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1

JOHDANTO

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aiheena on turvallisemman
tilan periaatteet sukupuolisensitiivisessä nuorten harrastustoiminnassa.
Työelämäyhteytenä työlle toimi Oranssi ry, joka on helsinkiläinen kolmannen sektorin toimija. Oranssi ry koordinoi FunNet-hanketta, jonka harrastusverkoston toiminnan arviointiin opinnäytetyö keskittyy. Hankkeen harrastusverkosto tarjoaa nuorille naisille, tytöille sekä sukupuoleltaan moninaisille nuorille inklusiivisempaa toimintaa. Harrastusverkoston tarjoamista lajeista suurin osa on miesvaltaisia lajeja, kuten skeittausta, räppäystä, graffitimaalausta ja parkouria.
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka sukupuolisensitiivisyys ja turvallisemman tilan periaatteet toteutuivat Oranssi ry:n FunNet-hankkeen
toiminnassa. Tutkin kyselyn, osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastatteluiden avulla hankkeen harrastustoimintaan osallistuvien nuorten ja
toimintaa ohjaavien ohjaajien kokemuksia turvallisemman tilan periaatteista sekä sukupuolisensitiivisyydestä. Opinnäytetyöprosessin aikana toteutettiin myös luovan kirjoittamisen työpaja, johon osallistuneet henkilöt tekivät teoksia turvallisesta ryhmästä ja sen merkityksestä heille. Alla
olevassa luovan kirjoituksen työpajassa tehdyssä teoksessa kuvataan mielestäni osuvasti turvallisemman tilan merkitystä yhteisön ja yksilön näkökulmasta.
Terve yhteisö
Kun ilmakehässä ei ollut happea,
sosiaaliset ongelmat, huolestuttava
poliittinen tilanne, ei tunnu sopivansa, syrjintä
pienessä lämpimässä lammessa
turvallinen paikka, voi olla
oma itsensä, vertaistukea, ei
arvostelua, yhteisöllisyyttä,
kapinaa
eläinten solujen kyky erikoistua tehtäviinsä,
kun tunnet olevasi turvassa
ja terve voit alkaa olemaan
luova ja aktiivinen.
Taistella vastaan ja tuoda positiivisuutta muille.
Lasten ja nuorten harrastamiseen on kiinnitetty huomiota Suomessa jo
useamman vuoden ajan. Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -poliitiikan ohjelmassa, VANUPO:ssa, on asetettu tavoitteeksi vuosille 2020-2023 mielekkäiden harrastusten mahdollistaminen nuorille. Myös harrastusten sukupuolittumisen vähentäminen on huomioitu toiminnan kehittämistarpeissa. (Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä, 2020, s. 18) YK:n
jäsenmaat ovat tehneet kestävän kehityksen toimintaohjelman vuosille
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2016-2030, jossa yhtenä sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on
saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja vahvistaa tyttöjen ja naisten
oikeuksia ja mahdollisuuksia (UNPD, 2020). Tahtotila yhdenvertaisuuden
edistämiselle on, mutta vielä on matkaa siihen, että yhdenvertaisuus toteutuisi kaikissa nuorten harrastusympäristöissä.
Kirjan Ei-binäärisiä ihmisiä esipuheessa presidentti Tarja Halonen muistuttaa, että vaikka edistystä on tapahtunut vuosien aikana esimerkiksi sukupuoliasoiden neuvonnassa, aborttilainsäädännössä, vääräksi koetun sukupuolen korjauksen oikeudessa ja tasa-arvossa, on haasteena edelleen
tarve lajitella ihmisiä mahdollisimman selkeisiin kategorioihin, kuten miehiin ja naisiin. On tärkeää saada mahdollisuus luokitella itsensä myös toisin, esimerkiksi rastittaa ”muu”, kun sukupuolta joudutaan määrittelemään. (Holma; Järvenpää & Tervonen, 2017) Myös henkilökohtaisen turvallisuuden eteen on vielä tehtävä töitä, jotta YK:n ihmisoikeuksien julistuksen kolmanteen artiklaan kirjoitettu lause toteutuisi: ”kullakin yksilöllä
on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”
(Ihmisoikeusliitto, 2020)
Selvityksessä sukupuolivähemmistöjen asemasta sukupuolivähemmistöjen etujärjestöt kertovat, ettei transihmisten tarpeita ole huomioitu kulttuuri-, liikunta- ja urheilupaikoissa (Tasa-arvovaltuutetun toimisto, 2012,
s. 22). Lähes kolmannes 10-29-vuotiaista vastaajista kertoi kokeneensa
liikuntaharrastuksessa kiusaamista tai syrjintää Nuorisotutkimusverkoston julkaisemassa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa vuodelta
2018. Samassa tutkimuksessa seksuaalivähemmistöön kuuluvat lapsista ja
nuorista yli puolet kertoi kokeneensa syrjintää ja kiusaamista liikuntaharrastuksessa. (2019, s. 47-49) Tammikuussa julkaistiin uusi Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisu, jossa on kirjoituksia lasten ja nuorten epäasiallisesta kohtelusta, syrjinnästä ja kiusaamisesta liikunnassa ja urheilussa (2020). Aihe on siis valitettavan ajankohtainen ja viimeksi siitä uutisoitiin taitoluisteluun liittyvässä valmentajakohussa tammikuussa 2020 (Vilén & Hakola, 2020). Tutkimuksilla voidaan
tarjota konkreettisia välineitä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle. Sukupuoleltaan moninaisten nuorten kokemasta syrjinnästä on
tehty tutkimuksia, mutta harvoja sellaisia tutkimuksia löytyy, joissa on käsitelty kysymyksiä nuorten omista mahdollisuuksista vastustaa syrjintää,
hakea apua itselleen tai parantaa muulla tavoin omaa tilannettaan.
(Taavetti & Lehtonen, 2018, s. 274-288)
Tutkimusmenetelminä käytän työssäni osallistuvaa havainnointia, toiminnallista työpajaa, palautekyselyä sekä teemahaastatteluja. Kyselyissä ja
haastatteluissa otan huomioon sekä nuorten harrastajien, että harrastusverkoston ohjaajien näkökulmat. Opinnäytetyön tietoperustassa teen
katsauksen nuorten elinoloihin ja harrastamiseen, sukupuoleen käsitteenä ja sukupuolisensitiiviseen työhön ja turvallisemman tilan historiaan
ja hankkeen turvallisemman tilan periaatteisiin. Opinnäytetyöni keskeisiä
käsitteitä ovat sukupuoli, sukupuolisensitiivisyys ja turvallisempi tila.
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Tutkimuskysymyksinäni ovat:
• Miten turvallisemman tilan periaatteet huomioidaan hankkeen
harrastustoiminnassa?
o Millaisia kokemuksia ohjaajilla ja nuorilla on turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesta työskentelystä?
• Mikä merkitys sukupuolisensitiivisyydellä ja turvallisemman tilan
periaatteilla on ohjaajille ja hankkeen toimintaan osallistuville
nuorille?
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2

TYÖELÄMÄYHTEYS
Tein opinnäytetyöni Helsingissä toimivan Oranssi ry:n koordinoimaan
FunNet-hankkeeseen. Otin Oranssi ry:n toiminnanjohtajaan yhteyttä,
koska halusin tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ja olla edistämässä tärkeäksi näkemäni hankkeen toteutumista. Olen toiminut nuorisotyön kentällä vuodesta 2002 muun muassa nuorten leiritoiminnassa sekä nuorten
työpajatoiminnassa sekä kouluissa ja oppilaitoksessa tehtävässä erityisnuorisotyössä. Järjestöyhteistyön lisäksi halusin syventää osaamistani sukupuolisensitiivisestä työstä ja turvallisemmasta tilasta hankkeen toiminnassa. Opinnäytetyön suunnitelma ideoitiin yhdessä FunNet-hankekoordinaattorin kanssa. Hankesuunnitelmaan oli myös erikseen kirjoitettu
opinnäytetöiden hyödyntämisestä hankkeen tukena, jonka vuoksi yhteistyölle oli edellytyksiä (Oranssi ry, 2018, s. 5). Esittelen seuraavissa kappaleissa Oranssi ry:n ja hankkeen toimintaa.

2.1

Oranssi ry ja FunNet-hanke
Oranssi ry on helsinkiläinen kolmannen sektorin toimija, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1990 talonvaltausliikkeenä. Oranssi ry:n toiminta
on muotoutunut vuosien aikana kansalaisjärjestöksi, joka tukee nuorten
kulttuuri- ja kansalaistoimintaa ja jolla on myös asumistoimintaa.
(Peipinen, 2012, s. 5) Oranssilla on kulttuurikeskus Suvilahdessa, joita on
mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi erilaisten omaehtoisten päihteettömien ja syrjinnästä vapaiden kulttuuritapahtumien, kuten keikkojen, teatteriesitysten tai sirkustreenien, järjestämiseen. Tilojen vuokraamisen lisäksi tapahtumien järjestäjillä on mahdollisuus saada tarvittaessa ohjausta ja tukea toiminnan järjestämiseen. Oranssi ry:llä on myös asumistoimintaa. (Oranssi ry, 2019)
Oranssi ry koordinoi vuonna 2019 toimintansa aloittanutta FunNet-hanketta, johon teen opinnäytetyöni. Hankkeen toiminnassa on mukana monia kolmannen sektorin toimijoita, joilla on kokemusta sukupuolisensitiivisen työn toteuttamisesta. Hankkeen koordinaattori työskentelee
Oranssi ry:lle. Tytöille, naisille ja sukupuoleltaan moninaisille nuorille
suunnattua harrastustoimintaa ohjaavat hankeverkoston kautta tuntityöntekijöinä rekrytoidut ohjaajat (Kuva 1). Hankehakemuksessa kerrotaan, että yhteistyökumppanit voivat muuttua nuorten mielenkiinnon ja
resurssien mukaan hankekauden aikana (Oranssi ry, 2018, s. 2). Uusia yhteistyökumppaneina tuli opinnäytetyöprosessin aikana, kuten Uuden
tanssin keskus Zodiak ja Euphoria Borealis ry (Oranssi ry, 2020).
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Hankkeen harrastusverkosto
Harrastusverkostohankkeen ideointi on käynnistynyt vuonna 2018 ja toiminta käynnistyi vuoden 2019 alussa. Hanke on rahoitettu valtionavustuksella sekä Helsingin kaupungin omalla rahoituksella ja toimintaa on
suunniteltu järjestettävän vuoden 2021 loppuun saakka. Hankekoordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä hankekumppaneiden kanssa ja vastaa
hankkeen tiedottamisesta ja harrastusryhmien koordinoinnista sekä
hankkeen raportoinnista. Hankkeessa oli tavoitteena järjestää luovien ja
liikunnallisten harrastusryhmien lisäksi matalan kynnyksen FunDay -harrastustapahtumia muutaman kerran vuodessa. (Oranssi ry, 2018, s. 2-3)
Hankkeen edetessä koko päivän kestäneistä FunDay-tapahtumista luovuttiin mutta tilalle järjestettiin pop-up kahviloita ja iltatapahtumia, jotka toimivat hankekoordinaattorin mukaan paremmin ja olivat resurssiviisaampia (Onkamo, 2020).

Hankkeen verkkosivujen kuva kertoo, kenelle harrastusryhmät
on suunnattu. Kuvitus Ari Perälä. (Oranssi ry, 2020)
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Hankkeen keskeisin tavoite on tavoittaa hankkeen kohderyhmä, eli 1328-vuotiaat tytöt, naiset ja sukupuoleltaan moninaiset nuoret, ja mahdollistaa heille maksutonta, matalan kynnyksen harrastustoiminnan kokeilua
turvallisessa ryhmässä ja ympäristössä (Kuva 2). Hankkeen toimintaan
osallistuvat ovat kaikki nuoria eli Nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaita
(Edita Publishing Oy, 2016).
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty yhteistyötä Setan kanssa ja kartoitettu hankkeen kohderyhmää sekä nuorten tarpeita Helsingissä. Ensimmäisessä Fun Day –harrastustapahtumassa tavoitettiin paikallisia nuoria ja osallistujista noin kolmannes määritteli itsensä kuuluvaksi sukupuolivähemmistöön. Tavoitteena hankkeella oli saada osallistumaan harrastustapahtumiin vuodessa noin 700-1000 nuorta ja harrastusryhmillä tavoiteltiin noin 180-250 nuorta. (Oranssi ry, 2018, s. 2-3) Hankkeen tavoitteita ja suunnitelmia on muokattu ensimmäisen toimintakauden perusteella ja esimerkiksi kävijämäärätavoitetta on laskettu alaspäin. (Onkamo,
2020)
Oranssi ry:n hankehakemuksessa kerrotaan, että monet hankkeen harrastuksista ovat sellaisia, ettei niiden harrastusryhmissä ole ollut aiemmin
paljon tyttöjä, naisia tai sukupuoleltaan moninaisia nuoria. Lisäksi sukupuoleltaan moninaiset nuoret nostetaan esiin kohderyhmänä, jolla voi
olla runsaasti kokemuksia syrjinnästä ja siihen liittyvää pelkoa. Hankkeen
loppuvaiheessa on tarkoitus tehdä nuorten harrastustoimijoille suunnattu opas turvalliseen ja sukupuolisensitiiviseen harrastamiseen. Apuna
hankkeen onnistumisen arvoinnissa käytetään hakemuksen mukaan harjoittelussa olevia korkeakouluopiskelijoita ja korkeakouluopiskelijoiden
opinnäytetöitä. (Oranssi ry, 2018, s. 2-4)
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3

SUKUPUOLI, SUKUPUOLISENSITIIVISYYS JA TURVALLISEMPI TILA
NUORTEN HARRASTUSTOIMINNASSA

Opinnäytetyöni tietoperusta koostuu sukupuolesta ja sen moninaisuudesta, sukupuolisensitiivisyydestä ja turvallisemmasta tilasta. Tarkastelen
myös nuoria tutkimuksen kohderyhmänä ja nuorisotyön tutkimista. Yhtenä hankkeen kohderyhmänä on tytöt, joten hyödynnän myös tyttötutkimuksen tuloksia. Nuorten harrastustoimintaa on tutkittu erityisesti liikunnan ja urheilun saralla ja hyödynnän tutkimustuloksia harrastustoiminnan turvallisuuden ja sensitiivisyyden tarkastelussa.

3.1

Nuorten elinolot ja harrastaminen
Hankkeen toiminta on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Nuorten
arjesta saadaan tietoa nuorisotyön, harrastustoiminnasta tehtyjen tutkimusten sekä koulu- ja opiskeluarkeen liittyvien valtakunnallisten kyselyjen tulosten avulla. Lapset ja nuoret viettävät ison osan arjestaan koulussa ja oppilaitoksissa, joten sen huomioiminen on tärkeää, koska se on
yksi lasten ja nuorten kasvuun ja identiteetin kehittymiseen vaikuttavista
ympäristöistä ja yhteisöistä.
FunNet-hanke vastaa myös nuorten vapaa-ajan toimintaan liittyviin haasteisiin ja takaa harrastusmahdollisuuksia sille kohderyhmälle, joka ei
löydä itselleen sopivaa harrastusta muista kaupungissa tarjolla olevista
vaihtoehdoista. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn valtakunnallisissa tuloksissa 31,4 % perusopetuksen 8. ja 9.luokkalaisista nuorista kertoo kokevansa, että omalla asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajantoimintaa nuorille, mutta 21,5 % kertoi kokevansa kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi. Viidennes peruskoulun 8. ja 9.luokkalaisista kertoi osallistuvansa järjestön, yhdistyksen tai vapaaehtoistoimintaan vähintään
kuukausittain ja 95,9 % kertoo harrastavansa jotain vähintään kerran viikossa (Taulukko 1). Lukiossa kyselyyn vastanneista noin 98 % kertoo harrastavansa jotain vähintään kerran viikossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista 91 % vastasi samoin. (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, 2019)
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Taulukko 1. Kouluterveyskyselyn valtakunnallisia tuloksia yläkouluikäisten nuorten harrastamisesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
2019).
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Nuoret siis harrastavat aktiivisesti, mutta harrastusympäristöt eivät välttämättä ole turvallisia. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen käsittelee
kirjoituksessaan lapsen oikeuksia ja harrastustoimintaa. Kirjoittajan mukaan mielekäs harrastustoiminta voi auttaa lasta tunnistamaan vahvuuksia, laajentamaan maailmankuvaa, auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin ja
vahvistaa itsetuntoa (Taulukko 2). Pekkarinen muistuttaa kuitenkin, että
vaikka harrastustoiminta on lapselle tärkeää ja sillä on pääosin hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, traumatisoituu osa lapsista harrastaessaan siellä
tapahtuvan kiusaamisen, syrjinnän ja kokemansa väkivallan vuoksi.
(Pekkarinen, 2020, s. 30-31)
Taulukko 2. Harrastustoiminnalla voi olla hyvinvointia lisääviä sekä lapsen kasvua tukevia vaikutuksia (Pekkarinen, 2020, s. 30-31).
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Vuonna 2013 tehdyn Lapsiuhritutkimuksen tuloksista käy Marja Peltolan
mukaan ilmi, että henkistä väkivaltaa, kuten huutamista, on koettu useammin liikuntaharrastusten parissa kuin muissa harrastuksissa. Peltola
kuvailee, että jos tutkimustuloksista lasketaan yhteen joskus ja usein vastanneiden lasten ja nuorten osuuden, nousee negatiivisten kokemusten
osuus 22 prosenttiin. Muiden harrastusten kohdalla vastaavia kokemuksia tuo esiin kahdeksan prosenttia vastaajista. Kaikki lasten ja nuorten kokema väkivalta on heille vahingollista ja erityisen ongelmalliseksi se muodostuu, mikäli harrastusryhmän ohjaaja käyttää valtaansa väärin. Peltolan
mukaan tilanteen tekee haastavaksi se, että harrastusryhmän ohjaaja toimii samalla esikuvana lapsille ja hänen kauttaan peilataan, minkälainen
toiminta on aikuisille sallittua ja mikä ei. Peltola korostaa sitä, kuinka tärkeää on turvallisen tilan luominen harrastuksissa. Turvallista tilaa hän kuvailee sellaiseksi, jossa lasten ja nuorten fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan ja jossa henkinen hyvinvointi on turvattuna ja hänen mukaansa tämän tilan luominen alkaa ohjaajan käytöksestä. (Peltola, 2016,
s. 31-43)
Kouluterveyskyselyssä kasvuympäristön turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on nähtävissä selkeitä eroja sukupuolten välillä: Perusopetuksen
8. ja 9.luokkalaisista tytöistä 36,2 % kertoo kokeneensa henkistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten taholta elämänsä
aikana – pojista 18,1 % kertoo kokeneensa vastaavaa. Noin neljännes vastaajista oli kertonut kokemastaan henkisestä tai fyysisestä väkivallasta
luottamalleen aikuiselle. Kouluterveyskyselyssä ei-binääristen lasten ja
nuorten vastauksia ei voida erotella, koska vastausvaihtoehtona on vain
tyttö tai poika. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019) Vuoden 2019
Amisbarometrissä kyselyyn vastanneista alle 29-vuotiaista sukupuolensa
muuksi ilmottaneista nuorista 31 % oli kokenut kiusaamista tai väkivaltaa
ammatillisten opintojen aikana. Usein kiusatuksi ja väkivallan kohteeksi
oli kertonut joutuneensa kuusi prosenttia samasta kohderyhmästä. Sukupuolikokemuksen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjinnän
tai halveksunnan kohteeksi kertoi joutuneensa toisten opiskelijoiden taholta 13 % alle 29-vuotiaista sukupuolensa muuksi ilmoittaneista vastaajista. Opettajien taholta vastaavaa oli kertonut kokeneensa 12 % samasta
kohderyhmästä ja kuusi prosenttia kertoi joutuneensa molempien osapuolten syrjinnän ja halveksunnan kohteeksi (Taulukko 3). (Sakki ry, 2019)
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Taulukko 3. Muunsukupuolisten vastaukset erottuvat selkeästi cissukupuolisten vastauksista. Kuva tilastosta Sakki ry:n nettisivuilta.
(Sakki ry, 2019).

Vuoden 2017 Nuorisobarometrijulkaisussa Jonna Pulkkinen, Juhani Rautopuro ja Jouni Välijärvi tarkastelevat artikkelissaan aiempien vuosien
PISA-tutkimusten sekä Nuorisobarometrin tuloksia hyvinvoinnin näkökulmasta. Kirjoittajat ovat huolissaan siitä, että noin 15 % silloiseen tuoreimpaan PISA-tutkimukseen osallistuneista nuorista on kokenut ulkopuolisuutta kouluyhteisössä. Perheen sosioekonomisella taustalla ja heikolla
taloudellisella tilanteella näyttää tutkijoiden mukaan olevan kielteisiä vaikutuksia nuoren sosiaaliseen hyvinvointiin peruskoulun aikana sekä vaikutuksia nuoren tyytyväisyyteen omaa elämäänsä kohtaan.
(Pulkkinen;Rautopuro;& Välijärvi, 2017)
Oranssi ry ja FunNet-hanke eivät suoraan kuulu perinteisen nuorisotyön
alle, mutta hankkeen tavoitteissa on yhteneväisyyksiä Kiilakosken määrittelemään nuorisotyön eetokseen. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä teoksen johdannossa Kiilakoski esittelee aiempien tutkimustensa pohjalta
nuorisotyön eetosta viiden eri näkökulman avulla: pedagoginen, demokraattinen, kulttuurinen, terveydellinen ja sosiaalipoliittinen näkökulma
(Taulukko 4). Kiilakoski nimeää nämä eri näkökulmat toimintaa kannatteleviksi pilareiksi, joiden tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä ja
kasvua, osallisuutta ja vaikuttamista yhteiskuntaan, itseilmaisun keinoja
ja täyttää nuorten kulttuuritarpeita, tukea terveellisten elämäntapojen
omaksumista ja vähentää vahingollista käyttäytymistä sekä oltava omalta
osaltaan rakentamassa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa otetaan
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erilaisten ryhmien tarpeet huomioon. (Kiilakoski & Honkatukia, 2018, s.
10)
Taulukko 4. Nuorisotyön eetoksen viisi kulmakiveä (Kiilakoski &
Honkatukia, 2018, s. 10).

3.2

Sukupuoli ja intersektionaalisuus
Toinen hankkeen kohderyhmää rajaavista tekijöistä on hankkeen toimintaan osallistuvien nuorten kokemus omasta sukupuolestaan – toimintaan
ovat tervetulleita tytöt, naiset ja sukupuoleltaan moninaiset nuoret. Vain
miehet ja pojat on rajattu toiminnan ulkopuolelle. Sukupuoli on jo käsitteenä itsessään hyvin moninainen ja koostuu useammasta eri osa-alueesta. Tyttöys ja naiseus ovat myös käsitteinä moniselitteisiä ja aikaan
sekä kulttuuriin sidonnaisia.
Tyttötutkimusta on tehty tyttöjen osalta jo yli 30 vuoden ajan Suomessa.
Entäs tytöt – johdatus tyttötutkimukseen kirjan tyttötutkimuksen suomalaista historiaa tarkastelevassa kappaleessa Karoliina Ojanen kertoo, että
tyttötutkimuksessa keskeisiksi teemoiksi on noussut vallan, muutoksen,
moninaisuuden ja toimijuuden käsitteet. Ojasen mukaan tyttötutkimuksessa on osia nais-, nuoriso- ja lapsuudentutkimuksesta ja usein tarkastelun kohteena on yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ilmiöt.
(Nuorisotutkimusverkosto, 2011, s. 9-11)
Pomerantz, Currie ja Kelly ovat tutkineet 2000-luvun alussa Kanadassa
skeittaavien tyttöjen ryhmää. Skeittaus oli tutkijoiden mukaan hyvin
miesvaltainen laji ja tutkijoita kiinnosti, miksi osa tytöistä valitsee skeittauksen, vaikka skeittaajan statuksen saadakseen he joutuvat todistelemaan osaamistaan ja oikeutustaan yhdenvertaiseen tilaan poikien valtaamilla skeittiparkeilla. Tutkijat haastattelivat tyttöryhmää ja vertasivat tuloksia tutkimuksen alussa esitettyyn kirjallisuuskatsaukseen feminismistä
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ja tyttöydestä. Tutkimuksensa perusteella kirjoittajat esittävät, että feminismin on pystyttävä muuttumaan ja uudistumaan alati muuttuvan tyttöyden mukana säilyäkseen ajankohtaisena ja relevanttina myös tuleville
sukupolville. Skeittiparkin tyttöryhmä muovasi tyttöyden käsitettä ja
haastatteluissa he tekivät selvän eron oikeasti skeittaavien tyttöjen ja
skeittiparkilla vain hengaavien ja pojille flirttailevien tyttöjen välille.
(Pomerantz;Currie;& Kelly, 2004, s. 547-557)
Helena Herrala tarkastelee artikkelissaan, Rajat ja rajatyö jääkiekossa, sukupuolierojen vaikutusta esimerkiksi jäähyjen antamiseen peleissä, eroavaisuuksia suojavarustekäytännöissä. Hän käyttää artikkelinsa analyysin
pohjana etnografista väitöskirjatutkimustansa varten vuosina 2009 –
2010 keräämää havainnointiaineistoa. Herrala pohtii artikkelinsa loppuosassa sitä, millainen vaikutus ns. maskuliinisen lajin harrastamisella ja
taitojen pimentoon jäämisellä on tyttöjen oman identiteetin kehittymiselle. Herralan mukaan tytöt jäävät usein ilman tunnustusta lajitaidoistaan ja huomio keskittyy lähinnä normatiiviselle sukupuoliroolille epätyypilliseen käyttäytymiseen. Herrala nostaa vielä esiin sen, että sukupuolen
moninaisuudelle tai toisin tekemiselle ei näytä olevan kovinkaan paljon
tilaa jääkiekon kulttuuristen normatiivisen sukupuolijärjestelmän raameissa. (Herrala, 2016, s. 46-62)
Mari Käyhkö kirjoittaa artikkelissaan tyttötutkimuksen historiasta kouluympäristössä. Käyhkö tuo esille sen ristiriidan, että koulu mielletään yleisesti hyvin neutraaliksi ja tasa-arvoiseksi ympäristöksi, vaikka sen on osoitettu pitävän yllä vahvoja sukupuolirooleihin liittyviä asenteita ja vahvistavan näin stereotypioita tyttöyteen ja naiseuteen liittyen. Keskustelusta
unohtuu Käyhkön mukaan sukupuolten sisäisten erojen huomiointi: ”tyttöyden moniäänisyys”, kuten kirjoittaja sen ilmaisee. Sukupuolten sisäisiin eroihin vaikuttavat muun muassa yhteiskuntaluokka, seksuaalisuus,
etnisyys ja alueellisuus. Vaihtelut maskuliinisuuden ja feminiinisyyden asteikolla esimerkiksi käyttäytymisessä ja kiinnostuksen kohteissa kuuluvat
tyttöyden moniäänisyyteen. Koulujen näennäinen tasa-arvo ja sukupuolineutraalius ovat kirjoittajasta haaste kulttuurin, käsitteiden ja toimintatapojen uudistamiselle – miten tarkastella kriittisesti ja korjata jotain, jonka
oletetaan jo toimivan niin hyvin, ettei sitä pysähdytä arjessa reflektoimaan tarkemmin? Kirjoittajasta on tärkeää tiedostaa yksilölliset erot
nuorten kohtaamisessa mutta ei takertua niihin liiaksi, jottei yksittäinen
nuori katoa ja tule kohdatuksi kategoriansa edustajana. (Käyhkö, 2011, s.
89-118)
2000-luvun tyttötutkimuksissa tyttöys nähdään ajassa muovautuvana ja
neuvoteltavissa olevana kulttuurisena konstruktiona. Dikotominen jako
tyttöihin ja poikiin on Ojasen mukaan heteronormatiivisuuden seurauksena muodostunut keinotekoinen ilmiö, joka rajaa ulkopuolelle esimerkiksi intersukupuoliset nuoret. Kirjoittajan mukaan kaksijakoinen sukupuolijärjestys pitää sisällään naisten, tyttöjen, poikien ja miesten tyypillisen käytöksen, vaikka feminiiniset tai maskuliiniset toimintatavat eivät
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edellytä tietyn muotoista kehoa. Ojasen mukaan tyttöjen on helpompi
toimia maskuliinisten kuin poikien toimia feminiinisten tapojen mukaan.
Ojasen mukaan tämä selittyy osittain homofobisuudella ja sillä, että feminiinisyyden korostamiseen liittyy kulttuurinen oletus vähempiarvoisuudesta, koska ihmisen normiksi määrittyy useimmiten mies.
(Nuorisotutkimusverkosto, 2011, s. 11-12) Länsimaisessa kulttuurissa
mies-nais-sukupuolinäkemys on ollut vallalla jo kauan – sukupuoli on monimuotoisempi asia, eikä se ole jaettavissa kahteen selvästi toisistaan
erotettavaan ja vastakkaiseen sukupuoleen (Tasa-arvovaltuutetun
toimisto, 2012, s. 20).
Taulukko 5. Sukupuoli on Setan sateenkaarisanaston mukaan erilaisista
ominaisuuksista koostuva jatkumo (Seta ry, 2019).

Hormonaalinen
Kulttuurinen

Kehityksellinen

Sukupuoli
Sosiaalinen

Psykologinen

Geneettinen

Fysiologinen

Sukupuolen moninaisuus sisältää Setan nettisivujen mukaan sekä sukupuolivähemmistöt, että sukupuolienemmistöt. Sukupuoli itsessään ei ole
jaettavissa kahteen vastakkaiseen puoleen vaan on moninainen ilmiö
(Taulukko 5). Setan mukaan jokaisen ihmisen sukupuoli voidaan ajatella
koostuvan yksilöllisistä ja ainutlaatuisista piirteistä. Sukupuolen ilmaisu
on osa sukupuolen moninaisuutta. (Seta ry, 2019) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla todetaan sukupuolen olevan moninainen ja jokaisen kokevan oman sukupuolensa eri tavalla. Sukupuolen moninaisuus
voi olla THL:n mukaan biologista, sukupuoli-identiteettiin liittyvää tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää. THL suosittelee vähemmistönäkökulman sijasta käyttämään termiä sukupuolen moninaisuus, joka pitää sisällään
huomattavasti laajemman kirjon. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018)
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Tosin termin, sukupuoleltaan moninainen ihminen, käyttö sukupuolivähemmistöjen edustajista ei ole ongelmatonta, koska ihmisen kokemus
omasta sukupuolestaan on useimmiten yhdenlainen (Trasek ry, n.d).
Taulukko 6. Anttonen tiivistää työntekijöiden määritelmät sukupuolesta
yhteentoista osa-alueeseen. (2017, s.11,20).

Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa –teoksessa Anttonen esittelee Setlementtiliitossa sukupuolisensitiivistä nuoriso- tai aikuistyötä tekeville työntekijöille tehdyn kyselyn ja haastatteluiden tulosten
avulla sukupuolisensitiivisen työn arkea ja merkityksellisyyttä. Kyselyaineiston pohjalta Anttonen tiivistää työntekijöiden määritelmiä sukupuolesta yhteentoista osa-alueeseen, jotka ovat biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, geneettinen, juridinen, suhde, kokemus, aisti, sopimus, ominaisuus ja sisäisesti liikkuva (Taulukko 6). Keskeisiä teemoja olivat myös itsemäärittelemisoikeus sekä kokemuksen omakohtaisuus. Anttosen mukaan
sukupuoli on tärkeä nähdä myös myönteisenä voimavarana. (Anttonen,
2017, s. 11, 20)
Cis-lyhenne viittaa henkilöön, joka ei koe ristiriitaa yhteiskunnan sukupuoleen liittyvien odotusten ja oman sukupuolen kokemuksen välillä eli
he kokevat olevansa syntyneet siihen sukupuoleen, joka tuntuu itselle oikealta (Alanko, 2014, s. 187). Setan sateenkaarisanaston mukaan cis on
vastakohta sanalle trans (Seta ry, 2020). Helsingin yliopiston tutkijatohtori Julian Honkasalon mukaan cis-termin käyttö trans-termin vastakoh-
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tana ei ole ongelmatonta, sillä se toistaa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välistä erottelua. Honkasalo kirjoittaa, teoksessa Kaikelaista rohkeutta, että heteroseksuaalisuus ja cis-sukupuolisuus ovat yhteiskunnallisten valta- ja merkitysrakenteiden tuottamia. Honkasalo muistuttaa,
että feminiinisyyden ja maskuliinisuuden normit ovat myös kulttuuri- ja
historiasidonnaisia. Honkasalo vertaa suomen kielen trans-käsitettä englanninkielen transgender-termiin, joka pitää sisällään suomenkielistä termiä laajemmin erilaiset ei-binääriset sukupuolet. Suomenkielessä erotellaan yleensä transukupuolisuus, muunsukupuolisuus ja sukupuolettomuus. Honkasalon mukaan Suomessa transsukupuolisuus on edelleen
tautiluokiteltu ja sukupuolen juridinen vahvistaminen vaatii hedelmättömyystodistuksen. (Honkasalo J. , 2019, s. 88)
Trasek ry:n sivuilla on avattu sukupuolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä ja sivuston mukaan: ”Trans ei itsessään ole sukupuoli – transtaustaisen henkilön sukupuoli on yleensä ihan yksinkertaisesti mies, nainen tai
muunsukupuolinen. Toisinaan käytetään termejä transsukupuolinen mies
tai transmies kuvaaman miestä, joka on syntymässä määritelty naiseksi,
tai termejä transsukupuolinen nainen tai transnainen kuvaaman naista,
joka on syntymässä määritelty mieheksi. Näitä ei tule käyttää toisesta ihmisestä, joka ei julkisesti puhu omasta transtaustastaan, sillä ne paljastavat tämän taustan, mikä ei välttämättä ole henkilön tahdon mukaista.”(Trasek ry, ei pvm)
Setan sivustolla olevassa sateenkaarisanastossa on lista erilaisista sukupuolen määritelmistä (Taulukko 7). Setan mukaan kieli ja käsitteet elävät
ja listaakin on päivitettävä jatkuvasti. Intersukupuolisen ihmisen keho ei
ole selkeästi mies tai nainen esimerkiksi hormonitoiminnan tai sukuelinten perusteella. Gender queer termiä voi käyttää sivuston mukaan esimerkiksi, jos ei halua ilmaista sukupuoltaan binäärisesti, määritellä sitä
tarkkaan tai haluaa kyseenalaistaa määrittelyn tarpeellisuutta. (Seta ry,
2020).
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Taulukko 7. Setan sateenkaarisanastossa on lista erilaisista sukupuolen
määritelmistä. (Seta ry, 2020).

Sukupuoleton

Binäärinen
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Cissukupuolinen

Muunsukupuolinen

Gender
queer

Intersukupuolinen

Kolmas
sukupuoli

Riikka Taavetti ja Jukka Lehtonen käsittelevät artikkelissaan, Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa, tekemiensä tutkimushankkeiden ajalta kokemuksiaan nuorten parissa tehdyistä tutkimuksistaan sekä niihin liittyviä eettisiä
valintoja ja haasteita. Sateenkaarinuorten käsitteellä kirjoittajat tarkoittavat tässä yhteydessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria ja muita vallitsevia seksuaalisuutta tai sukupuolisuutta koskevia normeja haastavia nuoria. Tutkijat kuitenkin painottavat, että usein nuoret
haluavat olla ihan tavallisia eikä tarpeettomasti erilaistavien kattotermien, kuten sateenkaarinuori, käyttäminen ole välttämättä tarpeellista ja
tarkoituksenmukaista. (Taavetti & Lehtonen, 2018, s. 274-288) Jos ryhmään kuulumisella ilmaistaan omaa identiteettiä, voidaan sillä vahvistaa
turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankalaa määrittelystä
tulee, jos se tapahtuu ulkopuolisen toimesta, koska se perustuu usein ennakkoluulojen toistamiseen. (Seta ry, Sakki ry, SSL ry, FSS rf, 2013, s. 32)
Sami Suhonen kuvaa artikkelissaan, Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja
itsenään elämisen mahdollisuudet, sukupuolivähemmistöryhmiä ja hoitokeinoja, jotka liittyvät sukupuolen määrittämiseen sekä siihen liittyviä
haasteita, kuten liian aikaisessa vaiheessa tehtyjä sukupuolen muokkaukseen liittyviä leikkauksia, joissa lapsella ei ole ollut itsellä mahdollisuuksia
vaikuttaa lopputulokseen vaan sukupuolen on määritellyt hoitava taho.
Suhosen mukaan sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten arjessa kulkee mukana stigma, häpeän tunteet, syrjinnän kokemukset, traumat ja
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vähäinen tieto mutta toisaalta toisilta vertaisilta saatu tuki ja koettu yhteisöllisyys voivat rohkaista ja tuntua voimaannuttavilta. Suhosen mukaan olisi tärkeää, että sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaiset
olisivat riittävän kouluttautuneita, jotta he osaisivat puhua esimerkiksi intersukupuolisuudesta tai transihmisyydestä nuorten ja lasten kanssa. Suhonen muistuttaa, että sukupuolivähemmistöön kuuluville lapsille ja nuorille valtakulttuuri on harvoin turvallinen ja siitä syystä eri palveluissa
työskentelevillä ammattilaisilla pitäisi olla herkkyyttä sukupuolivähemmistöjä koskettaville asioille ja kysymyksille, jotta niitä voidaan käsitellä
luontevana osana sukupuolta koskevaa kasvatusta. (Suhonen, 2014, s.
178-185)
Trasekin sivustolla annetaan asiakastyötä tekeville henkilöille ohjeita,
kuinka huomioida sukupuolen moninaisuus kohtaamistyössä. Huomioiminen voidaan aloittaa jo sivuston mukaan sillä, että lomakkeistossa on
vaihtoehtoina miehen ja naisen lisäksi muu ja en halua vastata -vaihtoehdot. Toisen kunnioittavalla kohtaamisella pääsee sivuston mukaan jo pitkälle eikä sukupuolen moninaisuutta ole perusteltua nostaa jokaisessa
kohdassa esiin, mikäli se ei liity millään tavalla käsiteltävään asiaan. Ihmisiä tulisi myös kutsua sillä nimellä, jolla he haluavat tulla kutsutuksi ja
pronominien käytöstä on hyvä sopia yhdessä. (Trasek ry, n.d)
Sukupuolensa ja sen ilmaisun lisäksi ihminen voi joutua samanaikaisesti
syrjinnän kohteeksi esimerkiksi ikänsä, yhteiskuntaluokkansa, toimintakykynsä, alkuperänsä tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi – tällöin
kyse on intersektionaalisuudesta (THL, 2019). Moniperusteinen syrjintä
vaikuttaa ihmisen identiteetin muodostumiseen ja hyvinvointiin mutta
sitä on haastavaa todentaa määrällisen tutkimuksen menetelmillä tosin
yksittäisten ihmisten kokemuksia, voidaan saada laadullisen tutkimuksen
kautta hyvin esille (Seng;Lopez;Sperlich;Hamana & Reed Meldrum, 2012).

3.3

Sukupuolisensitiivinen työ
Sukupuolisensitiivisyys määritellään sukupuolinäkökulman huomioon ottamisena kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toiminnoissa ja termiin ohjaavina käsitteinä pidetään sukupuolinäkökulmaa sekä sukupuolitietoisuutta
(Finto Suomalainen asiasanasto ja ontologia palvelu, 2018). Varpu Punnonen määrittelee kirjoituksessaan Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö sukupuolitietoisen lähestymistavan, työtavaksi, jossa tunnistetaan
sukupuolen vaikutus ihmisen elämään sekä tiedostetaan odotuksia, jotka
kohdistuvat kirjoittajan mukaan miehiin ja naisiin. Kirjoittajan mukaan sukupuoliin liittyvien odotusten tunnistamisen ja tiedostamisen avulla voidaan alkaa muuttaa niitä sallivampaan ja moninaisempaan suuntaan.
Punnonen jatkaa, että sukupuolisensitiivisessä työssä on tarkoituksena
purkaa sukupuolen mukaan kahtiajakautunutta maailmaa. (Punnonen,
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2008, s. 521) Kirja on tehty 12 vuotta sitten ja sukupuolen moninaisuutta
ei tekstissä mainita.
Sukupuolisensitiivistä työtä on tehty Suomessa pitkään esimerkiksi Setlementtiliitossa ja paikallisissa yhdistyksissä. Yksi tunnetuimmista sukupuolisensitiivistä toimintamuodoista on vuonna 1998 Upea minä –tyttöhankkeen pohjalta syntynyt Tyttöjen Talo. (Anttonen, 2017, s. 13-20) Tyttöjen
Taloille, tiloille ja tytöille suunnattuun toimintaan on tehty useita opinnäytetöitä vuosien saatossa, kuten Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyt Salla Montosen Luovaan itseilmaisuun rohkaisevan kuvataideryhmän
kehittäminen Tampereen Tyttöjen talolla ja Katri Kempaksen Omakuvatyöpaja Tampereen Tyttöjen Talolla®: Kohtaamisia kuvien äärellä.
Veronika Honkasalo on tehnyt etnografisen tutkimuksen monikulttuurisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta nuorisotyössä. Honkasalo keräsi aineistoa havainnoimalla maahanmuuttajataustaisille tytöille suunnattua
toimintaa ja hyödynsi myös aiemmissa tutkimuksissa kerättyä aineistoa,
jossa haastateltiin 83 nuorisotyöntekijää vuonna 2007. Tutkimuksensa
perusteella Honkasalo suosittelee sukupuolisensitiivisen työn tuomista
vahvemmin nuorisotyön koulutukseen, jotta sukupuolisensitiivinen työ
voisi kehittyä systemaattisemmaksi. Honkasalon mukaan tutkimuksen tekohetkellä nuorisotyön sukupuolisensitiivisistä hankkeista ei ollut kattavaa kansallisen tason selvitystä eikä myöskään mittareita tai välineitä sukupuolisensitiivisen työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin luotettavalla tavalla. (Honkasalo, 2011, s. 60,221)
Nuorisotyön kentällä sukupuolisensitiivinen työ samaistetaan usein tyttötyöhön ja tyttöryhmiin käy ilmi Veronika Honkasalon tutkimuksessa.
Haastatteluaineistossa tyttötyön etuna nähtiin muun muassa vapautuneempi keskustelukulttuuri tyttöjen kesken, kun poikia ei ollut paikalla.
Honkasalo oli tutkimuksen aikana havainnoimassa erilaisia työpajoja ja
kertoo jääneensä pohtimaan tytöille suunnattujen harrastutyöpajojen
motiiveja ja päämääriä. Honkasalon mukaan työpajoissa keskityttiin sukupuolisensitiivisen työn sijaan lähinnä taiteen tekemiseen. Hän muotoileekin tyttötyön tavoitteeksi tilan luomisen tytöille, jossa heidän on helppo
tuoda itselleen tärkeitä asioita esille. (Honkasalo, 2011, s. 94, 194) Anttosen tekemissä kyselyissä ja haastatteluissa nousee vastaajien joukosta
esiin tärkeä kommentti, jonka mukaan sukupuolisensitiivinen työ antaa
omalla tavallaan luvan sellaiselle keskustelulle, jolle ei välttämättä ole tilaa sukupuolineutraalissa työssä. Ajan ja tilan tarjoaminen tärkeille kysymyksille on vastaajan mielestä tärkeää etenkin nuorille. (Anttonen, 2017,
s. 29)
Honkasalo pohtii tutkimuksensa arviointiosassa sukupuolisensitiivisyyden
ja toiminnan eriyttämisen periaatteita. Hänen mukaansa valmiita toimintamalleja ei ole eettistä antaa vaan ratkaisut täytyy tehdä tilanteen mukaan ja pohtia, mitkä asiat vaativat sukupuolierityistä otetta. Honkasalo
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korostaa osallistujien roolin merkitystä toiminnan arvioinnissa ja kannustaa palautteen keräämiseen keskustellen ja käyttäen tarvittaessa myös
muita menetelmiä. Nuorisotyöntekijän rooli on Honkasalon mukaan ratkaiseva: hänen tulee huolehtia, ettei hänen ohjaamansa ryhmän toiminta- ja keskustelutavat sulje ulos tyttöjä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen tai maahanmuuttajataustan vuoksi tai etteivät keskustelut
muodosta sosiaalisia paineita niin sanotusta oikeanlaisesta tyttöydestä.
(Honkasalo, 2011, s. 222)

Esimerkki FunNet-hankkeen kuvituksesta, jonka on tehnyt Ari
Perälä (Oranssi ry, 2020).
Hankkeen nuorille suunnatussa mainonnan kuvituksessa on hyvin huomioitu sukupuolen moninaisuus ja purettu jo omalta osaltaan sukupuolirooleihin liittyviä stereotypioita. Hankkeen mainoksissa on sarjakuvatyylisillä
henkilöhahmoilla esitelty eri harrastustoiminnat, mainokset ovat nähtävillä esimerkiksi hankkeen Instagram-tilillä @funnethelsinki ja yllä olevassa kuvassa (Kuva 3).
Ruotsissa on tutkittu nuorten naisten kokemuksia sukupuolisensitiivisestä
stressin hallintaan tarkoitetusta interventiosta, jossa hyödynnettiin fysioterapeuttisia ja kehollisia menetelmiä hyvinvoinnin lisäämiseen. Seitsemän kokoontumiskerran kurssi pidettiin nuorisokeskusessa ja ohjaajana oli fysioterapeutti. Sukupuoli nähtiin kurssissa sekä tutkimuksessa
sosiaalisissa suhteissa rakentuvana ja kulttuurin sekä hierarkioihin sidonnaisena. Kurssista saatiin hyviä tuloksia ja osallistujat kertoivat kokeneensa kehollista voimaantumista ja saaneensa kurssilta välineitä stressaaviin elämäntilanteisiin. Osallistujat kuvailivat kursseja ikään kuin turvallisiksi keitaiksi, joissa sukupuoli-identiteetin uudelleenrakentaminen ja
sukupuoleen liitettyjen olettamusten haastaminen oli ollut mahdollista.
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Intervention jälkeen osallistujat kokivat vähemmän stressiin liittyviä psykosomaattisia oireita, kuten ahdistusta, lihasjännitystä, levottomuutta ja
kipuja. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siihen,
että sukupuolisensitiivisillä ja ryhmän vertaistukeen perustuvilla hoitomuodoilla voitaisiin saada hyviä tuloksia aikaan. Tutkijoiden mukaan
Ruotsissa 20-24-vuotiaat naiset olivat hakeutuneet sairaalahoitoon masennuksen tai itsetuhoisuuden vuoksi kaksi kertaa useammin 2010-luvulla
kuin 90-luvulla. (Strömbäck; Malmgren-Olsson & Wiklund, 2013, s.
1,3,17)

3.4

Turvallisempi tila
Turvallisemman tilan käsitteen juuret juontavat LGBTQAI+ (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, Queer / Questioning, Intersex, Ally / Asexual, +
kaikki muut, joita ei ole mainittu) ihmisten tarpeista päästä suojaan julkisilta paikoilta, joissa heitä ei ole hyväksytty ja joissa väkivallan uhriksi joutumisen uhka on suuri. Safer space kääntyy suomenkielessä turvallisemmaksi tilaksi, joka kuitenkin tarkoittaa laajempaa ja abstraktimpaa käsitettä kuin fyysinen tila tai paikka (place). Tiloja voidaan luonnehtia esimerkiksi vahvistaviksi, ennustettaviksi, anonyymeiksi ja inklusiivisiksi. Turvallisemmalla tilalla voi olla osalle sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin
kuuluville ihmisille hyvinvointia vahvistavia tekijöitä. Niillä voidaan ehkäistä itsemurhia, päihteiden väärinkäyttöä ja vähentää syrjäytymisriskiä.
On tärkeää, että sellaisia tiloja löytyy, joissa voi olla oma itsensä ja osoittaa esimerkiksi kiintymystä julkisesti ilman pelkoa väkivallasta. (Jugănaru,
2018, s. 35-45)
Sukupuolisensitiivistä työtä tutkinut Anttonen nostaa turvallisen tilan ja
sitä kautta työntekijöihin sekä muihin kävijöihin syntyvän luottamuksen
tutkimustulosten perusteella yhdeksi peruselementiksi sukupuolisensitiivisen työn toteutumisessa. Toisena tärkeänä asiana tutkimuksessa nousi
esiin dialogisuuden ja tasavertaisuuden toimintaperiaatteet työssä.
(Anttonen, 2017, s. 28) Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän mukaan
yhdenvertaisuutta voidaan edistää järjestöjen toiminnassa pienillä oivalluksilla, kuten yhteisillä pelisäännöillä häirintään esimerkiksi homofobiseen ja rasistiseen puheeseen. Pelisäännöillä voidaan vahvistaa arvostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä ja saada osallistujat tuntemaan itsensä tervetulleiksi omina itseinään. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisella
liikuntaharrastuksessa voidaan kirjoittajan mukaan ehkäistä myös yhteiskunnallista eriarvoistumista. (Pimiä, 2020, s. 23-24)
Yhdenvertaisuus on arvo, toimintaa ja tavoite kiteytetään Älä oleta – normit nurin! -oppaassa. Opas on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa koulujen ja oppilaitosten yhdenvertaisuustyön
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edistämisen tueksi, mutta samoja keinoja voidaan hyödyntää muidenkin
yhteisöjen normikriittisessä työskentelyssä. Yhdenvertaisuudessa korostuu oppaan tekijöiden mukaan sisäinen turvallisuuden tunne sekä kokemus sosiaalisesta turvassa olemisen tunteesta. Oppaassa erotellaan suvaitsevaisuuden, hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden käsitteitä tarkastelemalla niihin liittyviä valta-asemia: suvaitsevaisuuteen ja hyväksymiseen
sisältyy molempiin asetelma valtaväestöstä ja marginaalista. Oppaassa
suositellaan tarkastelemaan kouluympäristöä ja oppilaiden kokemusta
koulusta muutaman kysymyksen kautta. Vaikka kysymykset on tehty kouluympäristön normikriittistä työskentelyä varten, voidaan niitä hyödyntää
myös harrastusympäristön ja ilmapiirin esteettömyyden mittaamiseen
(Taulukko 8). (Seta ry, Sakki ry, SSL ry, FSS rf, 2013, s. 12-13)
Taulukko 8. Kysymykset harrastusympäristön esteettömyyden tarkasteluun Setan Älä oleta – normit nurin! -opasta mukaillen. (Seta ry,
Sakki ry, SSL ry, FSS rf, 2013, s. 12-13)

Harrastusryhmän jäsenet tuntevat
olonsa turvalliseksi harrastustiloissa
Kaikki pääsevät kaikkiin
harrastustiloihin yhtä helposti
Harrastusryhmässä jokainen voi
olla oma itsensä
Tausta ei vaikuta
harrastusmahdollisuuksiin
Kaikkia kannustetaan
Kiusaamiseen puututaan
Nuoret luottavat aikuisiin, ohjaajiin
ja vapaaehtoisiin
Salla Montonen on tutkinut opinnäytetyössään myös turvallista ryhmää
tyttötyössä ja hän nostaa esille ohjaajan roolin etenkin ryhmän alussa.
Montosen mukaan tavoitteet ja toiminta vaikuttavat toimintakulttuurin
muodostumiseen ryhmässä. Turvallisuutta ja luottamusta voidaan lisätä
tutustumisella ja yhteisten pelisääntöjen luomisella. (Montonen, 2015, s.
14) Turvallisuutta voidaan tarkastella myös ihmisten tarpeiden näkökulmasta ja yksi tunnetuimpia jäsennyksiä on Toisen maailmansodan aikoihin tehty Maslowin tarvehierarkia, jota on tosin osittain kritisoitu turvallisuuden tarpeiden liiallisesta korostumisesta (Oved, 2017, s. 537). Maslowin hierarkiaa kuvataan tyypillisesti pyramidina, jossa pohjan muodostavat ihmisten fyysiset tarpeet ja psykologoiset sekä sosiaaliset tarpeet rakentuvat niiden päälle. Pyramidimallista on tehty uusia versioita, joissa
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huomioidaan ihmisen evolutionaarinen kehitys. Alkuperäistä mallia ja päivitettyjä versioita voidaan Kencirikin mukaan käyttää teoriapohjana ihmisluonnon ja motivaation tarkasteluun esimerkiksi, kun suunnitellaan
uusia interventioita haastaviin tilanteisiin. (Kenrick, 2017, s. 520,523)
Oranssi ry on tuonut nettisivuillaan esille, että Kulttuurikeskus pyrkii olemaan turvallisempi tila, jonka vuoksi myös matalan kynnyksen sukupuolisensitiivisen harrastusryhmän toiminta on tilojen toimintakulttuuriin nähden luontevaa (Oranssi ry, 2019). Seuraavalla sivulla on esitelty hankkeen
turvallisemman tilan periaatteet (Taulukko 9).
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Taulukko 9. Turvallisemman tilan periaatteet FunNet-hankkeen nettisivuilta koottuna taulukkoon (Oranssi ry, 2020).

Kunnioitamme
toisiamme

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

Vältämme olettamasta
muiden sukupuolta,
seksuaalisuutta, taustaa
tai toimintakykyä

•Ihmiset tekevät oletuksia. Muistamme, että oletus ei
ole tietoa. Tärkeämpää on pyrkiä tiedostamaan ja
tunnistamaan omat asenteensa, sekä sen, kuinka ne
vaikuttavat siihen mi-ten muita kohtelemme.
Ymmärrämme, että emme voi tietää toisesta kaikkea
ulkoisten seikkojen perusteella, vaan koh-taamme
ihmiset ihmisinä ja annamme heille mahdollisuuden
kertoa itse itsestään.

Annamme kehorauhan
kaikille

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

Annamme tilaa kaikille
puhua ja toimia

•Otamme muut huomioon niin verbaalisesti kuin
fyysisesti. Pidämme huolta muista, huolehdimme
ympäristöstämme ja varmistamme, että jokaisella on
tarvitsemansa verran tilaa. Keskustelemme asioista
avoimesti ja hyväntahtoisesti, annamme tilaa kaikkien
puheenvuoroille ja myös hiljaisuudelle. Kysymme jos
emme tiedä jotain.

Puhumme
kunnioittavasti aroista
aiheista, sillä ne voivat
olla toisille
henkilökohtaisia.

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

Otamme jokainen
yhdessä vastuuta
turvallisesta ilmapiiristä

•Turvallinen tila on mahdollinen vain kun
jokainen sitoutuu noudattamaan sovittuja
periaatteita. Jokainen mokaa joskus, mutta
tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää
anteeksi. Ymmärrämme oman vastuumme tilan
ilmapiirin luomisessa.
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4

TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimusmenetelminä käytin
• hankkeen kanssa yhteistyössä tehtyä kyselyä
• osallistuvaa havainnointia ja toiminnallista työpajaa
• teemahaastatteluja
Osallistuvan havainnoin avulla tutustuin haastateltavaan kohderyhmään,
toimintaympäristöön ja sukupuolisensitiiviseen toimintakulttuuriin paremmin. Opinnäytetyöprosessi (Taulukko 10) alkoi kirjallisuuskatsauksella
keväällä 2019 ja tietoperustan täsmentäminen jatkui koko prosessin ajan
kevääseen 2020. Osallistuvaa havainnointia tein pitkin prosessin eri vaiheita hankkeen tapahtumissa ja prosessin loppuvaiheessa myös ohjaajien
ryhmäkeskustelussa syksyllä 2019. Keväällä 2019 tehdyn palautekyselyn
pohjalta muotoilin ohjaajien ja nuorten teemahaastattelurungot tarkemmin. Haastattelin ohjaajat loppuvuodesta 2019 ja nuorten haastattelut
tein heti vuoden 2020 alussa. Tein aineiston analyysiä useammassa vaiheessa.
Taulukko 10. Opinnäytetyöprosessi

Kirjallisuuskatsaus
Sukupuolisensitiivinen työ
Nuorten
harrastaminen
Turvallisempi tila
Sukupuolen
moninaisuus

Osallistuva havainnointi
Tapahtumat
Ohjaaminen

Palautekysely

Teemat
Aineiston analyysi haastatteluihin
Ryhmäkeskustelu Kooste
koordinaattorille

Tutkimuksen teko

Haastattelut
Litterointi
Anonymisointi
Analysointi
Käyttämättömän
aineiston ja
äänitteiden
hävittäminen

4.1

Johtopäätökset
Aineiston
vertaaminen
tietoperustaan
Pohdinta

Eettisyys aineiston hankinnassa
Tutkimuksessani oli muutamia eettisiä kysymyksiä, joiden ratkaisua pohdin jo ennen aineiston keruun aloittamista. Hyödynsin eettisen pohdinnan tukena Nuorisotutkimuksen etiikka -tekstiä, jonka ovat kirjoittaneet
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tutkijat Tiia Laukkanen, Elina Pekkarinen ja Fanny Vilmilä (Kiilakoski &
Honkatukia, 2018).
Hankkeen koordinaattorin ja Oranssi ry:n toiminnanjohtajan kanssa menetelmiksi sovittujen kyselyiden ja haastattelujen osalta oli tehtävä valinta siitä, millaisessa roolissa nuorten huoltajat otettiin huomioon alaikäisten lasten ja nuorten osallistumisessa tutkimukseen. Nuorisolain
1285/2016 mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat (Edita Publishing
Oy, 2016). Hankkeen tavoiteltu kohderyhmä, 13-28-vuotiaat, on kuitenkin
laaja joukko ihmisiä, joiden ikä tason mukaiset tarpeet harrastustoiminnalle voivat vaihdella paljonkin. Alaikäisten nuorten kohdalla päädyttiin
siihen, ettei hankkeen kyselyssä eikä opinnäytetyön haastatteluissa pyydetty erikseen huoltajan lupaa vaan katsottiin, että nuoret voivat vastata
ikätasonsa mukaisesti itse tutkimukseen osallistumisesta. Nuoret olivat
myös tulleet harrastusryhmiin omista lähtökohdistaan ja omasta kiinnostuksestaan ja haastatteluihin osallistui vain täysi-ikäisiä harrastajia.
Huomioitava asia oli myös nuoren itsemääräämisoikeus, jota kunnioitettiin sillä, että osallistuminen oli vapaaehtoista ja nuorella on oikeus perua
koska tahansa suostumuksensa osallistua esimerkiksi haastatteluun. Mikäli nuori olisi kieltänyt myöhemmin haastattelun käytön, olisin jättänyt
häneltä saadun aineiston käsittelemättä ja poistanut sen, Fanny Vilmilän
esimerkin mukaisesti. Hän haastatteli nuoria useamman herran ja kertoo
poistaneensa koko nuorta koskevan aineiston, mikäli nuori ei vastannut
tutkijan yhteydenottoihin jatkotutkimuksesta. (Laukkanen; Pekkarinen &
Vilmilä, 2018, s. 89-91) Opinnäytetyössäni haastattelin nuoria vain yhden
kerran, mutta tarjosin litteroidun aineiston haastateltaville henkilöille
vielä tarkastukseen ennen niiden käyttöä lopullisessa opinnäytetyössä,
mikäli he niin toivoivat.
Tietosuojan kannalta tutkimustulosten esittämisessä oli myös kohtia,
joita oli syytä pohtia tarkemmin. Anonymisoin haastatteluaineistot niin,
ettei yksittäisen nuoren henkilöllisyyttä ole pääteltävissä vastauksista.
Haastatteluissa ei kerätty tietoja nuorten iästä, sukupuolesta tai muusta
heihin yhdistettävästä tunnistetiedosta. EU:n henkilötietosuoja-asetus
GDPR on tiukentanut määritelmää henkilötiedosta ja sen vuoksi, esimerkiksi kuvien käytössä on oltava tarkkana. Tietosuojavaltuuston mukaan
henkilötiedoksi voidaan katsoa kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan henkilöön (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018). Opinnäytetyöhön liittyvässä toiminnallisessa työpajassa kuvasin vain työpajan materiaaleja ja valmiita teoksia, jotka pyysin jättämään nimettömäksi.
Tutkijan rooli ja näkyvyys kyselyiden osalta jäi piiloon, joten ne nuoret,
jotka eivät osallistuneet haastatteluihin eivät kohdanneet tutkijaa harrastustoiminnan aikana. Haastatteluiden osalta tutkijan roolini oli näkyvämpi, mutta minun ollessa nuorille tuntematon henkilö, sovittiin myös
hankekoordinaattorin mahdollisesta osallistumisesta haastatteluihin,
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koska hän oli ollut nuoriin yhteydessä ainakin harrastusryhmään ilmoittautuessa. Nuoret tulivat kuitenkin haastatteluihin itse tai kaverin kanssa.
Elina Pekkarisen mukaan haastattelutilanteissa voi nousta myös yllättäviä
asioita ja tilanteita, joihin on hyvä valmistautua etukäteen. Kohderyhmään kuuluvilla nuorilla voi olla esimerkiksi vahvoja kiusatuksi, syrjityksi
tai hylätyksi tulemisen kokemuksia taustalla, jotka voivat tulla esiin käsitellessä turvallisen ryhmän tematiikkaa. Näihin tilanteisiin valmistauduin
etukäteen pohtimalla, kuinka toimia tilanteessa ja mistä nuorelle saadaan
tarvittava apu, mikäli nuori on sen tarpeessa. Nuorten alaikäisten kanssa
eteen voi myös tulla tilanteita, joissa tutkija voi joutua tekemään lastensuojeluilmoituksen. Myös henkeä ja turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa
tutkija voi joutua ilmoitusvastuuseen viranomaiselle.
(Laukkanen;Pekkarinen;& Vilmilä, 2018, s. 75-94)

4.2

Kysely
Oranssi ry:n toiminnanjohtaja ja hankkeen koordinaattori toivoivat nuorille suunnattua kyselyä kevään 2019 harrastusryhmistä ja suunnittelimme ja toteutimme kyselyn hankekoordinaattorin kanssa. Kysely sisälsi
sekä avoimia kysymyksiä, että matriisikysymyksiä, kyselyn runko on liitteenä (Liite 1). Kyselyn avulla kerättiin tietoa asiakaskokemuksesta sekä
siitä, onko hanke onnistunut tavoittamaan rahoitushakemuksessaan määritellyn kohderyhmän. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan kaikkia kevään
harrastusryhmiin osallistuneita henkilöitä. Koostin tuloksista hankekoordinaattorille tiivistelmän ja muotoilin koosteen avulla myös teemahaastattelujen runkoja ja kysymyksiä uudelleen.
Kyselyssä oli hankkeen käyttöön vastaajien taustatietoja ja kysymyksiä
muun muassa tiedottamisesta ja viestinnästä. Pääpaino tiedonkeruussa
oli osallistujien kokemukset harrastustoimintaan osallistumisesta ja siitä,
olivatko turvallisemman tilan periaatteet toteutuneet. Osallistujilta kysyttiin toiminnan ilmapiiristä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Heitä pyydettiin antamaan myös palautetta ohjaajien ja muun ryhmän toiminnasta.
Osallistujia pyydettiin myös arvioimaan omia tuntemuksiaan ja kokemustaan väittämien avulla:
Matriisikysymykset, vastaa väittämiin asteikolla 1-5
• Koin, että ohjaajiin voi luottaa
• Koin, että toisiin harrastusryhmän jäseniin voi luottaa
• Koin voivani olla oma itseni harrastusryhmässä
• Uskalsin tuoda oman mielipiteeni esiin harrastusryhmässä
• Koin, että minun mielipiteitäni kuunneltiin
• Uskalsin kokeilla uusia asioita harrastusryhmässä
• Minua kannustettiin
• Minut kohdattiin yksilöllisesti
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4.3

