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Menetelmäoppaan esittely
Monet maahanmuuttajaäidit jäävät vaille sosiaalista osallisuutta ja tehokasta
kotoutumista. Erityisesti, jos he joutuvat valtion tukeman kotouttamisajan
jälkeen selviytymään pelkästään tavallisimpien kunnan tarjoamien palveluiden
avulla. Tämä vaikeuttaa yhteiskuntaan osallistumista, sopeutumista,
kouluttautumista ja lopulta myös työllistymistä. Näistä syistä tarvitaan lisää
joustavia,
voimaannuttavia,
yksilöllisiä
ja
sektorirajat
ylittäviä
palvelukokonaisuuksia äitien osallisuuden ja työllistymisen tueksi.
Erityisen suuressa syrjäytymisvaarassa ovat lähiöissä asuvat kielitaidottomat
kotiäidit, joilla ei ole laajoja verkostoja. Tasa-arvoinen arki kotoutumisen
tukena -hankkeen kohderyhmään kuuluivat maahanmuuttajataustaiset naiset
ja heidän perheet sekä nuoret naiset, jotka ovat olleet pitkään Suomessa ja
etsivät paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Ryhmätyöskentelyyn suunniteltu menetelmäopas on tehty pilotointi ryhmien
pohjalta. Se sopii hyvin työkaluksi maahanmuuttajanaisten parissa tehtävään
työhön. Oppaasta löytyy monipuolinen kattaus toiminnallisia menetelmiä,
kuten maalaamista, teatteria ja alkulämmittelyleikkejä. Oppaaseen on koottu
monien toimijoiden ja hankkeiden menetelmiä, jotka sopivat hyvin
kohderyhmälle. Oppaan menetelmiä voi hyödyntää kokonaisuutena tai napata
vain tarvittavia osia.
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Menetelmien tavoitteet
Miten meistä tulee sellaisia kuin olemme? Siihen vaikuttaa vahvasti se,
millaisessa ympäristössä elämme, millaisessa koulussa opiskelemme, millainen
on meidän perheemme, ystävämme sekä yhteisöt joihin kuulumme. Mitä
tapahtuu, kun kaikki tai osa näistä asioista häviävät, ja henkilön tulee aloittaa
alusta? On vaikeaa selvitä uudessa tilanteessa yksin. Tämän takia
maahanmuuttajat, uudet yhteisön jäsenet, tarvitsevat erityistä tukea ja apua.
Näiden menetelmien avulla maahanmuuttajanaisten kanssa työskentelevät
voivat helpottaa kohderyhmän sopeutumista uuteen kotimaahan sekä tukea
identiteetin kehittymistä kahden kulttuurin välissä.
Tähän, maahanmuuttajanaisten parissa työskenteleville tarkoitettuun
työkaluun on koottu erilaisia menetelmiä. Menetelmien tarkoitus on tukea
yksilön voimaantumista vahvistaen hänen identiteettiään, ymmärrystä uudesta
ympäristöstä (suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri) sekä antaen eväitä käsitellä
naiseutta, sukupuolta ja seksuaalisuutta sekä perhe-elämää Suomessa.
Menetelmäopas on tehty osana Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa
Sateenkaari Koto ry:n Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanketta.
Hankkeen tavoitteena oli edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista
kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa suomalaisesta
yhteiskunnasta. Tavoitteisiin pyrittiin järjestämällä matalan kynnyksen
toimintaa Sateenkaari Kodon Opetuskoti Mustikassa Turun Halisissa ja
Kaarinan Hovirinnassa, pitämällä menetelmäoppaan teemaryhmiä Turun
lähiöissä ja Kaarinassa sekä kouluttamalla maahan muuttaneista ja heidän
parissaan työskentelivistä naisista vertaisasiantuntijoita.
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Ryhmien ohjaaminen
Ideaali ryhmäkoko on viidestä kymmeneen naista. Viisi naista on minimi, jotta
ryhmä onnistuu suunnitellusti. Liian ison ryhmän vaarana on, ettei osallistujien
välille synny vaadittavaa luottamussuhdetta ja ryhmäytyminen epäonnistuu.
Onnistunut ryhmä vaatii suunnittelua. Ryhmien suunnittelussa on tärkeää
ottaa huomioon lastenhoidon järjestelyt, missä toimintaa järjestetään (sijainti)
sekä suomen kielen taito. Hankkeessa ryhmiä järjestettiin Sateenkaari Kodon
päiväkodeissa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa. Paikalle järjestettiin
tarvittaessa lastenhoitaja. Ryhmät on hyvä järjestää kohderyhmälle jo
entuudestaan tutuissa tiloissa, ettei tuntematon ja liian kaukana sijaitseva tila
luo lisäkynnystä osallistumiseen. On hyvä kartoittaa etukäteen tai viimeistään
ensimmäisellä tapaamiskerralla osallistujien suomen kielen taitotaso. Ryhmiä
pystyy hyvin räätälöimään kielitaitotasolle sopivaksi.
Hankkeessa ryhmiä järjestettiin kaikenikäisille maahan muuttaneille
kotiäideille. Ryhmissä huomattiin, että menetelmäoppaan kokonaisuus toimii
paremmin maahan muuttaneiden nuorten aikuisten naisten kanssa. Vain
muutamat menetelmät sopivat maahan muuttaneille kotiäideille ja kaikille
ikäryhmille yhdessä, sillä osa aiheista saattaa olla haasteellisia keskustella
vanhempien naisten kuullen.
Jokainen tapaamiskerta kestää kaksi tuntia. Ryhmä aloitetaan aina
alkulämmittelymenetelmillä. Niiden tavoitteena on lisätä osallistujien
energiatasoa ja parantaa vireystilaa, saada heidät liikkumaan ja ryhmäytymään
sekä varmistaa, että jokainen on valmis tapaamiskerran muihin aktiviteetteihin.
Ryhmät lopetetaan aina “positiiviseen rinkiin”. Ringin ajatuksena on päättää
kerta aina positiiviseen tunnelmaan ja nivoa ryhmää paremmin yhteen.
Ohjaajan roolina on ylläpitää keskustelua ja ohjata osallistujat aktiviteetin
pariin. Tärekää on muistaa, ettei kyseessä ole oppitunti vaan vapaa-ajan
mukava aktiviteetti, jossa on rento ilmapiiri.
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TUTUSTUMINEN JA KARTOITUS
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi
teemaryhmän tavoitteet ja teemat,
tutustutaan ryhmän jäseniin ja
ryhmäydytään.
Lisäksi
halutaan
kartoittaa ryhmäläisten odotuksia ja
toiveita teemaryhmästä. Viimeisellä
kokoontumiskerralla voidaan palata
näihin odotuksiin ja toiveisiin, ja
miettiä miten ne saavutettiin tai
saavutettiinko.

