
OHJAAJAN 
OPAS

toimintakyvyn 
kulttuurisensitiiviseen 

tukemiseen

VALOMO-VALMENNUS

Pakolaisnuorten tuki ry



VALOMO-VALMENNUS



44

ESIPUHE  .......................................................................................... 6

Pakolaistaustaisten nuorten miesten erityinen elämäntilanne
ja sen asettamat palvelutarpeet ............................................................. 9

VALOMO-VALMENNUS .................................................................. 12
Kohderyhmä ........................................................................................ 12

Kohderyhmän tarvekuvaukset ................................................. 12
Ohjaajan työote .................................................................................... 14

Työttömien nuorten miesten pakolaiserityiset tarpeet 
ja niihin vastaaminen ............................................................... 15
Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys ....................................... 18
Ajan ja tilan tarjoaminen nuoren kuuntelemiselle .................. 20
Ohjaajien virittäytyminen nuorten kohtaamisessa .................. 22
Työparityö ................................................................................. 24

Valomo-valmennuksen rakenne ........................................................ 25
Valomo-valmennus kuviona .................................................... 25

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT ............................. 32
Missä tunteet tuntuvat? ....................................................................... 34
Arvokompassi ...................................................................................... 38
Elämänjana  ........................................................................................ 44
Elämänpyörä  ........................................................................................ 48
Tunneikkuna  ........................................................................................ 50
Hyvinvointibingo ................................................................................... 54
Säännöt parisuhteessa ........................................................................ 58
Asiantuntija-menetelmä ...................................................................... 60
Rasistiseen vuorovaikutustilanteeseen reagoiminen ......................... 62
Resurssipuu  ........................................................................................ 64

Kiitokset ja suositeltavaa kirjallisuutta ............................................... 68
     
LÄHTEET  ........................................................................................ 69

SISÄLLYS

Kirjoittajat

Kaisla Koskelainen
on Valomo-valmennuksen 

mielenterveystyön kehittäjä. 
Koulutukseltaan hän on sosionomi (AMK), 

yhteisöpedagogi (AMK) 
ja psykoterapiaopiskelija.

Olli Sillanpää
on Valomo-valmennuksen 

kehittämispäällikkö. Koulutukseltaan 
hän on yhteiskuntatieteiden maisteri 

(sosiaalipsykologia) ja 
palvelumuotoilun opiskelija.

Julkaisija
Pakolaisnuorten tuki ry

Ilme 
kasma.fi 

Kuvat
Valomo-valmennus,

kansi, s. 56 ja takakansi 
Unsplash.com

Paino
Painotalo Painola

Julkaisuvuosi
2020



6 77

Miksi 20-vuotiaan Khalidin aja-
tukset kiertävät samaa rataa 
öisin eikä hän saa nukuttua? 

Miksi 24-vuotiaan Jamalin toisen asteen 
opinnot jäävät jo kolmatta kertaa kesken? 
Entä miksi työhaastatteluun pääseminen 
on vaikeaa opinnoistaan hyvin arvosanoin 
valmistuneelle 27-vuotiaalle Azimille? 
Tällaisessa tilanteessa eläminen aiheut-
taa useille huolta ja kärsimystä. 

Vaikeassa tilanteessa eläminen aiheuttaa 
myös yhteiskunnallista huolta. OECD:n 
vuonna 2015 tekemän selvityksen mu-
kaan ensimmäisen polven pakolaistaus-
taisten miesten (20- 24v.) työttömyysluvut 
ovat Suomeakin kohdannutta rajua mies-
ten nuorisotyöttömyyttä (25% työttömänä) 
korkeammalla. Suomeen vuosina 1990–
2009 saapuneiden somalien, afgaanien ja 
irakilaisten on ollut erityisen vaikea työl-
listyä (Vatt 2017). Näistä maista Suomeen 
tulevat ovat lähes poikkeuksetta pakolais-
taustaisia ja heidän työllisyytensä on vie-
lä 10 vuotta maahan saapumisen jälkeen 
kaukana kantaväestöstä. 

Omien kokemustemme mukaan pakolais-
taustaiset nuoret miehet ovat tavallisia 
nuoria. Taustalla saattaa kuitenkin olla 
erityisen tuen tarve, joka juontaa juuren-
sa pakolaisuudesta johtuviin psykologisiin 
haasteisiin ja rakenteelliseen syrjintään. 

Tuen tarve voi olla niin iso, että TE-toimis-
ton määrittämän kotoutumisajan aikana 
saadut palvelut eivät riitä ongelmien rat-
kaisemiseen. 

Tämän oppaan tarkoitus on tarjota vasta-
uksia siihen, miten pakolaistaustaisia nuo-
ria miehiä voidaan tukea kotoutumisajan 
päättymisen jälkeen. Opas on tuotettu Pa-
kolaisnuorten tuki ry:n hankkeessa. Hanke 
on alkanut syksyllä 2017 ja sitä on rahoi-
tettu sosiaali- ja terveysministeriön Toi-
mintakyky kuntoon -avustusohjelmasta. 
Hankkeen kehittämistyön tuloksena syntyi 
Valomo-valmennus, jolla voidaan tehok-
kaasti korjata pakolaistaustaisten nuorten 
miesten syrjäytymisen elämänkulkuja. 

Opas on tarkoitettu henkilöille ja toimijoil-
le, jotka kohtaavat pakolaistaustaisia nuo-
ria työssään. Oppaassa esitellään Valomo-
valmennuksen työote ja hyväksi havaittuja 
asiakastyön menetelmiä, joilla nuoren 
kuntoutuminen kohti toimintakykyisem-
pää osallisuutta suomalaisessa yhteis-
kunnassa voi toteutua. Oppaasta hyötyy 
parhaiten käytyään Valomo-valmennus-
koulutuksen, jossa syvennytään teorioihin 
menetelmien takana. Opasta voi kuitenkin 
käyttää myös ilman koulutusta. Olemme 
pyrkineet siihen, että oppaan lukemisen 
jälkeen lukija haluaa kokeilla oppaan tar-
joamia uusia menetelmiä.

Pakolaisnuorten tuki ry

Pakolaisnuorten tuki ry:n tarkoitus on 
tehdä ja kehittää pakolaisnuoria tukevaa 
ja osallistavaa toimintaa. Kehittäminen 
lähtee aina itse nuorista ja heidän tarpeis-
taan. Yhdistys uskoo nuorten omaan ky-
kyyn auttaa itseään ja yhteisöään. Yhdistys 
on valtakunnallinen. Sen kotipaikka ja ny-
kyiset toimipisteet sijaitsevat Tampereella. 

Yhdistys on tehnyt pakolaistaustaisia poi-
kia ja nuoria miehiä tukevaa toimintaa jo 
vuodesta 2002 lähtien. Ns. Kölvi-toiminta 
(”kölvi”-murresana tarkoittaa pojank-
loppia) oli pitkään ainoa erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisiin poikiin ja nuoriin 
miehiin keskittyvä työmuoto Suomessa. 
Edelleen toimijoita on vähän. Kölvi-toi-
minnan rinnalla yhdistys tekee ja kehittää 
myös pakolaistaustaisia tyttöjä ja nuorten 
vanhempia tukevaa toimintaa. 

Yhdistys pyrkii toimimaan niin, että sen luo-
mat toimintakäytännöt ja osaaminen hyö-
dyntävät laajaemmin koko yhteiskuntaa.

ESIPUHE
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Uuteen maahan muuttaminen on 
kuormittavaa. Vieras kieli, uudet 
käyttäytymisnormit, vieras haju- ja 

ääniympäristö, vieraat tavat ja kotimaan 
ikävä rasittavat. Lisäksi pakolaiserityiset 
menetykset, kuten omaisuuden, työn, ys-
tävien, sukulaisten ja perheenjäsenten 
menetykset sekä kauaksi muuttaessa 
myös kulttuurin ja kielen menettäminen, 
voivat olla traumaattisia kokemuksia (Hal-
la 2010). Osalle pitkittyneet turvapaikka-
prosessit ja huoli oman ja läheisten hy-
vinvoinnista aiheuttavat elämään vaiheen, 
jossa vaikeita kokemuksia ei ole turvallista 
käsitellä ja eteenpäin on vaikea siirtyä. 

Jokaiselle maahanmuuttajalle tehdään 
yhdessä Te-toimiston ja kunnan kanssa 
kotoutumissuunnitelma, joka voi vaihdel-
la kestoltaan vuodesta viiteen vuoteen.
Kotoutumissuunnitelman voimassaoloai-
kana yhteiskunta tukee toimenpiteillä yk-
silöllisiä tarpeita, joita voivat esimerkiksi 
olla suomen kielen taidon vahvistaminen 
sekä yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavien tietojen ja taitojen tukeminen. 
Lisäksi kotoutumissuunnitelman kautta 
voidaan tarvittaessa tarjota myös kun-
toutuspalveluja. Hankkeeseen osallistu-
neiden nuorten kotoutumissuunnitelmi-
en voimassaoloajat olivat jo päättyneet. 
Kehitimme Valomo-valmennuksen vas-
taamaan juuri tässä tilanteessa olevien 
nuorten miesten tarpeita. Pakolaiseri-

tyistä työtä kotoutumisajan ylittäneille 
tarvitaan, koska osa pakolaistaustaisista 
nuorista on selkeästi vielä erityisen tuen 
tarpeessa.

Valomo-valmennus asettuu osaksi jär-
jestölähtöistä mielenterveystyötä. Jär-
jestölähtöisellä mielenterveystyöllä tar-
koitamme mielen hyvinvointia tukevaa 
työtä, joka tapahtuu perinteisten mie-
lenterveyspalvelujen ulkopuolella – jär-
jestöissä. Järjestölähtöinen mielenter-
veystyö on vahvasti ennaltaehkäisevää ja 
sitä voi tehdä matalalla kynnyksellä niin, 
ettei työssä erityisesti alleviivata käsitettä 
mielenterveys, vaan vahvistetaan mielen 
hyvinvointia varsin käytännönläheisillä 
menetelmillä. 