Minut kohdattiin arvostavasti

Kyselyn tulokset
FunNet -hankkeen palautekyselyyn vastasi 21 toimintaan osallistunutta
henkilöä. Koostin palautekyselyn tulokset ja teemoittelin avointen kysymysten vastaukset kysymyskohtaisesti. Tuloksia käytettiin hankkeen jatkorahoituksen hakemisessa. Nuorille tehtävään kyselyyn sisällytettiin tutkimuksesta informoiva osa.
Vastaajista noin puolet oli 25-28-vuotiaita, 33% 22-24-vuotiaita ja 14%
16-18-vuotiaita. Vastaajista 38% oli löytänyt hankkeen toiminnan sosiaalisen median kautta, joko suoraan hankkeen omilta Facebook tai Instagram-tileiltä tai toisen osapuolen linkittämänä. Hankkeen pariin oli
löydetty myös ystävien ja läheisten tai hankkeen yhteistyökumppanien
vinkistä sekä suoraan Oranssin toiminnasta tai hankekoordinaattorilta.
Taulukko 11. Palautekysely 2019
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Palautekyselyyn vastanneet nuoret antoivat positiivista palautetta harrastustoiminnasta (Taulukko 11):
• 95 % oli löytänyt itselleen mieluisen harrastuksen (asteikolla 1-5 joko
osittain samaa mieltä (4) 9,5 % tai täysin samaa mieltä (5) 85,7 %
vastanneet)
• 95 % kertoi kokeneensa, että oli tullut kohdelluksi kunnioittavasti
(asteikolla 1-5 joko osittain samaa mieltä (4) 9,5 % tai täysin samaa
mieltä (5) 85,7 % vastanneet)
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• 95 % kertoi kokeneensa, että omaa sukupuolen määrittelyä tai määrittelemättömyyttä kunnioitettiin (asteikolla 1-5 joko osittain samaa mieltä (4) 4,8 % tai täysin samaa mieltä (5) 90,5 % vastanneet)
• 95 % kertoi kokeneensa, että ohjaajia oli helppo lähestyä (asteikolla
1-5 joko osittain samaa mieltä (4) 14,3 % tai täysin samaa mieltä
(5) 81 % vastanneet)
Kirjoitin hankkeen koordinaattorille tekemässäni koosteessa, että syksyn
2019 harrastusryhmiä varten on hyvä tarkastella ohjaajien kanssa ryhmien aloitusta ja yhteisten toimintaperiaatteiden läpi käymistä. Suurin
osa vastaajista tunsi kyselyn mukaan olonsa turvalliseksi ryhmässä, mutta
vastauksissa oli jo hieman enemmän hajontaa. Väittämässä, ohjaajat kävivät alussa läpi ryhmän toimintatapoja, oli paljon hajontaa vastauksissa –
vastaajista 66,7% (vastausvaihtoehdot 4 ja 5) kuitenkin koki, että yhteisiä
toimintatapoja oli käyty jollain tavalla läpi alussa. Sanallisissa vastauksissa
toivottiin, että ryhmissä käytäisiin aluksi yhdessä läpi toimintatavat esim.
sukupuolisensitiivisyyteen sekä kurssin ohjelmaan tai suunnitelmaan liittyen. Yhteisellä toimintatapojen sopimisella helpotetaan myös ryhmän
jäsenten välistä vuorovaikutusta ja voidaan vähentää esimerkiksi turhia
sukupuolittamisia harrastusryhmän jäsenten välillä, jonka yksi vastaajista
toi esille kyselyssä.
Vastaajat kuvailivat harrastusryhmien ilmapiiriä avoimeksi ja rennoksi.
Vastaajien mukaan oli hyvä, että ryhmät olivat pieniä ja ohjaajilla riitti aikaa yksilölliselle ohjaamiselle. Kynnys opetella uusia asioita koettiin matalaksi ja ohjaajat vaikuttivat tähän muistuttamalla, että jokaisella menee
oma aikansa oppia uusia asioita. Ensikertalaisille oli opetettu perusasiat ja
muuten oli saanut edetä omaan tahtiin. Ohjaajat saivat kiitosta huumorista, inhimillisyydestä ja maanläheisyydestä sekä jokaisen huomioimisesta. Kehittämiskohteeksi vastauksista nousi ryhmäläisten esittäytymiskierros tms. ryhmän aluksi, joka helpottaisi ryhmässä olemista ja rohkaisisi uusien sosiaalisten suhteiden muodostamista ryhmän jäsenten välillä
myös harrastusten ulkopuolisella ajalla. Harrastuskertoja toivottiin olevan
useammin, kuin joka toinen viikko ja toisilta ryhmän jäseniltä toivottiin
sitoutumista läsnäoloihin ryhmässä.
Syrjivää käytöstä ei kertonut kukaan vastaajista kokeneen ohjaajien puolesta, fyysisen koskemattomuuden teemaa pohti yksi vastaaja. Osassa
harrastuksista, jotka vaativat kehollisen tekniikan tai hahmottamisen harjoittelua, voi olla helpompi ohjeistaa ns. kädestä pitäen tai kehosta muuten ohjaillen, joten voi olla hyvä käydä aina yksilöllisesti läpi nuoren harrastajan kanssa onko nuorelle ok tukea kehosta vai toivooko hän koskemattomuutta ja muita tapoja ohjaukseen.
Jatkossa vastaajat toivovat järjestettävän skeittausta, kontakti-improa,
luovaa tanssia, liikettä, nykytanssia, esitystekniikkaa, bitboxia, DJ-kusseja,
”rajumpien liikuntalajien” matalan kynnyksen ryhmiä, soittoryhmiä, sirkusta, parkouria, luovaa kirjoittamista, käsityöt, vapaamuotoiset graffitit,
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elävän mallin piirtämistä, roller derbyä, kiipeilyä tai boulderointia, sarjakuvaryhmää, improvisaatioon pohjautuvaa itseilmaisua (esim. ääni, kuva,
liike tai teksti). FunDay -tapahtuman osalta vastaajat toivoivat paljon
osallistujia, karkkia, improvisaatiota ja sirkusta, graffiteja ja hyvää fiilistä.
Harrastusryhmiin liittyvän tiedotuksen suurin osa vastaajista oli kokenut
riittäväksi ja toimivaksi sähköpostin ja somen välityksellä. Erityiskiitosta
sai myös hankkeen kuvitus. Tiedottamista kuvailtiin helposti lähestyttäväksi ja asialliseksi sekä informatiiviseksi.
Harrastamisessa tärkeää oli vastaajille turvallinen ympäristö, jossa ei syrjitä (81 %), harrastuksen alhainen hinta tai maksuttomuus (76,2 %) ja se,
että tutustuu uusiin ihmisiin (57,1 %) (Taulukko 12). Puolet vastaajista (52
%) koki tärkeäksi myös sen, että voi kokeilla harrastamista matalalla kynnyksellä ennen sen aloittamista. Kolmannes vastaajista (33,3 %) koki tärkeäksi sen, että voi vaikuttaa harrastuksen sisältöön ja (28,6 %) että sukupuolen moninaisuus huomioidaan harrastuksessa. Osa vastaajista toi
esille myös kannustavien ohjaajien ja positiivisen ilmapiirin merkityksen.
Tärkeää oli myös harrastuspaikan sijainti ja tavoitettavuus joukkoliikenteellä sekä mahdollisuus uuden oppimiselle ja uusien harrastusten kokeilulle turvallisessa ympäristössä.
Taulukko 12. Harrastajille tärkeitä asioita kevään 2019 palautekyselyssä
olivat turvallisuus ja harrastuksen maksuttomuus
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Suuri osa vastaajista (71,4 %) kertoi kalliin hinnan olleen haasteena harrastamiselle (Taulukko 13). 66,7 % vastaajista ei ole löytänyt aiemmin sellaista itseä kiinnostavaa harrastusryhmää, johon pääsisi mukaan. Reilu
puolet (57,1 %) on kokenut esteeksi sen, että ovat pelänneet, ettei tulisi
hyväksytyksi harrastusryhmässä tai tulisi syrjityksi. Kolmannes vastaajista
(33,3 %) ei ole löytänyt aiemmin kiinnostavaa harrastusta ja osalle (19 %)
harrastus on ollut hankalassa paikassa. Osa on kokenut haastavaksi
päästä mukaan naisena harrastamaan tiettyjä lajeja tai että harrastukselle on ollut vaikea löytää aikaa tai saada sen aloitusta aikaiseksi.
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Taulukko 13. Kooste harrastamisen esteistä, vastaajina 21 henkilöä.
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4.4

Osallistuva havainnointi ja toiminnallinen työpaja
Aloitin hankkeen toimintaan ja kohderyhmään tutustumisen FunDay-tapahtumien kautta keväällä 2019. Olin mukana vapaaehtoisena turvallisena henkilönä 16.2. järjestetyssä FunDay-tapahtumassa ja ohjasin luovan kirjoittamisen työpajaa 8.6.2019. Molemmilla kerroilla olin mukana
toiminnassa ja havainnoin nuorten, ohjaajien sekä vapaaehtoisten toimintaa. Havainnointi ja nuoriin tutustuminen oli helpompaa toiminnallisen työpajan ohella, mutta molemmilla kerroilla hankkeen toiminta ja toiminnnan periaatteet selkeytyivät ja tutkimuskysymysten sekä työn rajaaminen helpottui.
Tutkijan rooli voi olla myös haastava. Taavetti ja Lehtonen kertovat erilaisista ratkaisuista ulkopuolisuuden tunteen ratkaisemiseksi – yhtenä tällaisena keinona on ollut esimerkiksi Taavetin osallistava tutkimus, jossa
nuoret ovat toimineet itsenäisinä tutkimusryhminä ja työstäneet tutkijan
kokoamaa kyselytulosten koostetta omasta näkökulmastaan. (Taavetti &
Lehtonen, 2018, s. 274-288) Pohdin osallistavaa tutkimusta yhtenä vaihtoehtona, mutta päädyin pysyttelemään ulkopuolisena tutkijana ja tuottamaan lisätietoa hankkeen koordinaattorille toiminnan kehittämiseksi ja
oppaan kirjoittamisen tueksi. Koordinaattorilla on oma nuorten tiimi, joka
suunnittelee muun muassa FunNet-tapahtumia, joten materiaalin hyödyntäminen voi myöhemmässä vaiheessa onnistua esimerkiksi tiimin
kautta.

4.5

FunDay -tapahtuman toiminnallisen työpajan toteutus ja tulokset

Toteutin opinnäytetyöni ensimmäisen toiminnallisen työpajan kesäkuussa hankkeen järjestämässä FunDay-harrastustapahtumassa Suvilahdessa. Tapahtumapäivän aikana osallistujat pääsivät kokeilemaan eri harrastuslajeja, joita oli tarjolla myös syksyn harrastusryhmissä. Harrastulajien lisäksi tapahtumassa oli tarjolla ruokaa, elävää musiikkia ja erilaisia
pienempiä toiminnallisia työpajoja. Työpajani oli luovan kirjoittamisen
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työpaja, jota oli toivottu järjestäjiltä. Toiminnallisen työpajan teemana oli
opinnäytetyön aiheen mukaisesti turvallinen ryhmä ja tila harrastustoiminnassa. Teosten tekemiselle oli pisteellä kirjallinen ohje (Kuva 4), jonka
kävin jokaisen osallistujan kanssa aluksi läpi. Täsmensin ohjetta tarpeen
mukaan. Otsikko oli turvallinen ryhmä & harrastaminen ja lisäkysymyksinä ja ohjeina: ”Mitä se sinulle merkitsee? Mikä siinä on tärkeää? Miten
se näkyy toiminnassa? Tai ilmapiirissä? Kerro se runoin ja ripusta runosi
narulle. Runoja käytetään opinnäytetyössä kuvituksena ja aineistona, jos
annat siihen luvan. Kiitos osallistumisesta.”

Luovan kirjoittamisen työpajan otsikko ja ohjeistus
Työpajassa oli erilaisia välineitä kirjoittamiseen, kuten kierrätettyjen kirjojen sivuja, leimasimia, tarroja, tusseja, saksia, liimaa, kartonkipohjia, purkillinen valmiiksi leikattuja sanoja ja magneettisanoja sekä pelti niiden
kiinnittämiseen (Kuva 5). Lisäksi pisteellä oli pyykkinaru ja ripustimia valmiiden teosten esille laittamiseen. Teoksen ripustaminen oli vapaaehtoista ja valmiin työn sai myös ottaa mukaansa, mikäli halusi sen itselleen.
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Luovan kirjoittamisen pöytä katettuna osallistujia varten
Jokaista vapaaehtoista osallistujaa pyydettiin tekemään runo tai muu
teos, johon nostaa niitä asioita, joita omasta mielestä aiheeseen liittyy ja
mitä kokee itselleen tärkeäksi. Jääkaappimagneettirunot (Kuva 6) olivat
bonuspiste ja sinne sai laittaa ihan vapaasti mitä mieleen tuli. Samassa tilassa oli myös muita työpajoja, joissa pääsi tekemään esimerkiksi pinssejä, ehostautumaan glitterillä, ruokailemaan tai tutustumaan harrastusvaihtoehtoihin. Osa työpajoista ja lajikokeiluista oli ulkona tai eri osissa
rakennusta.
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Jääkaappimagneettirunoutta luovan kirjoittamisen työpajasta
Työpajassa kerättiin myös kirjallinen suostumus teosten käyttämisestä
osana opinnäytetyötä. Teokset on numeroitu ja erillään säilytettävästä
suostumuslomakkeesta löytyy numerokoodia vastaava allekirjoitus. Lomake ja sen säilytys käytiin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti läpi allekirjoitusvaiheessa. Kuvasin luvan saaneet teokset työpajassa ja sain suurimman osan niistä myös mukaani päivän jälkeen. Kerroin, että kuvia tullaan
käyttämään opinnäytetyössä osittain kuvituskuvina (Kuva 7). Osa kuvista
on haastatatteluaineistojen lomassa (Kuvat 10-17).

Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
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Pisteellä kävi päivän aikana yksitoista henkilöä, joista suurin osa oli tapahtumaan tulleita nuoria ja myös osa ohjaajista kävi pisteellä. Työskentelyn
lomassa käytiin keskustelua aiheesta ja harrastamisesta. Käytyjä keskusteluja en taltioinut millään tavalla, koska toimintapisteen tavoitteena oli
toimia keskustelun herättäjänä ja myös keinona tutustua paremmin kohderyhmään ja heidän tarpeisiinsa. Osa kävi tutustumassa toimintapisteeseen ja palasi sinne käytyään ensin tarkemmin aikataulutetuissa harrastuskokeilupisteissä.

Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
Tarrat ja valmiiksi leikatut sanat olivat suosittuja – ne näyttivät madaltavan kynnystä tyhjän paperin täyttämiseen, kun ei tarvinnut tehdä kaikkea
omasta päästä. Myös kirjojen valmiiksi irroitetut sivut helpottivat niiden
käyttöä ja leikkelyä. Kirjojen uusiokäyttö herättää välillä eettistä keskustelua. Osa innostui runoilusta ja tuumasi valmiin teoksen kanssa, ettei se
ehkä liittynyt enää aiheeseen mitenkään (Kuva 8).
Toimintapisteen sivupöydällä oli myös kolme äänestyslaatikkoa, joihin sai
käydä laittamassa nimettömänä lappuja aiheesta (Kuva 9). Laatikoita oli
kolme: yhdessä oli peukalo alaspäin, toisessa ylöspäin ja yhdessä oli kysymysmerkki. Laatikkoäänestys oli pikaosallistumisvaihtoehto, jos ei ollut
aikaa pysähtyä runoilemaan. Ohjeena laatikoilla oli: Moi! Voit osallistua
keskusteluun turvallisesta tilasta, ryhmästä ja harrastamisesta myös sujauttamalla lapun boxiin ja kirjoittamalla kommenttisi anonyymisti. Vastaukset tulevat opinnäytetyöhön.
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Kuva työpajasta, äänestyslaatikot vasemassa reunassa, materiaalina on käytetty karkkilaatikot.
Laatikkoäänestys ei saanut suurta suosiota, siihen tutustui muutama henkilö ja vastauslappuja tuli yhteensä kuusi. Useimmat, joiden kanssa juttelin, halusivat tulla tekemään runoja tai ei osallistua ollenkaan pisteelle.
Laatikkoäänestyksen kautta kysymysmerkkilaatikkoon eli mietityttävien
asioiden laatikkoon tuli kolme vastausta: jokaisen tulisi saada edetä omaa
tahtiaan, jokaisen on helppo tulla mukaan omana itsenään sekä jokaisen
tulisi tulla kohdatuksi ja kutsutuksi haluamallaan nimellään. Laatikkoon,
johon pyydettiin laittamaan asioita, jotka eivät vastaajan mielestä toimi,
tuli yksi vastaus: turha sukupuolittaminen. Laatikkoon, johon pyydettiin
laittamaan asioita, jotka toimivat, tuli kaksi vastausta: ryhmässä on säännöt tms. joiden mukaan toimitaan sekä moninaisuuden huomioiminen ja
hyväksyminen.
Olen kirjoittanut yhden luovan kirjoittamisen työpajassa tehdyistä teoksista tekstimuotoon, mutta suurin osa teoksista koostuu yksittäisistä sanoista, jotka keräsin yhteen ja tein niistä sanapilven (Taulukko 14). Osa
teoksista sisältää suoria lainauksia kirjallisuudesta, koska niissä on käytetty pidempiä tekstiosuuksia kierrätettyjen kirjojen sivuista.
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Taulukko 14. Sanapilvi teoksista poimituista sanoista ja lauseista

4.6

Teemahaastattelut
Kolmen ohjaajan, hankkeen koordinaattorin ja neljän nuoren haastattelut
sekä ohjaajien ryhmäkeskustelu olivat keskeisimmässä osassa opinnäytetyöni aineiston hankintaa. Luin ennen haastattelurunkojen ja kysymysten
laatimista: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä, Tutkimushaastattelun käsikirjan sekä Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö
teokset (Kiilakoski & Honkatukia 2018, Vastapaino 2017 ja Hirsijärvi &
Hurme 2018). Edellinen opinnäytetyöni Ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa oli toiminnallinen, joten tutkimushaastattelu oli minulle menetelmänä uusi ja vaati perehtymistä aiheeseen. Päivi Honkatukia on eritellyt
teoksessa, Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä, erilasia lähtökohtia tehdä
tutkimushaastatteluja. Tutkimuksen teon näkökulmani on konstruktionistinen, eli ajattelen tutkittavan tiedon rakentuvan vuorovaikutustilanteessa haastattelujen osalta. Tutkimuskysymyksiini ei ole oikeita tai vääriä vastauksia ja ne kuvaavat enemmänkin kulttuurisia merkityksiä sekä
vuorovaikutuksessa esille nousevia teemoja. (Honkatukia, 2018, s. 150152)
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Nuorten haastattelujen teemat:
• Harrastusryhmät
• Kokemus harrastustoimintaan osallistumisesta
• Kohderyhmän merkitys
• Turvallisen tilan periaatteet
• Muut
Ohjaajien haastattelujen teemat:
• Taustatiedot
• Sukupuolisensitiivisyys
• Kokemus
• Toiminta
• Turvallisemman tilan periaatteet
• Muuta
Ohjaajien haastattelut aloitettiin lokakuussa 2019 hankekoordinaattorin
haastattelulla. Koordinaattorin haastattelussa sovellettiin ohjaajille suunnattua haastattelurunkoa ja kysymysten muotoilua jatkettiin keskustellen
koehaastattelun jälkeen. Koordinaattorin haastattelun tavoitteena oli
saada näkökulmaa ohjaajien vastausten tueksi sekä laajempaa näkökulmaa hankkeen tavoitteista. Sovimme hankekoordinaattorin kanssa haastattelujen aloittamisesta ohjaajien haastatteluilla ja vasta sen jälkeen siirtyisimme nuorten haastatteluihin, joissa hankekoordinaattori lupautui
olemaan mukana tarvittaessa.
Hankekoordinaattori laittoi sähköpostia kaikille hankkeen ohjaajille ja ohjaajat ottivat sähköpostilla yhteyttä haastatteluaikojen sopimista varten.
Teemahaastatteluun osallistui kolme ohjaajaa ja yksi haastattelujen ulkopuolinen ohjaaja oli mukana ohjaajien ryhmähaastattelussa, jonka sain
nauhoittaa ja käyttää aineistona. Mukaan ilmoittautuneet ohjaajat saivat
valita haastattelupaikan ja ajankohdan. Osalla yhteisten aikojen sovittaminen osoittautui haasteelliseksi ja yksi haastattelu peruuntui aikatauluhaasteiden vuoksi. Suurin osa ohjaajien haastatteluista toteutettiin haastateltavan valitsemassa kahvilassa tai Oranssi ry:n tiloissa. Haastattelukysymykset, turvallisemman tilan periaatteet (Liite 4) ja suostumuslomake
(Liite 5) oli lähetetty ohjaajille ja nuorille ennakkoon tutustuttavaksi, jos
haastateltava oli toivonut sitä.
Ohjaajien haastattelut äänitettiin puhelimella ja äänityksen toimivuus
testattiin suostumuslomakkeen läpikäynnin jälkeen, ennen varsinaisiin
kysymyksiin siirtymistä. Suostumuslomakkeessa käytiin läpi opinnäytetyön aihe ja tarkoitus sekä julkisuusaste sekä aineiston käsittely ja säilytys. Ohjaajat saivat valita kuinka anonymisoituna haastattelun aineisto
esitetään. Suostumuslomakkeessa käytiin myös läpi se, että alkuperäiset
äänitteet tuhotaan litteroinnin jälkeen. Litterointi tehtiin aluksi koko
haastattelusta, ellei haastattelun aikana yhdessä sovittu joitain kohtia,
mitä leikattiin pois jo ennen litterointia. Leikatut kohdat olivat sellaisia,
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joissa keskustelu polveili reilusti sivuraiteille. Litteroidut tekstit lähetettiin
vielä ohjaajille tarkistettavaksi ennen niiden käyttöä opinnäytetyössä.
Vapaaehtoisia haastateltavia nuoria kysyttiin mukaan jo kevään 2019 kyselyssä ja koordinaattori kontaktoi osan nuorista. Haastatteluun osallistui
neljä nuorta. Nuoren henkilökohtaisia tietoja ei kerätty haastattelussa
eikä haastateltavien henkilöllisyyttä tuoda esille aineistossa. Haastattelussa saatuja tietoja käytettiin sekä opinnäytetyön tekemiseen, että hankkeen toiminnan kehittämiseen. Yksilöhaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin yleisellä tasolla käytettäviltä osilta ja litterointivaiheessa poistettiin jo
suoraan esimerkiksi mainittujen henkilöiden ja paikkojen nimiä. Nuorten
haastatteluissa tärkeintä oli saada tietoa harrastusryhmiin osallistumisen
kokemuksesta ja siitä, kuinka hyvin sukupuolisensitiivisyys ja turvallisemman tilan periaatteet olivat onnistuneet toiminnassa. Haastatellut nuoret
eivät halunneet litteroituja kohtia tarkistettavaksi ennen niiden käyttöä
opinnäytetyössä.
Päivi Honkatukia esittelee teoksessa, Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä,
laadullista haastattelua nuorisotutkimuksen välineenä. Honkatukian mukaan laadullisissa haastatteluissa nuorten halutaan kuvailevan omin sanoin ja avoimesti tutkimuksen kohteena olevia asioita. Haastattelua on
käytetty nuorisotutkimuksessa jo 1980-luvulta lähtien ja haastattelu on
menetelmänä jo niin tuttu, että sitä ei välttämättä koeta kovin mielikuvituksellisena menetelmävalintana. (Honkatukia, 2018, s. 149-150). Koin
haastattelun kuitenkin sopivana menetelmänä opinnäytetyöhöni ja muut
valitut tutkimusmenetelmät rikastuttivat aineiston keruuta ja kokonaisuuden hahmottamista.
Ohjaajien haastattelurungon suunnittelussa ja haastattelutilanteisiin valmistautumisessa hyödynsin Matti Hyvärisen, Pirjo Nikanderin ja Johanna
Ruusuvuoren toimittamaa Tutkimushaastattelun käsikirja -teosta vuodelta 2017. Vaikka Hyvärinen ohjeistaa (2017, s.38), ettei haastattelukysymyksiä tulisi koskaan lähettää haastateltavalle etukäteen, lähetin kuitenkin pohdinnan jälkeen teemarungon ja suostumuslomakkeen nähtäville etukäteen ja haastateltava sai itse valita, perehtyikö niihin ennen
haastattelua. Päädyin tähän ratkaisuun, koska tutkimuksen teemana on
turvallisempi tila ja haastattelun teemat voivat nostaa esiin sellaisia asioita myös ohjaajissa, joita he eivät välttämättä koe turvalliseksi ja mieluisaksi jakaa tuntemattoman haastattelijan kanssa ja antaa tutkimuskäyttöön. Haastattelujen litteroinnin jälkeen lähetin myös ohjaajille omien
haastatteluiden litteroinnit tarkistettavaksi ennen niiden käyttöä opinnäytetyössä.
Haastattelutilanne aloitettiin Hyvärisen ohjeiden mukaan epävirallisella
keskustelulla ja kun alkukeskustelu oli käyty, siirryttiin testaamaan nauhoitusta samalla kun käytiin läpi suostumuslomakkeen kohdat
(Hyvärinen, 2017, s. 39). Suostumuslomakkeiden läpikäynnin ja allekirjoit-
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tamisen jälkeen nauhoitus katkaistiin ja samalla testasin, että puhe oli tallentunut riittävän hyvällä äänenvoimakkuudella. Haastattelut tehtiin julkisissa tiloissa, joten haastatteluympäristön sivuääniin ja pieniin keskeytyksiin oli vaikea vaikuttaa. Nämä hidastivat osiltaan myös osan haastatteluaineiston litterointia, kun joitain kohtia piti kuunnella useaan kertaan.
Haastattelurunko (Liite 3) rakentui niin, että alussa haastateltavaa pyydettiin kertomaan omasta roolistaan hankkeessa ja miten on tullut mukaan hankkeen toimintaan. Näiden kysymysten tarkoituksena oli toimia
helppona konkreettisena aloituksena ja purkaa mahdollista haastattelutilanteen aiheuttamaa jännitystä puolin ja toisin. Kysymys aiemmasta kokemuksesta sukupuolisensitiivisen toiminnan ohjaamisesta toimi orientaationa haastattelun teemaan.
Aloitin haastattelut hankkeen koordinaattorin haastattelulla. Tämä haastattelu tehtiin perinteisemmin kysymys – vastaus -menetelmällä mutta
ohjaajien haastatteluissa esittelin teemahaastattelun pohjan ja kerroin,
että kysymykset toimivat apukysymyksinä ja että haastateltava voi edetä
teemoissa itse valitsemallaan tavalla. Ehdotin kuitenkin aloitukseksi oman
roolin esittelyä ja miten on tullut hankkeeseen kysymyksiä. Haastattelurungon pitäminen pöydällä helpotti omaa oloani haastattelijana, koska se
vapautti tilaa aktiivisemmalle kuuntelulle keskustelun aikana ja haastateltava henkilö pystyi myös koko ajan seuraamaan itse mitä asioita vielä käsitellään.
Haastatteluaineistossa K-kirjaimella on merkitty hankekoordinaattorin
puheenvuorot, ohjaajat ovat O-kirjaimella merkittyjä eikä ohjaajia ole eritelty numeroin, nuoret on merkitty N-kirjaimella ja haastattelijan merkkinä toimii H-kirjain. Haastattelurunkoa muutettiin hieman ensimmäisen
haastattelun jälkeen ja muutokset ideoitiin yhdessä hankekoordinaattorin
kanssa. Jokainen ohjaaja antoi luvan esiintyä aineistossa omalla nimellään, jonka vuoksi en ole anonymisoinut harrasteryhmiä, joissa he toimivat. Kerroin kuitenkin jo haastattelussa, etten laita kenenkään ohjaajan
tai nuoren nimeä tekstiin. Harrasteryhmien perusteella on kuitenkin mahdollista selvittää, kuka ohjaaja voi olla kyseessä, joten haastatteluaineistot eivät ole anonyymejä ohjaajien osalta.
Nuorten haastattelut pidettiin tammi-helmikussa 2020 ja ensimmäisessä
haastattelussa oli mukana kaksi nuorta yhtä aikaa, tämän haastattelun
nuoret olen erotellut N1 ja N2 merkeillä selkeyttämisen vuoksi niissä lainauksissa, joissa he esiintyvät yhdessä. Toiset kaksi nuorta haastattelin
yksin. Nuorten haastatteluissa lähetin myös kysymykset etukäteen ja tarjosin mahdollisuuden tarkistaa litteroitu aineisto ennen käyttöä. Haastattelut toteutettiin pääkaupunkiseudulla kahviloissa. Osallistujat olivat
täysi-ikäisiä, joten huoltajien lupia ei tarvinnut pyytää erikseen. Anonymisoin aineiston jo litterointivaiheessa ja litteroin vain opinnäytetyössä

42
käytettävän osan haastattelusta. Poistin mainittuja ihmisten nimiä, paikkoja ja paikkakuntia, harrastusryhmät sekä muita tunnistettavuuteen liittyviä yksityiskohtia.
Ohjaajien ja nuorten yksilöhaastatteluiden lisäksi osallistuin 16.12.2019
ohjaajien vertaistapaamiseen Oranssin tiloissa. Tilaisuuden järjesti hankkeella harjoittelussa ollut korkeakouluopiskelija ja hankkeen koordinaattori. Osallistujia oli kolme ja heistä kaksi oli ollut mukana aiemmissa haastatteluissa. Sain ohjaajilta, koordinaattorilta ja toiselta opiskelijalta suostumuksen ryhmäkeskustelun nauhoittamiseen ja sen hyödyntämiseen
opinnäytetyössä.

4.7

Teemahaastattelujen tulokset ja analysointi
Jaottelin haastatteluaineiston sukupuolisensitiivisyyden ja turvallisemman tilan periaatteiden teemojen mukaan kahteen osaan (Taulukko 15).
Sukupuolisensitiivisyys toimii perustana turvallisemman tilan periaatteiden toteutumiselle. Esittelen tulokset näiden kahden pääteeman mukaisesti. Osa haastattelujen litteroinneista on otsikoiden mukaisesti opinnäytetyön liitteinä (Liitteet 6-13).
Taulukko 15. Haastatteluaineiston pääteemat

Sukupuolisensitiivisyys

Turvallisempi tila

Ohjaajien kokemus ja
osaaminen, tietoisuus, arvot

Periaatteiden käsittely ryhmissä,
rakenne

Kohderyhmän rajaus

Toisten huomioiminen ja
ilmapiirin rakentaminen

Valtarakenteisiin vaikuttaminen,
yhdenvertaisuus

Periaatteiden merkitys, uuden
oppiminen
Ohjaajan rooli, epäasialliseen
käytökseen puuttuminen,
tutustuminen

Terminologia, viestintä

Kehollisuus, empatia,
jännityksen purku

Sensitiivisyys keskusteluissa

Dialogi, vertaistuki
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4.8

Sukupuolisensitiivinen työ haastattelujen valossa
Haastattelun alussa kysyin kaikilta ohjaajilta aiemmasta kokemuksesta sukupuolisensitiivisten ryhmien ohjaamisesta. Koordinaattorille teemat olivat tärkeitä jo ennen hankkeeseen tuloa ja hänellä oli myös ohjauskokemusta sukupuolisensitiivisten ryhmien ohjaamisesta opiskeluajoilta. Koordinaattori pohti myös sukupuolisensitiivistä työotettaan nuoriso-ohjaajan
työssä.
K: … se on oikeestaan tavallaan niinku opiskeluajoista lähtien ollu mun yks semmonen oman ammatillisuuden kulma
mitä on jotenki niinku [kuljettanu]… ja halunnu viedä sitä
eteenpäin, vaikka itse vaik nuoriso-ohjaajan työ ei oiskaan
sillee erityisesti sukupuolisensitiivistä…
Haastateltujen ohjaajien kokemukset sukupuolisensitiivisten ryhmien ja
ylipäätänsä ryhmien ohjaamisesta vaihtelivat kymmenen vuoden opetusja ohjauskokemuksesta lähes ensikertalaiseen. Osa haastatelluista ohjaajista oli ollut mukana hanketta edeltäneen NICE day -tapahtuman toteutuksessa ja järjestelyissä, joten hankkeen toimintaperiaatteet olivat jo
tuttuja. Yksi ohjaajista oli tullut mukaan myöhemmin mutta hänellä oli
kokemusta sukupuolisensitiivisestä työstä muualta. Haastatteluissa olivat
mukana skeitti-, tanssi- ja räppityöpajan ohjaajat. Ohjaajien ryhmäkeskustelussa oli mukana myös skeittipajan toinen ohjaaja.
Tanssikurssin ohjaajalla oli ohjauskokemusta myös toisesta sukupuolisensitiivisestä tanssiryhmästä eri organisaatiossa. Kurssit toimivat tanssityöpajan ohjaajan mukaan ikään kuin sisarkursseina, koska molemmissa oli
sama kohderyhmä eli niissä oli luotu ei-binäärisille ihmisille mahdollisuus
tulla tanssiharrastukseen. Ohjaaja kertoi FunNet-hankkeen tanssikurssin
odotusten liittyneen siihen, kuinka pääsee yhdistämään omaa osaamistaan tanssin puolelta sekä aiempaa kokemusta järjestöpuolelta. Hankkeen toiminnalla nähtiin olevan myös laajempi merkitys useammassakin
haastattelussa.
O: …koska jotenkin niinku tollaset niinku sukupuolisensitiiviset arvot ja sit toisaalta niinku vähemmistöjen niinkun kaiken ihmisoikeuksien toteutuminen ja harrastusmahdollisuuksien niinku parantaminen kaiken niinku elämänlaadun
parantaminen on mulle niinku tosi tärkeää ja näkyy mun
työssä… tässä tavallaan oli mahdollista jotenkin työskennellä näiden asioiden parissa ja sit tosta niinkun tanssin kulmasta…
Haastattelun aikana yksi ohjaajista kertoi hanketta edeltäneestä tapahtumasta. Hankkeessa on mukana monia toimijoita, joka selittyy ehkä osittain sillä, miten toiminta on laitettu alulle. Ensimmäinen NICE day syntyi
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ohjaajan mukaan muutamien järjestöpuolella työskentelevien ihmisten
yhteisestä toiveesta päästä tekemään yhteisprojektia. Idea yhteistyöhön
sai alkunsa vuonna 2017 ja mukana ensimmäisen tapahtuman toteutuksessa oli muun muassa Tyttörullalautailijat ry, GR!F ja Mimmit räppää.
Oranssi ry:n toiminnanjohtaja antoi Oranssin tilat Suvilahdessa tapahtuman käyttöön. Ohjaajan mukaan NICE day oli ensimmäisiä kertoja Suomessa, kun missään on mainittu, että tehdään toimintaa sukupuolivähemmistöille. Tavoitteena oli hänen mukaansa tehdä inklusiivisempaa ja
naiserityistä toimintaa. Ohjaaja kertoi, että mukana järjestämässä oli ollut
myös ihmisiä eri sukupuolitaustoilla. NICE day nimellä tapahtuma oli vain
ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen tapahtumat ovat kulkeneet hetken
FunDay nimellä ja FunNet-hanke sai alkunsa. Hankkeen tavoitteet ja toimintaperiaatteet ovat samansuuntaisia ensimmäisen tapahtuman kanssa.