Mukaan
Papereita
Tusseja
Liimaa
Lehtiä
Saksia
Valmiiksi leikatut jalka, käsi
ja sydän -paperit
Haastattelupohjat
(liite 1)
Iso kartonki
Kuvia lopetusrinkiin (liite 2)

Tutustumisleikkejä
Haastattelu
(valmiit kysymykset liite 1).
Jaetaan ryhmä pareihin, jotka
haastattelevat
toisiaan.
Haastattelun
jälkeen
parit
esittelevät toisensa koko ryhmälle.

Nimi ja sana
Sano oma nimi ja sana, joka alkaa
samalla kirjaimella kuin oma nimesi.
Käydään muutama kierros niin, että
pitää muistaa jokaisen nimi ja sana.

Kuvakollaasi
Osallistujat saavat tyhjän paperin, johon leikkelevät kuvia, jotka kertovat heistä
tai jotenkin miellyttävät silmää. Kollaasien askartelun ajaksi taustalle voi
laittaa soimaan musiikkia. Lopuksi jokainen voi esitellä oman kollaasin ja näin
kertoa itsestään.
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TUTUSTUMINEN JA KARTOITUS
Jalka, käsi ja sydän -menetelmä
Tämän menetelmän tavoitteena on miettiä omaa hyvinvointia, jaksamista,
sosiaalisia suhteita ja toiveita tulevasta – kartoittaa ryhmäläisten voimavaroja.
Jaa jokaiselle osallistujalle yksi jalka, käsi ja sydän sekä kynä. Osallistujat
saavat vastata alla oleviin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko
vastata. On parempi, jos ryhmä pystytään järjestämään tilassa, jossa jokaisella
on mahdollisuus omaan rauhaan. Ohjaaja kiertää jokaisen osallistujan luona
auttamassa, jos kysymysten ymmärtäminen on vaikeaa.
JALKA: Arki ja
hyvinvointi.

KÄSI: Sosiaaliset
verkostot.

Mitä sinulle kuuluu? Oletko
jaksanut tehdä kotitöitä ja
olla lasten kanssa? Mitkä
asiat auttavat sinua
jaksamaan arjessa? Mitä
hyviä asioita sinun
elämässä on juuri nyt?

Onko sinulla hyviä ystäviä?
Ketkä ihmiset ovat sinulle
tärkeitä? Ovatko sosiaaliset
suhteet sinulle tärkeitä?

SYDÄN: Odotukset ja
tulevaisuus.
Millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on
tulevaisuudesta? Millaisia unelmia
sinulla on? Mitä odotat tältä ryhmältä?
Miksi lähdit mukaan tähän ryhmään?

