sukupuoli- ja 

kulttuurisensitiivisessä nuorisotyössä Helsingin ja Espoon lisäksi Tampereella, 

Oulussa, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.1.) 

 

Helsingin Tyttöjen Talolla tytöt saavat tukea naiseksi kasvuun ja tulevat kohda-

tuksi sellaisina, kuin he ovat. Talo on paikka, jossa on turvallista ja mukava olla. 

Sinne voi saapua, kun haluaa juttuseuraa muista tytöistä ja naisista tai kaipaa 
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yksilöllistä tai ryhmän tukea. Tervetulleita ovat kaikki 10–28- vuotiaat tytöt, naiset 

ja naiseksi itsensä kokevat nuoret. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.2.) 

 

Helsingin Tyttöjen talon toiminta koostuu useasta eri työmuodosta. Avointa toi-

mintaa täydentävät erilaiset avoimet ryhmät ja harrasteryhmät. Suurin osa ryh-

mistä on maksuttomia. (Helsingin Tyttöjen Talo i.a.3.) Talon muut työmuodot ja 

niihin erikoistuneet työntekijät ohjaajat nuoria, jotka esimerkiksi pohtivat seksu-

aaliterveyttään tai kokemaansa seksuaaliväkivaltaa, kuuluvat erilaisiin vähem-

mistöihin tai muihin marginaalisiin ryhmiin, ovat nuoria äitejä tai ovat syrjäytymis-

vaarassa. Työtä suoritetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella. (Me-

siäinen 2016.)  

 

Monikulttuurisuus ja sen huomioiminen ovat olleet aina osa Tyttöjen Talon toi-

mintaa. Talon perustamisen alkuaikoina Suomessa oli paljon etnisiin vähemmis-

töihin kuuluvia perheitä ja perheen tytöt olivat tärkeää saada mukaan toimintaan. 

Tyttöjen Talon tarkoituksena on olla turvallinen tila tytöille, naisille sekä naiseksi 

itsensä kokeville. Tarvittaessa Tyttöjen Talon ja kodin välillä tehdään yhteistyötä. 

Tyttöjen Talon toimintatavoissa näkyy välittömyys sekä yhteisöllisyys. Lisäksi 

kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviset työotteet kietoutuvat lähtökohtaisesti Tyttöjen 

Talon kaikkiin työotteisiin. (Uusitalo-Herttua 2017; Honkasalo 2011, 260.) 

 

 

2.2.1 Ryhmä- ja asiakaslähtöisyys Tyttöjen Talon toiminnassa 

 

Ryhmälähtöisyys sekä ryhmien ohjaaminen kuuluvat olennaisesti sosiaalialan 

ammattilaisen osaamisalueisiin. Ohjauksessa nousee esille ammattilaisen kyky 

olla vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten kanssa. Menetelminä voidaan hyödyn-

tää ilmaisua esimerkiksi kuvallisen, musiikillisen, dramaturgian sekä teoreettisen 
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kirjallisuuden muodossa. Yhteisöllisyys on olennainen osa ryhmälähtöisyyttä. Yh-

teisölähtöiseen asiakastyöhön liittyvät osaamisalueet ovat esimerkiksi yhteisölli-

syys, yhteisökuntoutus sekä yhteisökasvatus. Yhteiskunnallinen työ on sosiaa-

lialan ammattilaisten mukaan vaikuttamista. (Helminen, Mäntyneva & Rinne 

2014.) 

 

Kulttuurisensitiivinen tyttötyö Helsingin Tyttöjen Talolla on ryhmä- ja asiakasläh-

töistä. Talolla tehdään asioita, joita nuoret haluavat tehdä ja joihin heillä on tar-

peita. Kulttuurisensitiivisten ryhmien merkitys perustuu siihen, että luodaan nuo-

rille turvallinen tila, jossa he voivat käsitellä asioita ja teemoja vapautuneesti. 

Hauskan ja kevyen tekemisen lisäksi ryhmissä voidaan käsitellä turvallisesti ras-

kaampia aiheita, kuten rasismia ilman pelkoa siitä, että kukaan kyseenalaistaisi 

nuoren kokemuksen. Vertaistuen kautta nuoret saavat vahvistusta siitä, että hei-

dän kokemuksensa on tosi. Tätä kautta nuoret oppivat tuntemaan itsensä ja mil-

laisia merkityksiä erilaiset asiat saavat yhteiskunnallisella tasolla. Nuoria tuetaan 

heidän identiteettinsä eheässä kasvussa ja kehityksessä. (Wekesa 2017.) 

 

Tällä hetkellä Helsingin Tyttöjen Talolla on eriytettyjä ryhmiä esimerkiksi rodullis-

tetuille tytöille. Rodullistamisella viitataan prosessiin, jossa tiettyihin ihmisiin ja 

kulttuureihin liitetään stereotypioita (Puuronen 2011, 65). Rodullistamisen käsi-

tettä avataan tarkemmin kappaleessa 3.3. Talolta löytyy myös kulttuurisensitiivi-

nen ryhmä seksuaalista väkivaltaa kokeneille tytöille. Ryhmässä yhdistyy kaksi 

teemaa, jotka ovat kulttuurisensitiivisyys ja seksuaaliväkivaltatyö. Ajoittain mat-

kustaminen erilaisiin tiloihin ja paikkoihin voi olla kynnyskysymys nuorten hakeu-

tuessa harrasteiden piiriin. Tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa tätä haas-

tetta pyritään ennaltaehkäisemään. Tällä hetkellä esimerkiksi African Care-nimi-

nen järjestö tuo asiakkaitaan kerran kuussa Helsingin Tyttöjen Talolle ryhmätoi-

mintaa varten. Heillä on mahdollisuus hakea tarvittaessa tyttöjä esimerkiksi vas-

taanottokeskuksista. Tällöin matkan voi tehdä yhdessä. Ryhmässä toteutetaan 

vaihtuvaa toiminnallista tekemistä. Näitä ovat esimerkiksi ilmaisutaito, sirkustai-

teet tai askartelu. (Wekesa 2017.) 
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2.2.2 Verkostot 

 

Kalliolan Nuoret ry vastaa yhdessä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen 

ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa Tyttöjen Talon toiminnasta (Helsingin Tyt-

töjen Talo i.a.4). Kalliolan Nuoret ry on panostanut siihen, että kulttuurisensitiivi-

sen työn ammattilaiset pääsevät kokoontumaan ja reflektoimaan työn merkityk-

siä. Helsingin Tyttöjen Talon järjestämällä kulttuurisensitiivisellä ohjausryhmällä 

pyritään vahvistamaan ammattilaisten tietoisuutta teeman ympärillä. Ohjaus-

ryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista ja ammattilaisista. Se on koottu Helsin-

gin Tyttöjen Talon toimesta, ja sen tarkoituksena on tuoda kaikille ohjausryhmän 

jäsenille lisää työkaluja omaan työhön. (Wekesa 2017.)  

 

Wekesa on pyrkinyt siihen, että ohjausryhmässä on myös henkilöitä, jotka poik-

keavat etnisyydeltään valtaväestöstä ja työskentelevät monikulttuurisuuden ym-

pärillä. Ohjausryhmä on pyritty kokoamaan niin, että sieltä löytyy myös henkilöitä 

joiden kanssa voi keskustella asioista, jotka liittyvät esimerkiksi intersektionaali-

suuteen, rodullistamiseen ja kulttuureihin. Keskustelua aiheista käydään vain vä-

hän ja teoriaa ei ole vielä tarjolla runsaasti. Tästä syystä näiden ihmisten merki-

tyksellisyys ohjausryhmässä korostuu. Samaan aikaan on tärkeää ja hyödyllistä 

vaihtaa kuulumisia työkentältä eri organisaatioiden ja yhdistysten välillä. (Wekesa 

2017.) 

 

Monesti sosiaalialan ammattilaisen verkostot koostuvat omista hyväksi todetuista 

kontakteista. Näissä epävirallisissa verkostoissa lähdetäänkin työskentelemään 

samankaltaisen ajattelutavan pohjalta. Tämä nopeuttaa etenkin alkuvaiheen 

työskentelyä teeman ympärillä. Viralliset verkostot ovat puolestaan hyödyllisiä 

siinä, että ne tarjoavat usein toisen näkökulman asioihin. (Wekesa 2017.) 
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2.2.3 Kulttuurisensitiivisen tyttötyön pääteemat 

 

Wekesa kuvailee työnsä koostuvan kolmesta teemasta. Eriytettyä työtä toteute-

taan tarpeen tullen esimerkiksi rodullistetuille tytöille. Eriytettyä toimintaa voidaan 

hyödyntää myös muille nuorille, joilla on erityistarpeita. Monikulttuurinen työ taas 

on avointa kaikille. Antirasistisen työn tarkoituksena on vaikuttaa ja tutkia sitä, 

miten rasistisia rakenteita voisi purkaa ja tuoda nuorille näkyväksi. (Wekesa 

2017.) 

 

Monikulttuurisuudesta puhuttaessa tulee tehdä näkyväksi se, että myös suoma-

laisuus on kulttuuria ja valkoisuus etnisyyttä. Monikulttuurisuuden ajatellaan 

usein arkipuheessa tarkoittavan vain valtaväestöstä etnisyydellään poikkeavia 

yksilöitä. Myös valtaväestöön kuuluvan, suomalaista kulttuuria edustavan nuoren 

on hyvä pohtia omaa kulttuuriaan ja suhdettaan muihin kulttuureihin. (Wekesa 

2017.) 