4.8.1 Kohderyhmän rajauksen merkitys
Haastatellut näkivät merkitykselliseksi sen, että kohderyhmä on rajattu ja
sen nähtiin liittyvän myös vahvasti turvallisemmas tilan luomiseen. Haastatteluun osallistuneille nuorille oli tärkeää harrastuksen maksuttomuus
ja lainattavien harrastusvälineiden lisäksi myös turvallinen harrastuspaikka, jossa saa harjoitella rauhassa.
N: … pelottaa mennä muutenki (viittaa harrastuspaikkaan)
kun ei niissä kauheesti tyttöjä näy tai jos näkyy niin … joku
yks tyttö ja kymmenen miestä niin sitte tota on jotenkin
ehkä semmonen olo että ei sais mennä tai siis .. tai vaikka
saa mennä … mut siis semmonen olo niinku että kiva olla
tyttöjen ja muiden kesken että kun sitte että mennään sinne
poikien keskelle … ja ollaan tiellä …
Nuorten haastattelussa merkitykselliseksi osoittautui myös hankkeen laajempi ikähaarukka, joka mahdollisti osallistumisen toimintaan – vastaavanlaista toimintaa ei ollut löydetty aiemmin. Yksi nuorista oli kiitollinen,
että oli päässyt hankkeen toimintaan mukaan, koska se oli mahdollistanut
palaamisen sellaisen lajin pariin, jota ei ollut pitkään aikaan voinut harrastaa. Nuoret olivat löytäneet hankkeen pariin tutun henkilön tai Oranssin
muun toiminnan kautta. Osalle kaverit olivat kertoneet FunNet-tapahtumista ja hyvistä kokemuksista harrasteryhmissä. Yksi osallistujista kertoi
pohtineensa, että ryhmät kuulostivat sellaisilta, joissa hänenkin olisi hyvä
ja turvallinen olla. Haastatteluun osallistuneilla nuorilla oli osalla ollut
myös kavereita mukana ensimmäisillä tutustumiskerroilla, jotkut olivat
menneet yksin. Yksi nuori kertoi, että olisi kaivannut sellaista rutiinia, että
kerran viikossa olisi ollut joku treenipäivä, mutta sopivaa lajia ei ollut löytynyt.
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Koordinaattorin mukaan on hyvä, että hankkeen kohderyhmä on selkeästi rajattu, koska pojat aiheuttavat enemmän turvattomuuden tunnetta
etenkin sukupuoleltaan moninaisille nuorille. Skeittiryhmän ohjaaja toi
esille saman huomion ja nimesi sen miesdominantiksi tilaksi. Ohjaajan
mukaan turvallisempi tila on tärkeä sekä harrastustoiminnan aikana
mutta olisi myös tärkeää, että ihmiset saisivat itselleen välineitä vapaaajalleen.
O: … meidän yhteiskunnassa rullalautailu on hyvin miesdominantti laji … ja siihen liittyy meidän yhteiskunnassa kun
me ollaan kuitenkin naisille toisiks vaarallisin maa Euroopassa niin siihen liittyy tavallaan … et seksismi on silleen arkipäivää ja … kaikkien ihmisten elämässä niinku tietyl tavalla et se seksismi tavallaan luo myös niit semmosii muureja tavallaan niinku että millä tavalla me toimitaan miesdominantis yhteisössä..
Skeittiryhmän ohjaaja kuvaili miesdominanttia tilaa esimerkillä, jossa
haastattelija kulkisi pimeällä kujalla miehen kanssa samaan aikaan ja tilanne tuntuisi pelottavalta. Sama tila tulee hänen mukaansa esille myös
skeittiparkilla: ”sä voit ajatella: mä oon ihan tasa-arvonen täs maailmassa
mut miks mua pelottaa skeitata täällä?” Useampi vastaajista toi esille
miesvaltaisuuden ja sen vaikutuksen naisten ja tyttöjen sekä sukupuoleltaan moninaisten ihmisten arkeen ja harrastustoimintaan. Skeittiryhmän
ohjaajan kysyttyä ryhmältä, kuinka montaa henkilöä pelottaa mennä
skeittaamaan parkille, oli jokainen nostanut käden pystyyn. Asia nousi
esille myös ohjaajien ryhmäkeskustelussa, kun puhetta tuli voimaantumisesta toiminnan kautta.
Osa nuorista kertoi myös vahvasta kiusaamistaustasta, joka teki ryhmiin
osallistumisista muissa olosuhteissa haastavaa. Kiusaaminen oli tuonut
mukanaan ahdistuksen ja masennuksen tunteita. Yksi nuorista kuvaili harrastustoimintaa pelastavana juttuna omassa elämässään.
N: … niin se et että voi mennä matalal kynnyksel jonneki ja
tietää et oikeesti on turvallinen tila niin se on ollu tosi tärkeetä koska monesti on saattanut loppua tommoset harrastushommat.. oon ollu monenlaisessa mestois käyny jutuis
mutta ollu monis projekteis koulun kautta… mut… se ei oo
hirveen sensitiivistä varsinki jos on tommosii jo valmiiks rakentuneita ahdistuksia aiheen ympärillä .. oli se sitten niinku
että voiko olla oma ittensä vai että sopiiko tähän muottiin
vai että et mitä siin nyt onkin niin se tämmöses mitä nyt tää
oli tää FunNetin homma nii se … mahdollisti sen et sillai …
pääsee mukaan siihen ilman semmosta … ahdistusta asiast
ni se on ollut tosi hieno…
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Yksi ohjaajista kertoi sukupuolisensitiivisen toiminnan hyödyistä oman
kokemuksen kautta. Ohjaaja oli osallistunut naiserityistä toimintaa järjestävän organisaation tapahtumaan, jossa oli yli 20 naisartistia paikalla räppäämässä. Ohjaajalla oli ollut taukoa omasta räppäämisestä ennen tapahtumaa ja esiintyminen oli tuntunut jännittävältä. Ohjaaja kertoi kokemuksen olleen voimaannuttava ja että toisilta osallistujilta saadulla tuella on
ollut positiivinen vaikutus omaan tekemiseen. Hän kertoi haluavansa rohkaista ja tukea omiin räppityöpajoihin osallistuvia nuoria myös uskomaan
omaan juttuunsa.
O: … must tuntu et tai se avas mun silmii ihan totaalisesti jotenki ja tuli semmonen kauhee hyvä fiilis et okei et mä en oo
yksin tai jotenkin et meit on muitakii ja se semmonen vertaistuki… mitä niinku sieltä sieltä porukalta sai ja kuinka hyvii ystävii vaik mulle on niinku sitä kautta nytkin … tullu ja
kenen kaa tulee tehtyy yhteistyötä muutenki sitte ja keikkailtua esimerkiks yhessä ja … niin niin siinä mielessä onhan se
tosi tosi tärkee juttu … että on löytyny … noist naispuolisist
tekijöistä niinku se semmonen oma possensa...
Ohjaaja oli havainnut eroavaisuuksia sukupuolten välillä räpin tekemisessä. Hänen kokemuksensa mukaan useammatkin naiset ovat aloittaneet kirjoittamisen yksin kotona. Tapahtuman myötä ohjaaja oli saanut
esiintymiskokemusta lisää ja näki, että on tärkeää, että naisille on tarjolla
tällaisia mahdollisuuksia.
O: … et sit ku miehillä aina se on hyvin yleistä et tuntuu et ne
alottaa jo aika nuorena ja niillä on semmonen iso porukka
siinä jo valmiiks tavallaan ja ne buustaa toinen toisiaan ja
silleen joo joo tää on kova juttu ja tälleen ja sit naiset on
aika yksin ollu … sen tekemisen kanssa niin.. ton (viittaa organisaatioon) tapahtuman myötä niin se on ehkä vähän silleen lähtenyt sit taas niinku muuttumaan..
Tanssikurssin ohjaajan mukaan kohderyhmän rajaaminen on tärkeää ja
voi madaltaa kynnystä harrastustoimintaan osallistumiselle. Ohjaaja kertoi saaneensa palautetta kahden eri kurssin osallistujilta siitä, että kurssille oli ollut helpompaa tulla kuin aiemmin: ”Se rima niinku tulla sinne
niinku katosi kokonaan ja jotenki että et ei ehkä aiemmin pitäny mahdollisena mennä tanssikurssille.” Kohderyhmän rajaamisessa on ohjaajan
mukaan paljonkin etuja, etenkin jos kohderyhmän määrittely on sanallistettu kaikille ryhmään tuleville jo etukäteen kurssin kuvauksessa. Etukäteiskuvauksella vältetään yllätykset ja lisätään turvallisuuden tunnetta.
O: … eli jo siinä … miten se kohderyhmä on … määritelty niin
sillä jo tuodaan tietty lupa olla esimerkiks … jotenkin niinku
nimenomaan joko siinä omassa sukupuolessaan silleen voi-
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makkaana eli niinku vailla semmosia niinku vaikka just tyttöyteen liittyviä semmosia vahvoja sukupuolinormeja tai sit
toisaalta olla … ei-binäärisenä juuri siinä niinku omassa sukupuolikokemuksessaan … et se on tuotu jo siinä miten sitä
kurssia kuvataan niin ilmi … että ei tarvii mennä silleen varovasti johonkin et saanko olla täällä nyt niinku tällainen kun
olen vaan se on … jo etukäteen selvää … sit niillekin jos siellä
on vaikka just ei-binäärisiä ihmisiä ja sit toisaalta … cissukupuolisia niin sit nekin jotka tavallaan menee enemmän siihen normiin tai johonkin sellaseen tietynlaiseen … sukupuolikategoriaan niin heillekin on tuotu sit selväksi se että täällä
on … muunkinlaisia ihmisiä…
Ohjaaja kuvaili toisen organisaation tapaa kohderyhmän viestinnästä,
jossa toimintaan olivat tervetulleita tytöt, nuoret naiset ja tyttöyttä itsessään pohtivat. Ohjaajan mukaan tällainenkin kohderyhmän rajaus ottaa
huomioon myös binäärin ulkopuolelle rajautuvat ihmiset, jotka kokevat
olonsa turvalliseksi juuri kyseisen organisaation toiminnassa.
O: … koen sen hirveen tärkeeks että … on semmosta niinku
vaikka tyttöerityistä tai niinku kun FunNetkin oli selkeesti
niinkun sillä tavalla tyttöerityinen et siinä on ne tytöt, nuoret
naiset ja muun sukupuoliset et … sitä niinku tuetaan koska
tää on edelleen kuitenkin niin … silleen patriakaalinen yhteiskunta ja sitte toisaalta että myös otetaan huomioon samalla niinkun sukupuolivähemmistöt…
Osa ihmisistä oli ohjaajan mukaan pohtinut paljon, onko tanssitunti oikea
paikka heille, kun oman kehon kanssa olemisessa oli jo niin paljon haasteita. Ohjaajan mukaan kurssi oli kuitenkin toiminut osalle vapauttavana
kokemuksena ja auttanut heitä suhtautumaan itseensä myönteisemmin.
Ohjaajan mukaan kurssilla oli luotu oletuksista ja odotuksista vapaa tila,
jossa oli paljon uusia mahdollisuuksia osallistujille esimerkiksi oman liikkeen tutkimiseen. Merkityksellisenä ohjaaja piti myös harjoitteita, joissa
toinen osapuoli oli todistajana. Kokemus siitä, että tanssitunnilla voi tulla
nähdyksi ja koetuksi sellaisena kuin on, voi ohjaajan mukaan kantaa myös
harrastusryhmän ulkopuoliseen elämään.
O: … onkin mahdollista tanssia ja onkin mahdollista tanssia
kun joku katsoo ja … mahdollista ehkä katsoa itseään … yhtä
empaattisesti kun on kattonut sitä kaveria joka siellä tanssii
niin jotenki ton tyyppisiä kokemuksia …
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4.8.2 Valtarakenteisiin vaikuttaminen
Osalle ohjaajista hankkeen toiminnassa mukana olo oli yksi mahdollisuus
purkaa esimerkiksi transnaisiin liittyviä stigmoja ja tehdä inklusiivisempaa
toimintaa. Yksi ohjaaja toi esiin haastattelussa, että tyttörullalautailun piirissä on maailmalla tehty paljon vähemmistöerityistä toimintaa hyvin tuloksin. Hankkeen toiminnalla nähtiin useammassa haastattelussa olevan
myös vahva linkki syrjäytymisen ehkäisyyn.
N:… ite jotenki tulee semmonen fiilis kun on löytänyt nää
niin myöhään kun on sellasii ihmisii jotka .. joilla ei oo välttämättä kosketuspintaa esimerkiks siihen niinku koulun ja kodin ulkopuolella olevaan maailmaan hirveesti koska esimerkiks kuri saattaa olla niin kova et miten sit semmosii ihmisii
esimerkiks tavoitetaan joille vois olla aika niinku .. jopa
niinku ihan henkeä pelastavaa toimintaa ja oikea-aikaista
toimintaa mä oon aina ollu tämmönen mä öön aina saanu
avut liian myöhään et miettii aina et jos olis ollu se niinku
15-vuotias tommoses niin olis saattanut mennä aika erilailla
hommat (naurahtaa)..
Ryhmiin tuleminen vaatii osallistujalta yhden ohjaajan mukaan paljon
rohkeutta ja olisi tärkeä saada ensimmäistä kertaa mukaan uskaltaneet
myös pysymään ryhmissä. Ohjaajan mukaan myös kohdennetuissa ryhmissä on haasteita, koska:
O: …Cisnaisille ryhmät misson … maskuliinisii voi olla ongelma … niin sit … transtytölle ja … naisille voi olla semmonen naiserityinen ryhmä voi olla kans vaikee…
Ohjaaja kertoi eri maiden kulttuuritaustojen vaikuttavan tilanteisiin
mutta stigman koskevan erityisesti transnaisia. Ohjaaja kertoi toivoneensa, että saataisiin luotua sen kaltaista esikuvatyöskentelyä, jolla yhteiskunnallista stigmaa ja transfobiaa saataisiin vähennettyä. Ohjaaja toi
kuitenkin esiin, kuinka vaikeaa muutosta on viedä eteenpäin esimerkiksi
nykyisten lakien vuoksi. Ohjaajan mukaan transpojat pääsevät helpommin toimintojen pariin, koska miehillä on sosiaalisesti korkeampi asema.
Ohjaaja pitää tärkeänä, että asioista puhuttaisiin enemmän ja että purettaisiin paremmin auki, mistä on kyse, kun ollaan vähemmistöasetelmassa.
Ohjaajan mukaan, vaikka ryhmät ovat naiserityisiä, ei se välttämättä tarkoita, että ryhmät ovat mitenkään turvallisia. Ryhmässä voi olla hänen
mukaansa piiloaggressiivisuutta. Ohjaajan mukaan näistä asioista pitäisi
keskustella paljon enemmän ja niitä pitäisi purkaa auki. Sensitiivinen työ
ei saisi olla hänen mukaansa vain yksittäisten ihmisten tai sen eteen toimivien yksittäisten järjestöjen asia.

49
O:… mä tiedän … muissa … maissa … yleensä se kulttuuri on
… avonaisempaa ja … se on sallitumpaa siit puuttuu paljon
semmosta rakenteellista … vihaa ja aggressiivisuutta ja sit
semmosta piiloaggressiivisuuttakin niitä tavallaan ihmisii
kohtaan et se niinku .. Suomi on valitettavasti semmonen
paikka et ... transvähemmistöt niin joutuu kohtaa paljon piiloaggressiivisuutta ja … syrjintää mikä tapahtuu … kun ovi
menee kiinni ja sitä tapahtuu kaikkien ihmisten kesken…
Yksi ohjaajista pohti ryhmien monimuotoisuutta ja ilmaisi huolensa siitä,
että ryhmät ovat niin valkoisia ja että transtyttöjä ei ole saatu ryhmiin
mukaan. Hänen ohjaamassa harrastusryhmässä ryhmässä oli lopettanut
osa ihmisistä ja uusia oli tullut tilalle kauden aikana. Mukana oli alussa ollut myös yksi Ruskea Tyttö, mutta hän ei ollut osallistunut toimintaan
enää myöhemmin.
O: …mä aina … vähän huolestun sillon kun jotain puuttuu …
siinä on mun mielestä ongelma jos joku … puuttuu silleen et
se on ehkä tonkii … ryhmän ongelma vois sanoo et ne on …
niin valkosia… jotenkin siihen pitäis niinku vaikuttaa ja sit
niinku tossa on toinen ehkä niinku jos semmonen niinku
trans .. transnaisten ja … tyttöjen … saaminen noihin ryhmiin
on kans toinen sellanen tärkeä…
Tanssikurssin ohjaajan mielestä FunNetin hankkeessa on hienoa se, että
tarjotaan harrastusmahdollisuuksia sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä voi osallistua niihin harrastuksiin muualla. Ohjaajalle tärkeä arvo
on se, että tanssi kuuluu kaikille ja sen mahdollisuuden hän halusi omien
sanojensa mukaan tarjota kaikille osallistujille.
O: … niin selllanen ihmisoikeudellinenkin lähtökohta niin se
on tosi tärkeetä ja just se että … kaikilla ois mahdollisuus
esim. … tanssissa et … kun tanssiin liittyy muitakin kun … sukupuoleen liittyviä sellaisia normeja siihen liittyy paljon
myös … kehollisia normeja ja semmosia muutenki tavallaan
tietynlaista estetiikkaa mitä ihmiset kuvittelee että tanssi …
edustaa … ja itse asiassa myöskin tavallaan liikkeen ja tanssin niinku määritelmien raja on kauheen liukuva et mikä tekee jostakin liikkeestä tanssia ja kuka sitä voi toteuttaa niin
sitten … tässä ryhmässä se oli yks semmonen mitä halusin
tarjota … sen kokemuksen et se on meissä kaikissa…
Yksi haastatelluista nuorista kertoi keskusteluistaan harrastusryhmiin
kuulumattomien henkilöiden kanssa. Nuori näki tärkeäksi sen, että ryhmissä käytiin tasa-arvokysymyksiä ja turvallisempaan tilaan liittyviä asioita läpi. Normatiivisuus ja toisten tekemät olettamukset nousivat myös
muiden nuorten ja ohjaajien haastatteluissa esiin.
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N: … joutunut hyvin monille selittää et miks tälläsii ryhmii on
ja miks tälläsii tarvitaan niin sit mua niinku raivostuttaa se
et pitää perustella sitä et miks se on niin vaikee mimmin
mennä sinne (viittaa harrastuspaikkaa) koska he on niin etuoikeutetussa valta-asemas et he ei tajuu sitä et millasta se
on…
Yksi nuorista toi esille sen, että sukupuoleen liitetään helposti oletuksia
henkilön toimintakyvystä tai pystyvyydestä.
N:… jotenkin tost toimintakyvystä ja tost sukupuolesta sä
varsinkin nois (viittaa harrastuslajiin) niin siellä valitettavasti
sitä esiintyy että .. että kun on tyttö niin jotenkin jo oletuksen on semmosii että et sä voi … ne semmoset ajatukset että
mitä sä voit tehdä että mikä on mahollista sun sukupuoleen
liittyen niin ne on aika … vahvoja … et mä oon yrittäny välillä
noita vähän vanhempia ihmisiä ravistella näistä mut .. ei ne
aina opi (nauraa).. tai ymmärrä ees tai haluu ymmärtää…

4.8.3 Terminologia ja sensitiivisyys
Hankkeen kohderyhmän rajauksesta käytiin keskusteluja ohjaajien haastattelussa ja paljon pohdintaa liittyi myös hankkeessa ja harrastustoiminnassa käytettävään terminologiaan. Asiaa pohdittiin myös yleisellä tasolla
yhteiskunnassa.
O: … toivon sitä jotenkin semmosessa ihan läpinäkyvästi jotenkin kielenkäytössä niinku et aina muistettas niinku mainita se koko litania et ei puhuta pelkästään esimerkiks tytöistä vaan vaikka se tuntuu pitkältä niin aina sitten myös
niinkun tytöt, nuoret naiset ja tyttöyttä pohtivat tai muun
sukupuoliset tai ei-binääriset ihmiset et jotenki niinku aina
siinä puheessa olla se läpileikkaava ote ja ainakin itse siihen
pyrin..
Yksi ohjaajista toi esille kohderyhmän rajaamisen etuja kysyttäessä termin womxn. Ohjaaja kertoi, että termi keksittiin 70-luvulla Yhdysvalloissa
ja että sitä on pidetty yhtenä inklusiivisimmista termeistä, koska se tuo
transnaiset woman sanaan mukaan ja tuo samalla myös eriarvoisen aseman näkyväksi. Suomessa rodullistettujen naisten asema on ohjaajan mukaan parantunut, mutta transnaisten asema ei ole muuttunut parempaan
suuntaan. Hänen mukaansa rasismi tosin kukkii edelleen ja transnaisiin
kohdistuneet viharikokset ovat yleistyneet ja transnaisten sosiaalinen
asema on helposti eristeinen ja henkilö tulee nähdyksi usein sisäistettyjen
rakenteiden, kuten cis-seksismin, stigman tai transvihan läpi.
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O:… tämä womxn on semmonen skeittauksen parissa nyt
vallalla oleva termi ja tapa puhua siitä että transnaiset ovat
myös naisia ja olisi tärkeää että heidät myös tulisi nähdä
sellaisina .. seitkytluvulla kun termiä kehitettiin Yhdysvalloissa taustalla vaikutti orjuus seksismi ja rasismi .. yhteiskunnallisesti siellä huomiotiin vain valkosten naisten tarpeet
ja tätä taustaa vasten ymmärrettiin sukupuoli laajempien
kategorioiden kautta ja sitä minkälaista varjoa vasten PoC
naiset.. eli People of colour.. ponnistivat yksilöinä… seitkytluvulla se womxn tarkoitti sitä että transnaisilla ja marginalisoiduilla sukupuolilla tulisi olla oikeus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi heidän omaa taustaansa vasten…
Ohjaajan mukaan on erikoista, että kulttuurissamme naiserityinen toiminta on ainut, joka miettii inklusiivista toimintaa. Ohjaaja kertoi myös,
että ihmiset kirjoittavat paljon sellaisia tekstejä, jotka ulossulkevat useimmiten transnaiset. Ohjaaja käytti esimerkkinä yhden organisaation tekemää seksiopasta, jossa keskityttiin lähinnä genitaaleihin, vaikka pitäisi ottaa mieluummin huomioon naisten kehojen monimuotoisuus. Toisena
esimerkkinä ohjaaja mainitsi, että jos tehtäisiin kirja, niin transmiehet voisivat ohjaajan mukaan olla kirjassa miesten osastolla ja että kirjassa puhuttaisiin miehistä, joilla on erilaiset genitaalit. Näin huomioitaisiin paremmin sukupuolen moninaisuus ja luotaisiin diversiteettiä.
O:… se on tavallaan niinku et se on mun mielestä ongelma
täskin pajassa se ulospäin tulevassa tekstissä et puhutaan
tytöistä, naisista ja sukupuolesta moninaisista tai muun sukupuolisista… sillain et se ei oo siinä on …semmonen … et se
pitäs olla sit … mainittu et jos käytetään vaikka sanaa trans
lauseessa niin mun mielestä siinä pitäis käyttää sanaa cis…
koska sit se pitää … jollain keinoin pistää samalle levelille …
et ymmärtää se semmonen sosiaalinen hierarkia ja valtaasetelma siinä niinku muuten se ei oo inklusiivista toimintaa…
Koordinaattorin mukaan turhaa sukupuolittamista on syytä välttää kaikissa ryhmissä, mutta etenkin sukupuolisensitiivistä toimintaa ohjaavilta
ohjaajilta odotetaan sensitiivisyyttä ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Toimivaksi käytännöksi esimerkiksi tilanteissa, joissa täytyy äkkiä saada ryhmän huomio kiinnitetyksi, useampi ohjaaja oli valinnut käyttää esimerkiksi termiä tyypit. Osa ohjaajista toikin suomen kielen hienouden esiin siinä, että pronominit eivät ole sukupuolittavia, toisin, kuten esimerkiksi englannin kielessä.
O: … sitten jos on niinku englanninkielisiä ryhmässä niin sitten niinku käydään siis pronominit läpi … et se on tosi tärkeetä eli sillä tuodaan niinku näkyväks se kun Suomessa kieli
antaa hirveen paljon vapauksia siihen niinku sensitiiviseen
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toimintaan mut sitten niinku englanniks pitää tehhä tosi paljon työtä ihan sen kielen tasolla että ei kukaan tule niinkun
väärin sukupuolitetuksi niin sillä tavalla .. joo.. ja itse pyrin
puhumaan aina englanniks jos mä puhun sillä tavalla yleisellä tasolla jostain asioista niin mä aina sanon jotenki että
if a person tai if they tai jotakin eikä silleen et if he or she et
mä vältän tosi paljon sitä semmost tavallaan niinkun kahden vaihtoehdon toistamista puheessa…
Yksi ohjaajista oli pohtinut etenkin ennen harrasteryhmien alkua, ettei tulisi sanoneeksi mitään väärää, joka voisi loukata toisia. Ohjaaja oli haastattelutilanteessa sitä mieltä, että ehkä oli jännittänyt turhaankin etukäteen, koska tilanne oli mennyt hyvin. Hänen mukaansa tärkeintä on vain
se, että kunnioittaa toisia. Arvostava kohtelu oli nähtävissä myös luovan
kirjoituksen työpajan teoksissa (Kuva 10).
O:… niin se on ehkä omalla kohalla et niinku mä helposti saatan
… heittää jotain hei mimmit tai jotain niinku silleen siviili..
omassa elämässäni tai jotain .. mä en sinänsä tarkota sil mitään
pahaa niinku mut mä ymmärrän kyl sen varsinki näiden pajojen
myötä ja tälleen että että sellaset turhat nimittelyt sun muut
kannattaa jättää kokonaan pois ja niinku että ei oleteta mitään
… että mikä sukup.. minkä sukupuolinen kukakin mahtaa olla
että ihmisiä yksilöitä jokanen on…
Haastateltavat nuoret pohtivat haastattelussa ohjaajien toimintaa ja tapaa, jolla ryhmässä kohdattiin ihmiset:
N: ..mut ei siellä niinku ikinä ketään niinku sukupuolitettu ja
se et just ku ihmiset esittäyty et millä nimellä haluu et heitä
kutsutaan niin ei ketään ollu silleen et no onko tää nyt joku
erikoisten ihmisten nimi vaan et se oli et ookoo et sua puhutellaan tällä nimellä ja jotenki niinku kohdattiin tosi silleen
asiallisesti omana itsenäs et en mä niinku koe et ois yhtäkään semmost tilannetta ollu niinku ohjaajien puolest et ois
ollu joku tökerö kommentti… selkeesti tietää näistä asioista
ja osaa kiinnittää huomioo niihin…
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Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa.
Skeittiryhmän ohjaaja pohti haastavien aiheiden puheeksi ottoa ryhmässä
ja hänen mukaansa ryhmälle on hyvä ilmoittaa vaikka etukäteen mitä
seuraavalla kerralla on luvassa. Ryhmässä oli tapana vuorotella yhteisten
keskustelujen ja itse toiminnan välillä. Ohjaajan mukaan on harkittava
tarkoin millä sanoilla esimerkiksi miesdominantista tilasta puhutaan ryhmän kanssa, jotta ei aiheuta kenellekään tarpeettomasti pahaa oloa, jos
henkilön taustassa on jotain samankaltaisia traumaattisia kokemuksia.
Ohjaaja kuvaili ryhmälle, että skeittiparkille meneminen oli tuntunut kipuna kehossa. Hän rohkaisi osallistujia pohtimaan vastaavanlaisissa tilanteissa, ettei vika ole heissä eikä tunteesta kannata syyllistää itseään.
O: … et jos teistä tuntuu huonolta ja miltä tahansa te ootte
ympäristössä mikä et teille tulee yhtäkkiä et ei pysty oikeen
selittääkään sitä olotilaa… [se ei] ehkä oo teidän vika… et
sillon se on … kulttuurissa ja siinä toiminnassa on jotain
semmosta mikä … aiheuttaa teille dissonanssia jolloin ehkä
voitte ylittää sen jos te pystytte niinku näkemään sen … et se
ongelman lähde et jos sä voit huonosti niin se ongelman
lähde ei välttämättä ole sinä…
Ohjaajien ryhmähaastattelussa keskusteltiin myös sukupuolisensitiivisyydestä ja keskusteluhetkistä harrastusryhmissä. Yksi ohjaajista toi esiin,
että harrastustilan kaiku oli haitannut yhteisiä ryhmäkeskusteluja, mutta
niitä oli silti pidetty mahdollisuuksien mukaan. Ohjaajan mukaan oli ollut
haastavaa tasapainotella sen välillä, kuinka paljon on itse toimintaa ja
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kuinka paljon puhutaan esim. sukupuolisensitiivisyydestä. Koordinaattori
pohti keskustelujen tarkoituksenmukaisuutta harrastuskerroilla.
K: … eikä se ei ees oo niinku tavallaan tarkoituksenmukaista
lähtee erikseen miettii tai keskustelee mistään sukupuolisensitiivisyys.. tai sukupuolen moninaisuudesta mut ehkä se on
niinku jotenkin.. sen voi tavallaan niinku ujuttaa sinne toimintaan …
Koordinaattori pohti ryhmäkeskustelussa, että on hyvä tarttua teemoihin,
joita ryhmän jäseniltä itseltään nousee ja käydä keskusteluja niistä. Jos
ryhmän jäseniltä tulee itseltään teemoja sukupuolisensitiivisyyteen, voidaan niistä käydä yhdessä koko ryhmän kanssa keskusteluja. On tärkeää,
että asiat on huomioitu ohjaamisessa ja toiminnan järjestämisessä, mutta
koordinaattori muistutti, että ryhmät ovat harrastusryhmiä. Yksi ohjaajista toi ryhmäkeskusteluun voimaantumisen ja vaikuttavuuden näkökulman:
O: … miten sen pystyy oikeesti pitää semmoses tasapainos
vaik on vaikeit juttui niin me ollaan tääl yhes tekee ja niinku
yhdessä voimautuen pystytään tekee näille asioille jotain
ettei silleen aloita niit sessareita et maailma on paska…
Koordinaattori toi haastattelussa esille, että hankkeen kohderyhmässä
voi olla henkilöitä, joille asia on erityisen vaikea. Koordinaattorin mukaan
ohjaajan on osattava olla normikriittinen ja sensitiivinen, koska työskennellään vähemmistöryhmien kanssa. Normatiivisuus ja yhteiskunnan rakenteet puhuttivat myös useammassa ohjaajahaastattelussa.
K: … koen sen että myös ku työskennellään tyttöjen kanssa
niin myös semmonen jotenkin … niinku vaikka … ei tarvii olla
feministi niin tietynlainen feministinen ote vois olla kuitenkin
[hyvä]… että … kykenee ymmärtämään niitä… niitä… rakenteita jotka vaikuttaa tyttöjen elämään ja sukupuoleltaan
moninaisten nuorten elämään että ois tavallaan semmosta… ois sitä normikriittisyyttä ja ehkä niinku … ymmärrystä yhteiskunnan toksisista rakenteista… (naurahtaa)
N: …mut tavallaan se et tekee asiat tunnetuksi et jos ei mitään kokemusta tällasista asioista nii sit et jotenkin et ottais
sen huomioon siinä toiminnassa ja et pyrkis just siihen et
kaikki saa olla omii itsejään ja ketää ei laiteta mihinkää lokeroon… et saataisiin näitä rakenteita niinku näkyviks ja ihmisille sitä tietoo koska varmasti on paljon harrastusryhmissä et siellä on just joku muunsukupuolinen tai joku ja kellään siinä ryhmäs ei tuu edes mieleen et voi olla olemassa
sellanen asia kun muunsukupuolinen henkilö nii sit häntä ei
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osata mitenkään edes huomioida siinä ryhmässä niin ylipäätään semmonen niinku moninaisuuden huomiointi ja samal
miettii sitä et tarviiko kaikki laittaa johki lokeroon.. pitääkö
siellä nyt olla erikseen tyttöjen ryhmä ja poikien ryhmä vaan
voisko kaikki vaan olla ihmisii…
Koordinaattori tuo inhimillisen näkökulman mukaan keskusteluun ja toteaa, ettei missään vaiheessa voi olla valmis vaan aina riittää opeteltavaa.
Hänen mukaansa tärkeintä ei kuitenkaan ole se, että on lukenut teoriassa
rakenteista, vaikka FunNetin kaltaiseen hankkeeseen mukaan lähtiessä
olisi hyvä, että on jollain tasolla sisäistänyt mitä sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden teemat tarkoittavat käytännössä. Koordinaattori listasi myös mikä ohjaustyössä on tärkeintä:
K:… halu oppia ja tavallaan tietynlainen nöyryys siinä että …
et tai siis jotenkii… no ehkä tärkeintä on kyky jotenki ohjaajalta et pystyy antaa tilaa sille … harrastajalle ja nuorelle.
Pystyy kohtaa sen ihmisenä eikä niinku … ulkonäön perusteella tekemällään oletuksella…
Kokemus tuo yhden ohjaajan mukaan varmuutta ja herkkyyttä ohjaustilanteisiin. Kokemuksesta on hänen mukaansa hyötyä oman toiminnan
reflektoinnissa ja tiedostavamman roolin ottamisessa. Ohjaaja pohti
haastattelussa, että hankkeen kohderyhmän kanssa omaa roolia täytyy
harkita erityisen tarkkaan, koska harrastusryhmässä ollaan tekemisissä
myös pelon hallitsemisen kanssa. Ohjauskokemus kasvattaa hänen mukaansa ammatillisuutta toimia myös itselle haastavissa tilanteissa, kuten
arvojen vastakkain asettelussa. Ohjaaja pohti haastattelussa, että kokemuksen myötä voi oppia olemaan tiedostavampi ja ottaa etäisyyttä ristiriitatilanteissa.
O: … nuorempana se ei ollut niin helppoo … mut sellanen …
ammattimaisuus siinä … pystyy … pysyy siellä roolissa sitte
vaikka … kun ihmisii kohtaa millon erilaisii elämän … arvoja
… ja ne voi olla tosi omia arvoja vastaan… vastaan rankastikin niin se on … sellanen koetinkivi mun mielestä ihmissielulle se että niinku olla semmosten ihmisten kanssa tekemisissä jotka voi niinku vihaa sua ihan varpaista korviin silleen ihan niinku syvästi et voi välil niinku: Mitäh? Vihaakse
mua noin paljon? (nauraa)…