Ohjaaja kerää kaikkien laput niin,
ettei näe vastauksia. Vastaukset
käydään läpi nimettöminä ja
liimataan isolle kartongille
kollaasiksi.
Lopuksi keskustelua vastauksista.
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TUTUSTUMINEN JA KARTOITUS
Lopetusrinki
Tämän menetelmän tavoitteena on tehdä lyhyt yhteenveto kyseisestä
kerrasta, kuulla millaisia ajatuksia kerta herätti. Lisäksi on mukava
lopettaa kerta positiivisiin kommentteihin toisista.
Aloita asettamalla kuvia (liite 2) pöydälle. Jokainen saa valita yhden kuvan
ja kertoa, miksi valitsi juuri sen kuvan. Ohjaaja voi valita jokaisella kerralla
eri teeman esimekiksi: mikä on oma olotilasi nyt? Millainen tämän
ryhmän tunnelma on? Mikä kuva kuvastaa parhaiten tämän kerran
keskusteluja ja aktiviteetteja?
Seuraavaksi jokainen valitsee vielä yhden kuvan pöydältä, jonka avulla he
voivat kertoa jotain positiivista vierustoverista. Lopuksi voi kysyä
suullisesti palautetta ensimmäisestä tapaamisesta.

Huom!
Jos osallistujien suomen
kieli ei ole vahva on hyvä
käydä läpi seuraavan
kerran teemaa ja antaa
kotitehtäväksi tutustua
teemaan liittyvään
sanastoon.
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PERHE JA VANHEMMUUS
Tällä
kertaa
käydään
läpi
vanhemmuutta
ja
perhettä.
Lisäksi tutustutaan suomalaiseen
näkemykseen
vanhemmuuden
rooleista
vanhemmuuden
roolikarttaa hyödyntäen.

Mukaan
Perheeseen liittyvät
kuvakortit (liite 3)
Vanhemmuuden
roolikarttapuut
(liite 4 ja 5)

Lämmittelyleikkejä
Connecting Eye
Seistään ringissä. Katso muita
osallistujia vuorotellen, jos sinulla
kohtaa katseet toisen ringissä
seisovan kanssa vaihda paikkaa ja
kättele ringin keskellä. Moni voi
vaihtaa paikkaa ja kätellä samaan
aikaan.

30 sekuntia
Osallistujien tulee siirtyä riviin
oikeaan järjestykseen sanomatta
sanaakaan. Aikaa on aina 30
sekuntia. Ensin mennään riviin
sen mukaan, missä kuussa on
syntynyt
tammikuu-joulukuu.
Seuraavaksi sen mukaan millä
kirjaimella
etunimi
alkaa
aakkosittain.
Kysymyksiä
voi
muokata ja keksiä lisää.

Kuvia vanhemmuudesta
Seuraavaksi herätellään osallistujia vähitellen päivän
teemaan. Laita vanhemmuuteen liittyviä kuvia pöydälle.
Jokainen saa valita yhden kuvan ja kertoa, mitä kuvassa
tapahtuu? Minkälaisia tunteita kuva herättää? Valmiita
kuvia liitteessä 3. Ne voi tulostaa ja laminoida.
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Videoita vanhemmuudesta
Dialogi nuorten ja vanhempien välillä (youtube)
Vanhempana Suomessa (youtube)

Vanhemmuuden roolikartta
Esittele ensin tyhjä puu, jossa on viisi lehteä (liite 4). Kysy osallistujilta:
Mitä ajatuksia sinulle herää, kun mietit vanhemmuutta? Mitkä asiat ovat
sinun mielestä tärkeitä vanhemmuudessa? Mieti viisi roolia, jotka kuvastavat
vanhemmuutta. Avuksi voi laittaa esille aiemmin käytettyjä kuvia.
Seuraavaksi esittele puu, jossa lehdissä lukee Suomessa määritellyt viisi
vanhemmuuden roolia (liite 5). Käydään tarkemmin jokainen kohta läpi ja
puhutaan suomalaisesta suhtautumisesta vanhemmuuteen ja sen
rooleihin. Näin osallistujat oppivat samalla suomalaisesta yhteiskunnasta,
perinteistä, kulttuurista ja tavoista.

OPETTAJA: arkielämän
taitojen opettaja,
mallin antaja, arvojen
välittäjä, tapojen
opettaja, perinteiden
vaalija, sosiaalisten
taitojen opettaja ja
kauneuden arvostaja

IHMISSUHDEOSAAJA:
keskustelija, kuuntelija,
ristiriidoissa auttaja,
kannustaja, tunteiden
hyväksyjä, anteeksiantaja/pyytäjä, itsenäisyyden tukija,
tasapuolisuuden toteuttaja,
perheen ja lapsen
ihmissuhteiden vaalija

HUOLTAJA: ruoan antaja,
vaatettaja, virikkeiden
antaja, levon turvaaja,
rahan käyttäjä,
puhtaudesta huolehtija,
ympäristöstä huolehtija,
sairaudenhoitaja ja
ulkoiluttaja

RAKKAUDEN
ANTAJA: itsensä
rakastaja, hellyyden
antaja, lohduttaja,
myötäeläjä, suojelija,
hyväksyjä ja hyvän
huomaaja
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RAJOJEN ASETTAJA:
fyysisen koskemattomuuden
takaaja, turvallisuuden luoja,
sääntöjen ja sopimusten
noudattaja ja valvoja, einsanoja, vuorokausirytmistä
huolehtija, omien rajojensa
asettaja