Omien kokemustemme mukaan melkein 
kaikilla hankkeen aikana kohtaamillam-
me nuorilla on ollut jokin suhde vaikeisiin 
kokemuksiin menneisyydessä: osalla on 
ollut henkilökohtaisia traumaattisia koke-
muksia sodasta, kun taas osan kohdalla 
voidaan puhua toisen polven traumasta. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että nuoren van-
hemmat ovat lähteneet sotaa pakoon ko-
timaastaan silloin kun nuori on ollut vielä 
pieni lapsi tai hän ei ole vielä syntynyt-
kään. Saranevan (2010) mukaan traumaa 
toisessa polvessa kantavat lapset ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa, kos-
ka lapsella ei ole kykyä nähdä tilanteen 

Pakolaistaustaisten nuorten miesten
 erityinen elämäntilanne

 ja sen asettamat palvelutarpeet
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syy-seuraussuhteita ja lapsi ei ymmärrä 
vanhempien pelottavaa, arvaamatonta 
traumakäytöstä, kuten post-traumaatti-
sia painajaisunia. Tällaisissa tilanteissa 
lapsi voi joutua kohtaamaan vanhemman 
trauman myös niin, että vanhemmat ei-
vät kykene reagoimaan terveellä tavalla 
lapsen tarpeisiin. Se voi vaikuttaa lapsen 
psykologiseen ja psykiatriseen terveyteen 
(Nielsen ym. 2019.).

Nuorten pakolaismiesten toistuvia tari-
noita ovat myös olleet lapsuuden ja nuo-
ruuden aikaiset väkivaltakokemukset, 
huonot kokemukset virkavallasta sekä 
kokemukset yhteiskunnallisessa pelossa 
kasvamisesta. Näiden menneiden tapah-

1 PTSD-oireet voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka pitää sisällään oireet, 
jossa menneisyyden vaikea tapahtuma tunkeutuu tietoisuuteen hallitsemattomasti esimer-
kiksi takautumina. Toinen luokka sisältää oireet, jossa henkilö koittaa välttää kaikkia trau-
maattisesta tapahtumasta muistuttavia asioita, kuten esineitä, paikkoja ja ihmisiä. Henkilö 
voi kokea myös turtumusta, jolloin emootioiden tunteminen voi olla vaikeaa. Viimeinen 
luokka käsittää vireystilaan liittyvät oireet, jolloin henkilö on jatkuvasti varuillaan, säikähtää 
helposti ja on ärtynyt.

tumien vuoksi monet kärsivät selkeästi 
masennus- ja PTSD-oireista1.  Olemme 
kohdanneet hankkeen aikana myös lap-
sena Suomeen muuttaneita ja Suomessa 
syntyneitä, jotka kärsivät saman tyyppi-
sistä oireista. 

Tässä oppaassa esittelemämme Valomo-
valmennus on kehitetty hankkeen aikana. 
Hankkeessa on järjestetty neljä intensiivi-
ryhmää vuosien 2018-2019 aikana. Lukija 
voi nähdä läpi oppaan pakolaistaustaisten 
nuorten miesten suoria lainauksia palau-
tekeskusteluista. Valomo-valmennuksen 
esittelyn rinnalla kerromme myös, millais-
ten oivallusten kautta Valomo-valmennus 
on syntynyt ja millaisia kokemuksia olem-
me saaneet sitä hyödyntäessämme.

Tässä oppaassa 
esittelemämme 

Valomo-valmennus 
on kehitetty hankkeen aikana.  
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VALOMO-VALMENNUS
Kohderyhmä

Valomo-valmennuksen tavoitteena on edistää pakolaistaustaisten 
nuorten miesten toimintakykyä pienryhmätoiminnan ja 

yksilövalmennuksen avulla. Se on tarkoitettu 18-29 -vuotiaille miehille, 
jotka ovat asuneet Suomessa 3-5 vuotta tai pidempäänkin, 

mutta ovat elämäntilanteensa vuoksi syrjäytymisvaarassa. 

Osallistuvat nuoret voivat olla koulutuksen keskeyttäneitä opiskelijoita, 
työttömiä työnhakijoita, sairaslomalla olevia, työkokeilijoita 

tai kuntouttavaan työntoimintaan osallistuvia. 

Niinpä Valomo-valmennuksen avulla on mahdollista tarjota tukea hyvin 
erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kohderyhmän tarvekuvaukset

34% 45% 21%
Tarvitsee 

voimakasta kotiin asti 
menevää tukea

Kohderyhmästä 34% oli vai-
keasti traumatisoituneita. 
Tämä ryhmä tarvitsi ensisijai-
sesti luottamuksen rakentu-
misen turvalliseen aikuiseen 
ja tilan asioidensa käsitte-
lemiseksi. Toisinaan nuori 
oli haettava aamulla kotoa 
mukaan ryhmään. Nuorella 
saattoi olla haasteita usealla 
elämän osa-alueella, kuten 
vuorokausirytmissä, raha-
asioiden hoitamisessa ja mie-
lenterveydessä. Tämän ryh-
män tukemiseksi valmennus 
ei yksinään riittänyt trauman 
käsittelemiseksi, vaan nuori 
tarvitsi myös lisäapua. Ryh-
mätoiminnan tukena oli mah-
dollista käyttää kunnallisia 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita, kuten mielenter-
veyden- ja tuetun asumisen 
palveluita (hyvin vaikeassa 
tilanteessa voidaan hakea 
lääkärin avustuksella Ke-
lasta vaativaa lääkinnällistä 
kuntoutusta, joka voi sisältää 
esimerkiksi kotiin vietävää te-
rapiapalvelua). 

Tarvitsee 
motivaatiota 

ja suuntaa elämälleen

Kohderyhmästä 45% tarvit-
si ensisijaisesti innostusta 
ja motivaatiota aktivoitu-
miseen, itsenäistymiseen 
ja oman paikkansa löytä-
miseen. Näillä nuorilla oli 
usein kokemuksia pako-
matkasta ja rasismin koh-
teena olemisesta. Moni tar-
vitsi apua myös virastojen 
kanssa asioimiseen. Tästä 
ryhmästä monet olivat ol-
leet vähintään vuoden työt-
töminä ja vailla muutakaan 
mielekästä tekemistä. Ryh-
mätoiminnassa oli tärkeää 
luoda raameja elämänhal-
linnalle, kannustaa ja antaa 
vastuuta. Lisäksi jokaisen 
nuoren oli tärkeä löytää 
omia vahvuuksiaan.

Tarvitsee apua 
opiskelun tai 

työn löytämiseen

Kohderyhmästä 21 prosen-
tilla toimintakyky oli varsin 
hyvä ja he tarvitsivat ensisi-
jaisesti soveltuvan opiskelu- 
tai työpaikan. Ryhmätoimin-
nassa piti tukea ja reagoida 
nopeasti eteenpäin pääse-
miseksi. Tästä ryhmästä 
monet siirtyivät koulutuk-
seen tai työhön jo valmen-
nuksen aikana.

Hankkeeseen osallistuneiden 29 
työttömän pakolaistaustaisen 
nuoren miehen tarpeet arvioitiin 

ja ne kuvattiin tyypittelyiden avulla. Nuor-
ten kuvaaminen ”tyyppien” kautta ei tee 
oikeutta kaikkien yksilölliselle tilanteelle. 
Tästä huolimatta on kuitenkin hyödyllis-
tä arvioida nuorten tilanteita seuraavien 
tyypittelyiden kautta, joissa kuvataan nuo-
rella olevaa päällimmäistä tarvetta sille, 
että toimintakyky ja mielenterveys voisi 

parantua. Tätä opasta hyödyntävät ohjaa-
jat saavat näistä tyyppikuvauksista lavean 
työskentelykehikon, jota voi hyödyntää 
oikeanlaisen tuen kohdentamisessa. Oh-
jaajan ei tule kuitenkaan unohtaa nuoren 
yksilöllistä tilannetta.

Seuraavien tyypittelyiden kautta kuvataan 
nuorella olevaa päällimmäistä tarvetta 
sille, että toimintakyky ja mielenterveys 
voisi parantua.
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Pakolaistaustaisten nuorten mies-
ten elämäntilanne Suomessa on 
erityinen ja heitä auttaakseen on 

huomioitava, että tarvitaan pakolaiseri-
tyistä työotetta. Pakolaiserityinen työote 
huomioi nuorten tarpeet, joita ovat kah-
den kulttuurin välille rakentuvan identi-
teetin vahvistaminen, suomen kielen käy-
tön vahvistaminen ja rohkaisu, tunteiden 
tunnistaminen ja sanoittaminen (mah-
dollinen traumatausta) sekä rasismiko-
kemusten käsitteleminen. Erityinen tarve 
on myös auttaa nuoria ymmärtämään pa-
remmin suomalaista palvelujärjestelmää 
ja täyttämään esimerkiksi Kelan ja TE-
toimiston lomakkeita. 

Tärkeä havainto hankkeen aikana on ollut, 
että monella nuorella pakolaistaustaisel-
la miehellä on tarve jäsentää ja käsitellä 
omaa menneisyyttään. Elämänkulun esit-
täminen tarinana vahvistaa ja selkeyttää 
nuoren menneisyyden kokemuksia. Ta-
rinoilla jäsennetään elämänkokemuksia 
osaksi identiteettiä. Tarinoiden avulla 
traumakokemuksia voidaan sanallistaa it-
selle ymmärrettäväksi sekä kommunikoi-
tavaan muotoon (Ylikomi 2015). Hankkeen 
aikana selkeytyi, että järjestölähtöisen 

mielenterveystyön tärkeimmät tavoitteet 
ovat nuoren empaattinen kuuleminen ja 
vaikeampienkin tarinoiden näkeminen 
osana laajempaa elämän kokonaisuut-
ta. Lisäksi hyväksi keinoksi osoittautui 
nuorten kannustaminen tuomaan esille 
tarinoitaan esimerkiksi hyvän isosisaruk-
sen, huolehtivan vanhemman tai nopean 
oppijan rooleissa (ks. lisää Elämänjana 
-menetelmästä sivulla 44). 