 

Antirasistisessa työssä on tärkeää keskustella nuorten kanssa rasismista ja ra-

sistisista rakenteista. Työn tarkoituksena on tuoda näkyväksi rasismin eri muotoja 

ja niiden vastustamista, sekä antaa tietoa niiden ilmenemisestä. (Alemanji 2016, 

52–53.) Myös valkoisuudesta puhuminen on osa työtä, koska se voi auttaa oival-

tamaan asioita, joita nuori ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Nuo-

rille tulee tarjota malleja siihen, että he kykenevät olemaan kriittisiä ja tunnista-

maan erilaisia ilmiöitä ulkomaailmassa. Tunnistettuaan ilmiöt heidän on helpompi 

tehdä jatkossa antirasistisia tekoja ja valintoja. Antirasistisessa työssä on poten-

tiaalia myös inspiroivaan ja innostavaan tekemiseen. (Wekesa 2017.) 

 

Tulevaisuudessa Wekesa aikoo paneutua enemmän siihen, miten toteuttaa me-

netelmiä kuten self-care ja self-love. Nimensä mukaisesti näissä menetelmissä 

kyse on voimauttavasta työstä liittyen itsestä välittämiseen ja rakastamiseen. 
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Traumaterapeuttisesta työotteesta olisi hyötyä etenkin silloin, kun rodullistettu 

nuori kohtaa rasismia. Wekesan mukaan ryhmätyöskentelystä löytyy paljon po-

tentiaalia näiden asioiden pohtimiseen. (Wekesa 2017.)  
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3 KULTTUURISENSITIIVISYYTEEN SISÄLTYVÄÄ TERMINOLOGIAA 

 

 

Seuraavissa kappaleissa syvennytään Helsingin Tyttöjen Talolta nousseeseen 

terminologiaan, jonka hallitseminen auttaa hahmottamaan kulttuurisensitiivisten 

työmenetelmien laajempaa ymmärrystä. Terminologian hallitseminen helpottaa 

myös kulttuurisensitiivisyyden tutkimista ja toimeenpanoa. Myös itsereflektiolla ja 

omien etuoikeuksien tunnistamisella on suuri rooli tiedon ja termien sisäistämi-

sessä. (Wekesa 2017.) 

 

Yksilölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi valtaan ja resursseihin voi olla vai-

keaa tunnistaa omia etuoikeuksiaan muihin nähden. Niille, joilla ei ole samaa etu-

oikeutta, tämän ilmiön tunnistaminen on näkyvämpää. Ihmiset, joilla on etuoi-

keuksia liittyen esimerkiksi etniseen taustaan tai sukupuoleen saattavat pitää 

omaa asemaansa normina, eivätkä täten tunnista etuoikeuksiaan. Esimerkkinä 

voidaan käyttää sitä, että olisi turhaa kysyä kalalta, mitä mieltä se on vedestä tai 

linnulta mitä se ajattelee ilmasta. Etuoikeus voidaan määritellä oikeutena, immu-

niteettina tai etuna, joka koskee vain tiettyä osaa ihmisistä. Valtaväestöön kuulu-

van yksilön etuoikeuksiin kuuluu esimerkiksi se, että hänet nähdään ja kohdataan 

yksilöllisesti. Etnisyydeltään valtaväestöstä poikkeavat yksilöt saavat taas usein 

rodun leiman. (Kendall 2002, 1.) 

 

Kulttuurisensitiivisyyteen liittyy olennaisesti empatian taito. Empatian kautta pyri-

tään siihen, että maailma nähdään toisen silmin. Empatia ei ole synonyymi sa-

nalle sympatia, jolla taas verrataan esimerkiksi omia nuoruuden kokemuksia nuo-

ren asiakkaan rasismin kokemuksiin. Empatialla pyritäänkin keskittymään vain 

asiakkaan kokemusten ymmärtämiseen. Empatian kautta ihminen voi oppia esi-

merkiksi miten samanlaiset tilanteet voidaan kokea toisin. Stereotypiat vahingoit-
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tavat yhteisöjä ja vievät yhteisön jäseniltä pois mahdollisuuden määritellä itse it-

sensä. (Laitio 2015.) Wekesa (2017) muistuttaa, että kaikkia kokemuksia ei voi-

kaan tai tarvitsekaan ymmärtää, mutta toisten kokemuksia kohtaan voi silti toimia 

sensitiivisesti.  

 

 

3.1 Intersektionaalinen feminismi 

 

Jotta kaikkien kokemukset tulisivat todeksi, tarvitaan intersektionaalista feminis-

miä, eli ymmärrystä asioiden yhteisvaikutuksista. Ihmisen identiteetti muodostuu 

yhtä aikaa monista eri tekijöistä ja tämä vaikuttaa siihen, millaisena yhteiskunta 

ihmisen näkee ja millaista kohtelua tämä saa osakseen. (Wekesa 2017.) 

 

Naiset ovat vaikuttaneet yhteiskunnallisesti hyväntekeväisyystyössä ja hyvänte-

keväisyystoiminnassa jo viktoriaaniselta aikakaudelta lähtien. Naiset kuitenkin 

huomasivat, että heillä oli vain vähän valtaa saada aikaan todellista muutosta. 

Tätä puutetta pyrittiin korjaamaan ja sitä kautta parantamaan naisten asemaa 

yhteiskunnassa. Ensimmäisen polven feministit halusivatkin vaikuttaa paremmin 

omaan elämäänsä esimerkiksi vaatimalla itselleen parempia mahdollisuuksia 

kouluttautua ja työllistyä, sekä myöhemmin tasavertaista oikeutta äänestää. 

(Handal 2013, 18.) Feminismin kautta on muodostunut poliittinen näkyvyys nais-

ten aseman parantamiseksi. Naiseuden käsitettä ei enää ymmärretä samalla ta-

valla, sillä termi on dynaaminen. (Butler 2006, 48.) 

 

Useat feminismiä tutkivat ihmiset ovat korostaneet naisten pitämistä homogeeni-

sena ryhmänä ongelmallisena. On väistämätön fakta, että naisten koettuihin ko-

kemuksiin liittyy useita muuttujia esimerkiksi etnisen taustan tai seksuaalisen 

identiteetin vuoksi. Nämä identiteetin osat eivät yksinään määritä naista, mutta 
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muodostavat kokonaisuutena naisen yksilöllisen identiteetin. Mikäli sukupuolta 

analysoitaisiin ilman, että huomioitaisiin etnisyys, kokonaisuuden ja yhteisvaiku-

tusten hahmottaminen olisi vajanaista. (Midden 2010, 232.) 

 

Intersektionaalisessa feminismissä yhdistyvät feminismi ja intersektionaalisuus. 

Intersektionaalisessa feminismissä otetaan huomioon naisiin kohdistuvan syrjin-

nän muotoja, jotka voivat kohdistua esimerkiksi etniseen taustaan, vammaisuu-

teen tai yhteiskuntaluokkaan. Feminismi ei näin ollen ole vain sukupuolikysymys. 

(Saarikoski 2014.) 

 

Yksinkertaistetun määritelmän mukaan intersektionaalisuudella huomioidaan yk-

silöiden, perheiden ja yhteisöjen asettaminen tai asettuminen erilaiseen asemaan 

heidän eroavaisuuksiensa perusteella. Näitä eroavaisuuksia ovat esimerkiksi yh-

teiskuntaluokka, sukupuoli, etnisyys, kielitaito, ikä, uskonto tai psyykkinen ja fyy-

sinen kykeneväisyys. Eroavaisuudet eivät ole kuitenkaan keskenään verrattavia, 

sillä niiden synty- ja ylläpitomekanismit eroavat toisistaan. Esimerkiksi sukupuoli 

ja sen tuottaminen ovat merkitykseltään täysin erilaisia, kuin yhteiskuntaluokka. 

Hyödyntäessä intersektionaalista näkökulmaa onkin hyvä pitää mielessä, että ei 

sorru yhdistämään kategorioita toisiinsa kyseenalaistamatta. Muutoin valtasuh-

teisiin ja toimintaan liittyvä analyysi jää tarkastelematta ja on näin ollen vaja-

naista. (Hiitola 2015, 47.) 

 

Intersektionaalisuudessa on kyse siitä, että huomioidaan kaikki ihmisen identi-

teettiin vaikuttavat tekijät. Esimerkkinä voidaan käyttää sitä, että lähes kaikki nai-

set joutuvat elämänsä aikana kokemaan eritasoista seksuaalista häirintää. Sek-

suaalinen häirintä voi kuitenkin olla erilaista, kun se kohdistuu esimerkiksi aasia-

laistaustaiseen naiseen verrattuna millaista se olisi, kun kohdistuisi afrikkalais- tai 

eurooppalaistaustaiseen naiseen. Tämä johtuu eksotisoinnista, jolla naisiin on 

kohdistettu tiettyjä stereotypioita. Esimerkiksi aasialaistaustaisia naisia voidaan 

virheellisesti pitää alistuvina ja olettaa, että heidän tehtävänsä on miellyttää 
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miestä. Afrikkalaistaustaisiin naisiin saatetaan taas kohdistaa stereotypioita, joi-

den mukaan naiset olisivat hyperseksuaalisia. (Wekesa 2017.) 

 

Syrjintää esiintyy myös vähemmistöryhmien sisällä. Suomen pääosin valkoi-

sessa seksuaalivähemmistöjen piirissä voi esiintyä runsaasti rasismia. Toisaalta 

etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen sisällä voi puolestaan olla havaittavissa 

homo- ja transfobiaa. Näin ollen nuori, joka kuuluu etniseen ja seksuaaliseen vä-

hemmistöön saattaa olla tilanteessa, jossa ei löydä turvallista tilaa olla oma it-

sensä kaikkien eri identiteetin osiensa kanssa. Helsingin Tyttöjen Talolla pyritään 

siihen, että nuoren ei tarvitsisi mennä monikulttuuriseen ryhmään käsittelemään 

siihen liittyviä aiheita ja seksuaalivähemmistöille tarkoitettuun ryhmään käsittele-

mään siihen liittyviä aiheita. Tavoite on luoda nuorelle tila, jossa hän voi käsitellä 

kaikkia teemoja samanaikaisesti ja tulla näin ollen nähdyksi kokonaisena. 