PERHE JA VANHEMMUUS
Keskustelua
Mitä ajatuksia nämä roolit sinussa herättävät? Onko suomalaiset vanhemman
roolit jotenkin erilaisia kuin omassa kotimaassasi? Miten vanhemmuuden
roolit ovat jakautuneet omassa perheessäsi vanhempien kesken?
Sinun vanhemmat kasvattivat sinua tietyllä tavalla. Mitä haluat tehdä samalla
tavalla/ mitä eri tavalla omien lasten kanssa?
Onko Suomeen muuttaminen vaikuttanut sinun
rooliin vanhempana? Ovatko lapset enemmän
yhteydessä suomalaisiin tai osaavatko paremmin
suomea? Vaikuttaako tämä jotenkin vanhemuuteen?
Minkälaista elämää sinä toivot omalle lapsellesi?
Ovatko lapsesi toiveet erilaisia?

Lopetusrinki
Aloita asettamalla kuvia pöydälle. Jokainen saa valita
yhden kuvan ja kertoa, miksi valitsi juuri sen kuvan
(kuvia liite 2). Ohjaaja voi valita jokaisella kerralla
eri teeman.
Seuraavaksi jokainen valitsee vielä
yhden kuvan pöydältä, jonka avulla he voivat kertoa
jotain positiivista vierustoverista.
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ELÄMÄ SUOMESSA
Tällä kertaa puhutaan elämästä Suomessa:
miten kotoutuminen on kullakin sujunut.
Tavoitteena on herätellä keskustelua erilaisista
tavoista ja poluista kotoutua sekä puhua
kulttuureista. Ajatuksena on myös antaa
vinkkejä
arjesta
selviämiseen
uudessa
ympäristössä.

Mukaan
Bingo (liite 6)
Sanomalehtiä
Kotoutumisen
kaari (liite 7)
Kotoutujan roolit
(liite 8)

Lämmittelyleikki
Bingo
(löytyy liitteestä 6): Jokaiselle osallistujalle jaetaan bingo -lappu ja kynä. Kaikki
aloittavat samaan aikaan kyselemään toisiltaan ruuduissa olevia kysymyksiä.
Kun kysymykseen vastataan myöntävästi kirjoitetaan vastaajan nimi siihen
ruutuun. Se osallistuja, joka saa ensimmäisenä kaikkiin ruutuihin nimen
huutaa “bingo” ja on voittanut kisan. Tarkoituksena on kysyä kysmyksiä
mahdollisimman monelta osallistujalta ja kerätä useita eri nimiä bingo lappuun.
Kotoutumisen kaari
Seuraavaksi herätellään päivän teemaan tutustumalla kotoutumisen kaareen.
(liite 7). Keskustelun apuna voi hyödyntää myös Kotoutujan rooleja (liite 8).
Kaaren avulla voi käydä keskustelua siitä, millaisia vaiheita yleisesti maahan
muuttaneilla on. Tämän jälkeen voi kysyä jokaiselta, miten heidän oma
kotoutumisprosessi on sujunut? Missä vaiheessa kaarta he kokevat olevansa
nyt? Mitkä asiat ovat olleet haastavia/helppoja? Miten vaikeista tilanteista on
päässyt eteenpäin?
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ELÄMÄ SUOMESSA
Lämmittelyleikkejä
"Prrrr” “Pukutu”
Osallistujat saavat esittää lintuja “prrr” ja “pukutu”. Kun ohjaaja sanoo “prrr”
osallistujien tulee seistä varpaillaan, laittaa nyrkit kainaloihin ja heiluttaa
käsiään. Kun ohjaaja sanoo “pukutu” kaikkien tulee olla täysin paikoillaan. Toista
lintujen ääniä ja nopeuta tahtia. Kuka pysyy mukana pisimpään?
Dancing on paper
Parille annetaan pala sanomalehtiä, jonka päällä heidän on määrä tanssia
ohjaajan taputtaessa ja musiikin soidessa. Kun musiikki ja taputus lakkaavat
jokainen pari pysähtyy. Tämän jälkeen sanomalehti taitellaan puolet
pienemmäksi.
Tanssitaan
uudestaan,
kunnes
parit
vähitellen
tippuvat/horjahtavat paperilta ja tippuvat kisasta. Voittajapari on se, joka pysyy
kauiten sanomalehden päällä. Tämän voi toteuttaa yksin tanssina, jolloin
sanomalehti voi olla alussa pienempi.