4.9

Turvallisempi tila ja ryhmä haastattelujen valossa
Hankekoordinaattori lähetti turvallisemman tilan periaatteet ohjaajille
sähköpostilla ennen harrastusryhmien alkamista. Periaatteet esiteltiin
myös keväällä 2019 järjestetyssä koulutuspäivässä, jossa kaikki ohjaajat
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eivät kuitenkaan olleet mukana, koska uusia ohjaajia on rekrytoitu mukaan toimintaan vuoden aikana. Koordinaattori kertoi koonneensa syksyn
ryhmiä varten ohjaajan oppaan, josta löytyy turvallisemman tilan periaatteet.
K: … toki ryhmä saa itse tehdä omat tavallaan pelisäännöt
tai turvallisemman tilan periaatteet ja niinku… kannustetaanki siihen … että näitä voi muokata sen oman … jotenki
ryhmän tai sen oman tilanteen mukaan mutta että... nää ois
siellä taustalla semmosena … kun ei olla hirveen tarkkaan
haluttu noita eritellä toki tossa on just toi… on avattu näitä
vielä spesifimmin mutta tavallaan otsikot on kuitenkin aika
sillee semmosia niinku yleismaailmallisia …
Koordinaattori pohti, ettei tiedä ihan tarkasti, kuinka ohjaajat ovat turvallisemman tilan periaatteita työssään hyödyntäneet. Tarkoituksena oli hänen mukaansa, että periaatteet käydään ainakin ensimmäisellä kerralla
läpi ja sen jälkeen niiden olisi hyvä olla esillä jossain joka kerralla. Koordinaattorin vierailu harrastusryhmien alussa helpotti osalla ohjaajista turvallisemman tilan periaatteiden läpi käyntiä ryhmän kanssa. Osa ohjaajista oli pitänyt ennen ryhmän alkamista suunnittelupalaverin, jossa he
olivat sopineet, miten turvallisemman tilan periaatteita, käydään ryhmässä läpi.
O: … joo … ekalla kerralla käytiin vähäsen niinku turvallist
tilaa niinku läpi silleen niinku siin samassa mutta ei … emmä
oo sitä … tän mukaan käyny… et … lähettiin … sen … sukupuolisensitiivisyyden kautta et miten ja … yleisperiaatteisiin
et miten me ollaan nyt … tekemässä siellä …
Haastateltavien nuorten ryhmässä turvallisemman tilan periaatteita ei
käyty paperista läpi, vaan ne tulivat ilmi ohjaajan toiminnassa. Kaikki
haastateltavat nuoret eivät olleet olleet mukana ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Nuoret kertoivat haastattelussa, että haluaisivat elää sellaisessa maailmassa, jossa tällaiset asiat olisivat itsestäänselvyyksiä eikä
niitä tarvitsisi käydä erikseen läpi. Turvallisemman tilan periaatteita toivottiin myös olevan käytössä jokaisessa organisaatiossa. Yksi nuorista kertoi, että hanke on hänelle tärkeä, koska se kiinnittää huomiota näihin asioihin.
N1: …ei tavallaan ollu mitään tarvetta käydä läpi tai nostaa
esille kaikki on omalla toiminnallaan kyllä ilmentänyt näitä
ohjeita … ohjaajat ei oo näitä niinku ottanu tälleen … puheeks et tietysti ne on asioit mistä on puhuttu et tällasii asioita on tullu ilmi mut ei ne ollu silleen et hei meillä on tämmöset..
N2: sääntökirja.. lukekaa…
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Yksi nuori kertoi haastattelussa joutuneensa itse kokemaan toisten ihmisten tekemien olettamusten vaikuttaneen hänen mahdollisuuksiinsa olla
tilassa oma itsensä. Nuori kertoi, että tiedostetun epäkunnioittavan käytöksen lisäksi turvattomuutta voi aiheuttaa sillä, että on huolimaton tilassa. Tämä voi vaikuttaa nuoren mukaan henkilön kykyyn ja kapasiteettiin olla tilassa, itsevarmuuteen ja onnellisuuteen. Pahimmillaan turvattomuuden tunne voi aiheuttaa myös paniikkikohtauksen osallistujalle.
Mitä turvallisemman tilan periaatteet merkitsevät ohjaajalle? Koordinaattorille periaatteet ovat tärkeä osa ryhmää ja turvallisuutta. Periaatteiden
laittaminen seinälle esiin ei kuitenkaan yksin riitä vaan on tärkeää, että
ryhmässä jokainen pystyy niihin sitoutumaan, kokemaan ne omikseen ja
noudattamaan niitä. Ohjaajien haastatteluissa yhteneväistä oli se, että jokainen kertoi noudattavansa turvallisemman tilan periaatteita, vaikka
niitä ei olisi erikseen nostettu esille. Periaatteet olivat jo osa ohjaajien arvomaailmaa ja kuvastivat toimintatapaa, kuinka he kohtaavat ja kohtelevat toisia ihmisiä.
O: … en ehkä ihan silleen sillä tavalla käyny niinku kohta
kohdalta niinku kurssilaisten kanssa läpi vaan ehkä selitin
niinku omin sanoin koska se on mulle tietysti sit aina tai ne
on sellasia periaatteita mitä mitkä on näkyny mun työssä
aiemmin jo…
Nuorilta kysyttiin myös mitä turvallisemman tilan periaatteet merkitsevät
heille. Periaatteet nähtiin, kuten ohjaajienkin haastatteluissa, lähinnä
omaa toimintaa ohjaavina arvoina. Yhdelle nuorelle periaatteet olivat
myös merkityksellisiä aiemmin koetun turvattomuuden tunteen vuoksi,
koska linjaukset helpottivat toimintaan osallistumista. Yksi nuori toivoi
avointa dialogia valta-asemien purkuun ja tiedostavampaan toimintaan.
N: … sit se et semmosille ihmisille kenelle nää ei oo niinku
tuttui niin tulee helposti semmonen vastareaktio et taas jotai feminismihömpötyksiä et ei niinku itte saa enää päättää
mistää että kaikkeen puututaan ja mitään ei saa sanoo ja
sössönsöö… et jotenki sais sen dialogin auki et me ei olla viemäs sulta mitään sananvapautta vaan me niinku pyydetään
tai voi olla just se et ihmiset on niin etuoikeutettuja et ne ei
tajuu et mikä niitten toiminnassa on pielessä siis se et niiden
pitäis jotenki saada herätettyy se et tavallaan tajuatko
missä asemassa sä oot ja missä asemassa mä oon ja mikä
täs on se ongelma… ((nostaa käsiään ja pudistaa päätään))
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Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
Tärkeimmiksi nousivat yhdessä ohjaajahaastattelussa kehon rauha, kaikille tilaa ja turvallinen henkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee syrjintää tai havaitsee muita epäkohtia. Turvallista ryhmää kuvailtiin ohjaajien haastatteluissa sellaisena, jossa voi olla omana itsenään, sanoa omat
mielipiteensä ja tehdä asiat omalla tyylillään ilman pelkoa tuomituksi tai
naurunalaiseksi tulemisesta (Kuva 11). Useampi kuvaili turvallista ryhmää
myös tasapainoiseksi ryhmäksi, jossa hiljaisemmatkin otetaan huomioon
ja jossa osallistujat otetaan avoimesti vastaan.
K:…just kohdataan ihmisenä ja että ei oo tavallaan tämmösiä niinku … semmosia valta-asetelmia siellä … ja jokainen
saa tavallaan olla .. jotenki niillä energiatasoilla mitä on
mutta että tavallaan huomioi … muut ja et ... keskustelu on
avointa ja rakentavaa … ja ei tarvii tavallaan tarvii …pelätä
puhumista tai jotenki sen oman tilan ottamista … ja on turvassa … omassa kehossaan…
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Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa.
Nuoret toivat haastattelussa esiin myös mokaamisen pelon uusia juttuja
opetellessa (Kuva 12) ja yksi nuorista oli huomannut pohtineensa miltä
näyttää muiden silmissä. Hän oli käynyt havainnostaan keskustelua myös
muiden osallistujien kanssa, jotka olivat kertoneet miettineensä samaa
asiaa. Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen ja pelko ei aina näy päällepäin, mutta yksi osallistujista kuvaili, että se, miten toisten tilanteita ja
oloja oli otettu huomioon ryhmässä, oli helpottanut myös omaa olemista:
N:… tuli semmonen kotonen olo just siitä et se oli niin rentoo
ja et selvästi hyväksyvä koska siellä oli kuitenkin aika avoimesti todella ahdistuneit ihmisii ja se oli vähän kaikenlaista
et niinku et se on jännä koska mä.. mua ahdistaa usein aika
paljon ja paljon sosiaalist ahdistust mä oon niin räiskyvä kukaan koskaan huomaa sitä mut sit se oli niin ihana nähdä et
joku joka on niinkun päällepäin niinku huomattavan semmoses tilassa et kaikki otetaan huomioon…
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Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
Yksi nuorista kertoi, että toisten ihmisten asenne vaikutti paljon siihen,
miten hyvältä tilassa tuntui olla ja kokeilla itselle uusia asioita. Ilmapiiri
vaihteli myös nuoren mukaan paljon riippuen siitä, keitä oli paikalla.
Myös vaihtelevalla ryhmäkoolla oli merkitystä turvallisuuden tunteeseen.
Eniten häiritsi kuitenkin se, kun osa osallistujista oli suhtautunut ohjattuihin harjoituksiin naureskellen. Toisten naureskelu lisäsi turvattomuuden
tunnetta itsensä ilmaisussa ja menemistä omalle epämukavuusalueelle
harjoitteissa. Tunnelma oli osallistujan mukaan ollut kuitenkin pääsääntöisesti hyvä, kannustava ja rohkaiseva. Tunne oli myös nostettu sanana
luovan kirjoittamisen työpajassa tehtyyn teokseen (Kuva 13).
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Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa, tarroissa tekstit: en roikkunut somessa ja otin rennosti.
Koordinaattori pohti myös miten turvallisessa ryhmässä oleminen vaikuttaa omaan tapaan ottaa tilaa ja osallistua ryhmän toimintaan. Hän kertoi,
että ryhmissä, joissa on vahvempia persoonia, tulee helpommin pysyteltyä taka-alalla. Turvallisessa ryhmässä hän kuvaili voivansa olla enemmän
oma itsensä ja ottaa enemmän tilaa, sanoa mielipiteensä ja antamaan
oman panoksensa ryhmään. Myös luovan kirjoittamisen työpajan teoksissa ja nuorten haastatteluissa oli nähtävissä samaa teemaa (Kuva 14).
Yksi haastateltavista nuorista kertoi pystyneensä ottamaan enemmän tilaa hankkeen harrastusryhmässä kuin missään muualla. Hän oli positiivisesti yllättynyt, kuinka turvallinen olo ryhmässä oli tullut. Nuori pohti
haastattelulla turvallisuuden tunteen muodostuneen monen asian summasta, mutta ohjaajan merkitys oli ollut siihen suuri. Etenkin itseilmaisua
vaativissa lajeissa (Kuva 15) turvallisuuden tunteella on merkitystä.
N: …sen huomaa siinä et pystyy toimimaan niinku sillai terveesti … ja tota pystyy saamaan niit ahaa-elämyksii ja pystyy kehittyy tai sillain .. jos siinä on se semmonen niinku
vaara että voiks täs nyt ees olla oma ittensä ni eihän siin nyt
oikeen .. moni asia varsinkin jos mitä tulee johonki niinku
just kulttuuri ja taidehommiin niin sun pitää olla aika sillai
niinku .. sun pitää pystyy olee sellaises aika haavoittuvassa
tilassa et jos sä oot ihan sillai stressaat sitä että voinks mä
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ees näyttää siltä miltä mä näytän nii et sä siin pääse siihen
mitä .. ei ihme jos ei paperille tai taululla ei tapahdu mitään
että…

Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
Nuoret miettivät myös löytyisikö itsellä rohkeutta mennä tunnin jälkeen
juttelemaan ohjaajan kanssa, jos toiminnassa olisi tuntunut turvattomalta
vai kävisikö kauden loppuun mieluummin ja päättäisi ettei tule takaisin
enää. Nuoret pohtivat myös, että ryhmässä oli varmasti paljon erilaisia
kokemuksia ja arvioivat, että kaverista oli paljon apua harrastusryhmässä
ainakin epävarmoissa tilanteissa. Yksi nuorista oli sitä mieltä, että jos olisi
havainnut jotain syrjivää käytöstä ryhmän aikana niin olisi ehkä uskaltanut mennä tunnin jälkeen keskustelemaan asiasta ohjaajan tai koordinaattorin kanssa.
Yksi haastatelluista ohjaajista toi myös esille oman turvallisuuden tunteen
ohjaustyössä ja kuinka työssä on tehtävä jatkuvasti oman toiminnan rajaamista esimerkiksi sen suhteen, kertooko omasta taustastaan mitään
ryhmälle. Turvallisemman tilan periaatteet herättivät myös kriittistä suhtautumista, joka tuli esille ohjaajien ryhmäkeskustelussa. Yhden ohjaajan
mukaan haastavaa siitä tekee esimerkiksi se, että kun ilmoitetaan tilan
olevan turvallinen, oletetaan että mitään pahaa ei voi tapahtua eikä se
välttämättä pidä paikkansa. Ohjaaja mainitsi esimerkkinä fyysisen harrastuslajin, jossa kaatuminen ja itsensä satuttaminen on harjoitteluvaiheessa
hyvin todennäköistä. Ohjaajan mukaan on hyvä miettiä, mihin turvallisuudella viitataan.
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O: … joo mä oon näit miettiny vuosikaudet näitä asioita…
varmaan toi turvallisemman tilan juttu on semmonen niinku
mitä oon jossain aktivisti.. oman arjen elämän jutuissa koittanut tehdä silleen vuosikausii ja sit mul on vaan niinku jotenki niin paljon kritiikkii sitä kohtaan .. ei sen takia et mä en
haluis luoda niit tiloi vaan niinku tavallaan.. siin et me ilmotetaan et tää on turvallinen tila ei välttämättä tee siit turvallista.. voi luoda semmosen illuusion et tää on niinku turvallinen…
Ohjaajien ryhmäkeskustelussa käytiin keskustelua turvallisemman tilan
määrittelystä ja siitä, kuinka tärkeää on, että kaikki sitoutuvat periaatteisiin. Olennaista olikin, määritelläänkö tila turvalliseksi vai turvallisemmaksi. Termit voivat hankkeessa harjoittelussa olleen korkeakouluopiskelijan mielestä mennä helposti sekaisin ja ihmiselle voi tulla ristiriitainen
tunne siitä, jos turvalliseksi julistetussa tilassa tapahtuu jotain pahaa ja
voi olla, että tilanteessa kynnys mennä kertomaan ikävästä kokemuksesta
voi nousta korkeaksi.

4.9.1 Ohjaajan rooli turvallisemman tilan luomisessa
Koordinaattorin rooliin kuuluu olla nuorille helposti lähestyttävä henkilö
ja hän voi myös keskustella ohjaajien kanssa, jos hankala tilanne liittyy
ohjaajan toimintaan tai jos osallistuja on kokenut syrjintää. Nuoret kommentoivat haastattelussa, ettei koordinaattorin käyminen ryhmissä ole
välttämätöntä mutta on tärkeää, että kerrotaan, että sellainen henkilö on
olemassa, jonka puoleen voi aina kääntyä. Koordinaattori muistutti ohjaajien ryhmäkeskustelussa, että voi toimia myös tukena ohjaajille haastavissa tilanteissa ja antaa vertaistukea ohjaajuuden näkökulmasta.
Yksi harrastusryhmien ohjaajista pohti oman toiminnan merkitystä ryhmän ilmapiiriin. Nuorten haastatteluissa puhuttiin usein ohjaajien rentoudesta ja persoonista sekä kannustavasta otteesta. Räppityöpajan ohjaajan
mukaan ohjaaja asettaa toiminnallaan ja käytöksellään myös tietynlaiset
raamit ja käyttäytymisnormit ryhmän toimintaan. Ohjaajan mukaan sillä,
kuinka kannustavasti he ottavat jokaisen vastaan on merkitystä ryhmän
kokonaisilmapiiriin.
O: … ainaki mä ite kelaan et me ollaan siellä niinku esimerkkinä myös ja meiän käytös minkälainen se on niin tota totta
kai sekin mun mielest vaikuttaa sit siihen itse ryhmään ja kokonaisilmapiiriin…
Yksi nuorista pohti ryhmän ilmapiirin vaikutusta omaan oloon. Pahimmillaan huono ilmapiiri ja stressaava tilanne voi laukaista paniikkikohtauksen
etenkin uudessa ryhmässä. Haastavia voivat olla myös tilanteet, joissa
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täytyy tehdä jotain sellaista muiden edessä missä ei välttämättä ole vahvimmillaan. Nuoret kertoivat haastattelussa ohjaajan toiminnalla olevan
isokin vaikutus uuden ryhmän ilmapiirin muodostumiseen (Kuva 16).
Huumorilla on myös oma vaikutuksensa ilmapiirin vapautumiseen. Osa
nuorista vertasi kahden eri kauden harrastusryhmien ilmapiiriä ja totesivat, ettei ilmapiiri ollut huono ensimmäisessäkään, mutta ihmiset olivat
olleet sulkeutuneempia eikä ryhmässä ollut spontaania vuorovaikutusta.
N2: No tällä niinku toisella kerralla oli mun mielestä paljon
rennompi se ilmapiiri varmaan just senkin takia että sitte oikeesti käytiin niitä nimiä läpi ja jokainen aina sano jonku
muutaman sanan ja vedettii just jotai alkujumppaa et jokainen teki yhden liikkeen ja siinäki silleen että ei vaa istuta ja
sanota oma nimi …
N1: [ja et nauretaan yhdessä] joku tekee jonku hölmön jutun
ja sit ilmapiiri vapautuu…

Osallistujan tekemä teos luovan kirjoittamisen työpajassa
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Koordinaattorin haastattelussa käytiin myös läpi ryhmien ilmapiiriin liittyviä kysymyksiä, joista hänellä ei ollut varmaa tietoa, mutta hän pohti vastausta harrastusryhmien alkukokoontumisissa vierailujen ja annettujen
palautteiden pohjalta. Koordinaattori oli käynyt muun muassa seinämaalauksen ryhmässä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ryhmässä oli ollut
koordinaattorin mukaan vielä ensimmäisellä kerralla ”ujoa meininkiä”
kun nuoret eivät olleet tunteneet toisiaan.
K: … on kyl … tullu … ohjaajan mukaan semmosta palautetta
että on ollu tosi hyvä fiilis ja on ollu tosi hyvä projekti … ainakin vaikuttaa siltä että se niinku kehittyy siitä semmosesta tavallaan ujosta fiiliksestä ja … on niinku ryhmäläiset
löytänyt ns. toisensa ja käyny yhessä maalaamassa …
Nuorten haastattelussa odotukset ensimmäistä harrastuskertaa olivat olleet maltilliset ja he olivat lähteneet mukaan avoimin mielin. Osalla oli kokemusta jo tutustumisworkshopista hankkeen tapahtumista. Osa nuorista
kertoi, että toiminta oli vastannut odotuksia ja yhdelle nuorelle workshop
oli jäänyt positiivisempana elämyksenä mieleen kuin itse harrastusryhmä.
N:… no mulla ei oikeestaan ollu mitään odotuksia et mä
vaan ootin et on kiva päästä sinne niinku kokeilemaan … et
en mä nyt oottanut et nyt mä opin kauheesti tai että nyt mä
saan miljoona uutta ystävää sieltä tai mitään semmosta
vaan silleen et kiva mennä …
Koordinaattorin mukaan hän pyrkii panostamaan ryhmässä siihen, että
jokainen tulee kuulluksi ja saa tarvitsemansa tilan – on tärkeää, että ohjaaja ei ota itse liikaa tilaa ryhmässä, vaan antaa osallistujille tilaa kokeilla
ja tehdä itse. Koordinaattorin mukaan ohjaajalla on iso rooli ja ohjaaja on
vastuussa ryhmästä ja voi antaa paljon työkaluja ryhmän jäsenille myös
tutustumisen tueksi.
K: … yhessä ryhmässä toivottii että jos ois … enemmän mahdollisuuksia … tutustua noihin … muihin ryhmäläisiin … [jotenki] helpommin et ois tavallaan luotu sellasia tilanteita
vaikka tutustumisharjoituksia tai [jotain muuta]… niin … ohjaajan käsissähän se on että … minkälainen rakenne siinä
ryhmässä on toki … ei se oo yksin ohjaajan vastuulla et miten ne ryhmäläiset jotenki löytää toisensa mutta …. siinä
mielessä niinku ohjaaja voi tehdä paljon …
Koordinaattorin mukaan ohjaajan ei tarvitse tietää kaikkea sukupuolen
moninaisuudesta, vaan tärkeämpää on sellainen asenne, että kuuntelee
osallistujia ja on valmis myös itse oppimaan. Myös vastuun jakaminen
osallistujien kanssa voi toimia rohkaisevana tekijänä. Tärkeää koordinaattorin mukaan on myös pyytää anteeksi, jos tekee virheen.
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Räppityöpaja oli toteutettu hieman eri tavalla kuin pidempikestoiset viikoittaiset harrastusryhmät. Ensimmäisenä viikonloppuna pidettiin kirjoitustyöpaja, joka oli neljä tuntia lauantaina ja toiset neljä tuntia sunnuntaina. Lauantain ohjelmassa käytiin ryhmän kanssa läpi räppiä, tekniikoita
ja biittejä. Sunnuntai oli varattu kirjoittamiselle. Räppityöpajassa toiminta
oli selvästi yksilöllisempää ja osallistujat keskittyivät lähinnä oman biisin
tekemiseen. Haastattelussa kysyttiin, huomasiko ohjaaja, että ihmiset olisivat tutustuneet spontaanisti toisiinsa tai löytäneet kavereita ryhmästä.
Ilmapiiri oli ollut ohjaajan mukaan hyvä molemmilla kokoontumiskerroilla. Osallistujille oli tarjottu myös mahdollisuutta tehdä biisi parityönä,
mutta jokainen oli halunnut tehdä oman biisinsä. Räppityöpajan ohjaaja
pohti ohjaajan läsnäolon merkitystä työpajassa ja sen tuomaa reagointimahdollisuutta eri tilanteissa.
O: … silleen halus olla … mahollisimman läsnä… heidänki takiansa et etten mä tuu vaa sinne sillee joo what ever (nauraa) … tai jotain niinku et koska se on niille niin tärkeetä…
niin et et pystyy itekki antaa itsestänsä … kaikkensa ja … jotenki tuoda sitä itsevarmuutta … niille kans et .. et sanoo et
uskoo niihin ja et et tää on tosi kova biisi ja tällee että tiedän sen itekkin et kuinka epävarma sitä on ollu niinku .. varsinki sillon aikoinaan kun ei oo kukaan kuullu mun kappaleita tai mitä mä oon siel yksikseni jossain kotosalla …
duunaillu niin tota… niin niin se et joku uskoo suhun ja sekin
on tosi … tärkee juttu…
Ryhmäkertojen ja työpajojen rakenteen etukäteissuunnittelulla voidaan
tukea ryhmän ilmapiirin muodostumista. Lisäksi koordinaattorin mukaan
on tärkeää sanottaa niin sanotut itsestään selvyydet, joita ei tule sanottua useimmiten ääneen. Skeittiryhmässä hyödynnettiin yhteistä aloitusta
toisiin tutustumisessa. Kaksi ensimmäistä kokoontumiskertaa aloitettiin
nimi- ja fiiliskierroksella. Ohjaajan mukaan kierrokset menivät hyvin ja
ryhmässä oli hyvä ilmapiiri. Osa nuorista kertoi, että niissä harrastusryhmissä, joissa he olivat olleet mukana, oli keskitytty enemmän tekemiseen
ja alkukierros oli käyty nopeasti läpi ja siinä oli kyselty toiveita ja fiiliksiä
osallistujilta.
K: … on … no suunnittelu et suunnittelee sen tavallaan …
ryhmäkertojen tai työpajojen rakenteen semmoseksi että on
vaikka niinku yhteinen aloitus [ja sit on]… on sitä tekemistä
siinä välissä ja sit on niinku yhteinen lopetus, se auttaa jo
paljon ja ylipäätään sit just noiden … käytäntöjen kertaaminen ja myös semmosten itsestään selvien asioiden kertaaminen et missä on vessa, missä on ulko-ovi… ööh… saa lähtee,
jos siltä tuntuu tai jos tulee paha olo … et hyvä ois tietenki
kertoo ohjaajalle ennen kun lähtee mutta että tavallaan sillee semmosen niinku sanottaa ne itsestään selvyydet …
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Myös skeittiryhmän ohjaaja painotti ryhmän jäsenille, ettei harrastusryhmästä saa lähteä kesken kaiken sanomatta mitään, jos tulee sellainen olo,
että on pakko lähteä. Hän edellytti nuorilta vähintään katsekontaktia ja
varmistusta siitä, että pärjää, ennen kuin lähtee tilasta. Tanssityöpajan
ohjaaja pohti, että kevään tulevissa kursseissa voisi vielä enemmän sanoittaa osallistujille sitä, että on heidän käytettävissä ja ettei tarvitse
jäädä yksin, jos joku asia jää painamaan mieltä. Hän oli kertonut syksyn
kurssilla, että hänelle voi laittaa myös viestillä toiveita seuraavien kertojen ohjelmista, jos ei halua tulla sanomaan henkilökohtaisesti tunnilla,
kun muut ovat läsnä. Kurssin ohjaaja oli jäänyt myös tilaan hieman pidemmäksi aikaa ja keräilemään hitaasti tavaroita kasaan, jotta ei vaikuttaisi liian kiireiseltä ja jotta osallistujat uskaltaisivat tulla keskustelemaan
tarvittaessa.
Tanssiryhmässä ilmapiiri ja vuorovaikutus oli ollut ensimmäisellä kerralla
ohjaajan mukaan aika varovaista ja ohjaaja oli ottanut osallistujien yksilölliset tarpeet huomioon. Hän oli korostanut, ettei mihinkään harjoitteista
ole pakko osallistua. Osa nuorista pohti myös oman ryhmänsä toimintaa
ja harjoitteiden vaikeustasoa. Yksi osallistujista kertoi myös, että erilaiset
hahmottamisen ja oppimisen vaikeudet voivat tulla esteeksi harrastustoiminnassa, jos niihin ei saa ohjaajalta tukea ja erilaisia välineitä.
N: …Joo ja se semmonen paineettomuus et sai.. ilman paineit tehhä sitä ei tarvinnut stressaa et jos mokaa ja et ei mitään liian vaikeit heti et pidettiin se taso tarpeeks iisinä…
mulle on käynyt sillai tosi usein et ei oo saanut sitä tukee
mut tuolla se oli sillain se turvallinen ilmapiiri ja sit se et..
semmonen.. oppimistilanteessa se tuki oli se oli tosi kiva vaik
se ei ollu hirveesti mut se turva tuo jo aika paljon..
Useampi ohjaaja kertoi haastatteluissa, että ilmapiiri ja vuorovaikutus
helpottuivat ryhmissä kokoontumiskertojen välillä, kun osallistujat tutustuivat ohjaajaan ja toisiinsa. Esimerkiksi tanssikurssin loppuvaiheessa ilmapiiri oli ohjaajan mukaan ollut jo todella vapautunut. Osa oli tullut
kurssille jo kaverin kanssa mutta myös uusiin ihmisiin tutustuttiin.
Nuorten yhteishaastattelussa kävi ilmi, että toisella harrastuskaudella
ryhmän toiveesta oli koottu yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka kautta oli
mahdollista kysyä muita mukaan harrastamaan lajia omalla ajalla. Uusiin
kavereihin oli myös tutustuttu esimerkiksi vessajonossa. Nuoret kertoivat,
että toisessa harrastusryhmässä osallistujat olivat alkaneet myös kannustaa toisiaan spontaanisti. Yhdessä haastateltujen nuorten mukaan heidän
omat toiveensa oli otettu hyvin huomioon harrastusryhmän toisella kaudella ja tekemiseen oli saanut vaikuttaa. Nuoret näkivät myös hyväksi
sen, että kun pääsi mukaan toiselle harrastuskaudelle, niin oma tekeminen muuttui tavoitteellisemmaksi ja apua osasi pyytää paremmin tekniikoiden harjoitteluun ohjaajalta.
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Käytännön ohjausteoista, joilla ryhmän toimivuutta ja ilmapiiriä tuetaan,
kysyttäessä tanssikurssin ohjaaja toi esiin parinvalintatilanteet, jotka voivat olla osalle ohjaajista haastavia. Osallistujilta oli tullut positiivista palautetta tästä tavasta hoitaa tilanne.
O: … mä en tehny ikinä mitään numeroo jos piti valita vaik
joku pari siitä et jotenki nyt sinä valitset tai et siel ei must
missään vaihees päässy muodostuu semmosta ikävää niinku
jotain parinvalintatilannetta vaan mä tyyliin aina sanoin
vaan … et ota pari siit vierestä tai tyyliin et sit automaattisesti niinkun siinä vieressä oli joku … tai jos on pariton
määrä niin mä oon niinku jonku pari mut ei silleen et kuka
nyt jäi ilman paria niin mä oon sit sen pari vaan silleen että
niinku otetaan tästä vierestä parit ja mä oon sun pari koska
hän sattuu olemaan siinä vieressä…
Ryhmä- ja pariharjoitukset olivat ohjaajan mukaan jännittäneen osallistujia etukäteen, mutta niistä oli tykätty kuitenkin paljon. Ohjaaja oli suunnitellut kerrat niin, että tunneilla oli aina sekä yksin tehtäviä harjoitteita
mutta myös yhdessä tekemistä. Tanssikurssin yhdessä tehtävissä harjoitteissa hyödynnettiin myös katsomista ja katsottavana olemista. Ohjaaja
kävi ryhmän kanssa läpi, ettei katsottavana olevalla henkilöllä ole mitään
viihdyttämisen tai esiintymisen velvoitetta ja että todistajan rooli oli nimensä mukaan todistaja – ei arvioija. Ohjaaja koki tärkeäksi myös sanoittaa harjoitusten vapaaehtoisuuden ja tuoda esiin sen, ettei kurssi ole
muille suorittamista varten vaan aikaa ja tilaa tehdä osallistujille itselleen
merkityksellisiä asioita. Ohjaaja oli käynyt ryhmän kanssa läpi, että se
osallistumatta jättäminen ei tarkoita sitä, että on jotenkin huonompi tai
laiskempi. Hän oli myös muistuttanut, että harjoituksen voi koska tahansa
jättää kesken, jos siltä tuntuu.
Skeittiryhmässä harrastajat oli jaettu pienryhmiin skeittauskokemuksen
mukaan. Ohjaajat jakautuivat pienryhmiin ohjaamaan ja opettamaan uusia tekniikoita ja kahden tunnin harrastusryhmän aikana nuoret alkavat
myös toimia omaehtoisesti ja se oli ohjaajan mukaan hyvä asia, koska
kaksi tuntia on pitkä aika opettaa yhtä juttua. Ohjaajan mukaan kyse onkin monesti siitä, että tarjotaan yksilöopetusta ryhmässä. Skeittauksessa
työskennellään koko ajan pelon kanssa ja ohjaaja haastoi ihmisiä välillä
epämukavuusalueelle. Jokainen saa kuitenkin kieltäytyä tekemästä tai
osallistumasta ja sitä kunnioitetaan ohjaajan mukaan aina. Mukavuusalueen ylittämisestä myös keskusteltiin ryhmässä. Ohjaaja kehotti ryhmän
jäseniä keskustelemaan kanssaan, jos harrastuskerralla oli sattunut jotain, mikä ei tuntunut mukavalta.
O: …sit mä vaan siin sanoin et muistatte sitten jos tulee siit
huolimatta vaik mä niinku silleen niinku houkuttelen teitä
johonki silleen niinku et jos tulee semmonen olo niin sit sanoo et ei et mä en sit se on aina niinku… ja sit sekin et aina
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saa sanoo sit jos tulee semmonen et mä en tykännyt osta
asiasta… et se … asia ei jää itselle kun menee kotiin tuolta et
sit niinku muuten sitä ihminen jää ehkä poiskin sit… et sit se
voi rullalautailussa olla niinku se yks semmonen niinku hankala niinku puoli sit jos niinku … se on pelottavaa…
Harrastusryhmien aloituksesta keskusteltaessa koordinaattori toi esiin,
että toiminnan rakenteen suunnittelussa oli tapahtunut muutos kevään ja
syksyn ryhmien välillä. Syksyn ryhmien osalta koordinaattori oli ohjeistanut ryhmän ohjaajia niin, että varsinkin ensimmäisessä kokoontumiskerrassa olisi joku selkeä rakenne. Hän oli myös itse vieraillut osassa ryhmien
ensikokoontumisissa kertomassa hankkeesta ja roolistaan. Koordinaattori
oli esitellyt myös, millaisia ryhmien on tarkoitus olla ja pyytänyt osallistujia ottamaan yhteyttä, jos haastavia tai ihaniakin tilanteita tulee harrastustoiminnan aikana. Myös nuorten yhteishaastattelussa kävi ilmi erot
ensimmäisen ja toisen kauden ryhmien välillä. Toisen haastateltavan mukaan kevään ryhmän aloituskerta ei ollut ollut huono, mutta kehittymisen
huomasi selkeästi syksyllä. Tutustumisen merkityksestä puhui useampi
haastateltava. Tutustumiseen ei nuoren mukaan tarvinnut käyttää mitään
tutustumisleikkejä, vaan nimikierros olisi ollut riittävä.
N: … ku alotettiin ihan ekaa kertaa niin me ei pidetty mitään
nimikierrosta tai mitään ja mun mielestä ois tosi kiva tietää
et kenen kans mä täällä oon … et ihan vois vaan niinku sanoo et ketä täällä on koska tavallaan just et olis se me-henki
ja että tää on tää meidän (harrastuslaji)-jengi ja et me ollaan täällä yhessä se varmaan jotenkin alku vaikutti siihen
et ei siihen porukkaan sit oikeen muodostunut semmosta …
Nuoret arvioivat, että ohjaajat ovat kehittäneet toimintaa ensimmäisistä
ryhmistä annettujen palautteiden perusteella ja jokaisen tunnin alussa oli
syksyn ryhmissä yhteinen aloitus, jossa käytiin ensin palautetta toiminnasta, odotuksia ja fiiliksiä. Kannustavan yhteisön merkitys nousi nuorten
haastatteluissa myös esiin.
Yksi ohjaaja kertoi myös käyttäneensä parityöskentelyn jälkeen yhteistä
purkukeskustelua. Loppuringissä ohjaaja oli kysynyt osallistujien tuntemuksia päivän harjoituksista ja kerta oli päätetty yleensä yleiseen keskusteluun. Ohjaaja kuvaili ryhmien purkutilanteita turvallisiksi, koska niissä
oli annettu kaikille mahdollisuus puhua, mutta kenenkään ei ollut pakko
sanoa mitään, jos ei tahtonut. Ohjaaja perusteli toimintatapaa muun muassa sillä, että muiden ihmisten edessä voi olla vaikea puhua kokemuksistaan, vaikka ryhmän kanssa olisikin käyty läpi, ettei oikeaa tai väärää ole
vaan kaikki kokevat asiat omalla tavallaan. Viimeisellä kerralla ohjaaja oli
kysynyt suullista palautetta kirjallisten lisäksi. Osa haastatteluista nuorista
antoi myös positiivista palautetta siitä, että yhteisissä keskusteluringeissä
oli saanut olla myös sanomatta mitään. Nuorten mukaan periaatteiden
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käyminen ryhmän alussa voi edesauttaa niiden toteutumista, mutta heidän harrastusryhmässään niitä ei käyty erikseen läpi. Nuoret pohtivat
myös, että epäkunnioittavaan käytökseen on puututtava heti, mutta sekin täytyy tehdä sensitiivisesti ja ottaa puhutettava henkilö esimerkiksi
sivuun keskustelemaan.
N2: …mun mielestä nää näkyi vaan siinä kaikessa toiminnassa mitä siellä oli niinku ylipäänsä…
N1: …mut just se et ketään ei sukupuolitettu ja kaikkii niinku
kunnoitettiin sillä tavalla kun he olivat omia itsejänsä… tavallaan kun ei siellä ollu mitään konflikteja tai sellasta erityistä mihin ois pitäny puuttuu… mun mielest kaikki kohdattiin kunnioittavasti, mielipiteitä kuunneltiin ja kaikille annettiin puheenvuoro ja ei puhuttu päälle ja … et siellä oli vaan
homma heillä hallussa..