(Wekesa 2017.) 

 

 

3.2 Rasismi ja antirasismi 

 

Antirasismin tehtävänä on purkaa rasistisia rakenteita. Tärkeintä antirasistisessa 

työssä on se, että tunnistetaan yhteiskunnallisia valtarakenteita ja sitä, että ra-

sismi on useimmiten muutakin kuin kaduilla huutelua. Antirasistisuus tarjoaa teo-

rian ja menetelmiä puuttua rasismiin. Helsingin Tyttöjen Talolla on keskitytty luo-

maan tila antirasistisesta näkökulmasta. Antirasistinen työ on aikaan ja paikkaan 

sidottua. Tästä syystä on tärkeää tiedostaa, että ilmiöitä tulee käsitellä paikalli-

sesti ja kohteen tarpeita mukaillen. (Wekesa 2017.) 
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Etninen sekä kulttuurinen moninaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ovat vah-

vistuneet merkittävästi vuosikymmenten aikana (Saukkonen 2013, 155). Kun pu-

hutaan rasismista, nousee usein esille, että ihmiset ovat rasistisia omaa tietämät-

tömyyttään tai ymmärtämättömyyttään. Tässä jätetään usein huomiotta, että ky-

seessä on kuitenkin yhteiskunnan rakenteisiin uppoutunut ilmiö. Koulutus ei toimi 

ainoana rasismin poistajana, vaan on ensisijaisen tärkeää tuoda näkyväksi eri-

laisten kulttuurien ja uskontojen erityispiirteitä. Rasismi käsitteenä on vaikeasti 

määriteltävä, sillä siihen sisältyy paljon poliittista jännitettä ja historiallista dynaa-

misuutta. Käsitteen määrittelyyn vaikuttaa sen lisäksi sen määrittelijän oma hen-

kilökohtainen tausta. (Puuronen 2011, 53–63.)  

 

Rasistiset rikokset tulivat vuonna 2003 rangaistuksen koventamisperusteeksi. On 

kuitenkin huomioitava, että rasististen rikosten tunnistaminen ja toteaminen on 

hankaloitunut, sillä rasistisiin rikkomuksiin syyllistyneet henkilöt ovat usein perillä 

lainsäädännöstä, ja he eivät halua koventaa omia tuomioitaan jakamalla rasistisia 

vakaumuksiaan. (Puuronen 2011, 180.) Myös laki kieltää syrjinnän (Saukkonen 

2013, 230). Yhdenvertaisuuslain (2014/1325) ensimmäisessä pykälässä tuodaan 

julki, että lain tarkoituksena on välttää eriarvoistuminen sekä varmistaa syrjinnän 

uhriksi joutuneen oikeudet. 

 

Syrjintää esiintyy laajalti. Tehokkaiden puuttumiskeinojen käyttäminen on hanka-

laa, sillä vaikka syrjinnästä on paljonkin tutkimuksia, ne eivät usein ole johdon-

mukaisia ja tulokset eivät ole selviä. (Saukkonen 2013, 230–231.) Viralliset tilas-

tot rasismiin sekä syrjinnän esiintyvyydestä ovat puutteellisia, sillä moni uhri jät-

tää ilmoittamatta asiasta viranomaisille. Rasismin sekä syrjinnän monimuotoi-

suus ja niiden kohteiksi joutuvat ihmisryhmät vaihtelevat suuresti. Rasismin ja 

syrjinnän muotoihin lukeutuvat muun muassa uhkailu, nimittely sekä välillinen tai 

välitön syrjintä. (Jasinskaja-Lahti; Liebkind & Vesala 2002, 133–142.)  
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Jotta rasismia voisi karsia yhteiskunnasta, tulisi uhreilla olla kokemus siitä, että 

heillä on tilaisuus puhua julki kokemuksiaan, sekä mahdollisuus asettaa kyseen-

alaiseksi jo määriteltyjä käsityksiä (Rastas 2007, 33). Syrjinnän ja rasismin en-

naltaehkäisemiseksi niihin on puututtava aktiivisesti. Tämä vaatii sitä, että asi-

oista puhutaan oikeilla käsitteillä ja lähestytään niitä käytännönläheisellä toimin-

nalla. (Saukkonen 2013, 235.)  

 

Rasismia voidaan pitää laajana yläkäsitteenä, jolla voidaan kuvata esimerkiksi 

asenteita, toimintaa ja diskursseja sekä niiden tasa-arvoa polkevia seuraamuk-

sia. Antirasismin määritelmä on yhtä laaja. Antirasistinen työ rakentuu rasismin 

eri muotojen vastustamisesta ja pyrkimyksestä tavoitella tietoa rasismin ilmene-

misestä. Tutkimustiedon hankkiminen aihepiiriin liittyen on tärkeää, mutta on huo-

mioitava, että myös tutkimukset itsessään saattavat olla ongelmallisia suhteessa 

rasismiin. (Rastas 2007, 56–57.) Suurena haasteena voidaan pitää sitä, että Suo-

messa ei ole kattavia tilastoja esiintyneestä syrjinnästä. Etnisen taustan tilastointi 

on ajoittain ongelmallista, mutta ilman sitä etenkin Suomessa syntyneiden rodul-

listettujen ihmisten kokemaa syrjintää ei voida tilastoida. Tämän hetkiset tutki-

mukset liittyvät maahanmuuttajien kokemaan syrjintään, mutta tämä ei kata muita 

syrjintää kokevia vähemmistöryhmiä. (Wekesa 2017 a.) 

 

Antirasistiset menetelmät vaihtelevat tilannekohtaisesti. Esimerkiksi maan poliit-

tinen tilanne ja historia vaikuttavat siihen, minkä tyyppistä antirasistista työtä 

maassa on tarpeen toteuttaa. Antirasistisuus on huomioitu Suomen lainsäädän-

nössä ja toisen ihmisen syrjiminen hänen ominaisuuksistaan johtuen onkin kiel-

letty lailla. Laki ei kuitenkaan määrittele selkeitä rangaistuksia rasistisesta käy-

töksestä, joten antirasistinen työkin on hyvin monimuotoista. Valitettavasti lait ei-

vät yksinomaan takaa sitä, että ihmiset käyttäytyisivät arjessa antirasistisesti. 

(Alemanji 2016, 52–53.) 
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3.3 Rodullistaminen  

 

Rodullistamista voidaan pitää prosessina, jossa ihmiseen tai ryhmään liitetään 

tiettyjä piirteitä tai stereotypioita, jotka liittyvät heidän ihonväriinsä, uskontoonsa 

tai etniseen viiteryhmäänsä. Rodullistaminen kohdistuu vähemmistöihin. Se liittyy 

voimakkaasti eurosentrisyyteen ja valkoisuuden pitämiseen normina. (Wekesa 

2017 a.) 

 

On yleisesti tiedostettu asia, että rotuja ei ole olemassa. Rodullistaminen tarkoit-

taa kuitenkin tapahtumaketjua, joka lähtee ulkoapäin ja kohdistuu johonkin hen-

kilöön. On tärkeää ymmärtää rodullistamisen olevan asia, jota jotkut ihmiset jou-

tuvat kokemaan. Rodullistaminen ei siis ole ihmiskohtalo vaan ilmiö. Rodullista-

minen tarkoittaa sitä, että tiettyihin ihmisiin ja kulttuureihin liitetään stereotypioita 

ja tätä kautta yksinkertaistetaan ihmisiä sen mukaisesti. Negatiivisten käsitysten 

lisäksi esimerkiksi puhetapaa saatetaan usein liioitella. (Puuronen 2011, 65.) 

Näin ihmiset saavat rodun stigman. Ajatus siitä, että ihmisyys on valkoista ja esi-

merkiksi ruskeus etnisyyttä aiheuttaa rodullistamista, jota tapahtuu yhteiskunnal-

lisella tasolla ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. (Wekesa 2017.) 

 

Rodullistamisen käsite sai alun perin alkunsa teoreettisesta erottelusta – ihmiset 

kokevat tarpeelliseksi kategorisoida sekä käsitteellistää ympärillä olevat tapahtu-

mat sekä ilmiöt, jotta ne ovat helpommin ymmärrettävissä. Kaikki kategorisoimi-

nen ei kuitenkaan johda rodullistamiseen. Tämä edellyttää sitä, että ihmisiä sekä 

ihmisryhmiä jaotellaan fyysisten tai kulttuurillisten piirteiden kautta, esimerkiksi 

kielen, pukeutumisen tai ihonvärin perusteella. Rodullistaminen välittyy yhteis-

kunnassa muun muassa puhetavoissa, joita esiintyy rasismin eri muodoissa. Ar-

jen kohtaamisissa tehdään havaintoja erilaisista ihmisistä, jolloin rodullistamisen 

niin sanotut standardit ja käsitteellistäminen muuttuvat. (Puuronen 2011, 64–65.)  
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3.4 Näkyvät vähemmistöt 

 

Näkyvän vähemmistön termillä viitataan niihin väestöryhmiin, jotka eivät koostu 

vaaleaihoisista ihmisistä. Se kehitettiin vastaamaan tarpeeseen ehkäistä työelä-

mässä koettua etnistä syrjintää lainsäädännöllisin keinoin. Ihon väriin perustuva 

erottelu on kuitenkin ajoittain ongelmallista. Tämä johtuu ihonvärin voimakkaasta 

kontekstisidonnaisuudesta. Näkyvään vähemmistöön kuuluminen riippuukin 

siitä, mihin sitä verrataan. Musliminainen saatetaan esimerkiksi nähdä vaa-

leaihoisena niin kauan, kun hän ei pukeudu hijabiin. Hijabiin pukeutuessaan hä-

net saatetaan nähdä näkyvään vähemmistöön kuuluvana huolimatta hänen ihon-

väristään. Näkyvyys ei siis perustu vain ihonväriin. (Tuominen, Joronen & Laihi-

nen 2014, 21–22.) 