Forum-teatteri
Forum-teatteri on yleisöä osallistava teatterimuoto.
Forum-teatterin
tarkoituksena
on
käsitellä,
keskustella ja kokeilla miten erilaiset toimintatavat
vaikuttavat tilanteisiin, joissa ilmenee epätasaarvoa/sortoa. Keskustelun ja osallistumisen myötä
pyritään yhteisön, ja yksilöiden voimaantumiseen.
Forum-teatterin tärkeimpänä kehittäjänä pidetään
brasilialaista Augusto Boalia. Käytämme menetelmää
soveltaen. Tarkoitus ei ole keskustella ikävistä
rasismiin tai muuhun sortoon liittyvistä tilanteista,
vaan tuoda esille erilaisuutta ja tapoja selvitä
kiperistä väärinymmärrys tilanteista.
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ELÄMÄ SUOMESSA
Forum teatteri
Ryhmän koosta riippuen jaetaan ryhmä pienryhmiin 3+ henkilöä/ryhmä tai
tehdään yksi ryhmä.
Jokainen osallistuja kertoo pienryhmissä tai koko ryhmälle oman
hauskan/mieleenpainuvan kokemuksen väärinymmärryksestä, joka on
tapahtunut Suomessa. Kokemuksen ei tarvitse olla omakohtainen, vaan se
on voinut tapahtua esimerkiksi ystävälle. Tähän on hyvä antaa aikaa, jotta
jokainen voi miettiä rauhassa tilanteen ja saa varmasti kerrottua oman
tarinan.
Tämän jälkeen ryhmä valitsee yhden tarinan,
josta he tekevät lyhyen kohtauksen noin (1-2
minuuttia).
Kohtaukseen tulee valita selkeät roolit:
- yksi osallistujista on tapahtuman kohde, jolle
väärinymmärrys tapahtuu
- yksi osallistujista esittää henkilöä joka "alistaa"
kohdetta, saattaa naurahtaa tai ihmetellä, mitä
toinen tekee
- muut osallistujat ovat havainnoitsijan roolissa
- ryhmänohjaaja on “jokeri”, jonka tehtävänä on
jakaa puheenvuoroja, keskeyttää kohtaukset
tarpeen vaatiessa ja innostaa muut osallistujat
keskusteluun.
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ELÄMÄ SUOMESSA
Lyhyet kohtaukset näytellään muulle porukalle. Tämän jälkeen valitaan kohtaus,
jota työstetään yhdessä. Tässä kohtaa Jokeri aloittaa keskustelun esittämällä
kysymyksiä:
Oliko kohtaus todenmukainen ja samaistuttavissa?
Mitä olisi voinut tehdä toisin?
Miten tilanne olisi voinut sujua paremmin?
Mikä olisi voinut tehdä siitä entistä hauskemman?
Miksi väärinkäsitys tapahtui?
Kun yleisöstä joku vastaa, miten kohtaus voidaan ratkaista tulee hän
näyttelemään sitä roolia, jonka hän kokee vaikuttavan tilanteeseen. Kohtaus
esitetään uudestaan. Nyt yleisö voi keskeyttää esityksen missä vaiheessa vain.
Jokeri kysyy taas tilanteen jälkeen ovatko kaikki tyytyväisiä, vai voisiko tilanne
mennä vielä jotenki toisin. Tätä jatketaan, kunnes ryhmä on tyytyväinen
tilanteeseen.
Jos on aikaa. Voi käsitellä usemman kohtauksen samalla menetelmällä.
Lopuksi keskustelua tilanteista. Keskutelu on
erittäin tärkeää, jotta kaikilla on mahdollisuus
osallistua tilanteen ratkaisuun, myös niillä jotka
eivät uskaltautuneet näyttelemään. Tässä kohtaa
voi palata aiempaa keskusteluun Kotoutumisen
kaaresta. Herättikö tämä menetelmä jotain uusia
ajatuksia siihen liittyen?

Lopetusrinki
Aloita asettamalla kuvia pöydälle. Jokainen saa
valita yhden kuvan ja kertoa, miksi valitsi juuri sen
kuvan. Ohjaaja voi valita jokaisella kerralla eri
teeman. (kuvia liite 2)
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VOIMAANTUMINEN NAISENA
Naiseutta
pyritään
määrittämään
todella paljon ulkoa käsin, yhteiskunta,
media, yhteisöt, uskonto jne antavat
tietynlaisia raameja sille, mitä on
“oikeanlainen naiseus". Ongelmana
tässä on, että nämä erilaiset väylät
antavat hyvin erilaista kuvaa siitä, mitä
naisen tulisi olla. Mediassa esiintyvät
naiseuden kuvat saattavat olla hyvin
erilaisia kuin uskontojen toivomat
naiseuden
kuvat.
Tämän
takia
tärkeintä on löytää oma sisäinen
naiseus
ja
kauneus.
Tänään
paneudumme
erityisesti
siihen,
millaisia naisia osallistujat ovat, miten
heistä on tullut sellaisia kuin ovat, ja
mitkä asiat yhä edelleen vaikuttavat
heihin naisena?