4.9.2 Muiden edessä
Yksi ohjaajista mietti haastattelussa ohjaajan auktoriteettiasemaa, kun
kohtaa ryhmien osallistujia vapaa-ajalla tai somessa. Ohjaajan mukaan on
oltava erityisen tarkkana, kun ohjaa esimerkiksi sukupuolivähemmistöille
suunnattua toimintaa. Ohjaajan on hyvä varmistaa osallistujalta, onko
nuoren mielestä sopivaa esimerkiksi tervehtiä julkisella paikalla ryhmän
ulkopuolella kohdatessa. Tilanteissa mennään hänen mukaansa osallistujan ehdoilla.
Useammat ohjaajat toivat yksilöhaastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa
muiden katsottavana olemisen ja jännittämisen esille. Ryhmissä oli mietitty keinoja helpottaa hankalaa tilannetta.
O: … toi oli hyvä et sä sanoit ton muiden edessä kun meillä
oli semmonen et tehdään vaik kaareen kaikki temppuja nyt
ni sit se on just kerrallaan jokainen tekee sen tempun ja sit
kaikki on vähän niinku kattoo siin .. et mä koitin tosi paljon
siinä kannustaa tosi selkeesti niinku ihan kaikkii ja tälleen
näin… mut se niinku ajan kans tietysti helpotti koska ne
niinku ottaa tosi paljon paineit siitä vähän liikaakin silleen
mun mielestä…
Räppityöpajan studioviikonloppu pidettiin muutaman viikon päästä kirjoitustyöpajasta ja jokaiselle osallistujalle oli varattu neljä tuntia studioaikaa
ohjaajien ja äänittäjän kanssa. Osallistujille oli annettu tehtäväksi harjoitella biisiä ja tekstiä eri äänenpainoilla kirjoitustyöpajan ja studioviikonlopun väliin jäävällä ajalla. Harjoittelun tavoitteena oli ollut ohjaajan mukaan löytää tyyli, joka tuntuu itsestä parhaimmalta. Osallistujat yllättivät
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räppityöpajan ohjaajan nopealla edistymisellään. Ihmiset, jotka eivät olleet aiemmin räpänneet, olivat muutaman viikon aikana saaneet omat
biisinsä tehtyä alusta loppuun ja uskalsivat räpätä ne studiossa. Ohjaajan
mukaan nuoret tarvitsivat vain pienen potkaisun eteenpäin – kaikki tarvittava osaaminen oli löytynyt jo heistä itsestään. Kokemus oli merkityksellinen myös ohjaajalle.
O: … mä olin siis ihan niinku (naurahtaa) ihan silleen et mitä
täs oikeen tapahtu et hyvä et se ei vetäny sitä heti ensimmäisellä otol suoraan purkkii se oli jotenki niin niin asenteella ja siis ihan jotain uskomatonta verrattuna siihen mitä
se kirjotustyöpajassa oli et sillon se oli vähän niinku jännittyneenä siinä niinku ääni väristen meille sitä räppäs ja sit siel
studiolle kun se pääs niin boom sielt vaan niinku... me oltiin
kaikki siel vaa et okei huhhuh et jotenki se se on itellekin
niinku kauheen inspiroivaa et.. nähä että kuinka nopeessa..
ajassa tai niinku lyhyessä ajassa et miten paljon sitä sitä
niinku edistystä voi tapahtuu ja ja se itseluottamus mitä nekin on niinku saanu siinä ajassa niin (päristää).. ihan siis
niinku älytöntä jotenkin…
Jokaisella studiolle tulleella osallistujalla oli ollut visio biisin toteuttamisesta ja he olivat ehdotelleet omatoimisesti yksityiskohtia toteutukseen.
Ohjaaja kertoi myös haastatteluhetkellä suunnitteilla olevasta esiintymisvalmennuksesta ennen vuoden viimeistä FunNet-tapahtumaa. Valmennuksen tavoitteena oli saada esiintymiseen varmuutta. Osallistujat esiintyivät valmennuksen jälkeen tapahtumassa ensimmäistä kertaa livenä lavalla.

4.9.3 Kehollisuus ohjaustyössä
Skeittiryhmän ohjaajan mukaan opettaminen vaatii toisinaan fyysisessä
lajissa kehollista kontaktia, jotta kehon hallinta ja tasapaino saadaan hereille ja tekniikoiden ja uusien temppujen opettelu on turvallisempaa. Ohjaajan mukaan on tärkeää myös sanallistaa ja purkaa pienempiin osiin,
mitä seuraavaksi ollaan opettelemassa. Tanssikurssin ohjaaja otti ohjauksessaan huomioon erilaiset kehollisuudet ja antoi vaihtoehtoja harjoitusten tekemiselle, vaikka harjoitukset olivat luonteeltaan sellaisia, ettei tekotapaa määritelty tarkasti. Vaikka tanssikurssin ohjaaja käyttää kurssilla
tanssi- ja liiketerapeuttisia menetelmiä, ei kyseessä ole kuitenkaan terapiaryhmä. Hän korosti haastattelussa useampaan kertaan, ettei harjoitteisiin ollut oikeaa tai väärää tapaa tehdä niitä ja hän kertoi keskustelleensa tästä myös ryhmässä.
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O:… no esimerkiks … jotain mielikuvaharjoituksia jos tutkittiin jotain eri liikelaatuja vaikka niin ne mielikuvat oli sit sen
tyyppisiä että kuvittele että liikut jossain tiheässä aineessa
niinku vaikka jossain hunajassa eli se et sä et pysty liikkuu
kauheen niinku nopeasti ja tavallaan vaan sen sisäisen mielikuvan … avulla vaan tutkitaan sitä eri tyyppistä liikettä … et
mennään niinku sinne omaan maailmaan ja jotenki omalla
tavalla … tulkitaan se että millanen se mun … hunaja on
(naurahtaa) et ei niissäkään oo … semmosta oikeeta tai väärää…
Tanssikurssin ohjaajan mukaan vapaa tanssi ja tanssi-improvisaatio voi
antaa erilaisia mahdollisuuksia tanssia kuin perinteinen tietyn tanssityylin
harjoittelu, jossa keskitytään tekniikan hiomiseen. Improvisaatio mahdollistaa erilaisia tekemisen ja olemisen tapoja. Tanssi mainittiin myös luovan kirjoittamisen työpajan vapaassa magneettirunopisteessä (Kuva 17).

Magneettirunoutta luovan kirjoittamisen työpajasta
Räppityöpajan ohjaaja otti huomioon turvallisuuden tunteen niin, että
kirjoitusviikonlopun aikana jokainen osallistuja sai esittää ohjaajille rauhallisessa paikassa sivummalla oman biisinsä ja muut ryhmän jäsenet jatkoivat kirjoittamista toisessa tilassa. Myös ohjaajien oma kokemus siitä,
mitä he olivat ohjaamassa, oli hänen mielestään tärkeää, jotta ryhmän jäsenet pystyivät kysymään heiltä käytännön vinkkejä. Myös räppäämiseen
liittyvää jännitystä purettiin ryhmässä kehollisella ohjaamisella.
O: … välillä … huomas esimerkiks niitä niit kertoi just kun ne
veti ekaa kertaa meille vaikka oli se studiolla tai sit siellä
Oranssilla niitä räppejä niin niin huomas et oli ihan silleen
((demonstroi kehon jännitystä)) ihan … tosi jäykkänä ja jo-
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tenki et ääni värisee ja tälleen niin se et mä tulin siihen viereen ja … vaan vähän silleen ravistan et teet nyt vaan hypit
pompit teet tälleen ja sit niinku se biitti tulee niin alat liikkuu
sen mukana sun kroppa alkaa rentoutuu ja se alkaa tulla
paljon luonnollisemmaks niinku se biitti tavallaan on sun
kropassa kun sä vedät sitä biisii … ni huomas heti sen merkittävän eron et sit kun ne otti sen ohjeen tavallaan vast.. …
sit se niinku lähti tulee sielt paljon luonnollisemmin …
Räppityöpajan ohjaaja pohti, että oli keksinyt hyppimisen ja kehollisen
ohjaamisen tilanteessa tarkkaillessaan osallistujien käyttäytymistä. Ohjaajana toimiminen vaatii siis paljon osallistujien sanattomien viestien havainnointia ja ryhmän dynamiikan lukemisen taitoa sekä heittäytymiskykyä. Palautetta voi kysyä myös suoraan ryhmän jäseniltä esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa.

4.9.4 Onnistumisia
Koordinaattori oli saanut positiivista palautetta ohjaajilta, että hänen
kanssaan on ollut helppo kommunikoida. Myös nuorten antama palaute
toiminnasta on ollut rohkaisevaa.
K: … nuorilta tulleita palautteita on ollu ihana lukee … ja …
tuli sillee niinku tuli yheltä, yheltä osallistujalta sellanen palaute että kiitos, kiitos tästä mahdollisuudesta että on ollut
tosi… tärkeetä että tää tavallaan työpaja mahdollisti sen
että jotenkin niinku … jotenki näki oman kehonsa uudessa
valossa jah tavallaan että niinku pystyi helposti osallistumaan omana itsenään mikä ei niinkun aina oo mitenkään
itsestään selvää… ni jotenki tommosten palautteiden saaminen ja se että että tulee osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta sitä viestiä että tää on tärkeetä työtä…
Positiivisista kokemuksista ja onnistumisista oli tullut palautetta useammastakin eri ryhmästä. Tanssiryhmä oli kokoontunut viisi kertaa, ja virallisten kertojen lisäksi oli ollut kaksi tutustumiskertaa eri organisaation tiloissa, jossa olisi myöhemmin myös mahdollista harrastaa tanssia ohjatusti. Ohjaaja nimesi onnistumiseksi sen, että osa ryhmän jäsenistä kävi
kurssin alusta loppuun ja sai käytyä koko prosessin läpi niin kuin ohjaaja
oli kurssin sisällön suunnitellut. Osallistujat olivat antaneet ohjaajan mukaan palautetta siitä, että he olivat kokeneet olonsa turvalliseksi ja erityisesti turvallisuutta oli koettu harjoitteissa, joissa toiset olivat olleet katsojina, eli todistajina, vaikka muissa tilanteissa olisivat kokeneet ne ahdistaviksi. Todistajan tehtävä oli ohjaajan mukaan sitä, että toisen tekemistä
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katsotaan, eikä sitä arvoteta tai arvioida. Harjoituksen jälkeen keskustellaan ohjaajan mukaan siitä, millainen kokemus on ollut ja mitä todistaja
on nähnyt.
O: … tuolla he niinku vapautuivat siihen ja siihen nimenomaan semmoseen yhteiseen prosessiin et myös se katsoja
on tavallaan siinä ihan samassa tilanteessa ja kaikki on semmost … jaettua prosessia … niin sitte he oli … itekin saanu sit
hirveesti ja se nimenomaan voi muuttaa sitä … suhdetta
tanssiin koska se että sä myös välillä asetut siihen niinku todistajan rooliin niin … kun toista katsoo hirveen paljon armollisemmin kuin itseään niin sit nää ryhmäläiset myös sanotti sitä että kun he oli ollu siinä niinku katsojan tai todistajan roolissa niin he oli niinku tajunneet just että niin kun tota
toista mä katon ihan eri tavalla tai hänestä mä ajattelen jotenki aina tosi niinku kivoja ajatuksia et miks mä en vois ajatella niin myös itsestäni et siinä tulee sellast niinku vähän
empatiaa myös itseään kohtaan…
Tanssikurssin ohjaajan mukaan parasta oli se, jos osallistujat olivat kokeneet, että heillä on mahdollisuus tanssia. Tanssilla on ohjaajan mukaan
monia hyviä merkityksiä ja se voi vaikuttaa koko elämään hyvällä tavalla
etenkin, jos kyse ei ole sellaisesta tanssista, jossa osallistujaa arvioidaan
koko ajan, koska se voi vaikuttaa osallistujaan myös tuhoavasti. Tanssitunneilla on tyypillistä ohjaajan mukaan, että harjoitteissa, joissa toinen
katsoo, on kyse arvioinnista. Pariharjoituksissa parin tehtävänä voi olla
esimerkiksi etsiä virheitä toisen tanssista.
O: …tällanen voi just niinku vaikuttaa koko elämään ja
niinku siis minäkuvaan et sillä voi olla tosi niinku iso merkitys
sillä että mitkä on mun mahdollisuudet niinku tässä elämässä ja jotenki niinku ja siis keho on vaan niin viisas että
sitä sen kanssa olemalla voi päästä paljon syvemmälle kuin
pelkällä mielen tasolla niin sitte jotenkin olla sen kaa silleen
tavallaan niinku lempeästi ja turvallisesti niin sillä on isoja
terapeuttisia vaikutuksia ihmiseen ja ehkä just se sellanen
niinku kollektiivinen kokemus et ei jää niinku yksin myöskään niiden kokemusten kanssa vaan siellä on niinku muita
jotka jakaa sen saman tilan niin sit se on ihan älyttömän tärkeetä …
Välillä ryhmäkeskusteluissa päästiin skeittiryhmän ohjaajan mukaan hyvään dialogiin harrastusryhmän myöhäisestä ajankohdasta huolimatta.
Skeittiryhmän ohjaaja näki hyväksi sen, että mukana oli ollut hänen lisäksi
kaksi muuta ohjaajaa, jotka ovat myös kokeneita skeittareita, koska se toi
keskusteluun oman lisämausteensa. Toimivan dialogin voikin nähdä yhdeksi turvallisemman tilan ja turvallisemman ryhmän tunnuspiirteistä.
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O:… miten ihmisten … ilmeet kirkastu ku siin tuli semmosta
hyvää dialogia silleen … et se oli sellai niinku… kiva … et …
jotenki silleen kauheen hyvä … tunnelma ja avoin et … miten
avoimesti ihmiset ... onkaan ja keskustelee siellä.. et siinä on
joku semmonen … rajapinta … rikottu mitä ei mun mielestä
aina silleen niinku … ihmiset tulee eri taustoista… ja niinku
asemoistaan ja niinku varsinki illal myöhään niinku (naurahtaa) siellä mestoilla …
Haastateltaessa asiasta tarkemmin, skeittiryhmän ohjaaja näki tärkeäksi
alun yhteiset kokoontumiset ja tutustumiset. Myös lajin luonteenomainen fyysisyydellä oli merkitystä. Myös tanssiryhmässä oli ohjaajan mukaan heittäydytty välillä rohkeasti pois mukavuusalueelta ja käyty syvällisiäkin keskusteluja. Osa osallistujista oli jakanut hyvin henkilökohtaisia
asioita ryhmässä.
H: oliks siel ihmisten helppo puhua jotenki yhessä?
O: joo musta se oli niinku yllättävänkin niinku sellasta tai yllättävänki paljon heillä oli sit niinku sanottavaa ja tota ja jotenkin niinkun ja muutenkin niinkun tavallaan yllättävän helposti he heittäyty semmosiin erilaisiin harjotuksiin mul tuli
siis mieleen yks semmonen kerta missä me myös niinku piirrettiin ja kirjotettiin..
H: okei
O: niin sitten niinku vaik mä senki sit sanotin toki niin et mistään ei tarvii olla mitään kokemusta eikä tarvitse osata piirtää tai kirjoittaa vaan se niinku siinä oli pointtina enemmän
semmonen niinku itse niinku omaan itseen niinku tutustuminen ja sen tutkiminen oli sellanen omakuvaharjotus niin siinäkin niinkun öö jotkut saatto jakaa tosi henkilökohtasiakin
juttuja niinku kun me sit.. kun sai kertoo siitä kuvasta esimerkiks minkä oli alussa niinku piirtänyt ja sit jotenkin me
niinku välissä tanssittiin jotenki se oma kokemus ja sitten
vielä piirrettiin ja kirjoitettiin siitä niin ihmiset jako myös sitä
että miten se niinku oli alussa tuntunu niinku ihan kauheen
haastavalta ja sit oliki saanu siitä jotenki ihan hirveesti irti …
niin kyl siel ihan siis niinku tollasist asioist puhuttiin..

4.10 Kehittämisideoita
Koordinaattori pohti haastattelussa, että hanke on itselle tärkeä ja että
sen kautta on löytänyt uusia puolia itsestään. Koordinaattori on tehnyt
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ohjaajan oppaan hankkeeseen, johon on laittanut käytännön vinkkejä, kuten ohjauskertojen rakenteeseen liittyviä asioita, sanoittamisesta ja turvallisemman tilan periaatteet.
K: … ohjaajien kanssa ois mahtavaa jos pystyis tekee enemmän face to face et aika paljon me kommunikoiaan tuolla
whatsapin tai sähköpostin kautta... haluaisin enemmän
tehhä face to face niitten ohjaajien kanssa silleen vähän
niinku miettiä etukäteen… ja olis hyvä että ois … enemmän
aikaa semmoseen niinku yhteiseen kehittämiseen että nyt
on niinku aika usein noi niinku menee just noi niinku kausien
alut siihen että on niinku kaks kuukautta ihan tosi jotenki kiireistä ettei välttämättä niinku sit semmoset niinku tärkeet
asiat niinku jotenkin selkeemmät ohjeistukset ohjaajille niin
ne jää ehkä semmoseksi tai jää itelle semmonen tunne et
vähän niinku annettu vähän turhan epämääräiset ohjeet
tai… ei niinku ihan niin jotenkin tavallaan keskustelevaan otteeseen päässy kuin ehkä ois toivonu…
Yksi nuori pohti, kuinka hankkeen toimintaan saataisiin mukaan enemmän niitä nuoria, joille toiminnasta voisi olla apua haastavaan elämäntilanteeseen.
N:… mun mielest on tosi hienoo et on tommosia hankkeita ..
et ne on tosi tärkeitä vaik se on et mitä mä oon huomannu
et aika vähän näis ryhmis loppujen lopuks käy ihmisiä et ne
.. ehkä mä en tiedä mikä niitten target on et miten paljon ne
yrittää saavuttaa sil mutta tota .. mut jotenki toivoo että..
tai must tuntuu että kyl ihan varmana ois enemmänki ihmisiä.. joille tää vois olla hyvä mut ne ei välttämättä ees tiedä
siitä..
H: tuleeks sulle mieleen miten niitä vois tavottaa enemmän
sitten niitä nuorempii?
N: (huokaa) varmaan koulujen kautta.. mä sanosin koska ei
siis niinku varsinkin jos niinku mainitsin että jos koti ja koulu
on niinku ainoot mestat .. missä sit ton ikäsenä varsinki ollaan .. ehkä no lukuunottamatta jotain yhtä harrastusmestaa tai .. mut jos sulla on joku harrastusmesta niin sulla on
jo joku kosketus johonki ehkä ja sulla on sellanen selviytymiskeino mut jos ei esimerkiks oo niin kyl se ois aika mun
mielestä aika hienoo et koulu.. esimerkiks et koulun kautta
vois tulla suosituksii tämmösiin niin vois siellä olla jotain ..
ihan varmaan on jotain ilmotustaului ja tämmönen on jo
ihan ... ja miksei tämmöst vois olla myös ihan iltapäivätoimintaa siellä myös et se olis siinä jotenki koulul mut ei nyt
kouluun integroituu mut se olis .. et sitä mentäis ihan sinne
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paikan päälle tekemään myös koska ei kaikis mestois oo esimerkiks (viittaa lajiin) tai jotain tommost mikä .. mitä nyt
onkaan työpaja..
4.10.1 Sitoutuminen ryhmiin
Tanssiryhmän ohjaaja kertoi haastattelussa, että harrastusryhmään sitoutumisessa oli ollut haasteita. Ohjaaja mietti, että ensimmäisellä kokoontumiskerralla oli ollut mukana varmasti henkilöitä, jotka tulivat vain tutustumaan lajiin ja katsomaan millaista toimintaa ryhmässä järjestetään.
Tanssiryhmän koko oli rajattu neljääntoista ja ilmoittautumisen perusteella ryhmä tuli täyteen. Ensimmäisellä kerralla oli ollut enemmän kuin
kymmenen ihmistä ja sen jälkeen ryhmäkoko oli vaihdellut kolmesta kahdeksaan. Ohjaaja kertoi räätälöineensä tunnin ohjelman osallistujamäärän mukaan tunnin alussa. Kurssille oli muodostunut kuitenkin oma ydinporukka, joka kävi koko kurssin loppuun asti.
O: … haasteena oli oikeestaan se et must se on mä en tiiä
liittyykse siihen et tehdään niinku nuorten kaa töitä nää oli
niinku nuoria aikuisia kyllä et ei hirveesti tavotettu sellasii
niinku ihan teini teinejä mut niinku nuoria aikuisia ja sitten
jos on niinku just .. ei-binäärisii ihmisii joilla voi olla niinku
kaikenlaista esim. niinku terveydentilaan liittyvii haasteita
sellaseen jaksamiseen liittyviä haasteita ymmärrettävästikin
tässä yhteiskunnassa niin se niinku ryhmään sitoutuminen
oli musta niinku isoin haaste…
Kaikissa ryhmissä, joiden ohjaajia oli haastatteluissa, oli ollut jonkun verran vaihtuvuutta ryhmässä. Myös useampi nuori oli kiinnittänyt huomiota
osallistujien sitoutumattomuuteen. Nuori kertoi, että ilmoittautumisia tulee paljon ja ryhmät tulevat täyteen mutta kun kaikki ilmoittautuneet eivät käykään ryhmissä, niin joku sellainen henkilö saattaa jäädä jonoon,
joka olisikin sitoutunut käymään säännöllisesti.
N1: … siis ihan alun alkujaan siellä oli joku päälle kakskymmentä mut ei siellä läheskään käynyt niin paljoa … et välillä
saattoi olla et meitä oli just.. oliko kymmenen treeneissä ja
sit joku on sillai et en ole käyny kolmeen viikkoon tulin nyt …
se on ollu aika iso ongelma et ihmiset ei sitoudu.. et sit tullaan taas siihen et aikusille ei oikeestaan oo olemassa maksutonta harrastamista tavallaan et jos se maksais niin sitoutuisko paremmin…
N2: … mut joo sekin on vähän vaikee tälleen aikuisiällä et
kun on velvollisuuksii ja on töitä ja on menoja niin se on
myös välillä vähän vaikeaa silleen et kerran viikossa oikeesti
johonkin aikaan on vapaalla…
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Yksi ohjaajista pohti hankkeen ryhmien erityispiirteitä vertaamalla niitä
toisen organisaation toimintaan. Ohjaaja näki hyväksi sen, että ryhmän
jäsenet pysyvät samoina ja että ryhmäkoko on pieni, jotta ryhmäytymistä
pääsee tapahtumaan. Osa ryhmien ohjaajista oli keskustellut osallistujien
kanssa kahden kesken kokoontumisen jälkeen ryhmässä ja tilassa olemisen haasteista.
O:... must on semmonen fiillis siitä että ne ryhmäläiset on
tosi sellassii niinku tosi herkkii tyyppejä… ja … selkeesti
niinku tarttee jokainen ton kaltaista pienryhmää kun tavallaan toi on pienryhmätoimintaa mä oon aikasemmin tehnyt
vähän isommille massoille… niinku vetänyt pajaa silleen
niinku minkä tarkotuksena on ollut enemmänkin et me saadaan jengii vaik (viittaa organisaatioon) toimintaan mukaan... et siin mennään niinku progressiivisesti sitä viedään
eteenpäin siinä opettelussa ja harjottelussa ja sit mut et et
siin on se semmonen niinku …. ryhmäytyminen … toisenlaista…

4.10.2 Sukupuolisensitiivisyyden huomiointi myös hankkeen henkilöstölle
Sukupuolisensitiivisestä koulutuspäivästä yksi ohjaaja antoi palautetta,
että koulutuspäivien suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida se,
että myös ohjaajat ovat sukupuoleltaan moninaisia eikä kaikilla ole välttämättä automaattisesti turvallinen olo ohjaajien omassa ryhmässä, etenkin, jos edustaa itse sukupuolivähemmistöä. Ohjaaja muistutti haastattelussa, että kaikki tarvitsevat voimaannuttavia välineitä ja että koulutukset
ovat kaikille tärkeitä. Ohjaajan mukaan ne voitaisiin kuitenkin järjestää
erikseen cisihmisille ja erikseen sukupuoleltaan moninaisille henkilöille ja
koulutusten sisällöt voitaisiin myös räätälöidä tarpeiden mukaan erilaisiksi. Piiloaggressiivisuus oli muun muassa yksi niistä teemoista, joita cisihmisten koulutukseen toivottiin.
O: …nii vähän että kelle tehdään millä tavalla et voisko olla
sit vaan niinku roduist tulleille niinku omiaan tai niinku et se
niinku et sillä tavalla me saatas niitä niinku sitä värillisyyttäkin niinku sinne … kenttään niinku todennäköisesti jos ne ois
vähän tiedostavampi ni siin koulutuksessa…
Yksi ohjaajista pohti haastattelussa vähemmistöihmisten asemaa myös
kokemusasiantuntijan roolissa. Hänen mukaansa spesiaali-infosta ei olla
valmiita maksamaan korvausta, vaan oletetaan, että esimerkiksi luentoja
tehdään ilmaiseksi. Nykyisen hankkeen ohjaaja näkee kuitenkin poikkeuksena, koska hankkeessa ollaan työsuhteessa.
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O: … mut se on vähän semmonen niinku mul on jotenkin
semmonen fiilis välillä itelläni et se niinku … vähemmistöihmisii halutaan … kyl välil silleen kuulla mut emmä tiiä halutaanks sit kuitenkaan kuunnella oikeesti …
Hankkeessa on tarkoitus kirjoittaa turvallisemman harrastamisen opas
sukupuolisensitiivisen toiminnan tueksi. Yhden ohjaajan mukaan turvallisempi tila hankkeessa on sidoksissa siihen, kuinka paljon ihmisiä koulutetaan ja kuinka paljon mukana olevaa verkostoa hyödynnetään.
O: … miten me voidaan tuoda niit välineitä niinku ton niinku
pureutuu niiin niinku ongelmakohtiin meidän niinku tavallaan normirakenteissa ja tuoda niitä koska niitä me voidaan
tuoda kyl silleen helpostikin … mut se vaatii kyl sellassii … ihmisii ketkä on … aika korkeesti koulutettuja… se ois musta …
ihan hieno juttu jos sitä kehitettäis … vielä silleen … syvemmälle ja vielä paremmin et toi on ihan hyvä raapasu …
O: … ja sit … jos niinku.. ja halutaan se kirjakin tehdä niin
siinä vois ehkä niinku silleen painottaa silleen niinku et se ei
jäis kun siinä helposti käy silleen niinku cisihmisille se et ne
olettaa et niil on kaikki tieto … oli vaikka kuinka koulutettu
ja … kaikki silleen niin sit ne … on … valmiiks kasvatettu siihen … semmoseen … asemaansa …