Pakolaistaustaisilla nuorilla miehillä on 
myös ollut tarve käsitellä omia tuntei-
taan. Kun nuorten elämäntilanne vuosien 
Suomessa asumisen jälkeen on alkanut 
tasaantua, on tilanne muuttunut otolli-
semmaksi vaikeiden tunteiden käsitte-
lemiselle. Pakolaistaustaisten nuorten 
kanssa työskennellessä onkin tärkeää 
puhua ja tunnistaa erilaisia tunteita, kes-
kustella tunteiden vaikutuksesta ja nor-
malisoida myös vaikeita tunteita ja mie-
lenterveyden haasteita. Se, että nuori 
tulee tietoiseksi tunteistaan, auttaa häntä 
käsittelemään vaikeita asioita, minkä jäl-
keen voi olla helpompaa siirtyä elämässä 
eteenpäin (ks. lisää Tunneikkuna-mene-
telmästä sivulta 50 ja Missä tunteet tun-
tuvat -menetelmästä sivulta 35) 

Työttömien nuorten miesten 
pakolaiserityiset tarpeet ja niihin vastaaminen

14

Tuli helpommaksi puhua tässä ryhmässä, 
kaikki pystyivät puhumaan melko helposti. 

Nyt pystyy puhumaan paremmin. 
Nyt pystyisi hakemaan paremmin apua. 

Opin myös sen, että ei ongelmia tarvitse aina 
pitää ongelmina, vaan se on asia, 

johon on ratkaisu.”

VALOMO-VALMENNUS
Ohjaajan työote
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Miltei kaikilla hankkeessa mukana olleil-
la pakolaistaustaisilla nuorilla on ollut 
rasistisia kokemuksia ja tarve niiden kä-
sittelemiselle. Onkin tärkeää, että nuori 
voi purkaa rasismiin liittyviä tilanteita 
vertaisryhmässä ja ammattilaisten kans-
sa. Nuorille on myös hyvä miettiä tulevai-
suuden varalle reagointitapoja mahdolli-
siin rasistisiin vuorovaikutustilanteisiin 
(ks. lisää rasistiseen vuorovaikutusti-
lanteeseen reagoiminen –menetelmästä 
sivulta 62) 

Hankkeen aikana on näyttänyt jopa siltä, 
että monen pakolaistaustaisen nuoren 
miehen työllistymisen ja opiskelun estee-
nä on ollut suomen kielen taidon riittä-
mättömyys. Nuorilla on ollut selkeä tarve 
suomen kielen taidon vahvistamiselle ja 
suomen kielen käytön rohkaisemiselle. 

On tärkeää, että tarpeeseen vastataan 
sinnikkäästi käyttämällä selkosuomea 
kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi 
nuoria voi rohkaista käyttämään suomen 
kieltä myös vapaa-ajallaan (ks. lisää hy-
vinvointibingo-menetelmästä sivulla 54). 

Pakolaistaustaisilla nuorilla miehillä on 
ollut myös erityinen tarve oppia ymmär-
tämään paremmin suomalaista palvelu-
järjestelmää. On tärkeää, että nuori oppii 
itsenäisesti täyttämään Kelan ja TE-toi-
miston lomakkeita, koska se vahvistaa 
pystyvyyden tunnetta ja nuori kykenee 
selviytymään itsenäisesti hakemuksista 
myös jatkossa. Valomo-valmennukseen 
kuuluu, että suomalaiset palvelut tun-
teva etsivän työn tekijä auttaa ja opettaa 
nuoria selviytymään itsenäisesti hake-
musten kanssa.

Nyt tunnistan omia tunteitani paremmin 
ja (osaan) hakea apua. 

Opin myös hyväksymään omia 
ja menneitä asioitani.”

17

VALOMO-VALMENNUS
Ohjaajan työote

Maailmassa on rasisteja, mutta se on elämää. 
En ota itseeni, jos joku sanoo jotain pahoja sanoja. 

Jos joku sanoo niin, 
niin se on viisi minuuttia minun elämässäni, 

ei sen tarvitse vaikuttaa minuun.”
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Valomo-valmennukseen kuuluu 
olennaisena osana kulttuuri- ja 
sukupuolisensitiivinen työote. Su-

kupuolisensitiivisessä työssä lähtökohta-
na on ymmärtää, miten sukupuoli muiden 
ihmisyyden piirteiden lisäksi vaikuttaa 
elämään. Ihmisestä tekee omanlaisensa 
hänen erilaiset piirteensä, joista suku-
puoli ja sukupuolen ilmaisu ovat yksi osa 
(Anttonen 2017). Sukupuolisensitiivistä 
työtä on tiedostaa, mitä odotuksia ja pai-
neita kulttuurissa kasautuu sukupuolelle. 

Ihmisestä tekee omanlaisensa myös hä-
nen kulttuurinen ilmaisunsa. Sekä kult-
tuurisensitiivisessä että sukupuolisensi-
tiivisessä työssä ihminen tulee kohdatuksi 
ja kuulluksi ensisijaisesti yksilönä, mutta 
samalla tiedostetaan myös kulttuurin 
ja sukupuolen saama merkitys yhteis-
kunnassa. Valomo-valmennuksessa on 
tärkeää välttää asettamasta merkityksiä 
kulttuurille tai sukupuolelle nuoren puo-
lesta. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivi-
seen työhön kuuluukin olennaisesti, että 
työntekijä pohtii omia arvojaan, asentei-
taan ja käsityksiään kulttuureihin ja su-
kupuoleen liittyen. Näin voi herkemmin 
huomata tilanteita, joissa omat asenteet 
voivat estää näkemästä nuorta ensisijai-
sesti ainutlaatuisena yksilönä. Työntekijä 
ei arvota omaa kulttuuriaan normiksi tai 
muita kulttuureita paremmiksi.

Hankkeen aikana tuntui joskus vaikealta 
perustella itselleen, miksi on tarpeellista 
erotella toimintaa sukupuolen ja taustan 
mukaan niin, että tehdään työtä vain pa-
kolaistaustaisten maahanmuuttajamies-
ten kanssa. Kysyimme itseltämme, onko 
perusteita erotella ihmisiä tällä tavalla? 
Luoko erottelu kulttuuri- ja sukupuoli-
sensitiivisyyden kannalta ongelmallisia 
oletuksia? Olisiko parempi tehdä maa-
hanmuuttajille ja kantaväestöön kuulu-
ville yhteistä ryhmätoimintaa, jossa äidin-
kielellä tai kotimaalla ei ole merkitystä? 
Entä voisimmeko pitää ryhmän avoimena 
kaikille sukupuolille? 

Hankkeen aikana havaitsimme kuiten-
kin pian, että kulttuurisensitiivisyys on 
olennainen osa Valomo-valmennuksen 
työotetta. Kulttuurisensitiivinen työote 
ryhmässä, jossa kaikilla on pakolais-
tausta, on tärkeää itse nuorille. Tärkeys 
nousee esille myös käytännön asioissa: 
käytämme selkokieltä, otamme erilaiset 
lapsuudenkokemukset huomioon, kunni-
oitamme nuorten erilaisia uskonnollisia 
taustoja. Lisäksi olemme huomanneet 
vertaisryhmän tärkeyden monille nuorille: 
koska nuorilla on pakolaistaustasta johtu-
en erityishaasteita ja vähemmistöasema 
yhteiskunnassa, he eivät saisi sekaryh-
mässä samalla tavalla tilaa taustaansa 
liittyvien kokemusten ja haasteiden jaka-

miseen ja erittelyyn. Samantapaisen taus-
tan jakavat nuoret saavat toisiltaan tukea 
vaikeaan elämäntilanteeseensa.

Valomo-valmennus on myös sukupuoli-
sensitiivistä miestyötä. Miehen rooli voi 
olla kulttuurisesti ahdas: täytyy elättää 
perhe, saada hyvä työ ja lähettää rahaa 
sukulaisille kotimaahan. Monien Valo-
mo-valmennuksen käyneiden nuorten 
vanhemmat ovat saattaneet esimerkiksi 
odottaa, että lapsesta tulee juristi tai lää-
käri, joten paineet ovat olleet kovat. Jot-
kut nuorista ovat kokeneet pettäneensä 
perheensä odotukset. Valomo-valmen-
nuksella vastataan tähän haasteeseen 
tarjoamalla turvallinen ympäristö, jossa 
voidaan keskustella erilaisista miehen 
rooleista ja niihin liittyvistä mahdolli-
suuksista mutta myös haasteista. Lisäksi 
sukupuolisensitiivisyys näkyy Valomo-
valmennuksessa siten, että ryhmässä voi-

daan avoimesti keskustella parisuhteen 
ja perheen sekä erilaisista kulttuurisista 
odotuksista sukupuolelle. 

Yksinkertaistaen kulttuuri- ja sukupuoli-
sensitiinen työ on siis yksilöllisyyttä kun-
nioittavaa kohtaamista ja vuorovaikutusta, 
jossa työntekijä ei aseta omaa käsitystään 
tai kokemustaan normiksi. Tällainen koh-
taaminen edistää mielenterveyttä. Cas-
tanedan ym. (2018) mukaan mielenterve-
yttä edistävä työote on mahdollisimman 
vapaata ennakkokäsityksistä ja pyrkii ar-
vostavaan ja tasapuoliseen kohtaamiseen 
ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Mielen-
terveyttä edistävän työn tulisi olla kaikki-
en toimijoiden työtä, eikä eristäytyä vain 
perinteisiin mielenterveyspalveluihin. Jo-
kaisen ammattilaisen onkin hyvä miettiä, 
miten hän voi kunnioittavalla kohtaami-
sella tukea jokaisen yksilöllistä tapaa il-
maista sukupuoltaan ja kulttuuriaan.