 

Termin ongelmallisuudesta kertoo myös se, että jotkut näkyvät vähemmistöt voi-

vat menestyä erittäin hyvin toisiin nähden. Näin ollen kaikki näkyvään vähemmis-

töön kuuluvat eivät ole samassa asemassa. Tämä saattaa johtaa siihen, että eni-

ten tukea tarvitsevien ongelmia vähätellään. Suomessa kantaväestön suhtautu-

minen maahanmuuttajaryhmiin on vaihdellut ryhmien näkyvien etnisten tai kult-

tuuristen eroavaisuuksien mukaan. (Tuominen, Joronen & Laihinen 2014, 21–

22.) Näkyvän vähemmistön termi, siinä missä rodullistetunkin, palvelee hyvin tut-

kijoita ja akateemikoita heidän työssään. On kuitenkin tärkeää, että on käytössä 

myös arkisempia itseä kuvaavia termejä, koska harva varmasti toivoo itseään 

kutsuttavan arjessa esimerkiksi termillä maahanmuuttaja. (Wekesa 2017 a.) 

 

Wekesa (2017) pitää itsemäärittelyä ja uusien parempien sekä kuvaavampien 

termien käyttöönottoa tärkeänä. Yksi näistä termeistä on PoC, eli Person of Co-

lor. Sillä viitataan kaikkeen muuhun, paitsi valkoisuuteen. Suoraa käännöstä ”vä-

rillinen” ei ole soveliasta käyttää sanan negatiivissävytteisen historian vuoksi. Sa-

nan tehtävä on luoda solidaarisuutta eri etnisyyksien välille, mutta sen tarkoitus 

ei ole häivyttää erityiskysymyksiä, jotka ovat ominaisia tietylle etniselle ryhmälle. 
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Wekesa perustelee sanan tärkeyttä myös sillä, että mikäli käytössä olisi sana ”ei-

valkoinen”, siinä keskityttäisiin edelleen valkoisuuteen. (Wekesa 2017.) 
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4 KULTTUURISENSITIIVISET TYÖMENETELMÄT 

 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään Helsingin Tyttöjen Talon kulttuurisensitiivisen 

tyttötyön työmenetelmiä. Menetelmiä hyödynnetään ryhmä- ja yksilölähtöisessä 

työssä. Menetelmien käyttö on riippuvaista asiakasryhmästä tai asiakkaasta ja 

hänen lähtökohdistaan sekä tarpeista. Useat menetelmät voivat toteutua saman-

aikaisesti. Seuraavia työmenetelmiä hyödynnetään myös muissa Helsingin Tyt-

töjen Talon työmuodoissa. (Wekesa 2017.) 

 

Kulttuurien tuntemus ja kulttuurieroja huomioiva vuorovaikutus, sekä taito toteut-

taa sitä on tarpeen kulttuurisensitiivisessä työskentelyssä. Lisäksi erilaisten kult-

tuurisensitiivisten työmenetelmien hallitseminen on tärkeää eheän työskentelyn 

kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kulttuurisensitiiviset työmenetelmät 

eivät usein toteudu käytännössä. Lisäksi työorientaatiot ovat paikkasidonnaisia. 

Sosiaalityötä tutkittaessa on tehty huomio, että esimerkiksi englantialiset sosiaa-

lityöntekijät osaavat huomioida asiakastyössä kulttuuriset lähtökohdat paremmin, 

kuin suomalaiset tai ruotsalaiset sosiaalityöntekijät. Suomessa asiakastilanteita 

arvioidaan byrokraattisemmasta lähtökohdasta ja saatetaan painottaa omia kult-

tuurisia lähtökohtia asiakkaan lähtökohtien sijaan. (Anis 2006, 109–110.) 

 

 

4.1 Sukupuolisensitiivinen tyttötyö 

 

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työn määritelmät ovat hyvin samankaltaiset. 

On kuitenkin selvää, että sukupuoleen ja etniseen tai kulttuuriseen taustaan liittyy 

eriäviä teemoja. Näitä ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen rakentuminen, valta-



29 

 

asetelmat sekä epätasa-arvoisuus. Tästä syystä työmuotoja tulee pohtia myös 

erikseen. (Bahmani & Honkasalo 2016, 51.) 

 

Sukupuolisensitiivinen työ liitetään lähes aina sukupuolen perusteella eriytettyyn 

toimintaan. Tällaista työtä on esimerkiksi tyttö- ja poikatyö. Sukupuolisensitiivinen 

työ mahdollistaa sen, että naiseuteen tai mieheyteen liittyviä erityiskysymyksiä 

pääsee pohtimaan turvallisessa ympäristössä. Yksi työn tavoitteista on tukea asi-

akkaita myönteisessä sukupuoli-identiteetin muodostamisessa ja purkaa suku-

puolirooleihin liittyviä stereotypioita. (Bahmani & Honkasalo 2016, 31.) 

 

Sukupuolisensitiivinen työotteen on tarkoitus edistää sukupuolen arvostamista, 

sekä nostaa nuoren asiakkaan itsetuntoa. Tyttöjen Talo on erikoistunut sukupuo-

lisensitiivisen työotteeseen ja sen toteutukseen. Sen teoreettinen viitekehys on 

muodostunut naistutkimuksesta. Kyseinen työskentelytapa tukee tasapainoista 

kasvua. Sukupuoli ja sen tunnistaminen ovat olennainen osa lapsen identiteettiä 

sekä kasvua. (Eischer & Tuppurainen 2011, 15–16.) 

 

Sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä kohdataan nuori ensisijaisesti yksilönä, 

mutta huomioidaan hänen kulttuurinsa ja sukupuolensa tuomat erityispiirteet sen-

sitiivisesti. Tulee ymmärtää millaisia merkityksiä nämä erityispiirteet saavat vuo-

rovaikutuksessa eri ihmisten, toisten sukupuolten ja kulttuureiden kanssa, sekä 

yhteiskunnallisella tasolla ja historiassa. Yksilöä tulee tukea omiin itsenäisiin rat-

kaisuihin ja oman identiteetin rakentamiseen. (Wekesa 2017.) 

 

Nykypäivänä sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä ajatellaan lähinnä tyttötyönä. 

Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön tavoitteena on tyttöjen sekä tytöksi itsensä ko-

kevien kasvun tukeminen sekä sukupuolten määrittelemien roolien avaaminen ja 

purkaminen. Työ tapahtuu vertaisryhmien kautta, joissa lähestytään tyttöyttä, 

identiteettiä ja ruumiillisuutta koskevia kysymyksiä. (Honkasalo 2011, 259–260.) 
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Vertaisryhmätyöskentely antaa uusia näkökulmia ja työvälineitä pohtia sekä to-

teuttaa omaa sukupuoli-identiteettiä. Ryhmässä työskennellään jonkin ryhmäläi-

siä yhdistävän teeman ympärillä. Tyttötyötä toteutetaan Helsingin Tyttöjen Talolla 

ryhmätoiminnan lisäksi vapaaehtoisten ja avoimen toiminnan voimin. (Setle-

mentti i.a.) 

 

 

4.2 Eriytetty tyttötyö 

 

Eriytetyssä tyttötyössä asiakasryhmä jakaa yhteisen identiteetin osan tai teeman, 

jota haluaa käsitellä. Eriytetyssä työssä on pidettävä huolta siitä, että ulkopuoliset 

ihmiset eivät pääse kuuntelemaan tai hyödyntämään ryhmissä käytyjä keskuste-

luja. On ongelmallista, jos paikalla on ihmisiä, joilla ei ole samankaltaisia koke-

muksia, kuin muilla ryhmän jäsenillä. Ulkopuoliset ihmiset haluavat usein vilpittö-

mästi kuunnella ja oppia, mutta kysymystensä kautta voivat aiheuttaa sen, että 

ryhmän pääasiallisen tarkoituksen sijaan vertaistukea hakevat nuoret joutuvat 

kouluttamaan muita ymmärtämään itseään. (Wekesa 2017.) 

 

Eriytettyä tyttötyötä sovelletaan Helsingin Tyttöjen Talolla esimerkiksi rodullistet-

tujen naisten sekä naiseksi itsensä kokevien nuorten kanssa. Rajojen vetäminen 

voi ajoittain tuntua keinotekoiselta, koska jokainen yksilö identifioi itsensä eri ta-

valla. Vapaus määritellä itse itsensä onkin osa työtä. Mitä sorretummassa tai alis-

tetummassa asemassa yksilö on, sitä vähemmän hänellä on tilaa käsitellä itse-

ään koskevia teemoja. Näille nuorille voi olla erityisen tärkeää päästä käsittele-

mään aiheita ihmisten kanssa, joita yhdistää jokin tietty identiteetin osa. (Wekesa 

2017.) 