4.10.3 Tiimin tuki
Useampi ohjaaja pohti tiimin tuen merkitystä hankkeen ohjaustyössä.
Osa haastatelluista ohjaajista oli ollut mukana hankkeen koulutuspäivässä
keväällä 2019, mutta osa oli aloittanut hankkeessa vasta syksyllä ja yhteisiä tapaamisia ei ollut vielä ollut.
O: … en oo muiden pajojen … ohjaajien kanssa ollu yhteyksissä tai tekemisissä … joo tää on nyt aika paljon menny silleen keskittyen vaan siihen niinku räppityöpajaan mut et
siistii olis nähä kyl kans mitä niinku muissaki pajoissa ollaan
saatu aikaseks ja tehty … tai voisin kuvitella että aika silleen
sellaset hyvät vibat niinku joka ryhmässä ja kaikil ohjaajilla
jollain tavalla ei ihan niinku ketä tahansa välttämät sit valkata pitämään niit työpajoja …
Haastattelussa keskusteltiin yhteisistä tapaamisista ohjaajien kanssa,
muutenkin kuin koulutuksissa. Koordinaattori koki haastavaksi aikataulujen yhteensovittamisen, mutta oli pohtinut esimerkiksi kauden päätteeksi
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järjestettävää yhteistä kokoontumista. Haastavaa on myös se, että kokoontumiset olisivat ohjaajien omalla ajalla. Yksi haastatelluista ohjaajista
toivoi, että suunnitteluun olisi varattu resurssia myös hankkeen puolelta.
O: …mua kiinnostas sellaset niinkun hankkeen yhteiset jotenki sellaset tapaamiset tai että ois niinku eri lajien niinku
ohjaajia paikalla ja jotenki keskusteltais niinku noista asioista koska varmaan niinku kaikkiin liittyy niinku erityispiirteet mut voi olla sellasia niinku yhteisiä haasteita tai yhteisiä onnistumisia…
Tanssikurssin ohjaaja pohti tiimin tuen merkitystä hankkeen ohjaustyössä. Ohjaajia on hankkeessa useampia, mutta kaikki eivät ole välttämättä tavanneet toisiaan, jos eivät ole sattuneet olemaan esimerkiksi
FunNet -tapahtumissa samaan aikaan. Tanssikurssin ohjaaja veti kurssia
yksin, mutta ei ollut kokenut sellaisia tilanteita syksyn aikana, joita olisi
ollut tarpeen päästä purkamaan esimerkiksi hankekoordinaattorin
kanssa.
O: … kaikki tehdään silleen niinku tavallaan just samaa työtä
… nii et tosi silleen jotenki samojen asioiden äärellä kuitenkin voidaan olla… kyl siinä ehkä tota vois olla just työpari
niinku paikallaan tai sit vähintään niinku se että ois niinku
toi tommonen kollektiivi … siinä taustalla niin se kyllä auttaisi… koen sen kuitenkin tuolla muussa työelämässä olleen
hirveen tärkeenä semmonen niinku tiimin tuki ja siinä tiimissä toimiminen että en oo niinku semmonen yksityisyrittäjähenkinen ollenkaan.. että toteutan täällä jotain omaa visiotani yksin vaan kiinnostaa se semmonen kollektiivinen
työskentely..
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET
Jokaisessa harrastusryhmässä, jonka ohjaajan sain haastatteluun mukaan,
oli turvallisemman tilan periaatteet käyty läpi ainakin ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Osassa ryhmistä hankkeen koordinaattori oli ollut mukana käymässä niitä läpi ja esittelemässä omaa rooliaan hankkeessa. Periaatteet oliva haastatelluille ohjaajille ja koordinaattoreille jo entuudestaan tuttuja ja ne kuvastivat arvoja, joiden pohjalta he ovat työskennelleen jo aiemmin. Myös nuoret toivat vastauksissaan esille turvallisemman
tilan periaatteiden tärkeyden omassa toiminnassaan ja olivat sitoutuneita
niiden noudattamiseen. Kevään 2019 palautekyselyssä oli hajontaa vastauksissa, kun kysyttiin turvallisemman tilan periaatteiden läpikäynnistä
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Noin 67 % vastasi kokeneensa, että
yhteisiä toimintatapoja oli käyty jollain tasolla läpi yhdessä. Syrjivää käytöstä ei raportoitu kyselyssä tai haastatteluaineistossa.

5.1

Peilaus turvallisemman tilan periaatteisiin
Kevään 2019 palautekyselyyn vastanneista nuorista 95 % kertoi kokeneensa, että oli tullut kohdelluksi kunnioittavasti. Myös nuorten ja ohjaajien haastatteluissa oltiin sitä mieltä, että kaikki oli kohdattu kunnioittavasti. Nuoret kuvailivat myös oloaan tervetulleiksi ryhmässä ja antoivat
positiivista palautetta siitä, että ohjaajat olivat kohdanneet heidät yksilöinä ja tarjonneet myös yksilöllistä ohjausta. Ryhmissä oli ollut myös
mahdollisuus olla tekemättä asioita ja ei:n sanomista oli kunnioitettu ja
kuultu. Haastatellut nuoret toivoivat, että kaikki ihmiset voisivat vain kunnioittaa toisia eikä tällaisia asioita tarvitsisi erikseen käydä läpi. Yksi nuori
toi esiin myös sen, että aina ei tarvitse olla epäkunnioittava saadakseen
toisen olon tilassa epämukavaksi vaan siihen voi riittää huolimaton käyttäytyminen, jota tekijä ei edes välttämättä itse tiedosta. Huolimaton käytös voi kuitenkin horjuttaa esimerkiksi ryhmässä jonkun osallistujan itsevarmuutta tai kapasiteettia olla tilassa.
Sukupuolittamisesta ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta keskusteltiin paljon ohjaajien haastatteluissa. Ohjaajat huomiovat sukupuolen moninaisuuden esimerkiksi puheen tasolla käytettävinä termeinä
sekä englanninkielisten osallistujien osalta he huomioivat asian pronominien tasolla. Yksi kevään 2019 palautekyselyyn vastanneista nuorista oli
sitä mieltä, että yhteisellä toimintatapojen sopimisella voidaan helpottaa
myös ryhmän jäsenten välistä turhaa sukupuolittamista. Palautekyselyyn
vastanneista nuorista noin 29 % koki tärkeäksi, että sukupuolen moninaisuus huomioidaan harrastustoiminnassa ja vastaajista 95 % kertoi kokeneensa, että omaa sukupuolen määrittelyä tai määrittelemättömyyttä
kunnioitettiin.
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Kehon rauha korostui erityisesti tanssiryhmässä, jossa toiminta on myös
muita harrasteryhmiä kehollisempaa. Myös skeittiryhmässä keskusteltiin
kehollisuudesta. Kehon rauha oli mainittu yhdessä kevään palautekyselyyn vastanneiden nuorten palautteissa. Nuori pohti fyysistä koskemattomuutta tilanteissa, joissa uuden tekniikan harjoittelu oli vaatinut fyysistä kontaktia ohjaajan kanssa esimerkiksi käsistä pitäen tai muilla tavoin
kehosta ohjaillen. Tähän on hyvä kiinnittää ohjaustyössä huomiota. Tanssiryhmässä oli myös harjoitteita, joihin sisältyi kontaktia muiden osallistujien kanssa. Ryhmän ohjaaja huomioi kehon rauhan kertomalla ryhmälle
turvallisemman tilan periaatteista ja antamalla tasa-arvoisia vaihtoehtoja
tekemiselle, jolloin jokainen pystyi osallistumaan toimintaan oman kehon
ja turvallisuuden tunteen huomioiden.
Koordinaattori toi haastattelussa esiin, että ohjaajan on tärkeä antaa tilaa
myös ryhmän jäsenille eikä olla itse liian näkyvässä roolissa ryhmässä.
Haastateltavat henkilöt kertoivat olevansa itse turvattoman tuntuisessa
ryhmässä hiljaisempia ja kaikille tilan ottaminen ryhmässä ei tuntunut
luontevalta. Osa haastateltavista kertoi pystyneensä olemaan ryhmässä
mukana kokonaisvaltaisemmin ja ottamaan enemmän tilaa kuin aiemmin.
Luovan kirjoittamisen työpajassa teema näkyi teoksissa esimerkiksi kirjoituksina: en roikkunut somessa, kokeilen, toisten näkökulman huomioimisena, omilla energiatasoilla olemisen sallimisena, ei arvostelua, vertaistukea ja voi olla oma itsensä. Räppityöpajassa oman tilan ottamiseen oli
kiinnitetty erityisesti huomiota ja osallistujia tuettiin yksilöllisesti oman
biisin kirjoittamisessa, esittämisessä sekä äänittämisessä. Lisäksi osallistujille tarjottiin esiintymisvalmennusta ryhmässä, jossa oli mahdollista harjoitella esiintymistä ensin turvallisesti oman ryhmän edessä. Skeittiryhmässä osallistujat saivat harjoitella ohjatun toiminnan lisäksi myös omaehtoisesti. Yhteisissä alku- ja loppupiireissä oli huomioitu ryhmän jäsenten tarpeet sanomalla, ettei ole pakko sanoa mitään, jos ei siltä tunnu.
Ohjaajien ja koordinaattorin haastatteluissa ja ryhmäkeskusteluissa puhuttiin arkojen aiheiden käsittelemisestä ryhmässä. Osassa harrastusryhmissä sukupuolisensitiivisyyteen, turvallisempaan tilaan ja yhteiskunnan
valtarakenteisiin ja normatiivisuuteen liittyvää keskustelua oli käyty
enemmän. Ohjaajien ryhmäkeskustelussa pohdittiin tasapainoa keskustelujen ja itse toiminnan välillä, nähtiin, että keskustelut ovat tärkeitä,
mutta niitä voidaan ottaa esille, jos teemat nousevat ryhmästä itsestään.
Ensisijaisesti nuoret ovat tulleet kuitenkin tutustumaan uuteen harrastukseen, joten toiminnalle ja uuden opettelulle on hyvä jäädä tilaa ryhmäkerroissa. Ohjaaja pohti haastattelussa, että arkojen puheenaiheiden käyminen ryhmässä täytyy olla hyvin harkittua ja mielellään etukäteen alustettua, jotta aiheet eivät tule osallistujille yllätyksenä. Sukupuoleltaan
moninaisten nuorten historiassa voi ohjaajan mukaan olla vaikeita ja
traumaattisia kokemuksia, joita ei ole tarkoitus nostaa pintaan uudelleen.
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Kevään 2019 palautekyselyssä vastanneet osallistujat kuvailivat ryhmien
ilmapiiriä avoimeksi ja rennoksi. Ilmapiiri nousi myös luovan kirjoittamisen työpajan teoksissa esille muun muassa sanoissa, joilla turvallista ryhmää kuvailtiin: hauskaa, arvostava, luottaa, rauhallinen, yhdessä, lämpö,
good vibes, uskallusta, nauraa, voi pelotta mokata, ymmärtäväisyys ja
tunnelma. Osassa ryhmistä oli ollut haastattelujen perusteella alkuun varautunut ilmapiiri, mutta lopussa se oli vapautuneempi, kun ihmiset olivat tutustuneet toisiinsa. Nuoret kertoivat haastatteluissa, että ryhmän
alussa käytävät tutustumiskierrokset olivat tärkeitä ilmapiirin muodostumisessa. Yhdessä käyty esittäytyminen auttoi osallistujia käymään vapaamuotoisempaa keskustelua ja tutustumaan oma-aloitteisesti toisiin osallistujiin. Koordinaattorin haastattelussa tärkeää oli ryhmäkertojen rakenteiden ja ohjelman ennakkosuunnittelu. Itsestäänselvyyksien sanoittamisella ja parinvalintatilanteiden helpottamisella voidaan saada myös turvallisempaa ilmapiiriä vahvistettua. Haastatteluissa korostui myös se, että
turvallisempi tila ja ilmapiiri ei ole yksin ohjaajan vastuulla ja käsissä, vaan
jokaisen osallistujan on sitouduttava toimimaan periaatteiden mukaisesti.
Koostin ydinsanoja (Kuva 18) turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesta harrastustoiminnasta ja kokemuksista turvallisemmassa ryhmässä
olemisesta. Toisessa kuvassa (Kuva 19) on ydinsanoja turvattomammasta
ryhmästä ja toiminnasta. Molempien kuvien keskellä on kysymys: Voinko
olla täällä oma itseni? Omana itsenään oleminen ja itsensä ilmaisu nousivat aineistossa keskeisimmiksi teemoiksi. Aineiston pohjalta voi sanoa,
että urvallisemmassa tilassa itseään pystyy ilmaisemaan vapaammin ja
turvattomassa omaa olemista ja ilmaisua rajoitetaan helposti.

Ohjaaja pystyy vaikuttamaan paljon ryhmän ilmapiiriin ja harrastamisen turvallisuuteen ja siihen, voivatko osallistujat olla
tilassa omana itsenään.
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Tilan turvattomuus vaikuttaa negatiivisesti osallistujien kokemuksiin ja voi aiheuttaa ahdistusta, paniikkikohtauksia ja pelkoa.

5.2

Kokemuksia turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesta työskentelystä
Ohjaajilla oli pääsääntöisesti hyviä kokemuksia turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesta työskentelystä. Haastatellut ohjaajat, koordinaattori ja nuoret kertoivat toimivansa periaatteiden mukaisesti jo ennen
hankkeen harrastusryhmiin tuloa. Periaatteet nähtiin omaa toimintaa ohjaavina arvoina. Kaikki ohjaajat eivät olleet perehtyneet juuri FunNethankkeen kirjoittamiin periaatteisiin, mutta olivat käyneet ne läpi omissa
ryhmissään omilla tavoillaan. Ohjaajien ryhmäkeskustelussa käytiin myös
kriittistä pohdintaa turvallisemman tilan lupauksesta, koska osa lajeista
on sellaisia, että harjoitellessa voi tuntea esimerkiksi fyysistä kipua, kun
kaatuu. Ryhmäkeskustelussa nähtiin tärkeäksi, että muotoilu onkin komparatiivimuodossa: turvallisempi tila eikä turvallinen tila. Osa ohjaajista
oli suunnitellut etukäteen, kuinka käy periaatteet läpi oman ryhmänsä
kanssa ja osassa koordinaattori oli käynyt periaatteet läpi samalla kun
kävi esittäytymässä ryhmälle. Koordinaattori pohti haastattelussa, ettei
pelkkä periaatteiden läpi käyminen kerran riitä vaan niiden on hyvä olla
näkyvillä ryhmien kokoontumiskerroilla ja niistä on hyvä muistuttaa ryhmiä kokoontumisten aikana. Ohjaajien haastatteluissa eduiksi turvallisemman tilan periaatteiden mukaan toimimisesta nousi esimerkiksi se,
että ryhmän jäsenenet uskaltavat turvallisemmassa ryhmässä ottaa paremmin tilaa, olla enemmän omia itsejään, kokeilla ja opetella uusia asioita, poistua mukavuusalueelta, osoittaa havoittuvuutensa ja olla avoimempia ryhmäkeskusteluissa.
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Haastatteluun osallistuneiden nuorten ja kevään palautekyselyyn vastanneiden nuorten kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. Osa oli yllättynyt, kuinka turvallinen olo ryhmässä oli ollut ja ohjaajien toiminnalla
nähtiin olevan iso vaikutus tähän. Haastatellut nuoret olivat tyytyväisiä
ohjaajien toimintaan niissä ryhmissä, joissa he olivat olleet mukana. Haastatellut nuoret olivat oppineet uusia taitoja ja saaneet itsevamuutta lajin
harrastamiseen. Onnistumisia kuvattiin myös luovan kirjoittamisen työpajan teoksissa. Kevään 2019 palautekyselyn vastaajista 95 % oli vastannut
löytäneensä mieluisan harrastuksen hankkeen kautta itselleen. Ryhmien
koko oli vaihdellut ryhmäkertojen välillä paljon ja nuoret toivat esille
myös haastattelussa sitoutumattomuuden haasteen maksuttomissa harrastusryhmissä. Toisten osallistujien naureskelu oli häirinnyt osaa nuorista ja ryhmien ilmapiiri oli vaihdellut myös sen mukaan, keitä osallistujista oli paikalla. Osa nuorista toi myös esille, että hankkeen toiminta oli
ollut pelastava tekijä omassa arjessa ja että se oli mahdollistanut sellaisia
kokemuksia, joihin ei ehkä olisi muuten omassa elämässä ollut mahdollisuuksia.

5.3

Sukupuolisensitiivisyyden merkitys
Kohderyhmän rajauksesta kaikki haastatteluun osallistuneet ohjaajat ja
nuoret olivat samaa mieltä – oli tärkeää päästä harrastamaan ilman cispoikia tai cismiehiä. Harrastusryhmiin osallistuneista nuorista osa kertoi
kohderyhmän rajauksen ja sukupuolisensitiivisyyden helpottaneen juuri
miesvaltaisten lajien kokeilemista. Kohderyhmän rajaus yhdistettiin vahvasti myös turvallisuuden tunteeseen. Osa ohjaajista pohti syvällisemmin
hankkeen viestintää ja kohderyhmän rajauksen terminologiaa. Transihmisten poissaoloon ja ryhmien valkoisuuteen kiinnitettiin huomiota ja siihen pohdittiin myös haastattelussa ratkaisuja. Terminologia herätti keskustelua useammassa haastattelussa ja pohdinnassa olivat muun muassa
ohjaustilanteissa käytettävät pronominit, jos ohjaus tehtiinkin esimerkiksi
englanniksi. Hankkeen toiminnalla nähtiin olevan vaikutuksia myös laajemmalle kuin nuorten omiin kokemuksiin – ohjaajille oli tärkeää päästä
vaikuttamaan yhteiskunnan valtarakenteisiin toiminnan kautta. Hanke
nähtiin hyvänä esimerkkinä inklusiivisemmasta toiminnasta.

5.4

Pohdinta
Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ohjaustyössä vaatii ohjaajalta
omien työtapojen tiedostamista ja jatkuvaa reflektointia. Ohjaajan on
hyvä tiedostaa yhteiskunnan valtarakenteita, jotka vaikuttavat esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen elämään ja arkeen konkreettisilla tavoilla.
Ohjaustyössä ohjaajan omien arvojen merkitys korostuu, sillä ne heijastu-
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vat sanattomassa ja sanallisessa viestinnässä, kuten ohjauspuheessa. Erityistä herkkyyttä vaaditaan, jos toiminnasta on viestitty osallistujille sen
olevan sukupuolisensitiivistä ja noudattavan turvallisemman tilan periaatteita. Toimintaan hakeutuvilla ja osallistuvilla henkilöillä voi olla taustalla
haastavia ja traumatisoivia kokemuksia erilaisissa ryhmissä toimimisesta
ja erilaisten opettajien, ohjaajien ja muiden auktoriteettiasemassa olevien kanssa työskentelystä. Haastattelujen ja kyselyjen aineiston pohjalta
kävi ilmi, että joillekin osallistujista hankkeen harrastusryhmä oli koettu
ensimmäiseksi turvalliseksi ryhmäksi, jossa oli voinut olla oma itsensä. Lupaus turvallisemmasta tilasta on siis pystyttävä lunastamaan, jottei tuoteta osallistujalle uusia pettymyksiä.
Hankkeessa työskentelevät ohjaajat tulivat pääosin hankkeeseen yhteistyöverkostosta, jolla on kokemusta sukupuolisensitiivisestä työstä ja turvallisemman tilan periaatteiden mukaan työskentelystä. Tällaisessa toiminnassa ohjaajien rekrytointi on ratkaisevaa hankkeen ja toiminnan onnistumisen kannalta. Myös yhteisillä koulutuksilla, ohjaajatapaamisilla ja
vertaistuella voidaan saada yhtenäisempää toimintakulttuuria aikaiseksi.
Koulutusten ja tapaamisten suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava myös, että turvallisempi tila ja sukupuolisensitiivisyys toteutuu hankkeen henkilöstön kesken. Turvallisemman tilan periaatteiden tulisikin olla
kaikkia toiminnan tasoja läpileikkaavia aina suhteessa hallinnosta työntekijöihin ja osallistujiin mutta näkyä myös yhteistyöverkoston toiminnan
tasolla. Turvallisemman toimintakulttuurin luominen missä tahansa työyhteisössä vaatii koko yhteisön sitoutumista, arvojohtamista ja avointa
keskustelu- ja kokeilukulttuuria. Toimintakulttuurien ja ihmisten toiminnan muovautuminen kestää kauan, jopa vuosia, joten pitkäjännitteisyydestä ja tavoitteellisuudesta on myös hyötyä. Hankkeen kaltainen toiminta on yksi konkreettinen keino edistää sosiaalista kestävää kehitystä
ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Muokkaamalla toimintakulttuuria, voidaan vaikuttaa myös pitkällä aikavälillä arvoihin, asenteisiin ja normeihin
(Kuva 20).

Toimintakulttuurissa näkyvät taustalla vaikuttavat tekijät, kuten
arvot ja asenteet
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Taulukko 16. Kuvaus siitä, kuinka toiminnan kautta voidaan halutessaan
vaikuttaa yhteiskunnan valtarakenteisiin.

Yhteisö
Ryhmä
Yksilö
•Kokemus
ryhmään
kuulumisesta,
itsetunnon ja
identiteetin
vahvistuminen, voimaantuminen ja omien
vahvuuksien
tunnistaminen

•Turvallisem
man tilan
periaatteide
n luominen
ja sitoutuminen, avoimuus, vertaisoppiminen, normien
purku

•Turvallisemman ja sensitiivisen
toimintakulttuurin
luominen,
viestintä,
toiminnan
kehittäminen, normien
purku

Yhteiskunta
•Valtarakenteisiin vaikuttaminen,
viestintä,
esimerkki,
tiedon
tuottaminen

Pohdin hankkeen toiminnan vaikuttavuutta toimintakulttuurin muokkautumiseen myös laajemmalla tasolla (Taulukko 16). Hankkeen toiminta toi
osallistujille hyvinvointia ja mielekkään harrastuksen. Harrastusryhmässä
voitiin kokea turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, jotka voivat
muuttaa merkittävästi esimerkiksi yksilöiden asenteita ja ajatuksia itsestään ja toisista ihmisistä. Harrastusverkosto voi toimia laajempana yhteisönä, joka ylläpitää uutta toimintakulttuuria. Toiminnan vaikuttavuuden
tutkimisella voidaan tuottaa uutta tietoa, jota voidaan esimerkiksi hyödyntää viestinnässä ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa.
Haastatteluihin hakeutui nuoria ja ohjaajia, joilla oli enimmäkseen positiivinen kuva hankkeen toiminnasta. Haastattelujen aineisto tuki toisiaan ja
kokonaisuudesta hahmottui harkittu ja tietoisesti rakennettu hankkeen
hyvä yhteistyöverkoston toimintamalli. Nuorten haastattelujen perusteella ohjaajien toiminta oli vastannut toiminnalle annettuihin lupauksiin
turvallisemmasta tilasta ja sukupuolisensitiivisyydestä. Ohjaajien ja koordinaattorin haastatteluiden perusteella kurssit olivat hyvin suunniteltuja
ja ohjaajat reflektoivat paljon omaa toimintaansa sekä sen vaikutuksia
ryhmään ja yksilöihin. Laajemman kuvan muodostamiseksi olisi ollut hyvä
saada useampia hankkeen ohjaajia haastatteluun sekä kuulla myös niiden
nuorten kokemuksia, jotka olivat keskeyttäneet harrastusryhmässä syystä
tai toisesta.
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Tärkeää sukupuolisensitiivisessä työssä ja turvallisemman tilan periaatteiden mukaan toimiessa on avata myös ohjaajille itselleen, mitä sukupuolen moninaisuus heille tarkoittaa ja pohtia mistä voi olla kyse, jos ryhmissä ei uskalleta ottaa tilaa ja sanoa mielipiteitä ääneen. Yhteiskunnan
valtarakenteiden tiedostaminen on tärkeää, ettei toista ja ylläpidä niitä
esimerkiksi omalla puheellaan tai toiminnallaan. Kuten yksi ohjaajista
muistutti haastattelussa, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, jos ryhmiin
ohjautuu vain valkoisia cisihmisiä, mikäli tavoitteena on ollut luoda inklusiivisempaa toimintaa.
5.5

Tutkimuksen eettisyys ja tiedon luotettavuus
Tutkimusaineisto koostuu pienistä määristä haastateltavia henkilöitä eikä
sen perusteella voi tehdä mitään yleisen tason johtopäätöksiä esimerkiksi
sukupuolivähemmistöjen asemasta tai ihmisoikeuksien toteutumisesta.
Sukupuolivähemmistöt eivät ole yhtenäinen yhteisö, vaan iso joukko erilaisia yksilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Ihmisen elämään voi vaikuttaa
samanaikaisesti useampi erilainen valta-asetelma yhtä aikaa, eikä jokainen sukupuolivähemmistöön määriteltävissä oleva henkilö ole välttämättä syrjäytynyt tai voimavaraton.
Hankkeen toiminnan arviointiin ja kehittämistyön tueksi otanta on kuitenkin riittävän laaja. Tutkimusaineiston keruu ja aineiston käyttö on
tehty kohderyhmää kunnioittavalla tavalla. Suostumuslomakkeet säilytetään erillään opinnäytetyöstä ja haastatteluiden äänitteet on tuhottu. Litteroinnit on myös poistettu niiltä osin, kun niitä ei opinnäytetyössä käytetty. Yksittäisten nuorten litteroiduista ja opinnäytetyössä käytetyistä
osista on poistettu henkilöiden nimet, paikat, iät, harrastusryhmien tiedot ja muut yksityiskohtaiset tiedot, joiden perusteella ryhmään kuuluvien henkilöiden olisi mahdollista päätellä haastateltavan henkilöllisyys.
Ohjaajat antoivat suostumuslomakkeissa luvan omalla nimellä esiintymiseen, jonka vuoksi heidän ohjaamiaan harrasteryhmiä ei ole tekstistä kaikilta osilta häivytetty.
Tutkijan rooli oli osittain haastava, koska tein opinnäytetyötä cisnaisten
etuoikeutetusta asemasta käsin eikä minulla ole kokemusta tai hyvää käsitystä millaista elämä on esimerkiksi sukupuolivähemmistöasemassa tai
muussa vähemmistöasemassa. Omia tiedostamattomia ajatuksia, käsityksiä ja mukana kannettuja normeja työstin muun muassa perehtymällä sukupuoleltaan moninaisten ihmisten elämästä kertoviin kirjoihin ja haastateltavien suosittelemiin Youtube-videoihin, kuten Julian Honkasalon Yhteisöllisyyden merkitys rakenteellisen väkivallan vastarinnassa. Syrjäytymisen ilmiöstä ja miesvaltaisissa ympäristöissä naisena toimimisesta minulla on kuitenkin kokemusta nuorisotyön parissa tekemäni työn ja aiemman kiipeilyharrastuskokemuksen kautta.
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Liite 1
NUORTEN KYSELY

Tunsin oloni turvalliseksi harrastusryhmässä K/E
Tunsin oloni turvalliseksi FunDay –tapahtumassa K/E
Havaitsin kiusaamista tai syrjintää harrastusryhmässä K/E
Kuvaile, mitkä asiat esimerkiksi toiminnassa, tilassa ja toisten ihmisten läsnäolossa vaikuttivat turvallisuuden tunteeseesi (avoin)
Jos havaitsit kiusaamista tai syrjintää, kuvaile, miten tilanteeseen puututtiin ja millaisena
puuttumisen koit (avoin)
Avoimet kysymykset
Kuvaile omin sanoin, millainen kokemus sinulle jäi harrastustoimintaan osallistumisesta
Kuvaile harrastustoiminnan ilmapiiriä omin sanoin
Mitkä asiat vaikuttivat ilmapiiriin positiivisella tavalla?
Mitkä asiat heikensivät ilmapiiriä?
Matriisikysymykset, vastaa väittämiin asteikolla 1-5
Koin, että ohjaajiin voi luottaa
Koin, että toisiin harrastusryhmän jäseniin voi luottaa
Koin voivani olla oma itseni harrastusryhmässä
Uskalsin tuoda oman mielipiteeni esiin harrastusryhmässä
Koin, että minun mielipiteitäni kuunneltiin
Uskalsin kokeilla uusia asioita harrastusryhmässä
Minua kannustettiin
Minut kohdattiin yksilöllisesti
Minut kohdattiin arvostavasti
Miten kehittäisit harrastustoimintaa?
Miten kehittäisit FunDay -tapahtumaa?
Millaisia harrastusryhmiä toivot, että järjestetään jatkossa?
Mitä kautta sait tietoa harrastustoiminnasta?
Kuinka hankkeen tiedotus ja viestintä toimi?
Vastaajan sukupuoli, jos haluat määritellä (avoin)
Ikä:
alle 13-vuotias
13-15-vuotias
16-18-vuotias
19-21-vuotias
22-24-vuotias
25-28-vuotias
yli 28-vuotias
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Nuorten haastattelurunko

Liite 2

Harrastusryhmät
• Missä harrastusryhmistä olit mukana?
o Mistä löysit tietoa ryhmästä / harrastusmahdollisuudesta?
o Mikä sai sinut valitsemaan juuri sen ryhmän?
o Millaiset odotukset sinulla oli harrastusryhmää kohtaan? Miten toiminta
vastasi odotuksiisi?
o Oletko harrastanut aiemmin jotain muuta? Minkälaisia kokemuksia
aiemmasta harrastustoiminnasta?
• Minkälainen kokemus harrastustoimintaan osallistuminen oli?
o Minkälainen ryhmän aloituskerta oli? Millainen fiilis jäi?
o Miten kuvailisit ryhmän ilmapiiriä? Oliko ryhmässä helppo olla oma itsesi?
o Miten kuvailisit ohjaajan toimintaa?
o Mikä oli parasta harrastustoiminnassa?
o Opitko jotain uutta? Mitä haasteita ja onnistumisia toiminnan aikana?
o Tunsitko muut ryhmän jäsenet jo entuudestaan? Tutustuitko uusiin ihmisiin toiminnan aikana?
• Oliko sillä merkitystä sinulle, että harrastusryhmät olivat suunnattu tytöille, naisille ja sukupuoleltaan moninaisille nuorille? Mitä?
o Miten tulit kohdatuksi? Koitko, että sukupuolesi huomioitiin?
o Miten se vaikutti toimintaan?
Turvallisen tilan periaatteet
• Hankkeen toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. (Liitteenä)
o Miltä ne sinusta kuulostavat?
o Mitä ne sinulle merkitsevät?
o Miten ne näkyivät tai toteutuivat toiminnassa? Kuvailetko konkreettisin
esimerkein, miten?
o Miten ohjaaja voi vaikuttaa ryhmän turvallisuuteen? Entä muut ryhmän
jäsenet tai sinä itse?
o Millaista on toimia turvallisessa ryhmässä? Entä turvattomassa?
−
• Mitä muuta haluaisit kertoa hankkeen toimintaan, harrastamiseen, turvalliseen
tilaan tai muihin haastattelun teemoihin liittyen?
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Liite 3

Taustatiedot
• rooli hankkeessa ja mitä harrastusryhmää / lajia ohjasit / ohjaat?
• Miten tulit mukaan FunNet-hankkeen toimintaan?
• Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen harrastusryhmien ohjaamisesta?
• Mikä sinulle on erityisen tärkeää ohjaustyössä? Esim. arvot, periaatteet, uskomukset jne.
Sukupuolisensitiivisyys
• Aiempi kokemus sukupuolisensitiivisten ryhmien ohjaamisesta
• Miten kohderyhmän rajaus vaikuttaa mielestäsi harrastustoiminnan ohjaamiseen vai vaikuttaako?
• Mitä etua kohderyhmän rajaamisesta mielestäsi on?
• Miten huomioit sukupuolisensitiivisyyden ohjaustyössäsi?
• Mitä muuta haluaisit sanoa teemasta?
Kokemus
• Millainen kokemus hankkeen harrastusryhmien ohjaaminen on sinulle ollut?
• Mitä haasteita kohtasit?
• Mitä onnistumisia?
• Opitko jotain uutta ryhmiä ohjatessa?
Toiminta
• Minkälainen ohjelma harrastusryhmän ensimmäisellä kokoontumisella oli?
• Miten kuvailisit ryhmän ilmapiiriä ja vuorovaikutusta ensimmäisellä kerralla?
• Tapahtuiko ryhmässä, ryhmädynamiikassa tai vuorovaikutuksessa muutoksia kokoontumiskertojen välillä? Millaisia?
• Mikä merkitys ohjaajan toiminnalla on mielestäsi ryhmän toimintaan, ilmapiiriin ja jäsenten väliseen vuorovaikutukseen?
• Millä käytännön ohjausteoilla ohjaaja voi mielestäsi vaikuttaa ryhmän toimivuuteen?
Turvallisemman tilan periaatteet
• Miten kuvailisit turvallista ryhmää, mitä se sinulle tarkoittaa?
o Millaista on itse toimia turvallisessa ryhmässä?
• Miten hankkeessa käytiin läpi turvallisemman tilan periaatteet teidän ohjaajien kanssa ja niiden
huomioiminen ohjauksessa? (Liitteenä)
o Mitä periaatteet sinulle merkitsevät?
o Millaista niiden noudattaminen on?
o Mitä ne tuovat ohjaustyöhön?
o Miten huomioit turvallisemman tilan periaatteita omassa ohjaustyössäsi? Kuvailetko
käytännön esimerkein.
o Miten kävitte turvallisemman tilan periaatteita läpi harrastusryhmässä?
Muuta
• Miten kehittäisit hankkeen, tapahtumien tai harrastusryhmien toimintaa?
o Mitä muuta haluaisit sanoa toiminnasta tai ryhmien ohjaamisesta tai muista haastattelun teemoista?
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Liite 4

Kunnioitamme toisiamme
•

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

Vältämme olettamasta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä
•

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

Annamme kehorauhan kaikille
•

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

Annamme tilaa kaikille puhua ja toimia
•

Otamme muut huomioon niin verbaalisesti kuin fyysisesti. Pidämme huolta muista,
huolehdimme ympäristöstämme ja varmistamme, että jokaisella on tarvitsemansa
verran tilaa. Keskustelemme asioista avoimesti ja hyväntahtoisesti, annamme tilaa
kaikkien puheenvuoroille ja myös hiljaisuudelle. Kysymme jos emme tiedä jotain.