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys

VALOMO-VALMENNUS
Ohjaajan työote

Sukupuolisensitiivisyys näkyy 
Valomo-valmennuksessa 

siten, että ryhmässä 
voidaan avoimesti 

keskustella parisuhteen
 ja perheen sekä 

erilaisista kulttuurisista 
odotuksista sukupuolelle.
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V alomo-valmennuksessa on tär-
keää antaa nuorelle tilaa kertoa 
tarinansa omilla sanoillaan ja 

silloin kun se hänelle itselleen parhai-
ten sopii. Ohjaajan kannalta se tarkoittaa 
avoimena olemista tilanteesta riippumat-
ta. Nuori voi päättää kertoa omasta lap-
suudestaan tai pakomatkastaan Suomeen 
yllättävässäkin tilanteessa. Nuoren aito 
kohtaaminen ja kuunteleminen synnyttä-
vät toimintakyvyn toipumisessa tarvitta-
vaa luottamusta.

Nuoren kuunteleminen voi myös pelottaa 
ohjaajia. Hankkeen aikana pohdimme, 
miten kohdata riittävällä tasolla sodassa 
traumatisoituneita nuoria. Nuorten koke-
mukset ja menetykset olivat niin rajuja ja 

isoja, että oma ammatillinen kokemus tun-
tui niiden rinnalla pieneltä. Tutkimuksissa 
(mm. Honkatukia & Suurpää 2007; Souto, 
julkaisematon) kuvataan samankaltaista 
ilmiötä, jossa maahanmuuttajataustais-
ten nuorten opinto-ohjauksessa välteltiin 
tiettyjen asioiden kysymistä, koska pelät-
tiin nuorten ottavan esille traumaattinen 
tausta, jota opinto-ohjaajat eivät kokeneet 
osaavansa kohdata. Tutkimusten mukaan 
tästä syystä opinto-ohjaajat välttävät ky-
symästä perheestä ja sukulaissuhteista 
tai Suomeen tulon syistä. Olemme kuiten-
kin huomanneet, että pelkkä läsnäolo ja 
empaattinen kuuntelu ovat usein riittävä 
kohtaamisen taso, jossa kertoja kokee tu-
levansa kuulluksi. Työntekijällä ei tarvitse 
siis olla pitkiä mielenterveyden opintoja. 

Ajan ja tilan tarjoaminen nuoren kuuntelemiselle

Valomossa ymmärrettiin minun tausta, 
pystyin kertomaan asioista ja puhuttiin paljon. 

Tuntui, että kaikki oltiin lähellä. 
Ei tullut mieleen, että olin yksin. 

Oli apua minun elämääni.”

VALOMO-VALMENNUS
Ohjaajan työote
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Ohjaajien virittäytyminen nuorten kohtaamisessa

On hyvin yleistä, että pakolaistaus-
taisten nuorten miesten vireystila 
on toisinaan alhaalla, erityisesti 

aamuisin. Kyse voi olla siitä, ettei ole saa-
nut öisin nukuttua, koska ajatukset ovat 
pyörineet päässä. Toisinaan käänteinen 
vuorokausirytmi saattaa liittyä ikä- ja elä-
mänvaiheeseen. On myös otettava huo-
mioon, että joskus voi olla selkeästi kyse 
traumataustaan liittyvästä uniongelmas-
ta. Suomen trauma- ja dissosiaatioyh-
distyksen (2018) mukaan ihminen voi olla 
traumataustasta johtuen alivireystilassa.

Valomo-valmennuksessa on tärkeää, että 
pakolaistaustaisten nuorten vireystila 
saadaan nousemaan, jotta ryhmästä saa-
daan toimintakykyinen. Vireystilan nosta-
minen vaatii ohjaajien virittäytymisen yli-
vireiseen tilaan. Näin saadaan nostettua 
valmennukseen osallistujien vireystilaa 
ylöspäin tasolle, jossa normaali oleminen 
ja toiminta mahdollistuvat. Tutkimusten-
kin mukaan ryhmän osallistujat nostavat 
ja laskevat vireystilaansa samanaikaisesti 
ryhmän vetäjien kanssa (Seikkula, Karvo-
nen, Kykyri 2016), kun yhdessä toimiessa 

ryhmään kuuluvien sympaattiset hermos-
tot synkronoituvat fysiologisesti toisiinsa 
(Kykyri 2017). 

Valomo-valmennuksessa vireystilan nos-
taminen voi olla ohjaajille välillä varsin 
raskasta, mutta hyvin tarpeellista ryh-
mätoiminnan toteutumisen kannalta. 
Synkroniaan pääseminen tarkoittaa käy-
tännössä ohjaajan voimakkaan aktiivista 
otetta, jotta nuoret saadaan mukaan yh-
teiseen keskusteluun tai toimintaan. Kun 
synkronia saavutetaan, ohjaajien vireys-
tila voi laskea, mikä keventää ohjaamista 
huomattavasti. Yksi kohtaamamme nuori 
kuvaili, että vaikka aamulla olisi kuinka 
kurja fi ilis, niin teidän kanssa paistaa 
aina aurinko. Tämä aurinko on paljolti 
ohjaajien virittäytymistä vireystilan ylä-
päähän.

Ohjaajien on tärkeä pitää yllä omaa työs-
säjaksamistaan, ettei ajoittainen ylivi-
reystila kuluta heitä liikaa. Valomo-val-
mennuksessa hyvä jaksamisen keino on 
päivittäiset työntekijöiden väliset purku-
hetket sekä säännölliset työnohjaukset. 
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V alomo-valmennuksessa on tär-
keää tehdä työtä nuorten kanssa 
kahden ihmisen voimin. Työpa-

rin tärkeys tulee esille käytännön työssä. 
Työpari tuo yhden silmäparin lisää, joka 
tarkkailee asiakkaiden reaktioita ja tun-
netiloja. Työparin kanssa saa myös pidet-
tyä aktiivista keskustelua yllä, kun nuoret 
ovat alivireisiä ja tilanne vaati ryhmän ak-
tivoimista toimintakykyiseksi. Työparityön 
yksi tärkeimmistä hyödyistä on purkukes-
kustelut. Purkukeskustelussa käydään 
läpi päivän tapahtumat, kuten: mikä olo 
sinulle jäi päivästä? Miten eri nuoret osal-
listuivat? Mitä syitä osallistumiseen ja 
osallistumatta jättämiseen ehkä oli? Mitä 
tulkintoja tapahtumista tehtiin? Jäikö joku 
asia vaivaamaan? Reflektio päivän tapah-

 
Valomo-valmennuksessa kahdeksan nuorta miestä kokoontuu 

13-14 viikkoa kolmena päivänä viikossa. 
Jokaisen valmennuspäivän ohjelma kestää neljä tuntia, 

jonka lisäksi tarjotaan yksilövalmennusta tarpeen mukaan. 
Valomo-valmennuksessa yhdistetään mielen hyvinvointia lisääviä tehtäviä 

ja arjen elämänhallintaa tukevaa toimintaa kuten liikuntaa.

VALOMO-VALMENNUS
Valmennuksen rakenne

tumista auttaa kehittämään työotetta ja 
sitä, miten juuri käynnissä olevaa ryhmää 
ja sen yksilöitä voidaan tukea parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Purkukeskustelu auttaa laskeutumaan 
usein kuormittavasta ryhmänohjaukses-
ta muihin työtehtäviin ja vapaalle. Näiden 
keskusteluiden avulla ohjaajat saavat 
mahdollisuuden jakaa työstä tulevaa tun-
nekuormaa. Purkukeskustelut auttavat 
myös huomaamaan tilanteita, jotka ovat 
toiselta menneet ohi valmennuspäivän 
aikana. Purkukeskusteluista saa eväi-
tä kehittää omaa ammatillista otettaan, 
kun käytössä on omien havaintojen ja 
tulkintojen lisäksi toisen ammattilaisen 
perspektiivi.

Valomo-valmennuksessa on joka viikolle oma teema, jota käsitellään ryhmässä: 

Viikko 1:  Ryhmäytyminen 

Viikko 2:  Arvotyöskentely

Viikko 3:  Tarinallinen identiteettityöskentely ja tunteet

Viikko 4:  Mielen hyvinvointi ja itsetunto

Viikko 5:  Mielen hyvinvointi; mielenterveyden ongelmien normalisointi

Viikko 6:  Terveys ja hyvinvointi: päihteet, ruokailu, liikunta ja seksuaalisuus

Viikko 7:  Minä ja muut: sosiaaliset taidot, suhteiden ylläpito

Viikko 8:  Itseohjautuvuus ja osallisuus

Viikko 9:  Aika intensiivijakson jälkeen

Viikko 10:  Retkiviikko 

Viikko 11:  Osallisuus: nuorten ideat ja tarpeet, yhteiskunta ja vaikuttaminen

Viikko 12-13:  Tulevaisuustyöskentely

Työparityö
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Vanhempi

Rasistiset
kokemukset

Identiteetin
hajanaisuus

Tarvitsee 
suomen 

kielen 
vahvistamista

Työttömyys

Keskeytyneet 
opinnot

Etsivä
nuorisotyö

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen 
työote. 

Pakolaiserityisten tarpeiden 
huomiointi. Työparityö.

Psykologiset
 ja muut tukipalvelut

Elämänhallinnan 
haasteet

Palvelujärjestelmän
monimutkaisuus

Yksinäisyys

Valomo-valmennuksen esittäminen kuviona selkeyttää kokonaiskuvaa ja 
lisää ymmärrystä pakolaistaustaisten nuorten miesten prosessista kohti 

paranevaa toimintakykyä. Kuvio toimii myös pohjana hankkeessa 
kehitetyille menetelmille, joita esitetään tämän luvun jälkeen.