 



31 

 

Eriytetty nuorisotyö sukupuolittain näyttäytyy kunnissa epätavallisena. Suurin osa 

eriytetystä nuorisotyöstä toteutetaan projektien ja järjestöjen toimesta. Monikult-

tuurisen nuorisotyön näkökulmasta eriytetyllä nuorisotyöllä pyritään saamaan 

mukaan niitä nuoria, jotka ovat normaalisti hankalasti tavoitettavissa. (Kivijärvi & 

Harinen 2008, 8,18.)  

 

Valtasuhteet ovat ongelmalliset etenkin silloin, jos kokemuksen puutteen lisäksi 

ulkopuolisten ihmisten positio yhteiskunnassa on korkeampi, kuin muiden ryh-

män jäsenten. Voi tuntua hyvin raskaalta, jos ihmiset, joilla on enemmän etuoi-

keuksia kyseenalaistavat edes tahattomasti ryhmän jäsenten kokemukset. 

Aiempi kokemus kyseenalaistamisesta on voinut aiheuttaa sen, että nuorella ei 

ole luottamusta kertoa avoimesti asioistaan etuoikeutetumman ihmisen seu-

rassa. Eriytetty toiminta on herättänyt vastustusta etenkin etuoikeutetummassa 

asemassa olevien ihmisten keskuudessa. Näille ihmisille voi olla vaikeaa hyväk-

syä, että on olemassa toimintaa, joka ei ole kohdistettu heille. Tulee ymmärtää, 

että kaikilla vähemmistöillä ei ole samaa oikeutta tai tunnetta yhteenkuuluvuu-

desta. Samanlaista kritiikkiä on saanut osakseen Ruskeat Tytöt-media, jossa 

kaikki mediassa työskentelevät ammattilaiset kuuluvat samaan viiteryhmään rus-

keutensa kautta. (Wekesa 2017.) 

 

Minä olen olemassa riippumatta niistä valkoisista ihmisistä, minä 

olen olemassa riippumatta niistä miehistä ja minä olen olemassa riip-

pumatta jostain siitä niin sanotusta vastakohdasta… (Wekesa 2017). 

  



32 

 

4.3 Turvallinen tila 

 

Turvallisen tilan määritelmä mielletään usein eriytetyn toiminnan kautta. Turvalli-

nen tila pyritään luomaan niin, että tilaan ovat tervetulleita esimerkiksi vain saman 

sukupuolisiksi itsensä määrittelevät tai muun yhteisen identiteetin osan omaavat 

henkilöt. Ryhmät, joissa on esimerkiksi sekä naisia että miehiä, saattavat aiheut-

taa kitkaa ja jännitteitä, jotka tekevät tilasta osalle turvattoman. (Bahmani & Hon-

kasalo 2016, 12–18.) 

 

Helsingin Tyttöjen Talolla pyritään luomaan turvallisuutta sillä, että tilaan ei pääse 

sisään ilman valvontaa. Tila on lisäksi rajattu miehiltä. Talolla turvallisen tilan tun-

tua on tuotu myös panostamalla tilan estetiikkaan. Tila on kaunis, sekä värikäs ja 

talolta ei löydy kylmiä käytäviä. Tämä luo osaltaan turvaa ja luottamusta asiakas-

suhteiden muodostamisessa ja työskentelyssä. Tilaa ei kuitenkaan voi pitää tur-

vallisena, jos siellä ei ole ihmisiä, jotka tekevät tilasta turvallisen. (Wekesa 2017.) 

 

Työntekijöillä on suuri vastuu pitää tila turvallisena. Työntekijät pitävät lisäksi huo-

len, että tilassa ei esimerkiksi kiroilla ja toisia kohdellaan kunnioittavasti ja kau-

niisti. Nuorille on helppo perustella toimintaohjeita vetoamalla siihen, että tilaa 

käyttävät sekä hyvin nuoret tytöt, että nuoret naiset. Tästä syystä asiakkaiden 

tulee huomioida, että he käyttäytyvät asiallisesti ja ottavat toiset huomioon. Asia-

kasta ei ole syytä nöyryyttää, joten mahdollinen häiriökäytökseen puuttuminen 

toteutetaan niin, että selitetään nuorelle kunnioittavasti talon yhteiset säännöt. 

Kohtaamisten kautta on hyvä luoda nuorelle myös turvaa siitä, että on täysin ym-

märrettävää, että joskus tekee virheitä. (Wekesa 2017.)  
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4.4 Vertaistuki ja Meiltä meille-menetelmä  

 

Vertaistuen pohja rakentuu molempien osapuolten vastavuoroisuudesta sekä sa-

mankaltaisten kokemusten jakamisesta. Lisäksi vertaistukeen kuuluu samojen 

elämäntilanteiden läpikäyminen (Settlementti i.a.2.). Vertaistuella on merkittävä 

rooli ennaltaehkäisevässä työssä ja se täydentää sekä julkisen, että yksityisten 

palveluiden verkostoa (Laimio & Karnell 2010, 11). 

 

Vertaistuki on monimuotoista toimintaa, ja se perustuu kokemusasiantuntijuu-

teen. Tällöin jaetaan omia voimavaroja muiden käyttöön esimerkiksi vertaistoi-

minnan ja ryhmien avulla. Vertaistuen kautta ihminen pystyy jäsentelemään omia 

kokemuksiaan sekä ymmärtämään omaa tilannettaan. Voi olla, että vertaistuen 

piirissä ihminen pystyy ensi kertaa sanoittamaan oman elämänsä konfliktitilan-

teita. Häpeä ja leimaantuminen voivat tuntua pahemmalta, kuin esimerkiksi var-

sinainen elämätilanne. Ihminen tarvitsee tällöin turvallisen tilan, jossa pystyy ja-

kamaan näitä kokemuksia. (Laimio & Karnell 2010, 12–19.) Kokemusten jakami-

nen auttaa jaksamaan eteenpäin ja vertaistuen myötä ihminen pystyy tarkastele-

maan sekä peilaamaan omia valintojaan (Kuuskoski 2003, 30–34). 

 

Vertaistoiminnan ydin on yhteisö, joka pystyy samaistumaan samankaltaisiin ko-

kemuksiin. Yhteisö, ja sen tarjoama tuki antaa mahdollisuuden yksilölliseen kas-

vuun ja uuden oppimiseen. Vertaistoiminta antaa voimaa jaksaa elämän muutok-

set ja siihen liittyvän rasituksen. Vertaistoimintaa toteutetaan ryhmissä, tai kah-

den kesken. (Kuuskoski 2003, 30–31.)  

 

Wekesa kertoo käyttävänsä työssään paljon Meiltä meille-menetelmää ja toimin-

tamallia. Jos hän ei itse kykene tarjoamaan toimintamallia asiakkaalle, jonka ko-

kisi siitä hyötyvän, hän yrittää etsiä henkilön, joka pystyy toteuttamaan tämän. 

Menetelmässä asiakasryhmä ja ohjaaja kuuluvat samaan viiteryhmään jonkun 
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identiteettinsä osan, kuten ihonvärin kautta. Wekesa kokee oman ihonvärinsä 

olevan merkityksellinen asia maahanmuuttajataustaisten ja toiseutta kokeneiden 

nuorten kanssa tehtävässä työssä. Hänen mukaansa luottamus asiakkaan ja 

työntekijän välillä rakentuu näin nopeammin. Kun asiakkaalle välittyy olo, että 

työntekijä todella ymmärtää mitä hän on kokenut ja ei todennäköisesti tule kieltä-

mään edes tiedostamattaan näitä kokemuksia, luottamusta on helpompi raken-

taa. (Wekesa 2017.) 

 

Meiltä meille- työskentelymallin avulla vältytään tilanteelta, jossa ei ymmärretä 

asiakkaan todellista tuen tarvetta. Esimerkkinä Wekesa käyttää sitä, että ei lähe-

tetä lumilinkoja aavikkoon hyväntekeväisyyttään. Kun työntekijällä on samoja ko-

kemuksia kuin asiakkaalla, niin hän ymmärtää paremmin mistä tuen tarve raken-

tuu. (Wekesa 2017.) 

 

Käsiteltävät asiat voivat olla erittäin hienovaraisia ja abstrakteja. Niistä ei ole vält-

tämättä puhuttu ennen ja ne eivät ole olleet julkisia aiemmin Suomen konteks-

tissa. Esimerkiksi Ruskeat Tytöt -median kautta on pyritty tuomaan ensimmäistä 

kertaa Suomessa ilmi ruskeiden tyttöjen ja naisten kokemuksia. Aiemmin kes-

kustelua on käyty vain pienissä piireissä, joka on aiheuttanut sen, että ulkopuoli-

selle ihmiselle ajatus asian tärkeydestä voi tuntua vieraalta. Wekesa toivoisi, että 

joskus tulevaisuudessa toimintamallia ei tarvitsisi enää käyttää. Kuitenkin niin 

kauan, kun asioilla kuten ihonvärillä tai sukupuolella on merkitystä, sitä tarvitaan. 

(Wekesa 2017.)  
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5 MATERIAALIVIHKO 

 

 

Opinnäytetyömme on kehittämispainotteinen, joten sillä on erillinen tuotos, eli 

produktio. Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda uusi 

konkreettinen tuote. Tuotos voi olla esimerkiksi perehdyttämisopas tai muu käy-

tännön työhön liittyvä ohjeistus. Tuotekehittelyn tuotos voi myös olla menetelmä 

tai sen avaaminen. Kun opinnäytetyö on kehittämispainotteinen ja perustuu tuo-

tekehittelyyn, itse työ muodostuu produktiosta ja kirjallisesta raportista. (Diako-

nia-ammattikorkeakoulu 2010, 34.) Työmme produktio on materiaalivihko. Sen 

sisältö koostuu tiivistetysti opinnäytetyössämme avatuista kulttuurisensitiiviseen 

tyttötyöhön liittyvistä termeistä ja työmenetelmistä. 

