
Helsingin Tyttöjen Talo
maahanmuuttajataustaiset ja 

monikulttuuriset tytöt ja 
seksuaaliväkivaltatyö

9.5.2016



Helsingin Tyttöjen Talo



Arvot ja työn lähtökohta

• Tasa-arvo

• Moninaisuuden arvostaminen

• Ihmisen omiin voimavaroihin uskominen

• Yhteisöllisyys – erityisen tärkeä maahanmuuttajatyössä 

• Naistietoisuus 

• Kohtaaminen

• Moninaisuus



AVOIN TOIMINTA Nauti kahvion tarjonnasta lämpimässä tunnelmassa. Tule lukemaan, musiikkia 

kuuntelemaan tai itse pianolla sitä soittamaan. Käväise tietokoneella tai viihdy pidempään seura-
pelien äärellä. Korjaa revennyt laukku tai ompele itsesi iloksi jotain ompelukoneillamme. Vietä 
iltapäivää avoimissa iltapäiväryhmissämme tai harrasta viikoittain sinulle mieleistä harrastusta: 
tanssia, joogaa, teatteria, kuvataiteita. 

VUOROVAIKUTTEISET 
TYTTÖRYHMÄT 

Tytöille ja nuorille naisille 
mahdollisuus oppia 
tuntemaan itseään ja omaa 
elämäänsä. Yhdessä muiden 
ikäisten kanssa, 
luottamuksella, turvallisesti.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoisille aikuisille 
naisille mahdollisuus osallistua 
Talon toimintaan omien 
mahdollisuuksien ja vah-
vuuksien mukaan. Koulutusta, 
toiminnan-ohjausta ja oma 
naistietoisuusryhmä. 

SISTERS Tyttöjen elämää, 

naiseksi kasvamista kulttuurien 
välisessä kohtaamisessa. 
Etsitään, kokeillaan, löydetään 
oma tapa elää rikkaasti 
kulttuurien keskellä. Ryhmiä, 
tapahtumia, yksilöllistä tukea, 
verkostotyötä. 

NUORET ÄIDIT Alle 21-

vuotiaille odottaville tai jo 
synnyttäneille äideille 
lapsineen. Ryhmiä, tukea, 
rektiä. Apua arjen tilanteisiin. 
Mahdollisuus tavata muita 
samassa elämäntilanteessa 
olevia.

SEKSUAALIKASVATUS / Pop  In
Kasvatustuokioita, täydennys-
koulutusta, seksuaalikasvatusta, 
ihmisyyskasvatusta. Yksilötukea ja 
ryhmiä. Pop in vastaanotto: ma: klo 15-
19, ti-to klo 15-17. Luottamuksellinen, 
maksuton, ilman ajanvarausta, raskaus-
testit, jälkiehkäisy, klamydia-seula, 
kondomit.

SEKSUAALINEN 
VÄKIVALTATYÖ
Seksuaalista väkivaltaa 
kohdanneille tytöille 
yksilötukea, ryhmiä ja 
verkostotyötä. Tukevaa, 
vakauttavaa, ohjaavaa ja 
kannattelevaa.

TYTTÖJEN TALO ®



Seksuaalineuvonta

• Maksutonta

• Anonyymia

• Joustavat ajat 

• Ei virastoaikoja

• Seksitautitestit

• Raskaustestit

• Nuorten seksuaalioikeudet keskiössä

• Ilmoitusvelvollisuus svv kysymyksissä



Seksuaaliväkivaltatyö

• Tyttöjen Talon seksuaalisen väkivaltatyön tavoitteena on 
matalankynnyksen avunsaantiin perustuva tukeva, kannatteleva ja 
ohjaava tuki 13-28 vuotiaille  seksuaalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua 
kokeneille tytöille ja nuorille naisille

• Asiakkaita 140/vuosi

• Monikulttuuriset Tytöt vähemmistö väkivaltatyössä 

• Yksilötyö ja ammatillisesti ohjattu vertaistuki

• Tytöillä raskaita kokemuksia 



Monikulttuurinen vs. maahanmuuttaja

• Toiminnassa tarjotaan erityistä tukea monikulttuurisille tytöille, 
tavoitteena  oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen 

• Tyttöjen Talon toiminta tarjoaa väyliä ennakkoluulojen 
vähentämiseen ja moninaisuuden arvostamiseen.

• Monikulttuurisina tyttöinä voidaan tässä kontekstissa pitää 
ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajia, kahden 
kulttuurin perheissä eläviä tyttöjä, sekä muualta maailmasta 
adoptoituja tyttöjä.

• Kansalliselta statukseltaan tytöt voivat olla Suomen kansalaisia, 
pakolaisia, kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia tai 
pysyvällä oleskeluluvalla Suomessa asuvia.



Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työ

• Hyvin tärkeitä monikulttuurisessa työssä

• Kulttuurisensitiivisyys vs. yleistäminen 
monikulttuurisia tyttöjä ei nähdä 
pelkästään yhtenäisenä ryhmänä 
vaan tunnistetaan eri yksilöiden 
erityispiirteet. 

• Huomioidaan  jokaisen  omia 
erityispiirteitä ja voimavaroja

• Ihmisoikeuskysymykset, tyttöjen asema, kulttuurin taakse 
meneminen, ”kulttuuri” este esimerkiksi lastensuojelun 
interventioille.

• Siedetään traumataustasta johtuvia asioita tai selitetään esim
väkivaltaa ja sopimatonta käytöstä sillä. 



Kenelle ja miksi ?

• Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret

• Riskiryhmiin kuuluvat tytöt ja nuoret naiset

• Huoltajat ja vanhemmat

• Kasvanut seksuaalinen väkivalta- tarvelähtöistä toimintaa

• Vähän toimijoita 

• 2013 maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen

• Aliedustettuna väkivaltatyössä asiakkaina/yliedustettuina mediassa 
tekijöinä



Väkivallasta

• Väkivalta ei tunne rajoja

• Naisiin kohdistuvassa väkivallassa on aina kyse sukupuolesta ja vallasta-
ei kulttuurista 

• Maahanmuuttajanaisella riski joutua moninkertaisen syrjinnän 
kohteeksi

• Väkivalta heikentää kotoutumista ja itsenäisyyttä sekä tasa-arvoista 
kansalaisuutta

• Kulttuurinen väkivalta:

pakkoavioliitot , kunniaväkivalta ,silpominen



Millaisia maahanmuuttajatyttöjä, 
millaista väkivaltaa?

• Perheensisäistä hyväksikäyttöjä, insestiä 

• Perheväkivaltaa / kasvatus

• Pari- ja seurustelusuhteisiin liittyvää seksuaalista väkivaltaa

• Tarkoituksena tavoittaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvat 
maahanmuuttajataustaiset tytöt

(kunniaväkivalta, pakkoavioliitot, poislähettäminen,  
silpominen, kurinpitotoimet omassa maassa, tapojen 
oppiminen )

• Arvostetaan neitsyyttä

• Arvostetaan tiettyjä asioita ja tapoja 

• Ääri-ilmiöiden huomiointi



Miten tyttö oireilee?

• Masennus
• Univaikeudet
• Syömishäiriöt
• Itsetuhoisuus / viiltely
• Seksuaalinen oireilu, ääripäiden näkyminen
• Koulunkäyntivaikeudet 
• Vetäytyminen , alistuminen
• Dissosiaatio
• Raskaus
• Identiteetti



Miten autetaan?

• Kohtaaminen, lupa puhua!  Yhteistyö – talon seksuaalisen 
väkivaltatiimin kanssa, asiakkaiden ohjaaminen, ryhmään 
ohjaaminen

• Kuullaan ja rohkaistaan avunhakemiseen- tehdään puolesta ja 
yhdessä.

• Aluksi sovitaan 3-4 krt /tapaamiset 

• Verkoston kartoitus ja tarpeellisen verkoston luominen: ketä on 
jo auttamassa, keitä vielä tarvitaan ja halutaan tueksi?

• Tapahtuneen väkivaltakokemuksen läpikäyminen eri 
menetelmiä apuna käyttäen

• Vertaistukiryhmä /yksilötuki/kokonaisnäkemys tytön elämästä

• Traumanäkökulma  viitekehyksenä



Esteet avunhakemiselle

• Pelko, viranomaispelko

• Vanhat traumat aktivoituvat

• Oma kieli, tunnekieli

• Työntekijän oletukset

• Väkivallan normalisoituminen

• Mielenterveysongelmat

• Käytös ei kerro 

• Henkinen väkivalta 

• Taloudellinen valta /työttömyys

• Kontrolli

• Ei tietoa palveluista ja oikeuksista



Mikä auttaa?

• Tieto omista oireista ( psykoedukaatio )

• Tieto laista ja oikeuksista

• Tieto väkivallasta ja sen seuraamuksista

• Tunteiden sanoittaminen ja oikeutus

• Tuki oikeusprosessissa

• Tarvittaessa todistelu

• Yhdessä asioiden selvittely ja ohjaus eri tahoille avun piiriin

• Tulkki

• Kysyminen

• Sanojen käyttäminen ja selittäminen

• Rohkaisu, läsnäolo ja kuuntelu

• Matalakynnyksinen kokonaisvaltainen tuki ja apu.



…oletuksia.



KIITOS!