1 2 3 4

Valomo-valmennus kuviona
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Toimintakyvyn 
vahvistuminen 
auttaa merki-

tyksellisten 
roolien 

löytämisessä
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1
Nuoren 

alkutilanne

Pakolaistaustainen nuori mies on haas-
tavassa elämäntilanteessa. Hänen työttö-
myytensä on pitkittynyt tai opinnot toistu-
vasti katkolla. Usein nuorella on kokemus 
yksinäisyydestä ja kasaantuneita elämän-
hallinnan haasteita. Tämän lisäksi nuoren 
miehen tilanteeseen tuovat usein lisä-
haasteita pakolaistaustasta johtuvat syyt: 
traumaattiset menneisyyden kokemukset, 
identiteetin hajanaisuus, rasistiset koke-
mukset ja suomen kielen taidon riittämät-
tömyys. Myös palvelujärjestelmän tunte-
mus on useimmilla todella heikkoa.

2 
Ohjaavat 

tahot

Pakolaistaustaiset nuoret miehet ohjau-
tuvat pääsääntöisesti Valomo-valmen-
nukseen etsivän nuorisotyön, työllisyys-
palveluiden, toisen asteen oppilaitosten ja 
nuorten aikuisten sosiaalityön kautta. Toi-
sinaan nuoret ilmoittautuvat itse mukaan, 
kun ovat esimerkiksi kuulleet Valomo-val-
mennuksesta ystäviltään.

3 
Valomo-valmennuksen 

kohtaamistila 

Valomo-valmennuksen kohtaamistila on 
turvallinen ja kodinomainen.

Työntekijät työskentelevät työparina 
ja pakolaiserityiset tarpeet huomioiden 

sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella.

Toimintakyvyn tukemisen menetelmät 
Valomo-valmennuksessa

Valomo-valmennuksessa tuetaan 
pakolaistaustaisia nuoria miehiä 

14 viikon pienryhmäohjauksen avulla. 

Tänä aikana valmennetaan 
nuorten toimintakykyä viidellä osa-alueella. 

Valmennuksen osa-alueet ovat 
mieli, arki, osallisuus, taidot ja keho. 

VALOMO-VALMENNUS
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Valomo-valmennus kuviona
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Mieli
Ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä panos-
tetaan itsetuntemuksen vahvistamiseen, 
jotta pakolaistaustainen nuori mies löy-
tää omia vahvuuksiaan. Valmennus auttaa 
tunnistamaan erilaisia tunteita ja opettaa 
maadoittavia harjoitteita, jotka auttavat pa-
laamaan ahdistavista tai vaikeista tunteista 
nykyhetkeen. Positiivisen mielenterveyden 
tukemisen seurauksena nuoren tilanne 
tasapainottuu. Valmennus keskittyy myös 
rasististen kokemusten käsittelemiseen ja 
uudenlaisiin reagointimalleihin, jotka aut-
tavat nuoria selviämään vaikeista tilanteista 
eteenpäin. Lisäksi valmennuksessa mielen 
tukeminen vahvistaa kahden kulttuurin vä-
lillä kehittyvää identiteettiä, jotta nuori voisi 
saada lisää eväitä itselleen merkitykselli-
sen roolin löytämiseen suomalaisessa yh-
teiskunnassa unohtamatta omia juuriaan.

Arki
Valmennuksen arjenhallintataidoissa pa-
nostetaan järkevän arkirytmin löytämiseen. 
Monelta nuorelta mieheltä arjesta on ka-
donnut järkevä rytmi pitkittyneen työttö-
myyden seurauksena. Jo perusasioiden 
hoitaminen on vaikeaa, jos nuori nukkuu 

Taidot
Valmennuksessa autetaan pakolaistaus-
taisia nuoria miehiä hakeutumaan kou-
luun, työhön tai muuhun tilanteeseen 
sopivaan palveluun. Työntekijät auttavat 
nuorta ennen kaikkea löytämään omat 
vahvuutensa, mutta kertovat myös oman 
arvionsa nuoren vahvuuksista, joita nuo-
ri voi hyödyntää oman alan löytämisessä. 
Valmennus myös rohkaisee nuoria käyttä-
mään suomen kieltä kaikissa tilanteissa, 
jotta nuoren mahdollisuudet päästä työhön 
tai opiskelemaan Suomessa kasvaisivat.

Keho
Valmennus tukee pakolaistaustaisten 
nuorten miesten hyvinvointia viikoittaisten 
liikuntatuntien avulla. Nuoret saavat itse 
vaikuttaa siihen mitä liikuntaa kokeillaan. 
Tärkeintä on, että liikunnasta tulisi osa 
nuorten arkea. 

päivät. Valmennus pyrkii korjaamaan nuo-
ren vuorokausirytmiä ja tuomaan kannatte-
levia rutiineja nuoren elämään. Terveellinen 
ruokavalio ja liikunta yritetään saada osaksi 
nuoren arkea. Valmennus ottaa arjenhallin-
nan tukemisessa huomioon myös sen, että 
nuori oppii hoitamaan omia virastoasioitaan 
(mm. Kela, TE-toimisto) itsenäisemmin. 
Työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä etsi-
vän nuorisotyön kanssa, kun nuoria opete-
taan hoitamaan virastoasioita itsenäisesti.

Osallisuus
Osallisuuden kokemuksen vahvistami-
nen on tärkeä osa Valomo-valmennusta. 
Ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä annetaan 
nuorille lisää vastuuta yhteisten asioiden 
hoitamisesta, jotta nuoren itseohjautuvuus 
vahvistuu. Tiiviin ryhmätoiminnan aikana 
myös kokemus yksinäisyydestä vähentyy. 
Osallisuutta tukiessa on otettava huomi-
oon, että monella valmennukseen osallis-
tuvalla voi olla kokemus toiseudesta suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Siksi onkin 
tärkeää auttaa nuoria näkemään itsensä 
uudella ja merkityksellisellä tavalla. Tätä 
tehdään esimerkiksi voimaannuttavan va-
lokuvauksen avulla. Lisäksi nuorten kans-
sa vahvistetaan heidän jo olemassa olevia 
ihmisverkostoja, jotta nuorilla on tärkeitä 
ihmisiä tukenaan. 

4  

Nuoren 
jälkiseuranta

Kun valmennusjakso on päättynyt, nuori 
siirtyy ns. seurantajaksolle, jonka aikana 
nuoreen pidetään yhteyttä, häntä nähdään 
yksilöllisesti ja nuori voi halutessaan käy-
dä 2-3 kertaa kuukaudessa seuraavan 
aloittaneen ryhmän yhteispäivissä. Tar-
koituksena on vahvistaa nuorta ja korjata 
tarvittaessa yhdessä suuntaa, jos nuoren 
arjenhallinta alkaa taas horjua.

VALOMO-VALMENNUS
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On tullut sellainen olo, 
että on enemmän kotona Suomessa.”

Otin uuden asenteen 
muihin ja roolin, tekeminen 

niin että autoin muita. 
Olen itse ollut samassa 

tilanteessa kielen kanssa, 
mutta nyt halusin 

auttaa muita.”

Toimintakyvyn tukemisen menetelmät 
Valomo-valmennuksessa

Valomo-valmennus kuviona
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VALOMO-VALMENNUKSEN 
MENETELMÄT

Menetelmät ovat etupäässä 
mielenterveyden tukemiseen 

suunniteltuja ja 
ne on todettu toimiviksi.

Oppaan tässä osassa kuvataan menetelmiä, 
joita pakolaistaustaisten nuorten miesten 

kanssa työskentelevät henkilöt voivat hyödyn-
tää osana omaa asiakastyötään. 

Osa menetelmistä on kehitetty itse. 

Toiset menetelmät on kehitetty hyvän 
menetelmän paremmaksi/sopivammaksi 

jalostamisen periaatteella.
 Jalostetut menetelmät ovat olleet jo 

yleisessä käytössä, mutta ne on muotoiltu 
pakolaistaustaisten nuorten miesten

 erityistarpeisiin sopiviksi. 

Menetelmät ovat etupäässä mielenterveyden 
tukemiseen suunniteltuja ja ne on todettu 

toimiviksi hankkeen aikana useiden 
menetelmien joukosta. 

32 33
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Menetelmän tarkoituksena on 
valmistaa pakolaistaustaisia nuoria 
miehiä miettimään, mitä eri 
tunteita tunnemme ja missä eri 
tunteet tuntuvat. On tärkeää nor-
malisoida tunteita ja puhua, että 
on normaalia kokea kaikkia, myös 
negatiivisiksi miellettyjä tunteita. 
Kun oppii tuntemaan, missä 
tunteet kehossa tuntuvat, saa 
tunteisiin myös itse lisää valtaa. 
Tunne ei enää tunnu niin kokonais-
valtaiselta tai murskaavalta. 

Apua on kuitenkin hyvä hakea, jos tunne on 
vaikea, eikä se mene ohi päivienkään aika-
na. Apua on myös hyvä hakea, jos tunne vai-
kuttaa käytökseen liikaa: esimerkiksi tekee 
harkitsemattomia ostoksia tai käyttäytyy 
väkivaltaisesti itseä tai muita kohtaan. 

Menetelmä sopii hyvin pakolaistaustaisille 
nuorille miehille, joilla on käsittelemät-
tömiä tunteita ja pakolaisuudesta johtu-
vaa psyykkistä kuormaa kannettavanaan. 
Menetelmän konkreettisten esimerkkien 
kautta voi onnistua tunnistamaan itses-
sään tunteita, jotka ovat voineet jäädä pii-
loon kulttuurisesti ahtaan sukupuoliroolin 
taakse. Kokemusten kehollinen perusta 
-karttaa käyttämällä nuori voi saada tilai-
suuden normalisoida kaikkia tunteita.

MENETELMÄ

Käytä Nummenmaan kehittämää Koke-
musten kehollinen perusta -karttaa 

(http://emotion.utu.fi /
wp-content/uploads/
2018/08/Bodily_Feeling_
Maps_FI.png). 