Mukaan
suomennos (liite 7)
piirustuspaperirulla
kyniä
tusseja
kuvia
lehtiä
sakset
liimaa
musiikkia (kaiutin)
projektori (pitäisi löytyä
jokaisesta paikasta)

Lämmittelyleikki
Monumentti
Jaa osallistujat kolmen hengen
ryhmään tai yhteen ryhmään, jos
osallistujia on alle viisi. Osallistujat
muodostavat kolme ihmispatsasta
puhumatta sanaakaan. Patsaiden
teemoja voivat olla esimerkiksi ilo,
maailma ja nainen/naiseus.
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VOIMAANTUMINEN NAISENA
Aloitetaan katsomalla BE A LADY THEY SAID...-video (youtube, 3min)
(suomennos liite 9)
Lyhyt kierros: mitä ajatuksia tämä video teissä herätti?
Naiseuden polku
Laita taustalle rauhallista musiikkia. Aloitetaan tekemään yhdessä naiseuden
polkua isolle paperille värein, kuvin ja tekstein. Piirretään ensin aikajana, johon
lisätään tärkeitä ikävaiheita yhdessä osallistujien kanssa: esim. vauva / 7v / 15v
/ 25v / 40v. Tämän jälkeen mietitään eri ikävaiheita ja miten naiseus ja
sukupuoli ovat milloinkin vaikuttaneet meihin. Apuna voi käyttää alla olevia
kysymyksiä. Jokainen saa vuorollaan tulla lisäämään tärkeitä asioita paperille:
kirjoittaen, piirtäen ja lehdistä leikattujen kuvien avulla.
Apukysymyksiä:
Onko sukupuoli tärkeä vauvana? Miten se
ilmenee/näkyy? Onko teidän kulttuurissa,
uskonnossa tai perinteissä jotain vain
tyttövauvaan liittyviä tapoja? Käyttäydytkö eri
tavalla poikavauvojen/tyttövauvojen kanssa?
Samoja
kysymyksiä
voi
esittää
myös
kouluikäiseen lapseen, nuoreen, nuoreen
aikuiseen ja aikuiseen liittyen.
Milloin koet, että sinusta tuli nainen? Mikä on
sellainen ikä, jolloin tyttö muuttuu naiseksi?
Mitä silloin tapahtuu?
Millainen nainen haluat olla tai olet jo?
Millainen oma äitisi oli tai on naisena?
Minkälaista naiseutta toivot omalle tyttärellesi?
Milloin sinusta on tuntunut ihanalta olla
nainen?
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VOIMAANTUMINEN NAISENA
Lopuksi voidaan käydä läpi yhdessä tehty
naiseuden polku. Ovatko kaikki tyytyväisiä
siihen? Onko siinä kaikki tärkeät asiat, vai
puuttuuko vielä jotain? Miltä tuntui tehdä
naiseuden polkua yhdessä? Herättikö se
teissä jotai tunteita?

Lopetusrinki
Aloita asettamalla kuvia pöydälle. Jokainen saa valita
yhden kuvan ja kertoa, miksi valitsi juuri sen kuvan.
Ohjaaja voi valita jokaisella kerralla eri teeman.
(kuvia liite 2)
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TUNTEET JA HYVINVOINTI
Tällä kertaa käydään läpi omaa
kehoa ja sen rajoja sekä puhutaan
tunteista.
Tarkoituksena
on
käsitellä
sukupuolta
ja
seksuaalisuutta
positiivisesti
jokaisen
omakohtaisen
kokemuksen kautta.

Mukaan
Rentoutusohjeet suomeksi (liite
10)
Muovialusta
Eri kokoisia papereita
Erivärisiä maaleja (esimerkiksi
vesi- tai akvarellivärejä)
Eri kokoisia pensseleitä
Kumihanskoja, jos joku haluaa
maalata sormin
Pesusieniä tuputtamista varten
Tussit
Vesikuppeja
Käsien pyyhintää varten
kosteuspyyhkeitä
Parisuhde kuvat (liite 11)
Ensimmäisellä kerralla tehty
Jalka, käsi ja sydän -kollaasi
Palautelomake (liite 12)

Rentoutusharjoitus
Laita taustalle pyörimään YouTube -video, jossa näkyy mitä kohtaa
rentoutetaan ja miten. Näin jokainen tietää, mitä tulee tehdä. Taustalle
voi laittaa rauhallista musiikkia.
Progressive Muscle Relaxation Training (youtube)
(nopeutettuna 1:25, aloita 0:30 ja soita ilman ääntä)
Rentoutusohjeet suomeksi liitteenä (liite 10).
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TUNTEET JA HYVINVOINTI
Oma keho
Aluksi käydään oman kehon kaikki osat
läpi läpsytellen varpaista aina päälakeen
asti. Tämän voi tehdä istualtaan tai
seisaaltaan. Tavoitteena tunnustella oma
keho läpi ja valmistautua oman kehon
tiedostamiseen.