Puhumme kunnioittavasti aroista aiheista, sillä ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.

•

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

Otamme jokainen yhdessä vastuuta turvallisesta ilmapiiristä

•

Turvallinen tila on mahdollinen vain kun jokainen sitoutuu noudattamaan sovittuja
periaatteita. Jokainen mokaa joskus, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja
pyytää anteeksi. Ymmärrämme oman vastuumme tilan ilmapiirin luomisessa.

Kohdatessasi ongelmallisia tilanteita, kerro niistä ohjaajille tai hankekoordinaattorille.
https://funnet.fi/hanke/turvallisempitila/
Viitattu 13.10.2019
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Liite 5

Haastattelun aineistoa käytetään Oranssi ry:n FunNet-hankkeeseen tehtävässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten rakennetaan turvallinen ryhmä sukupuolisensitiivisessä nuorten harrastustoiminnassa. Opinnäytetyö on julkaisun jälkeen
löydettävissä verkkoversiona Theseuksessa ja Oranssi ry sekä FunNet-hanke voivat laittaa halutessaan opinnäytetyön pdf-version nettisivuilleen ja käyttää opinnäytetyön materiaalia hanketyön kehittämisessä.
Opinnäytetyöhön haastatellaan harrastustoimintaan osallistuneita nuoria, ohjaajia,
hankekoordinaattoria sekä asiantuntijoita. Ohjaajat ja hankekoordinaattori sekä asiantuntijat voivat halutessaan osallistua haastatteluihin nimellään tai anonyyminä – tästä
sovitaan haastattelun alussa.
Nuorten haastatteluissa esiin tulleet tiedot anonymisoidaan niin, ettei yksittäisen nuoren henkilöllisyyttä voi tunnistaa aineistosta. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan
niiltä osin, kuin niitä käytetään opinnäytetyössä. Litteroinnit voidaan liittää opinnäytetyön perään anonymisoituna koosteena myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Litteroinnin jälkeen alkuperäiset äänitteet tuhotaan.
Suostumuslomakkeet säilytetään erillään opinnäytetyöstä. Niiden arkistoinnista vastaa
opinnäytetyön tekijä. Suostumuslomake tehdään kahtena kappaleena ja toinen jää
opinnäytetyön tekijälle ja toinen haastateltavalle henkilölle.
Ohjaajille ja asiantuntijoille:
Esiinnyn omalla nimellä aineistossa kyllä ___ ei ____
Helsingissä ____/____ 2019
______________________________
______________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Anna Holopainen
etunimi.sukunimi@student.hamk.fi
puh. XXX XXX XXXX
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä, YAMK
HAMK, Visamäki
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Kohderyhmän rajauksen merkitys

Liite 6

Mikä merkitys kohderyhmän rajaamisella oli?
N: … tietynlainen kynnys … on niin katu-uskottava laji … täällä kun on niin
paljon ihmisii niin jotenki myös kynnys siihen et menis sinne (viittaa harrastuspaikkaan) yksin töhöilemää ni tavallaan nyt on ollu se turvallinen
paikka mis on saanu harjotella…
N: … valitettavasti ne on aika miesvaltaisia et vaik mä oon ihan siis niinku
mä oon parinki kaupungin ja parin maan niinkun (viittaa lajiin) skenessä
aika messissä … ja kaikki mun kaverit (viittaa lajin harrastamiseen) mut se
on niin miesvaltanen homma et siihen on hirveen vaikee päästä sisään..
N: … olin tosi ylpee kesällä itestäni kun uskalsin mennä yksin (viittaa harrastuspaikkaan) … hirvee kynnys yksin mimminä mennä sinne.. ehkä
niinku molemmat et se on se tytöille ja muun sukupuolisille mut et myös
se et se on se aloittelijoiden ryhmä..
N: … et jos nyt näin jäkikäteen miettii niin emmä tiiä et lähtisinks mä sellaseen … ainakaan niinku hyvin miesvaltaiseen ryhmään .. kyl se on ollu
jotenki tosi tärkee et toi on ollu tollanen…
O: … ku skeittaaminen on niinku tietysti mies… no ei nyt voittoinen mut
semmonen et ne ottaa paljon tilaa ja tälleen niin sit se niinku voimaantuminen tuli mieleen siit…
O: … et kun suhun … muualla jotenki kohdistuu … kauheesti sellasia … oletuksia ja jotain … ennakkoluuloja esimerkiks jos on … ei-binäärinen niin sit
et sinne sai tulla semmoseen … vapauteen ja sellaseen että täällä niitä ei
oo ja täällä mä tavallaan jotenki oon … niistä irrallaan ja sit samalla saan
olla … just sitä mitä oon et noi … molemmat puolet tulla nähdyksi … sellasena kun on ja sit toisaalta tulla tietyllä tavalla.. hyvällä tavalla näkymättömäksi ja semmoseksi … että … ei jotenki koko ajan oo jonkun … arvioivan katseen kohteena…

99
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Liite 7

O: … mä halusin tehdä semmosta toimintaa mikä … jotenki … pystyis
…purkamaan … semmosii stigmoja ja et saada … sukupuolivähemmistöjä
… et niillä ois jotain paikkoja … koska … jotenkin koen … ja niinku se onkin
et ihmisiä syrjäytyy niin et niillä ei oo mitään toimintapiirii eikä mitään
mahollisuuksii … mennä mihinkään…
O: … jos ei … suoraan sanota jotain … mut sit se heijastuu tavallaan niis
semmosis niinku ... piiloaggressiivisuutta pidetään semmosena terminä
joka niinku et sanotaan jotain tiedostamatonta … mikä niinku loukkaa toisien … olemassa oloa jollain tavalla … transfobinen tai homofobinen ..
mut ihmiset tekee sitä tiedostetustikin … et sanoo tiedostamalla semmosia asioita joit me normaalisti pidetään piiloaggressiona… ja ne … ne tekee sitä rajanvetoo itsen ja toisen .. mä oon paljon kohdannut semmosta
et mulle on sanottu … semmosia asioita että mitkä niinku tietää et ton ihmisen älykkyys on sillä.. et se ymmärtää mitä se sanoo … mut sit se ihminen ketä tekee sen niinku tarkotuksella … ja ne tietää sen myöskin silleen
että .. et mä oon puolustuskyvytön siihen … koska ne voi sit vetoo siihen
et… emmä tajuu…
O: … niin kauan kun on paljon sellast niinku normittavaa ja normatiivista
ilmapiiriä sekä niinku tos työssä mitä mä teen (viittaa toiseen organisaatioon) että niinku täs tanssin kentällä ni niin kauan tarvitaan … erityisryhmiä että olisihan se ihanaa elää maailmassa missä kaikki vois mennä
kaikkialle mut vielä kun se ei oo mahdollista…
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O: … ja miten mä huomioin sukupuolisensitiivisyyden niin mä yritän olla
silleen ... silloin kun ihminen esimerkiks … tietää … transnaisen sukupuolen että se on … nainen niinku et se on selvää et se ei oo nonbinary niin sit
se on mun mielestä ok se on niinku ihmisten … identiteettii ... tukeva asia
… kun tota niin jos.. onneks meillä nyt ei oo pronomineja suomenkielessä
et se on niinku silleen helppo mut jos olis… nii sit … tavallaan sitä … mietittäs sitä laajemmin sitä käytetäänks me they them vai niinku … mut et se
on paljolti sitä et mä niinku puhun tyypeistä ja niinku silleen et vältän
semmosta niinku suoraa sukupuolittamista ... termistöö kenestäkään jota
mä en niinku varmasti tiedä sitä et mikä ton ihmisen niinku semmonen
kokemus omasta niinku olemassa olosta on…
N: …niin mun mielestä kun … siellä on koko ajan semmonen kiva sensitiivisyys ja kiva rentous messissä…
O: …ehkä … pitäs … sit miettii sitäkin et jos haluu … puhuu jostain aiheesta niin sit jo etukäteen valmistelee edellisellä kerralla et hei mä haluisin keskustella tällasesta aiheesta, onks se teille ok?... ja … sit … lähestyy
sitä sitä kautta et ei vaan sit yhtäkkiä: hei mulla on tämmönen aihe (nauraa) sellai niinku kaikki on silleen et mitä tapahtuu…
O: …mä en tiedä tää on varmaan semmosta koko ajan sellasta niinku oppimista niinku … ehkä sitä tulee … ohjaajana silleen ite niinku jotenkin
herkemmäks … mut … et se niinku opettaminen … se on … tietyl tavalla
semmonen rooli ja … siinä voi heittäytyä siihen rooliin niin sit niinku miettii … että … minkälainen rooli on tänään … että olla silleen ehkä herkkä …
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Haastatteluaineistoja turvallisemman tilan ja ryhmän teemasta
Miten turvallisemman tilan periaatteet käytiin läpi?
O: … just puhuttiin siitä että miten me otetaan se esille siellä meidän sitte
pajassa kans sitte ja tälleen mut sit se käviki aika luonnollisesti sit ku (viittaa koordinaattoriin) oli siellä paikan päällä niin sit niinku yhessä sit siinä
alkuun ku esiteltiin ittemme ja kerrottiin mikä on meininki ja tälleen sit
käytiin nää periaatteet läpi kanssa siinä yhteydessä…
Mitä periaatteet merkitsevät?
N: …no mun mielestä noi kuulostaa siltä et kaikkien vaan pitäis tietää
nämä ja ne ois niinku itsestäänselvyyksiä kaikille mut ei ne oo … et must …
tuolla meidän ryhmässä niin ei siellä … kukaan ollu silleen että nämä ei
ois jotenki itsestäänselvyyksiä et kaikki oli kyllä tosi silleen fiksuja siinä
suhteessa …
O: … on …. tärkeetä niin noi lähtökohtasestikin … vaikka mulla ei olis tässä
tätä näin ((näyttää paperia)) niin allekirjoitan sen…
O: …joo kun nää on mulle silleen muualta niin tuttuja että vaikka en olisi
niitä ihan samalla tavalla kirjoittanut auki niin nää on kaikki jotenki sellasia mihin mun koko toiminta perustuu..
N: …siis nää on niinku sellasia arvoja mitä ite haluu noudattaa ja pyrkii
noudattaa ja jotenki.. toivoo et kaikki niinku kunnioittas kaikkii ja se et
tämmöset asiat tulis turhaks et näit ei tarvii käydä läpi…
N: … et jos asiallisesti käyttäytyy toista kohtaan niin… tai siis se on tyhmää jotenki että tämä ei oo jo niinku normi.. vaan niinku niitä just joudutaan käymään läpi … ois tosi tärkeetä ... saada niinku normalisoitua nämä
asiat silleen et kaikki … vaan kunnioittais toisia ja nämä ois itsestäänselvyyksiä…
N: … se on ollu aiemmin ehkä mitä mul on ollu se just se et siin on ollut
sitä turvattomuuden tunnetta aika paljon täs oli kiva et se oli niinkun et se
oli linjattu et se oli niinkun .. tää oli just se matala kynnyksisyys ja se turvallisen tilan periaatteet …
N: … ehkä välillä huomas et tuli semmoi tietynlainen sosiaalinen pelko et
miltä mää näytän… et tavallaan miten tyhmää se on et ku toi nimenomaan pitäs olla se turvallinen paikka missä kaikki alottaa sieltä samalta
tasolta ja me ollaan siellä yhdessä ja me tuetaan toisii nii silti huomaa et
ei ikinä saisi verrata itteesi muihin mut siellä … muutamat mimmit oppi
tosi nopeesti juttuja et miten toi osaa kaiken ja mä en osaa mitään ja sit
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pari kertaa just oli vaikka jotain (harjoituksia, joissa muut katsoo ja odottaa) … et mä olen ihan nolo .. mä olen ainoo ketä ei osaa et ei saisi miettiä sillai et tekee vaan sitä omaa juttuu eikä siellä ketään mua arvostele
emmätiä ei ketään kato et toi on nolo .. et me ollaan siel yhdessä niin tavallaan päästäisi irti niistä ajatuksista…
Millaista on olla turvattomassa ryhmässä?
N2:… kyllähän se jos on semmonen turvaton olo tai semmonen niin mä
ainakin varmaan oon hiljaa.. emmä sano mitään emmä tee kauheesti mitään.. toki se vaikuttaa ja sit jos on semmonen niinku tai tuollakin oli
niinku hyvä olla ja näin niin kyllä siellä nyt kehtaa töhöillä ja vähän niinku
jos ei joku onnistu ni siellä olla niinku ei tästä tuu mittään.. et kaikki tunteet sallittuja ja näin niin ei semmosia ehkä niinku kauheesti kehtais sitte
näyttää ellei ois semmonen olo että on turvallinen…
N1: riippuu tietysti varmaan siitä harrastuksesta et mitä on tekemässä
mut jos miettii just tätä (viittaa lajiin) niin se et jos ei olis turvallinen olo
niin ei varmastikaan haluais mennä yksin muiden eteen tekee jotain ja
näyttäytyy silleen yksin et.. varmasti vaikka usein on vaikee olla hiljaa
(nauraa) niin olis silleen hissuksiin ja yksin yrittäisi selviytyy et kohta tää
tunti on ohitte..
N2: vähä johonki nurkkaan piiloon et näkymättömäksi vaan..
N1: nii et ei pystyis niinku nauttii siitä harrastuksesta et siel ei olis sellanen miellyttävä olo …
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Liite 10

N: … ei oo oikeestaan mitään muistikuvaa et oisin ollu sillai pahasti ahdistunut koko niinku millään niillä kerroilla et se kertoo ehkä siit et miten se
.. sen ilmapiirin niinkun vakaudesta ja siitä rentoudesta et se oli .. ok…
N: oikeestaan aika sama et varmaan ekaa kertaa kun mentiin niin sit keskenään pohdittiin et onkohan tää kuinka ohjattuu … ja pohdittiin et miten
se käytännös menee mut en mäkään tosiaan odottanut et nyt on joku et
nyt opetellaan tää ja nyt opetellaan tää … vaan ihan silleen niinku avoimin mielin et sinne vaan mennään…
K: … no ite nuorten kanssa työskennellessä toimiva tapa on olla myös se
että et niinku … et tavallaan antaa ohjat nuorelle myös ja se että jotenkin
näyttää sen että on ite inhimillinen ja tavallaan … tietenki pyytää anteeksi
jos mokaa… mutta myös sen, että … ehkä niinku tietyllä tavalla heittäytyy
vähän jotenki jotenki niinku .. tietämättömämmäksi kuin on [ei nyt]..
H: [mmm]
K: ehkä niinku sukupuolen moninaisuuden teemojen kanssa mut silleen
tavallaan semmosen tekemisen kanssa että niinku pyytää vaikka joltain
nuorelta tai osallistujalta apua et hei voitko, voitsä auttaa mua tekemään
tätä… nii jotenkin tommosiakin juttuja nin ne saa sit niiku … voi saada sen
osallistujan tuntemaan ittensä jotenkin tärkeäksi ja et semmoseks niinku
… että saa sitä tilaa siellä…
O: … varsinki se kirjotusviikonloppu ku siel oltiin porukalla siellä Oranssilla ni ehkä jokanen aikalailla keskitty siihen omaan niinku tekemiseensä
… kyl me toki sillon lauantaina ku käytiin läpi just niinku niit tekniikoita ja
ja räppäämist ylipäänsä nii siinähän me porukassa oltiin ja tälleen mutta..
… mut en tiiä .. niit kiinnosti oikeesti se … aihe tai että ne oli tullu sinne tekemään mut et ... emmä silleen huomannu että olis vaikka esimerkiks kukaan siit porukasta et ne olsi vaikka keskenänsä … niinku alkanu kaveeraamaan …
O: … pitää käydä … semmonen katsekontakti ja semmonen et se on
niinku: ”okei sä lähet, hyvä, moikka, et miten sä pärjäät?” Ja sillee ja sit
jos tulee … joku paha olo tai semmonen niin sit voidaan puhuu…
O: … et oli kyl selkeesti ihmisiä joille se oli ihan tosi tosi vaikeeta niinku
olla siellä … mä kyl sanoin että … aina saa olla osallistumatta niinku mihinkään vaikka kaikkeen voi periaatteessa valita olla osallistumatta…
O: … mun mielestä oli semmost että ihmiset saatto lähtee niinku siel oli
yhet sellaset jotka oli niinku kaverit jo valmiiks sit ne aina tuli yhessä ja
niinku lähti yhdessä mutta tota ja heille se oli varmaan tosi merkittävä
myös semmonen niinku kaveruuden vahvistumiskokemus että tuli yhessä
sinne et he oli monesti esim. pari niinku niis harjotuksissa niin he on varmasti saanut kyl tosi paljon siihen heidän niinku ystävyyteen myös mut
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kyllä mä mielestäni näin kyllä et ihmiset lähti myös niinku silleen uusien
tuttavuuksien kanssa sieltä että oli tosi kiva, kivasti kaikki suhtautu toisiinsa että oli niinku tosi hyvä se henki…
K: … no keväällä mä luulen että ei ollu hirveesti mitään semmosta että
jotku ryhmät on saattanu miettiä sitä etukäteen… mutta että nyt syksyllä
ollaan kyllä… ohjaajille ohjeistettu … et se rakenne ois hyvä ja oon kuullu
myös silleen niinku palautetta osallistujilta.. ainaki yhestä ryhmästä et …
on niinku.. on selvästi … kiinnitetty huomiota siihen rakenteeseen ja et se
on ollu tosi hyvä juttu …
N: sillon (ensimmäisellä) kaudella oli jonkun verran sitä et muut odottaa
ja yks tekee mikä on tosi stressaavaa et kaikki kattoo ja sit sä saat vaan
sen yhen vuoron ja sit sä taas oot siinä jonossa…
N: … tosi hyvä ja kannustava mut ei kuitenkaan liian semmonen opettajamainen et nyt tehdään näin ja jonossa menkää tälleen näin.. vaan siis
semmonen just että rento ja haluaa auttaa ja voi mennä pyytää apua...
mun mielestä tommonen ohjaustyyli sopii tuohon paljon paremmin…
O: … ne ei oo varsinaisesti ees niinku harjotuksia että täällä on nyt tämmöinen harjoitus mikä jotenki pitää suorittaa vaan että ne on niinku ehdotuksia eli mä ehdotan jotain niinku työskentelyä ja jos se lähtee kiinnostamaan siihen voi tarttua tai sitten ei … mitään ei oo pakko tehä … vaan
et se on ihan yhtä arvokasta olla siellä läsnä esimerkiksi todistajana tai
ihan muuten vaan siellä paikalla kuin et jos osallistuu … kaikki tällaset on
niinku hirveen tärkeitä koska sit ihmisille tulee semmonen olo että.. tai toi
just vahvistaa sitä kokemusta et se on … ryhmäläiselle sitä et se on hänelle niinku tila tarkoitettu ja sitä mä myös siellä jotenki toistin aina että
muistakaa että tää on niinku teille tää aika että te ootte nyt kaks tuntia
täällä tekemässä niinku teille itsellenne jotakin et ette kellekkään
muulle…
K: …mitään niinku haastavia tilanteita tai ees tai vaikka niinku ees jotain
ihania tilanteita et on ollu joku tosi hyvä kerta niin oon niinku kannustanut heitä myös ottamaan yhteyttä sen niinku sen asian tiimoilta …
N: …no se ihan eka justiin oli vähän semmonen varmaan epätietoinen
itellä ja myös ehkä niinku kaikilla muilla ja niinku ohjaajilla myös et oli vähän levällään se meininki enemmän että sitte taas jos vertaa siihen toiseen kertaan sillon ko alotti ja ties ite jo vähän mitä on tulossa ja sitte oli
heti ohjaajatki oli heti jotenki tosi paljon enempi .. sit silleen et neki tiesi
että mitä niinku kannattaa tehdä ja mikä toimii ja mikä ei..
N:… niin kyllä se ihan selkeesti niinkun on hitsannut sitä ryhmää ja huomaa et jengi enemmän juttelee (viittaa harrastuspaikkaan) ja on vuorovaikutuksessa et kyllä siin on niinku ihan merkittävä ero tapahtunut…
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N2: … ja sekin et jos lenkkeilee vaikka tai jotain niin sä oot kuiteski aika
paljon yksin siinä niin sit on kiva et jos on joku tommonen harrastus missä
ollaan ryhmässä tai näin … niin se on mukavampaa silti et siinä on sitä
porukkaa ympärillä ja tsempataan toisia..
N1: ja sit me ollaan aika paljon puhuttukin treeneissä et vaikka tehdään
yksilöllisesti niin se on silti tosi yhteisöllistä ja en tii.. ei voi sanoo joukkuelaji mut ollaan kyllä puhuttu siitä et on se henki ja just tsempataan ja
muut on siinä ympärillä…
O:… joo se vähän vaihteli koska joskus mulla oli sit semmosia pidempiä
harjotuksia mitkä vei sen koko ajan mut mä pyrin siihen et ainakin lopussa on sellanen niinku purkurinki aina ei ehitty pitää sitä alussa yleensä
mä pyrin kuitenki silleen vähän tunnustelee et mitä ihmisille niinku kuuluu
ja niinku kerroin yleensä tunnin aluks mitä tulee niinku tapahtumaan
mikä on niinku se päivän teema ja mitä tehdään, joskus ollaan pidetty
ihan semmonen alku enemmän pidempi niinku alkukeskustelu esim.
ekalla kerralla…
Kaksi nuorta pohti myös keinoja, kuinka ryhmässä tulisi puuttua epäkunnioittavaan käytökseen esimerkiksi sekaryhmissä.
N1: … jos on joku sellanen sekaryhmä missä on myös miesoletettuja mukana niin tavallaan ei lähe dumaa ja syyllistää niitä.. vaan jotenki silleen
tasa-arvosesti huomioi kaikki ja sit jotenki silleen hienosti ujuttaa nää
hommat sinne mukaa… ja myös ehkä et jos huomaa jotain niin epäkunnioittavaa tai jotain huonoo käytöstä niin sit ottaa sivuun ja juttelee siitä
eikä silleen et koko ryhmän edessä niinku häpeäpaaluun että nyt ei…
N2: joo se harvoin toimii..
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Liite 11

O: … sit tää kuka ikinä olikaan osallistujana niin aina yksitellen sit niinku
käytiin läpi et se oli tosi hyvä mun mielestä päästiin just nimenomaan yksitellen sillee keskittymään joka ikisen omaan kappaleeseen ja et ne sai sit
tuotuu parhaansa.. mä luulen et se olis voinu et jos siin ois ollu koko porukka… niin et sit se jännittäis vähän liikaaki …
O: … sitte kun on se esiintymisvalmennus ja sit se itse esiintymistilanne
niin siinä sit voisin kuvitellakin et ehkä sit se porukka alkaa just kannustaa
toinen toisiansa … kun ne on kaikki samal viival sit siin vaihees menos
ekaa kertaa esiintyy… et siin on ihmisii jotka niinku sitten on kuulemassa
sua niin se on vaan hyvä olla sellastaki kokemusta sitte vähän et joku on
kuullu sun räppäävän ja tälleen… niin et hyppää vaan kylmiltään sinne …
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Liite 12

O: … ja sit siinä ollaan pystyssä tukena kanssa silleen et on niinku tälleen
et haetaan et mä aina silleen otan toisest käsist kiinni silleen et mis sun
kroppa on siellä et oot sä siellä niinku följys ja joskus ihmiset on ihan
niinku hajallaan siinä sit niinku et mä en saa niinku semmosta vastapintaa niinku… silleen toisen kehosta tai sit se niinku ai täs mä oon joo ..
heh.. sellain kun tota mä tiedän et noi kundit kun ne opettaa niin ne on
pistänyt ne tyypit sinne rampille et miks et sä tuu sieltä (nauraa) tiäksä …
O: … harjoitellaan vaikka lattian poikki menemistä … tietty kehon osa
niinku johtaa niin sit mä aina annoin … jotain vaihtoehtoja että et jos ei
vaikka pysty menemään lattiatasolle niin sitten voi tehdä kaikki pystyssä
… et pointtina ei oo se et jotenki pystyis tekemään jotenki mahdollisimman taidokkaasti tai hienosti jonku jutun vaan että tutkii sitä omaa niinku
anatomiaa et miten niinku mun liike muuttuu jos jos mun käsi johtaa tätä
liikettä…
O: … antaa … mun mielestä semmosen erilaisen mahdollisuuden niinku
olla just sen oman kehon kanssa mitä ei välttämättä muualla tule koska …
tosi monessa liikuntaharrastuksessa on kuitenki sellaset tietyt niinkun..
jonkinlaiset normit mihin se rakentuu vaikka joku jooga … niin eihän sinne
nyt voi mennä niinku kuitenkaa ihan kuka tahansa vaikka siitä halutaan
hirveesti puhua et sekin on jotenki kaikille mutta.. mutta sielläkin on …
tietyt periaatteet miten siellä tehdään ja seurataan … tietynlaisia liikesarjoja ja näin niin sitten … tää on must hirveen sellanen jotenki lempeä ja
mahdollistava tapa liikkua…
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Liite 13

O: … ihmiset sit kokee sellasia asioita et niinku löytää kehoaan siellä uudella tavalla ja pääsee jotenkin käsiks omaan kroppaansa siinä et ku se on
niinku niin kehollista toimintaa kun voi vaan joku asia olla niin sit siin
niinku mietitään kaikenlaisia nyanssei miten olkapäät vaikuttaa nilkkoihin
ja mitä me niinku sit niinku… se on kivoja juttuja tulee kyl sillee niinku
mitä ihmiset sit sanoo ja antaa palautetta niin tollassiist asioista niin se
on jotenkin kivaa…
O: … ne ketkä oli viimisellä kerralla ja antamassa palautetta esimerkiks
niin oli näitä mun … vakkariryhmäläisiä niin sit jotenki niinku kauheen paljon he oli niinku tykänny ja he oli ehkä käyny aiemmin jossain niinku semmosessa enemmän niinku semmosessa tanssikouluympäristössä joskus ja
oli kokeneet just että ei niinku ei pysty menee sinne ja sit myöskin että jotenki kuvailivat esim. sellasta et aina kun oli joku tanssitunti niin tuli aina
sitä ennen semmonen et emmä niinku haluu mennä tai en jaksa mennä
tai … et jotenki se ei ollu ihan mutkatonta se sinne meneminen ja sit kuitenki he tuli aina tonne et jotenki toi oli semmonen niinku kiva juttu mitä
odottaa mikä harrastuksen pitäiskin olla …
O:... ihmiset koki ensinnäkin itsestä niinku jotenki löyty tosi jotenki yllättäviä juttuja ja jotenki … se oli koettu kauheen niinku terapeuttiseksi ja semmoseks voimaannuttavaksi mut myös että oli kokenu hirveen niinku
suurta läheisyyttä siihen pariin ja jopa semmosta niinku intiimiä suhdetta
kun on niin jotenkin et siinä oli päässy lähemmäs toista kun ehkä niinkun
muuten koska se on niin semmonen harvinainen tila jotenki olla niinku
puoli tuntia hiljaisuudessa ja todistaa kun toinen niinku liikkuu silmät
kiinni siis on tää liikkuja niinku jotenki et se oli koettu niinku tosi merkitykselliseks…
O:…ja monet ihmisistä sanoo myös et tulee niinku sille toisellekin kurssille
niin se on ihanaa, tosi ihana viesti siitä että se on koettu tosi hyödylliseksi
ja voimaannuttavaksi ja että sitä on haluttu niinku jatkaa...
Tanssikurssista oli annettu ohjaajalle rohkaisevaa palautetta osallistujalähtöisyydestä toiminnan ohjaamisessa.
O: … mun ainoo tavote on se et mä tarjoon heille niinku semmosen paikan
niinku toteuttaa itseään ja löytää se oma tanssi ja toki mä saan sillä työkokemusta samalla ja jotain niinku mä saan valtavasti siitä niinku heidän
prosessin seuraamisesta totta kai mut et se motivaatio ei oo sellasessa
jossain niinku että minä täältä ylhäältä nyt annan jotakin vaan se kaikki
on niinku enemmänki heistä niinku lähtösin niin sitte siit sai jotenki tosi
kivaa palautetta et ihmiset oli kokenut sen juuri sellaisena..
Nuorilta kysyttiin mikä oli parasta harrastustoiminnassa:
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N2: …parasta oli mennä vaan … ja sitten aluksi on vähä sillee et lähteekö
vai eikö lähe ja sitte kuiteskin sinne aina menee ja on niin mukavaa ja ihanaa ja se oli niinku vaan siis kiva saaha jotain … tommosta harrastustekemistä niin..
N1: …varmaa itellä se et sit (viittaa kauden loppuun) rupes oikeesti huomaa et on kehittynyt niin sit se jotenki onnistumisen tunne ku sä oot hinkannu jotai juttuu ja sit se oikeesti menee niin sit jotenki tosi fiiliksis… et
nyt huomasi et jotenkin onkin semmonen pohja minkä päälle voi lähtee
rakentaa ja kokeilee vaikeempia juttui… onnistumisen tunne on ollu parasta…
O: … se semmonen niinku fyysinen yhessä tekeminen viel niinku jotenkin
… ehkä sit avaa ihmisii silleen eri tavalla kun semmonen niinku joku manuaalinen kirjottaminen tai … et siin tulee … jonkinlainen semmonen
yhessä tekemisen meininki …