Kartassa on 100 tunnetta tai tuntemusta 
väritetty tunnekartoiksi. Kartassa vaalealla 
on merkitty se kohta kehossa, jossa tunne 
tuntuu kaikista voimakkaimmin, ja mustal-
la ne kohdat, joissa tunne ei tunnu.

OHJAUS 

Katsokaa yhdessä Kokemusten kehollinen 
perusta -karttaa. Etsikää sieltä tunteita. 
Missä tuntuu ilo? Käyttäkää omaa kehoa 
apuna tuntemusten hahmottamisessa! 
Onko ryhmäläisten kokemus ilon tuntumi-
sesta sama kuin missä se sijaitsee kartas-
sa? Missä tuntuu viha? Mitä tunteita kar-
tasta puuttuu? Missä esimerkiksi tuntuu 
syyllisyys? Onko pala kurkussa tuttu tun-
ne? Missä innostuminen tuntuu?
Onko tunteet jaettavissa hyviin tai pahoi-
hin tunteisiin? Mitä voi tehdä, ettei tunne-
kuohussa toimisi huonolla tavalla? Voiko 
esimerkiksi vihan tunteeseen auttaa kä-
sien pesu kylmällä vedellä? Mitä tunteita 
liikunta helpottaa?

PURKU

Miltä tunteiden pohtiminen tuntui? Oliko 
helppoa palauttaa mieleensä eri tunteiden 
tuntumista? Monesti eri tunteet tuntuvat 
kehossa eri tavoin, vaikka tunne tuntuisi-
kin samassa kohtaa kehossa. Ehkä voitte 
pohtia, missä tunteet syntyvät. Entä onko 
kenellekään tuttu tunne, kun suuttuessa 
ajatus ei tunnu kulkevan, vaan ikään kuin 
aivot jäätyvät? Onko tuttua, että monesti 
negatiiviset ajatukset ja tunteet pyörivät 
kehossa iltaisin? Mikä siihen voisi auttaa? 
Mitä ryhmäläiset ajattelevat, oliko tehtä-
västä hyötyä?

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Missä tunteet tuntuvat?

Missä tunteet tuntuvat?
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Missä tunteet tuntuvat?
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Arvokompassin tarkoituksena on 
auttaa hahmottamaan niitä asioita, 
jotka elämässämme ovat tärkeitä. 
Nämä tärkeät asiat toimivat elämäs-
sämme kompassin suuntina, jotka 
auttavat valitsemaan arjen tilanteis-
sa, mihin suuntaan mennä ja mihin 
panostaa. Arvojen mukaan suunna-
tut elämänvalinnat tuovat elämään 
tasapainoa ja onnellisuutta.

Omien kokemustemme mukaan menetel-
mä soveltuu hyvin toteutettavaksi pako-
laistaustaisten nuorten kanssa. Nuorilla 
saattaa olla merkityksettömyyden koke-
muksia johtuen pitkittyneestä työttömyy-
destä uudessa kulttuuriympäristössä.  
Menetelmä auttaa kirkastamaan sitä mitä 
jokainen henkilökohtaisesti pitää elämäs-
sään tärkeänä. Elämää voi suunnata hen-
kilökohtaisten merkityksellisten asioiden 
suuntaan myös työelämän ulkopuolella ja 
sitä kautta saada elämään lisää tasapai-
noa ja tyytyväisyyttä. 

MENETELMÄ

Arvokompassi on sovellettu Non Fighting 
Generation ry:n Valoa elämään -hankkeen 
kehittämästä Arvoankkuri-menetelmäs-
tä. Menetelmää on muokattu tekemällä 
arvolistasta selkokielinen ja poistettu vai-
keita sanoja.

OHJAUS

Ryhmän kanssa on tehtävää alustaessa 
hyvä käydä läpi, mitä arvoilla tarkoitetaan. 
Tähän toimii hyvin esimerkiksi ryhmäkes-
kustelu. Mitä ovat arvot? Mistä tietää, että 
joku asia on minulle tärkeä? 

Tehtävä on kaksivaiheinen: etsi ensin 
kaikki itselle tärkeät asiat. Tärkeät asiat 
voi merkitä esimerkiksi korostuskynällä. 
Tehtävä on vaikea erityisesti osallistujille, 
joiden suomen kieli ei ole vahva tai lukemi-
nen on haastavaa. Ohjaajan kannattaa siis 
tukea ryhmää esimerkiksi nostamalla vai-
keita ja tärkeitä sanoja esille. Kun ohjaa-
ja tuntee hyvin ryhmäläisiä, voi olla myös 
hyvä tukea osallistujia yksilöllisesti arvo-
jen löytämisessä: ”Olen huomannut, että 
perhe ja suku taitavat olla sinulle tärkeitä, 
mitä sinä ajattelet siitä?” ”Olen huoman-
nut, että uskonto on isossa osassa arkeasi, 
onko uskonto sinulle tärkeä?”. Jokaisen 
tulee löytää vähintään kahdeksan itselle 
tärkeää arvoa.

Toisessa vaiheessa seuraavat 
asiat tulee tehdä:
• Kirjoittakaa kahdeksan valittua 
 arvoa kompassiin niihin 
 varatuille kohdille
• Laittakaa arvojen välillä kulkeviin 
 viivoihin nuolenkärki osoittamaan
 siihen suuntaan, kumpi arvoista on 
 sinulle tärkeämpi. Jokainen arvo 
 verrataan keskenään tällä tavoin.
• Lopuksi kahdeksan arvoa pisteytetään 
 sen mukaan, mikä tai mitkä niistä ovat 
 saaneet eniten pisteitä. Näin saadaan
 laskettua tärkeimmät arvot elämässä
 sillä hetkellä.

Huomaa ohjaajana, että tehtävä on useille 
kielivaatimukseltaan vaikea ja vaatii ohjei-
den pilkkomista pieniin osiin. Anna tukea 
tekemiseen!

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Arvokompassi

PURKU

Tehtävän purussa on hyvä jättää tilaa sille, 
mitä kukin osallistuja itse haluaa tehtävästä 
sanoa. Purku voidaan toteuttaa esimerkik-
si kierroksena, jossa jokainen kertoo, miltä 
tehtävän tekeminen tuntui. On myös mah-
dollista pyytää kertomaan kolme tärkeintä 
arvoa, jos ryhmä luottaa toisiinsa riittävästi.

Arvokompassi

Lopuksi on hyvä ohjata ryhmää pohtimaan 
sitä, mikä vaikutus on, että elää tai on elä-
mättä omien arvojensa mukaan. Voidaan 
pohtia, onko muistanut viimeisen viikon 
aikana toimia omia arvoja kohti. Jos työ 
on tärkeämpää kuin harrastukset, miksi 
silti on usein vaikeaa nähdä vaivaa mielui-
san työn saamiseksi, mutta videopelejä on 
helppo pelata? 
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Arvokompassi

AHKERUUS 
AINUTLAATUISUUS 
ANTEEKSIANTO 
ANTELIAISUUS
ARVOKKUUS 
ARVOSTUS  
ASEMA (STATUS) 
AVUN ANTAMINEN
ELÄMYS/ELÄMYKSELLISYYS
ELÄMÄ  
ENERGISYYS
EPÄITSEKKYYS 
HALLINTA (KONTROLLI) 
HARRASTUKSET 
HAUSKANPITO
HELLYYS 
HYVINVOINTI 
HYVYYS 
HYVÄKSYNTÄ
HYVÄNTAHTOISUUS 
HYVÄSYDÄMISYYS 
HUOLELLISUUS 
HUOLENPITO/HUOLEHTIVUUS 
HUOMAAVAISUUS 
HUUMORI/HUUMORINTAJU  
IHMISET/IHMISSUHTEET 
ILO/ILOISUUS 
INHIMILLISYYS 
INNOSTUS/INNOKKUUS INSPIRAATIO 
INTOHIMO 
ITSEARVOSTUS 
ITSEHILLINTÄ 
ITSELUOTTAMUS 
ITSENSÄ HYVÄKSYMINEN 
ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN 
ITSENÄISYYS 
ITSETUNTEMUS 
JAKAMINEN 
JATKUVUUS 
JOHDONMUKAISUUS 
JOUSTAVUUS 
JÄMÄKKYYS 
JÄNNITYS 

JÄRJESTELMÄLLISYYS 
KAUNEUS 
KASVU 
KEHITYS/KEHITTYMINEN 
KEKSIMINEN 
KIINTYMYS 
KIITOLLISUUS 
KILPAILEMINEN 
KILTTEYS 
KOHTUULLISUUS 
KOMMUNIKAATIO 
KOTI 
KOTIMAA
KOULUTUS 
KUNNIALLISUUS 
KUNNIANHIMO
KUNNIOITUS 
KUULUISUUS 
KYVYKKYYS 
KÄRSIVÄLLISYYS 
KÄYTÄNNÖLLISYYS 
LAHJAKKUUS 
LEMPEYS 
LEVOLLISUUS 
LIIKUNTA 
LOGIIKKA/LOOGISUUS 
LOJAALISUUS 
LUONTO 
LUOPUMINEN 
LUOTETTAVUUS 
LUOTTAMUS 
LUOVUUS
 LÄHEISYYS 
LEMPEYS 
LÄSNÄOLO 
MENESTYS/MENESTYMINEN 
MERKITYKSELLISYYS 
MIELENRAUHA 
MIELIHYVÄ 
MIELEKKYYS 
MIELIKUVITUS  
MONIPUOLISUUS
MORAALI/MORAALISUUS 