 

 

5.1 Materiaalivihon tarkoitus ja tavoitteet 

 

Materiaalivihon tarkoituksena on tuoda näkyväksi Helsingin Tyttöjen Talolla to-

teutettavaa kulttuurisensitiivistä tyttötyötä. Materiaalivihko on suunnattu etenkin 

nuorten parissa toimiville ammattilaisille, jotka haluavat kasvattaa ammatillisuut-

taan nuorisotyön saralla ja perehtyä kulttuurisensitiiviseen työotteeseen. Lisäksi 

materiaalivihkoa voi hyödyntää verkostotyössä, sekä uusien työntekijöiden ja 

opiskelijoiden perehdyttämisessä. Tarve materiaaliviholle nousi siitä, että Helsin-

gin Tyttöjen Talolle tulee useita yhteydenottoja kulttuurisensitiiviseen tyttötyöhön 

ja sen toteuttamiseen liittyen. Nykyisestä tavasta tehdä työtä ei kuitenkaan ole 

runsaasti kirjallista tiivistä materiaalia tarjolla. Materiaalivihosta hyötyviä tahoja 

voivat olla esimerkiksi koulu, nuorisotilat ja lastensuojelulaitokset. On tärkeää, 

että työmuodosta on tuotettu ajankohtaista materiaalia nuorten parissa toimivien 

ammattilaisten käyttöön. 
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Kulttuurisensitiivinen tyttötyö on melko uusi työmuoto, jonka vuoksi koemme 

opinnäytetyömme ja materiaalivihkomme olevan ajankohtaisia. Työmuodon nä-

kyväksi tuominen kasvattaa sosiaalialan ammattilaisten kompetensseja ja val-

miutta tehdä työtä nuorten parissa entistä laadukkaammin. Koemme, että myös 

itsereflektio sekä itsetuntemus vahvistuvat työmuotoon perehtymisen myötä. 

 

Ennen prosessin alkua loimme tavoitteita työn onnistumiseksi ja laadun takaa-

miseksi. Halusimme luoda esitteen, joka oli sisällöltään selkeä ja johdonmukai-

nen. Helsingin Tyttöjen Talon tunnelmaa kunnioittaen halusimme panostaa myös 

vihon esteettiseen ulkoasuun. Materiaalivihko on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaa-

lialan ammattilaisille. Aihe on kuitenkin monelle kokeneemmallekin nuorten 

kanssa työskentelevälle vieras, joten koimme hyvin tärkeäksi luoda informatiivi-

sen mutta tiiviin materiaalivihon, joka on samalla helppolukuinen. Kalliolan setle-

mentin alla toimivan Helsingin Tyttöjen Talon keskeisiin arvoihin kuuluu erilaisuu-

den hyväksyminen, yksilön oikeuksien kunnioittaminen sekä tasa-arvo (Asukas-

talo Kylämaja i.a.). Halusimme kunnioittaa näitä arvoja kootessamme materiaali-

vihkoa.  

 

 

5.2 Materiaalivihon toteutus 

 

Tarve opinnäytetyölle nousi syksyllä 2016, kun toinen opinnäyteyömme tekijöistä 

oli harjoittelussa Helsingin Tyttöjen Talolla. Olimme yhteydessä helmikuussa 

2017 Helsingin Tyttöjen Talon johtajaan, sekä kulttuurisensitiivisen tyttötyön vas-

taavaan ohjaajaan asian tiimoilta. Tällöin opinnäytetyön idea ja tarve materiaali-

vihosta konkretisoitui ja selkeni.  
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Haastattelimme huhti- ja toukokuussa kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavaa 

ohjaajaa Sophia Wekesaa (LIITE 1) ja Helsingin Tyttöjen Talon johtajaa Mari Uu-

sitalo-Herttuaa (LIITE 2). Haastatteluiden avulla kartoitimme työmme rakenteen 

sekä materiaalivihon keskeisen sisällön ja siihen liittyvät toiveet. Haastattelut to-

teutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Olimme luoneet haastatteluita 

varten kysymysrungot ja osa kysymyksistä jätti tilaa laajempaan tulkintaan. Ja-

oimme kysymykset aihealueittain. Uusitalo-Herttuan haastattelussa keskityttiin 

Helsingin Tyttöjen Talon historiaan ja kulttuurisensitiivisyyden kehitykseen 

työssä. Wekesan haastattelu puolestaan keskittyi siihen, miten kulttuurisensitiivi-

nen tyttötyö näkyy Helsingin Tyttöjen Talolla tänä päivänä. Muodostimme alusta-

vat kysymysrungot aiemman tietomme perusteella kulttuurisensitiivisestä työot-

teesta. Kesän käytimme haastatteluiden litteroimiseen, teoreettisten lähteiden et-

simiseen sekä opinnäytetyön työstämiseen.  

 

Syyskuussa 2017 tapasimme uudelleen kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan 

ohjaajan Sophia Wekesan kanssa ja sovimme tarkemmin selkeän sisällysluette-

lon materiaaliviholle. Tapaamisen jälkeen loimme materiaalivihosta raakaver-

sion. Lokakuussa toimitimme sen sähköpostitse Wekesalle. Sähköpostin liitteenä 

olivat opinnäytetyömme sen hetkinen versio ja raakaversio materiaalivihosta. 

Wekesa toimi yhteyshenkilönä jakaen raakaversion muille Helsingin Tyttöjen Ta-

lon työntekijöille kommentoitavaksi. Lähetimme sähköpostin liitteenä kolme 

avointa kysymystä palautteen saamiseksi: 

- Mikä oli hyvää materiaalivihossa? 

- Mitä voisi kehittää? 

- Lisäisitkö materiaalivihkoon jotakin, mitä? 

Wekesa lähetti meille koostetun palautteen sähköpostitse. Olimme onnistuneet 

toteuttamaan raakaversion rajauksen palautteen mukaan kiitettävästi. Palaut-

teesta kävi ilmi, että olimme pureutuneet sopivasti kulttuurisensitiivisen tyttötyön 

eri teemoihin. Kaikki tärkeimmät teemat olivat löytäneet paikkansa materiaalivi-

hosta, eikä materiaalivihon laajuutta tarvinnut lisätä. 
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Kehittävänä toiveena Helsingin Tyttöjen Talolta ja opinnäytetyötämme ohjaavilta 

lehtoreilta nousi se, että käsitteitä ja menetelmiä tulisi avata laajemmin esimer-

kiksi tapausesimerkkien kautta. Näin ihminen, joka lukee kulttuurisensitiivisyy-

destä ensimmäistä kertaa, pystyisi sisäistämään lukemansa tiedon paremmin. 

Toteutimme kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavalla ohjaajalle Sophia Weke-

salle puhelinhaastattelun marraskuussa 2017. Haastattelu oli luonteeltaan tee-

mahaastattelu. Haastattelussa Wekesa sai vapaasti tehdä tarkennuksia ja antaa 

esimerkkejä terminologian ja työmenetelmien osalta. Palautteen ja puhelinhaas-

tattelun pohjalta teimme parannuksia rakenteeseen, sekä avasimme käsitteitä 

vielä tarkemmin. Wekesa oli kirjoittanut toiveestamme loppusanat materiaalivi-

hon viimeiselle sivulle. 

 

Alun perin tarkoituksemme oli luoda täysin uudenlainen virtuaalinen materiaali-

paketti. Vieraillessamme Helsingin Tyttöjen Talolla syyskuussa 2017 saimme tie-

tää, että Helsingin Tyttöjen Talon toisesta työmuodosta on tuotettu vastaavan-

laista materiaalia paperisen vihon muodossa. Jatkaaksemme yhtenäistä linjaa 

päätimme luoda virtuaalisen materiaalipaketin sijaan paperisen materiaalivihon. 

Meidän tehtävämme oli luoda materiaalivihon sisältö. Helsingin Tyttöjen Talo 

puolestaan huolehti materiaalivihon kuvituksesta ja taittamisesta. Vihon sisältö 

toimitettiin Helsingin Tyttöjen Talolle sähköpostitse, kun olimme palauttaneet val-

miin opinnäytetyömme. Se toimitettiin helposti muokattavassa Word-tiedoston 

muodossa, jotta sitä pystytään muokkaamaan jatkossa ja siirtämään tietoja esi-

merkiksi Helsingin Tyttöjen Talon internetsivustolleen tai sosiaaliseen mediaan.   

 

Kun aloitimme opinnäytetyöprosessin, meille oli ensisijaisen tärkeää, että opin-

näytetyö ja produktio vastaisivat yhteistyötahomme toiveita ja odotuksia, ja että 

materiaalivihko vastaisi todettuun tarpeeseen. Kun esitimme opinnäytetyömme 

suunnitelman, olimme jo toteuttaneet Helsingin Tyttöjen Talo johtajan, Mari Uu-

sitalo-Herttuan, haastattelun. Haastattelimme Sophia Wekesaa toukokuussa 
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2017. Haastattelut toteutettiin aikaisessa vaiheessa opinnäytetyöprosessia. 

Haastatteluiden pohjalta oli sujuvaa rakentaa työn runkoa. Haastatteluiden, teo-

rian sekä säännöllisten tapaamisten avulla pystyimme rakentamaan selkeän si-

sällön sekä opinnäytetyölle että materiaaliviholle. Haastatteluilla oli suuri rooli 

opinnäytetyössämme. Käyttämämme teoreettiset lähteet tukevat haastatteluissa 

nousseita teemoja.  