Tämän jälkeen annetaan jokaiselle tyhjä A4-kokoinen paperi ja
värikyniä/maaleja. Ensin mietitään tunteita ja niihin liittyviä värejä. Mikä
väri sinusta kuvastaa parhaiten vihaa, häpeää, pelkoa, surua, rakkautta,
iloa? Kirjoita edellä mainitut tunteet paperi yläreunaan sitä parhaiten
kuvastavalla värillä.

Kehon ääriviivat
Seuraavaksi jokainen piirtää samalle A4 -paperille oman kehon
ääriviivat. Merkitse kehon ääriviivoihin aiemmin valittujen värien avulla:
missä kohtaa tuntuu viha, pelko, häpeä, suru, rakkaus, ilo?
Keskustelua, missä näitä tunteita on viimeksi tuntenut? Mitä silloin
tapahtui? Miten pääsi eteenpäin?
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TUNTEET JA HYVINVOINTI
Seuraavaksi
keskustellaan
kehon
(fyysisistä) rajoista. Jokainen miettii
itselleen läheistä ihmistä esim puoliso,
oma lapsi tai omat vanhemmat. Ei
tarvitse kertoa, ketä läheistä henkilöä
miettii. Mihin
läheinen ihminen saa
koskea?
Merkitse
kuvaan
joko
viivamaisesti tai omalla tyylillään ne rajat.
Entä mihin itselle täysin tuntematon saa
koskea? Merkataan silhuettiin myös
nämä rajat.

Keskustelua: Miltä tuntuu, jos joku ylittää rajat? Onko tällaista tilannetta
joskus ollut? Mitä tapahtui? Kerroitko jollekin, jos joku ylitti rajat? Kuka on
elämässäsi sellainen ihminen, jolle voit tänä päivänä kertoa rajan
ylityksistä? Entä kenelle kannattaa tällaisesta kertoa? Mitä nämä rajat
kullekin merkitsevät?
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TUNTEET JA HYVINVOINTI

Viimeinen lopetusrinki
Aseta kuvia pöydälle. Jokainen saa valita yhden kuvan, jonka
avulla
kertoo
ryhmästä.
Mikä
on
päällimmäinen
tunne/fiilis/olotila? (kuvia liite 2)
Seuraavaksi asete pöydälle ensimmäisellä kerralla tehty jalka,
käsi ja sydän -menetelmän kollaasi. Käydään kaikki ryhmän
ensimmäisellä kerralla kirjaamat toiveet ja tavoitteet läpi.
Keskustelua, miten toiveisiin ja tavoitteisiin päästiin.
Kirjallinen palautelomeke (liite 11).
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Haastattelupohja
1. Nimi

2. Kotimaa

3. Missä asuu nyt?

4. Äidinkieli

5. Lempi väri?

6. Lempi ruoka?

7. Mistä tykkää?

8. Mitä inhoaa?

9. Mitä rakastaa?

10. Mitä pelkää?

Liite 1

Liite 7
Liite 2

Liite 2

Liite 2

Liite 3

Liite 3

Liite 4

Liite 5

BINGO
minulla on
sisko

pidän
retkistä

minulla on
ajokortti

käytän
Facebookia

en juo
kahvia

tykkään
uida

juon paljon
teetä

pidän
aamuista

minulla on pidän riisistä tykkään olla
käyn
veli
ja kanasta luonnossa/ kävelemässä
metsässä
puhun
kolmea kieltä

tykkään
leipoa

minulla on
punaiset
sukat

katson
paljon
elokuvia

Liite 6

Liite 7
Liite 3

KOTOUTUJAN ROOLIT

ERI YHTEISÖJEN
JÄSEN
Mihin yhteisöihin tai ryhmiin
kuulun?
Missä ryhmissä minä sanon
mielipiteeni?
Missä minä toimin?

TULEVAISUUDEN TEKIJÄ
Miten minä suunnittelen?
Mistä minä haluan tietää?
Kuinka paljon minä ajattelen
tulevaisuutta?

KULTTUURIN
KANTAJAN
Osaanko minä puhua minun
kulttuurista ja kuunnella muita?
Mitä uutta minä opin?
Mitä perinteitä minä haluan
säilyttää?

PERHEENJÄSEN
Miten kasvatan lapsia?
Miten rakastan puolisoani?
Millainen lapsi tai
vanhempi olen?
Miten suku minuun vaikuttaa?

MUUTOKSEN HALLITSIJA
Miten opin uutta ja miten siihen
suhtaudun?
Miten hallitsen ja analysoin
uutta tietoa?
Miten hallitsen elämää?

IDENTITEETIN RAKENTAJA
Mitä minä osaan?
Minkä ammatin minä osaan?
Mitä minä tiedän uskonnosta?
Mitä minä tiedän omasta
kulttuurista ja kielestä?