MUKAUTUMINEN 
MUUTOS
MYÖTÄTUNTO 
MÄÄRÄTIETOISUUS 
NAUTINTO 
OIKEUDENMUKAISUUS 
OIVALLUS/OIVALTAMINEN 
OMAPERÄISYYS 
ONNELLISUUS 
OPPIMINEN 
OPTIMISMI  
PARISUHDE/PERHE 
PERINTEET 
POHDISKELU 
PÄTEVYYS 
PÄÄTTÄVÄISYYS 
RAHA 
RAKKAUS 
RAUHA/RAUHALLISUUS  
REHELLISYYS 
REILUUS 
RENTOUTUMINEN 
ROHKEUS 
RUTIINIT
SAAVUTUKSET (MERIITIT) 
SEIKKAILU/
SEKSI 
SELVIYTYMINEN 
SEURALLISUUS 
SEURUSTELU 
SIISTEYS
SINNIKKYYS 
SITKEYS 
SITOUTUNEISUUS 
SIVISTYS 
SOPEUTUMINEN 
SOSIAALISUUS 
SUKU/SUKULAISUUS 
SUUNNITELMALLISUUS 
SUOSIO (MAINE) 
SÄÄSTÄVÄISYYS 
TAHTO/TAHDONVOIMA 

TAIDE 
TAITO/TAITAVUUS 
TARKKAAVAISUUS 
TASA-ARVO/TASA-ARVOISUUS 
TASAPAINO/TASAPAINOISUUS 
TASAVERTAISUUS 
TAVOITTEELLISUUS 
TEHOKKUUS 
TEKNIIKKA/TEKNISYYS 
TERVEYS 
TIETO/TIEDE 
TOIVO/TOIVEIKKUUS 
TOTUUS 
TULOKSELLISUUS 
TUNTEET/TUNTEELLISUUS
TUOTTAVUUS 
TURVA/TURVALLISUUS 
TYYLIKKYYS/ULKONÄKÖ
TYYTYVÄISYYS 
TYÖ (URA)
TÄYDELLISYYS  
UNELMAT/UNELMOINTI 
UNI (LEPO, NUKKUMINEN) 
URHEILU 
USKALLUS 
USKONTO/USKONNOLLISUUS 
UTELIAISUUS 
VAATIMATTOMUUS 
VAIHTELU/VAIHTELEVUUS 
VAIKUTUSVALTA 
VALMIIKSI SAAMINEN 
VALTA 
VAPAUS 
VASTUU/VASTUULLISUUS 
VILPITTÖMYYS 
YHTEENKUULUVUUS 
YHTEISYMMÄRRYS
 YHTEISÖLLISYYS 
YHTEYS 
YLLÄTYKSELLISYYS 
YSTÄVYYS/YSTÄVÄLLISYYS
ÄLY/ÄLYKKYYS 

Arvokompassi:
Mikä minulle on elämässä tärkeää?
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Arvokompassi

1. Kirjoita arvosi (8 kpl) viivoille. 

2. Nyt vertaa arvojasi:
Jokaisen arvon välillä kulkee viiva. 
Piirrä nuolenkärki (< tai >) jokaiselle viivalle,
nuolen kärki osoittaa siihen arvoon, joka on sinulle tärkeämpi.

3. Laske nuolenkärjet. 
Mitä arvoa kohti osoittaa eniten nuolia?
Entä toiseksi eniten?

Arvokompassi:
Mikä minulle on elämässä tärkeää?



44 45

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Elämänjana

Elämänjana-menetelmässä on 
tarkoitus jäsentää elämänkulun 
historiaa tarinan avulla. Jäsennelty 
tarina selkeyttää identiteettiä. 

Menetelmä soveltuu toteutettavaksi pako-
laistaustaisten kanssa, koska monen nuo-
ren elämäntarina voi kaivata jäsentämistä 
ja vahvistamista. Useilla pakolaistaustai-
silla voi olla vaikeita kokemuksia elämästä 
kahden kulttuurin välillä ja mahdollises-
ta pakomatkasta. Menetelmän avulla voi 
saada elämäntarinaan selkeyttä, jäsentää 
paremmin omaa menneisyyttä ja edistää 
prosessia ”oman paikan löytämisestä”.

MENETELMÄ

Elämänjana-menetelmästä on monta ver-
siota ja sitä on hyödynnetty erityisesti per-
heterapian ja lastensuojelun palveluissa. 
Tässä versiossa ohjeita on muokattu niin, 
että usein vaikeistakin oloista tulevilla pa-
kolaisilla on mahdollisuus rakentaa omaa 
tarinaansa myönteisestä näkökulmasta 
käsin. Myönteisiä näkökulmia voivat esi-
merkiksi olla asiat, jotka ovat vahvistaneet 
omaa uravalintaa /asiat, jotka ovat opet-
taneet paljon/ asiat, joista olen kiitollinen. 
Mahdollista on myös rajata aikaa mistä 
mihin elämänjana laaditaan. Elämänja-
na voidaan halutessaan aloittaa Suomeen 
muuttamisen jälkeen, jos koko elämän 
jäsentäminen paperille tuntuu liian haas-
tavalta.

OHJAUS

Piirrä janalle mutkittelevaa viivaa niin, että 
keskiviivan yläpuolelle kaartuu ne asiat, 
jotka tuntuivat tapahtumahetkellä nosta-
van omaa onnellisuutta. Keskiviivan ala-
puolelle viiva kaartuu niiden tapahtumien 
kohdalla, jotka tapahtumahetkellä tuntui-
vat laskevan onnellisuutta. Viivan eri koh-
tiin voi avata sanalla tai parilla, mitä silloin 
on tapahtunut.

Ennen tehtävän tekemistä on tärkeää 
muistuttaa ryhmälle, että janalle saa kir-
joittaa niitä asioita, joita haluaa. Kun teh-
tävää myöhemmin puretaan, nuori saa itse 
valita, mitä tapahtumia kertoo ryhmälle. 
Huomioi, että paperin kokovalinnalla (A4 
vai A3) voi vaikuttaa siihen, miten pal-
jon paperille mahtuu elämäntapahtumia. 
Usein jo A4 paperi on hyvin riittävä. 

Ennen tehtävän aloittamista kannattaa 
myös muistuttaa ryhmää, että ryhmässä 
jaetut asiat ovat luottamuksellisia. Valo-
mo-valmennuksen arjessa on huomattu, 
että nuoret ovat hyviä jakamaan kokemuk-
siaan itselleen turvallisella tasolla. Tässä 
auttaa, että ohjaaja pitää tilanteen turval-
lisena, esimerkiksi suojaamalla puheen-
vuorossa olevan oikeutta kertoa keskeytyk-
settä ja tarjoamalla mahdollisuuden jäädä 
juttelemaan ryhmäpäivän jälkeen.

PURKU

Jos ryhmä on kovin keskusteleva, kannat-
taa ennen tehtävän purkamista kertoa, 
kuinka paljon aikaa oman elämänjanan 
kertomiselle on. Varaa aikaa myös kysy-
myksille! Huomioi kuitenkin, että kysyes-
sä ei pidä painostaa asiakasta kertomaan 
asioita, jotka hän kokee liian henkilökoh-
taiseksi. Tulee kunnioittaa asiakkaan itse 
valitsemaa kerronnan tasoa. Käytä kysy-
myksiä kuitenkin sensitiivisesti. Muutama 
esimerkki hyvistä kysymyksistä:

• Ajatteletko, että olet nyt saavuttanut 
 sellaisia asioita, joita olet halunnut?
• Mitä kumppanisi/äitisi/isäsi/
 isovanhempasi/sisaruksesi sanoisivat 
 jos kuulisivat, mitä kaikkea olet 
 oppinut?
• Minkä tiedon tai opetuksen haluaisit
 kokemastasi siirtää eteenpäin 
 (esim. lapselle)?
• Onko kokemasi vahvistanut arvojasi 
 siitä, mitä pidät elämässäsi tärkeänä?

JATKOTEHTÄVÄ

Mitä asioita haluaisit elämässäsi tapahtu-
van nykyhetkestä vanhuuteen?
Tämän janan voi piirtää esimerkiksi pape-
rin kääntöpuolelle.

Elämänjana
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Elämänjana
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Se mitä elämässäsi on tapahtunut, on muovannut sinua. 
Piirrä ja kirjoita elämänjanalle asioita, jotka ovat vaikuttaneet 

sinuun syntymästäsi nykyhetkeen. Niitä voi olla esimerkiksi 
sisaruksen syntymä, läheisen kuolema, Suomeen muutto, seurustelu, 

kouluun pääseminen tai sen keskeytyminen… 
Miten tapahtumat ovat vaikuttaneet hyvinvointiisi? 

Piirrä viivan yläpuolelle asiat, jotka ovat auttaneet sinua 
ja alapuolelle asiat, jotka ovat olleet sinulle huonoja.

Elämänjana
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Elämänpyörä-menetelmän tar-
koituksena on hahmottaa, mitkä 
osa-alueet elämänhallinnasta ovat 
tällä hetkellä itsellä hyvin ja mitkä 
vaatisivat kohennusta. Menetelmän 
avulla voi saada perspektiiviä, että 
oikeastaan elämässä on nyt moni 
asia hyvin tai vaihtoehtoisesti herätä 
huomaamaan, että ei olekaan niin 
tyytyväinen. Elämänhallinta on 
hyvä, jos valtaosa pyörän osasista 
on riittävän täynnä, mutta jos suurta 
vajetta on monessa osiossa, niin 
pyörä ei enää pyöri.

Elämänpyörä-menetelmä sopii hyvin to-
teutettavaksi pakolaistaustaisten nuorten 
kanssa. Pakolaistaustaisilla nuorilla voi 
olla elämässään paljon kuormittavia asi-
oita, kuten uudessa kulttuuriympäristössä 
eläminen, raha-asioiden järjestäminen, 
oman opiskelu- ja työalan pohtiminen ja 
sosiaalisten suhteiden aloittaminen. Nämä 
kaikki vaikuttavat tunteeseen elämän-
hallinnasta. Elämänpyörä-menetelmä voi 
auttaa jäsentämään kaaokselta tuntuvaa 
elämäntilannetta ja saada liikkeelle halun 
parantaa heikolla pohjalla olevia elämän-
pyörän osa-alueita.