 

Haastatteluiden jälkeen oli helpompaa kerätä teoreettista lähdemateriaalia tuke-

maan haastatteluista saatua tietoa. Käytimme runsaasti haastatteluista kerää-

määmme aineistoa opinnäytetyössämme, sillä halusimme tuoda näkyväksi juuri 

Helsingin Tyttöjen Talon työyhteisön näkökulmaa ja ammattitaitoa. Koemme, että 

olemme luoneet opinnäytetyön, jossa näkyy sekä haastatteluiden että teoreetti-

sen viitekehyksen tasapaino. Tämä sama tasapaino toteutuu myös materiaalivi-

hossa. 

 

 

5.3 Materiaalivihon onnistumisen arviointi 

 

Koemme onnistuneemme materiaalivihon toteutuksessa sekä Helsingin Tyttöjen 

Talon tarpeeseen vastaamisessa kiitettävästi. Työskentelyä selkeytti se, että 

opinnäytetyömme kirjallinen osuus oli lähes valmis, kun aloimme koota materiaa-

livihkoa. Ennen materiaalivihon toteutuksen aloittamista tapasimme kulttuurisen-

sitiivisen tyttötyön vastaavaa ohjaaja Sophia Wekesaa, jonka kanssa suunnitte-

limme tulevan materiaalivihon rakennetta. Rakenteen hahmotusta helpotti vas-

taavanlainen materiaali Talon toisesta työmuodosta. Tapaamisen jälkeen oli hy-

vin vaivatonta kerätä opinnäytetyömme teoreettisesta viitekehyksestä tarpeelli-

nen materiaali, jonka koimme kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan ohjaajan 

Wekesan kanssa olennaiseksi materiaalivihkoa ajatellen.  
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Tapaamisen jälkeen teimme materiaalivihosta raakaversion, jonka lähetimme 

sähköpostitse sekä opinnäytetyötä ohjaaville lehtoreille, että Sophia Wekesalle. 

Wekesa lähetti raakaversion kommentoitavaksi muulle Tyttöjen Talon henkilö-

kunnalle. Helsingin Tyttöjen Talon toiminta pohjautuu kulttuuri- sekä sukupuoli-

sensitiivisyyteen, joten muiden työmuotojen ohjaajien kommentit olivat ensiarvi-

oisen tärkeitä opinnäytetyömme luotettavuutta arvioitaessa. Palautteen perus-

teella olimme onnistuneet hyvin materiaalivihon toteutuksessa. Teimme tarvitta-

vat korjaukset, jonka jälkeen luovutimme materiaalivihon Helsingin Tyttöjen Ta-

lolle. Kuten aikaisemmin mainitsimme, materiaalivihon painosta ja kuvituksesta 

vastasi Helsingin Tyttöjen Talo. Näin ollen pystyimme luottamaan siihen, että ma-

teriaalivihko on toteutukseltaan laadukas ja vastaa Tyttöjen Talon henkeä. 

 

Materiaalivihko on suunnattu pääasiallisesti sosiaalialan ammattilaisille, jotka te-

kevät työtä nuorten parissa sekä moniammatilliseen verkostotyöhön. Tämä vai-

kutti materiaalivihon kirjalliseen asuun siten, että pystyimme käyttämään nuoriso- 

ja tyttötyöhön liittyvää ammattisanastoa rohkeasti. Tavoitteenamme oli luoda yti-

mekäs ja vahva kuvaus kulttuurisensitiivisestä tyttötyöstä Helsingin Tyttöjen Ta-

lolla, ja koemme onnistuneemme siinä kiitettävästi.  
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6 POHDINTA  

 

 

Valitessamme opinnäytetyön aihetta meille oli ensiarvoisen tärkeää, että tuleva 

työ vastaisi tarpeeseen ja olisi työelämälähtöinen. Kulttuurisensitiivinen tyttötyö 

aiheena herätti meissä kiinnostusta ja työn aiheen valitseminen oli mutkatonta. 

Opintoihin kuuluvan harjoittelun myötä muodostunut kontakti edesauttoi yhteis-

työkumppanin löytämisessä. Helsingin Tyttöjen Talo oli yhteistyökumppanina luo-

tettava, koska heille on teetetty runsaasti opinnäytetöitä vuosien varrella. Pro-

sessi oli heille tuttu ja yhteistyö sujuvaa. Helsingin Tyttöjen Talo on helposti lä-

hestyttävä, joka teki myös opinnäytetyöprosessista mielekkään. 

 

 

6.1 Opinnäytetyöprosessiin liittyvää pohdintaa 

 

Koemme, että yhteistyömme opinnäytetyöprosessin varrella oli luontevaa, ja täy-

densimme toistemme osaamista. Toinen meistä hallitsi hyvin aikataulutuksen ja 

prosessin etenemisen. Toisen vahvuutena olivat hyvä kirjoitustaito sekä aiempi 

tieto kulttuurisensitiivisestä tyttötyöstä. Yhdessä pystyimme rakentamaan sel-

keän opinnäytetyön, joka vastaa yhteistyötahomme toiveita. 

 

Opinnäytetyöprosessimme alussa tuli luonnollisesti ottaa huomioon aiheen ra-

jaus ja työn rakenne. Näistä konsultoimme omia ohjaavia lehtoreitamme sekä 

Helsingin Tyttöjen Talon työryhmää. Kulttuurisensitiivisyys on terminä laaja. Sillä 

viitataan samaan aikaan työmenetelmään ja tapakulttuuriin. Kulttuurisensitiivi-

syyttä voidaan hyödyntää myös arjessa. Omassa opinnäytetyössämme pyrimme 

keskittymään kulttuurisensitiivisyyteen sosiaalialan työkentän kontekstissa. 
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Emme kokeneet missään opinnäytetyön vaiheessa paineita aikataulutuksesta. 

Työn merkitys pysyi kirkkaana koko prosessin ajan, vaikka rakenne muuttuikin 

useaan otteeseen. Keskeinen sisältö pysyi vakiona läpi prosessin ajan. Toi-

voimme paljon palautetta työstämme ja sen eri vaiheista. Otimme palautetta vas-

taan avoimin mielin ja toimimme aktiivisesti palautteen mukaisesti. Opinnäytetyö-

prosessimme aikana syvennyimme aiheeseen niin perinpohjaisesti, että meille 

tuotti hankaluuksia ajoittain asettua sellaisen ihmisen kenkiin, joka kuulee mene-

telmästä ensimmäistä kertaa. Saimmekin palautetta, liittyen juurikin siihen, että 

voisimme avata käyttämiämme termejä ja menetelmiä enemmän. Palautetta tuli 

sekä ohjaavilta lehtoreita, että Helsingin Tyttöjen Talolta. Tartuimme saa-

maamme palautteeseen ja täydensimme sekä kirkastimme opinnäytetyössämme 

olevia termejä sekä menetelmiä. Pysyimme kuitenkin koko prosessin ajan uskol-

lisena työmme alkuperäiselle idealle. 

 

Olimme valmistautuneet käyttämään sekä kääntämään englanninkielisiä lähteitä 

opinnäytetyötä varten. Käytimmekin englanninkielistä lähdemateriaalia etenkin 

sellaisten termien määrittelyyn, joilla ei ole vielä vakiintunutta asemaa suomen-

kielessä. Oletimme, että aiheestamme ei olisi kirjoitettu suomenkielistä materiaa-

lia kovinkaan paljoa. Olimme positiivisesti yllättyneitä runsaan lähdemateriaalin 

löytymisestä. Käyttämämme lähteet ovat ajankohtaisia ja ne tukevat opinnäyte-

työmme teoreettista viitekehystä. 

 

Teoriaa kirjoittaessa törmäsimme useisiin lupaaviin lähteisiin, mutta mikäli ne ei-

vät palvelleet tarkoitusperäämme, etsimme muita luotettavampia lähteitä. Emme 

esimerkiksi halunneet käyttää hyväksemme lähdemateriaalia, joka oli peräisin 

negatiivisesta kontekstista. Halusimme lähteidemme olevan jo lähtökohtaisesti 

kulttuurisensitiivisiä. Opinnäytetyöprosessin aikana opimmekin tämän kautta en-
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nen kaikkea lähdekriittisyyttä. Prosessin aikana opimme myös tunnistamaan yh-

teiskunnallisia ilmiöitä ja rakenteellisuuden merkitystä suhteessa itseensä ja mui-

hin. 

 

 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Hyödynsimme opinnäytetyössä erilaisia ajankohtaisia lähteitä ja lainsäädäntöä, 

joita on tuotettu Suomessa ja ulkomailla. Aihepiiristä löytyy myös vanhempaa tut-

kimusta, mutta pidimme erityisen tärkeänä ajankohtaiseen tietoon perehtymistä 

ja sen hyödyntämistä opinnäytetyön luotettavuuden takaamiseksi. Tästä syystä 

käytimme lähteenä useita viime vuosina valmistuneita pro gradu-tutkielmia, jotka 

sisälsivät esimerkiksi rasismia ja syrjintää käsitteleviä teemoja. Näistä lähteistä 

oli hyöytä etenkin termien ja menetelmien määrittelyssä. Harva lähteistämme tuki 

suoranaisesti kulttuurisensitiivistä teemaa, mutta onnistuimme löytämään teos-

ten sisällöstä olennaista tietoa opinnäytetyötä varten. 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä lisäsi se, että sen tarve kumpusi Helsingin Tyttöjen Ta-

lolla tehtävästä tärkeästä työmuodosta, josta ei ole tuotettu vastaavaa materiaalia 

aiemmin. Sen hyöty tulee olemaan suuri ja lisäksi se toimii työkaluna kulttuuri-

sensitiivistä tyttötyötä tehdessä. Sen hyödyntämisen pääpaino on verkostotyössä 

sekä perehdytyksessä. 