Liite 8

Ole nainen - he sanovat.
Hameesi on liian lyhyt. Paitasi on liian ylhäällä. Älä näytä niin paljon ihoa. Peitä. Jätä jotain
mielikuvituksen varaan. Miehet eivät voi hallita itseään. Miehillä on tarpeensa. Näytä
seksikkäältä. Älä ole niin ennalta-arvattava. Käytä mustaa. Käytä korkoja. Olet liian
tälläytynyt. Olet täysin alipukeutunut. Näytät kuin sinua ei kiinnostaisi enää.
Ole nainen - he sanovat.
Älä ole liian lihava. Älä ole liian laiha. Syö enemmän. Laihduta. Älä syö niin paljon. Tilaa
salaattia. Älä syö hiilihydraatteja. Jätä jälkiruoka väliin. Aloita dieetti. Voi ei näytät ihan
luurangolta. Mikset vain syö! Näytät sairaalta. Miehet pitävät naisista, joilla on lihaa luiden
ympärillä. Ole kokoa nolla, ole tuplanolla, älä ole mitään, ole vähemmän kuin ei mitään.
Ole nainen - he sanovat.
Poista iho karvasi. Vahaa tämä vahaa tuo. Hävitä arpesi. Piilota raskausarpesi. Laita
täytettä huuliisi. Laita botoksia ryppyihisi. Nostata kasvosi. Nostata rintasi. Näytä
luonnolliselta. Yrität liikaa.
Ole nainen - he sanovat.
Käytä meikkiä. Käytä poskipunaa. Rajaa huulesi. Raja silmäsi, viimeistele kulmasi. Pidennä
silmäripsiä. Värjää huulesi. Puuteria, korosta, rusketa. Hiuksesi ovat liian lyhyet. Värjää
hiuksesi. Ei sinisellä! Se näyttää epäluonnolliselta. Näytä nuorelta. Vanha on ruma.
Ole nainen - he sanovat.
Säästä itseäsi. Älä ole liian helppo. Ole puhdas. Älä ole huora. Älä makaa monen kanssa.
Miehet eivät pidä lutkista. Älä ole niin haluttava. Hymyile enemmän. Anna miehille
nautintoja. Ole kokenut. Ole seksuaalinen. Ole viaton. Ole likainen. Ole se cooli tyttö. Älä
ole kuin muut.
Ole nainen - he sanovat.
Älä puhu liian kovaa. Älä puhu liikaa. Älä ole pelottava. Miksi olet niin surullinen? Älä ole
narttu. Älä ole komenteleva. Älä ole niin tunteellinen. Älä itke. Älä huuda. Älä kiroile.
Kivunkeskellä, älä valita. Viikkaa hänen vaatteensa. Kokkaa hänen ruokansa. Pidä hänet
tyytyväisenä. Tulet olemaan hyvä vaimo tulevaisuudessa. Ota hänen sukunimensä.
Haluat käyttää omaa nimeäsi ?? - Hullu feministi. Anna hänelle lapsia. Sinä et halua
lapsia?! Haluat varmasti jonain päivänä. Ne muuttavat elämäsi.
Ole nainen - he sanovat.
Älä joudu raiskatuksi. Älä juo liikaa. Älä mene ulos liian myöhään. Älä pukeudu noin. Älä
ole juovuksissa. Älä hymyile tuntemattomille. Älä mene ulos yöllä. Älä luota kehenkään.
Älä sano kyllä, älä sano ei. Ole vain nainen - he sanovat.

Liite 9

Kerro rauhallisella äänellä rentoutusohjeet:

Hengitä sisään - laita oikea käsi
nyrkkiin - pysy hetki hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - nosta oikea käsi ja
jännitä lihas - pysy hetki hengitä ulos - rentouta x2

Hengitä sisään- nosta olkapäät ylöspysy hetki - hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - vedä olkapäät taakse
pysy hetki - hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - työnnä rinta ulos pysy hetki - hengitä ulos - rentouta x2

Sama vasemmalla puolella x2
Hengitä sisään- nosta kulmakarvat
ylös - pysy hetki hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - laita silmät tiukasti
kiinni - pysy hetki hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - avaa suu
mahdollisimman suureksi - pysy hetki hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - taivuta pää taakse pysy hetki - hengitä ulos ja palauta
pää takaisin miellyttävään
asentoon x2

Hengitä sisään - jännitä pakarat pysy hetki - hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - nosta oikea jalka pysy hetki - hengitä ulos - rentouta x2
Hengitä sisään - kipristä oikean jalan
varpaat - pysy hetki - hengitä ulos rentouta x2
Hengitä sisään - nosta vasen jalka pysy hetki - hengitä ulos - rentouta
Hengitä sisään - kipristä vasemman
jalan varpaat - pysy hetki - hengitä
ulos ja rentouta

Liite 10

Palautelomake

1. Mistä kuulit / Miten löysit työpajan?

2. Herättikö ryhmät sinussa ajatuksia? Tuliko sinulle jotain uusia ajatuksia?

3. Mistä et pitänyt/tykännyt ?

4. Mistä pidit/tykkästi ryhmässä?

5. Mikä oli mielenkiintoisi/paras teema?

6. Voisitko suositella ystävällesi tätä ryhmää?

Liite 11
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