 

Opinnäytetyömme toteutuksesta erityisen tekee se, että tuotettu materiaali raken-

tuu kahden haastattelun pohjalle. Haastatteluista saamamme tiedon tueksi 

olemme keränneet monipuolisesti lähdekirjallisuutta. Luotettavuutta lisää se, että 

Helsingin Tyttöjen Talo toimii pioneerina työmuodon saralla. Lisäksi kulttuurisen-
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sitiivisen tyttötyön vastaava ohjaaja Sophia Wekesa investoi suuren osan ajas-

taan työmuodon ja sitä tukevan terminologian, sekä teoreettisen tiedon tutkimi-

seen ja hyödyntämiseen. Wekesa on mielestämme tehnyt suuren panoksen työ-

muodon kehittämisen eteen, joten oli tärkeää saada hänen hiljainen tietonsa nä-

kyväksi. 

 

 

6.3 Ammatillisen kasvun pohdintaa 

 

Ammatillista kasvua pohdittaessa hyödynsimme sosiaalialan ammattikorkeakou-

lutuksen kompetensseja, jotka on hyväksytty 29.4.2016 sosiaalialan AMK-ver-

koston kokouksessa Kuopiossa. Kompetenssit muodostuvat useasta osa-alu-

eesta, joista tarkastelimme niitä, jotka liittyivät olennaisesti opinnäytetyöhömme. 

Näitä osa-alueita olivat sosiaalialan eettisyys, asiakastyön kehittäminen, palvelu-

järjestelmän tuntemus, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuk-

sellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisöosaaminen. (Sosi-

aalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016.) 

 

Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna opinnäytetyöprosessimme aikana tuli 

käyttää aikaa itsereflektioon ja oman yhteiskunnallisen aseman tarkasteluun 

omien etuoikeuksien näkökulmasta. Lisäksi koimme edistävämme opinnäyte-

työllä sosionomille (AMK) olennaisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-ar-

voa. Koemme, että opinnäytetyömme tuo esille ja pohtii yhteiskunnallisia ja ra-

kenteellisia kysymyksiä, jotka koskettavat haavoittuvassa asemassa olevia yksi-

löitä ja ryhmiä.  
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Asiakastyön osaamisen näkökulmasta olemme oppineet tunnistamaan hyvin-

vointia suojaavia- ja riskitekijöitä. Esittelemme opinnäytetyössä useita työmene-

telmiä, joilla pyritään turvaamaan nuoren osallisuus ja etu asiakastyössä. Näitä 

olivat esimerkiksi turvallinen tila, eriytetty tyttötyö ja Meiltä meille-menetelmä. Li-

säksi olemme oppineet toimimaan kulttuurisensitiivisesti ja tukemaan moninai-

suutta asiakastyössä. Koemme edistäneemme opinnäytetyöllämme kulttuurien 

välistä vuoropuhelua.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme opimme jäsentämään ja tunnistamaan paikallisia 

haasteita sosiaalialan kentällä. Tutustuimme aiheeseen liittyvään lainsäädän-

töön, kuten esimerkiksi yhdenvertaisuuslakiin (2014/1325). Opimme painotta-

maan opinnäytetyömme tärkeyttä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja peruste-

lemaan sen oleellisuutta moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä.  

 

Opinnäytetyömme tuo näkyväksi kulttuurisensitiivisen tyttötyön lisäksi asiakas-

ryhmän kokemaa epätasa-arvoa ja toimia ehkäistä syrjäytymistä. Haluamme, 

että opinnäytetyömme tuo esille haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ky-

symyksiä päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Opimme myös suunnittelemaan ja 

toteuttamaan laadukkaan produktion. Käytimme opinnäytetyöprosessin aikana 

runsaasti energiaa itsereflektioon ja uskomme sen välittyvän myös työssämme. 

 

Työmme on ensimmäinen laatuaan ja näin ollen osoitimme innovatiivisuutta sekä 

uskallusta aihetta valitessamme. Toimimalla yhteistyössä Helsingin Tyttöjen Ta-

lon kanssa takasimme sen, että työelämän yhteistyötahomme oli luotettava ja 

ajan hermolla. Olemme pyrkineet toimimaan eettisten periaatteiden ja ohjeiden 

mukaisesti ajatellen ensisijaisesti asiakasryhmän etua. Tätä tietämystä olemme 

täydentäneet jo tutkitulla teoreettisella tiedolla.  
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Opinnäytetyöllä pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan yhteistyökumppanimme 

kanssa todettuun tarpeeseen välittää ajankohtaista tietoa kulttuurisensitiivisestä 

tyttötyöstä ammattilaisten käyttöön. Teimme yhteistyötä moniammatillisen yhteis-

työtahon kanssa ja kehitimme tätä kautta verkostotyötaitojamme.  

 

 

6.4 Kehittämisideat ja johtopäätökset  

 

Löysimme opinnäytetyöprosessin aikana kattavasti teoreettista materiaalia kult-

tuurisensitiivisyyteen liittyen. Olisi kuitenkin hienoa saada lisää tietoa nimen-

omaan siitä, miten kulttuurisensitiivistä tyttötyötä toteutetaan työmenetelmänä. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista saada tutkimustietoa siitä, miten itse asiakasryhmä 

on kokenut kulttuurisensitiivisen tyttötyön. Toki kulttuurisensitiivisyys työmenetel-

mänä on verrattain uusi, joten siitä ei ole saatavilla runsaasti tietoa. Toivomme, 

että opinnäytetyömme innostaisi myös muita sosiaalialan ammattilaisia perehty-

mään sekä tutkimaan kulttuurisensitiivisyyttä työotteen näkökulmasta.  

 

Materiaalivihkoon voisi sisällyttää myös asiakkaiden omakohtaisia kokemuksia 

kulttuurisensitiivisen tyttötyön toimivuudesta sekä vaikuttavuudesta. Tätä aja-

tusta voi tuoda esiin materiaalivihkoa päivittäessä tulevaisuudessa. Jatkotutki-

musta ajatellen olisi mielenkiintoista tarkastella kulttuurisensitiivisen tyttötyön 

merkityksellisyyttä ja työmuodon vaikuttavuutta asiakasryhmän näkökulmasta. 

Asiakkaan äänen tuominen kuuluviin toisi tutkimukselle suurta lisäarvoa.  

 

Hämmästyimme sitä, että opinnäytetyömme aihe sekä siihen liittyvä terminologia 

ja työmenetelmät olivat suhteellisen tuntemattomia monille sosiaalialan opiskeli-

joista. Koemme, että kulttuurisensitiivisyys ja sukupuolisensitiivisyys ovat niin 

olennainen osa sosiaalialan ammatillista osaamista, että niistä tulisi saada tietoa 
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jo opintojen aikana. Aiheesta löytyy jopa meidät yllättänyt määrä teoreettista ma-

teriaalia, jota olisi helppo sisällyttää opetukseen. Toivoisimmekin että aihetta kä-

siteltäisiin jo opintojen alkuvaiheessa, sillä se liittyy vahvasti sosiaalialan arvoihin 

sekä etiikkaan. Näin ennaltaehkäistäisiin mahdollisuus siihen, että aihepiiri on 

täysin vieras tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.  
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TYÖN VASTAAVAN OHJAAJAN HAASTATTELURUNKO 

 

 

Kulttuurisensitiivisen tyttötyön vastaavan ohjaajan Sophia Wekesan haastattelu-

runko. 

 

1. Miten päädyit Helsingin Tyttöjen Talolle? 

2. Miten kulttuurisensitiivisen tyttötyön työmuoto on muuttunut talolla ennen 

aikaasi ja aikanasi? 

3. Miten itse määrittelet sanan kulttuurisensitiivisyys? 

4. Millaisia ryhmiä työmuodon alla on, on ollut työhistoriasi aikana ja mitä tu-

levaisuudessa? 

5. Mitkä ovat ryhmien tavoitteet? 

6. Minkälaisia yhteistyötahoja, ohjausryhmiä ja verkostoja sinulla on? 

7. Miten työmuotoa voisi kehittää jatkossa ja mitä odotuksia sinulla on tule-

vaisuuden suhteen? 

8. Mitä kuuluu keskeiseen terminologiaan? 

9. Tuleeko mieleen muuta, mitä haluaisit haastatteluun lisätä? 

 

 

Haastattelu toteutettiin sovitusti 24.5.2017 Helsingin Tyttöjen Talolla. 
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LIITE 2: HELSINGIN TYTTÖJEN TALON JOHTAJAN HAASTATTELURUNKO 

 

 

Helsingin Tyttöjen Talon johtajan Mari Uusitalo-Herttuan haastattelun runko. 

 

1. Miten idea Tyttöjen Talosta lähti liikkeelle? 

2. Millainen rooli sinulla oli Tyttöjen Talon perustamisessa? 

3. Millaisia keinoja teillä oli perustella Tyttöjen Talon tarvetta? 

4. Miten monikulttuurisuus otettiin huomioon Tyttöjen Talolla perustamisesta 

lähtien? 

5. Millaisia verkostoja Tyttöjen Talolla oli perustamisesta lähtien? 

6. Oliko toiveena, että työryhmään tulisi monikulttuuristaustaisia ohjaajia? 
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seisellä nimikkeellä? 
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10. Onko kulttuurisensitiiviseen tai monikulttuurisen tyttötyön saralle tulossa 

uusia projekteja? 

11. Tuleeko mieleen muuta, mitä haluaisit haastatteluun lisätä? 

 

 

Haastattelu toteutettiin sovitusti 11.4.2017 Helsingin Tyttöjen Talolla. 
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