MENETELMÄ

Elämänpyöristä on monta versiota. Tässä 
elämänpyörässä elämänhallinta jaetaan 
yhdeksään osioon: Vapaa-aika/harrastuk-
set, raha-asiat/talous, työ/opiskelu, terve-
ys, rentoutuminen/mieliala/ilo, parisuhde/
rakkaus, ihmissuhteet/ystävät, perhe/
suku ja koti/paikka, jossa asun.

Tässä elämänpyörän versiossa on otet-
tu huomioon, että kaikilla nuorilla ei ole 
perhettä enää. Todennäköisesti kuitenkin 
kaikilla on olemassa joitakin sukulaisia, 
vaikka he asuisivatkin kaukana. Näin yh-
distettyä osa-aluetta ”perhe/suku” voidaan 
saada myönteisellä tavalla täytettyä ja näin 
auttaa nuorta näkemään voimavarojaan. 
Lisäksi osa-alueiden otsikoinnissa on käy-
tetty synonyymejä, jotta kunkin osa-alueen 
sisältö olisi mahdollisimman helppo ym-
märtää ja jotta kaikki löytäisivät sanoista 
itselleen sopivia yhteyksiä.

OHJAUS

Esittele pyörä ja sen osa-alueet ryhmälle. 
Tehtävänä on värittää pyörän osa-alueita 
kapeammasta leveämpään päähän sen mu-
kaan, kuinka tyytyväinen on siihen osa-alu-
eeseen elämässään. Jos kavereiden kanssa 
menee kaikki hyvin, se väritetään kokonaan, 
jos on tyytymätön seurustelusuhteeseen tai 
sen puutteeseen, niin sitä osiota väritetään 
vain vähän tai ei ollenkaan. Lopputuloksena 
on eräänlainen piirasdiagrammi, jonka pa-
lat ovat erikokoiset.

PURKU

Keskustelua! Mitä ajatuksia oma tulos he-
rätti? Mitä ehkä voisi konkreettisesti tehdä, 
että saisi pienemmät piirakanpalat kasva-
maan? Oliko elämänhallinnan miettimi-
nen vaikeaa? Onko realistista ajatella, että 
kaikki piirakan palat olisivat aina täysiä? 
Mistä voi saada apua, jos on ongelmia eri 
lohkojen kanssa? 

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Elämänpyörä
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Tunneikkuna-menetelmän tarkoi-
tuksena on auttaa näkemään omia 
voimakkaita tunteita ulkopuolelta 
käsin, eikä osana minuutta. Tuntei-
den ulkopuolelta näkemisen avulla 
niihin on mahdollista saada otetta; 
tunteen ei ole pakko vaikuttaa suo-
raan siihen, miten käyttäydymme tai 
toimimme. 

Menetelmää käyttäessä on toisinaan ta-
pana antaa nimi ulkoistetulle tunteelle, 
mutta nimeäminen ei todennäköisesti ole 
tarpeellista tässä työskentelyssä. Tätä kui-
tenkin voi harkita, jos käsittelyssä nuorella 
nousee erittäin voimakkaita tunteita kuten 
aggressiota, ja jos asiakas vaikuttaa olevan 
voimaton sen vallassa. Tällöin voi esimer-
kiksi kysyä: ”Jos vihallasi olisi nimi, niin 
mikä sen nimi olisi?” ”Mistä huomaat, että 
(viha) on läsnä?” ”Onko käynyt niin, että 
olisit huomannut (vihan) olleen läsnä, mut-
ta et olisi reagoinut niin kuin se tahtoo?”. 
Youtubessa on myös katsottavissa video, 
jossa tarinankertojan masennus on ulkois-
tettu mustaksi koiraksi, se on nimeltään ”I 
had a black dog, his name was depressi-
on”. Videossa on saatavilla suomenkieli-
nen tekstitys 

(https://www.
youtube.com/
watch?v=XiCrniLQGYc)

Olemme havainneet, että osalla pakolais-
taustaisista nuorista on ollut stigmatisoivia 
käsityksiä mielenterveyden käsitteistöstä. 
Tällaisessa tilanteessa voi Tunneikkuna–
menetelmä olla avuksi, koska tunteesta ei 
tarvitse puhua vaan sen voi piirtää pape-
rille. Näin tunteen avoimempi käsittely voi 
mahdollistua jatkossa.

MENETELMÄ

Pohjana menetelmän suunnitteluun on 
käytetty Arto Pietikäisen ideoita (www.
joustavamieli.com). Menetelmä perustuu 
lähestymistapaan, jossa pyritään harjoit-
telemaan vaikeiden tunteiden ulkoista-
mista. Tunteiden ulkoistamista kannattaa 
erityisesti käydä läpi osana yksilöohjausta, 
mutta jos ryhmä on innostunut taideme-
netelmistä tai on erityisen keskustelevaa, 
tätä harjoitetta kannattaa kokeilla.

OHJAUS 

Kehota ryhmäläisiä miettimään jotakin voi-
makasta tunnetta. Olisiko se esimerkiksi 
rakastuminen? Ahdistus? Stressi? Ohjaa 
miettimään, miltä tunne tuntuu, kun se on 
läsnä. Tuntuuko se päässä? Käsissä? Ja-
loissa? Sydämessä? Kehota ryhmäläisiä 
kuvittelemaan, että tunteen voisi ottaa esil-
le pöydälle ja tarkastella sitä. Miltä tunne 
näyttää? Piirrä se paperille! Tehtävässä on 
apukysymyksiä, joiden avulla piirtämistä voi 
helpottaa. Huomaa, että kaikki kysymykset 
eivät ole piirrettävissä. Tehtävän tarkoituk-
sena onkin ensisijaisesti saada tunteesta 
käsitys itsestä erillisenä ilmiönä, tavoittee-
na ei ole yksityiskohtainen piirustus.

PURKU

Miltä tehtävä tuntui? Oliko se vaikeaa? 
Onko helppo tunnistaa eri tunteita toisis-
taan? Sanooko/tekeekö helposti suuttu-
neena asioita, joita ei tarkoita? Mikä voisi 
auttaa, jotta tunteella ei olisi tällaista val-
taa itseen?

Ohjaaja voi ohjata keskustelua tuomalla 
esille havaintoja, että jo usein se, että tun-
nistaa itsessään tunteen ja sanoittaa sen 
ääneen, esim. ”huomaan olevani nyt aika 
ahdistunut”, voi viedä tunteen tehoa omas-
ta toiminnasta. Sanoittamalla tunteen läs-
näolon voi parhaimmillaan saada siitä pie-
nen niskaotteen. 

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Tunneikkuna

Tunneikkuna
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Ajattele, että voisit poimia tunteesi 
(rakkaus, viha, ilo, suru, ahdistus,

stressi, masennus tms.) 
ja laittaa sen eteesi. Ota askel taaksepäin.

Katsele sitä nyt tunneikkunan läpi.

• Minkä muotoinen se on?
• Piikikäs? Pyöreä? Pilvi? Litteä? Kiemura? Solmu?
• Käärme?
• Minkä kokoinen tunne on?
• Onko se isompi kuin sinä? Pieni kuin muurahainen?
• Minkä värinen tunne on?
• Punainen? Keltainen? Läpikuultava? Musta? 
• Kirkas kuin aurinko?
• Kuinka kovaa tunne liikkuu?
• Tuleeko se hiljaa hiipien? Lujaa kuin putoava kivi? 
• Kevyesti kuin höyhen?
• Jos sillä olisi ääni, millainen se olisi?
• Puhuuko se kovaa? Kuiskaako se? Onko ääni matala? Kimeä?
• Puhuuko se kuin isä tai kuin äiti? 

Tunneikkuna

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Tunneikkuna
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Hyvinvoinnin lisääminen 
järjestölähtöisesti tapahtuu arjen 
tekoihin ja mielialaa nostaviin 
tekijöihin vaikuttamalla. 
Tässä käytetty hyvinvointibingo
-menetelmä ei ole keino, 
jolla parannutaan syvästä 
masennuksesta, mutta menetelmällä 
voidaan tukea nuoren mielialaa 
ja hyvinvointia. Tarkoitus on 
innostaa nuoria kiinnittämään 
huomiota asioihin, joita voi tehdä 
koska vain ja joilla voi vaikuttaa 
omaan mielialaan.

Leikkimielinen hyvinvointibingo-menetel-
mä soveltuu pakolaistaustaisille nuorille 
miehille, jotka tarvitsevat pientä aktiivi-
suustason nostoa ja voimaa lähteä kotoa 
liikkeelle. Hyvinvointia tuottavat ja selko-
kieliset tehtävät lisäävät elämänhallintaa 
mutta myös rohkaisevat käyttämään suo-
men kieltä Valomo-valmennuksen ulko-
puolella. Lisäksi leikkimielinen kisailu voi 
tiivistää ryhmähenkeä ryhmäprosessin al-
kuvaiheessa.

MENETELMÄ

Hyvinvointibingo on hankkeen itse kehittä-
mä menetelmä. Hyvinvointibingo on paras-
ta toteuttaa leikkimielisenä kilpailuna, joka 
on viikon mittainen.

OHJAUS

Ruudukkoon merkitään (päivämäärällä, 
rastilla, värittämällä tms.) kun on toteut-
tanut jonkun ruudukossa mainitun hyvin-
vointia lisäävän tekijän. Määritelkää tavoi-
te: onko kyseessä kilpailu, jossa voi palkita 
henkilön, joka on kerännyt eniten rasteja 
viikon aikana? Yrittävätkö kaikki saada 
kymmenen merkintää paperiin? Toteute-
taanko rasteja yhdessä?

Muistuta ryhmäläisille, että kaikki ruutu-
jen asiat eivät lisää kaikkien hyvinvointia. 
Jos et ole aiemminkaan pitänyt saunomi-
sesta, ei ole hyödyllistä pakottaa itseään 
sinne nyt.

PURKU

Keskustelua! Vaikuttiko tekeminen mie-
lialaan? Voiko tekemisellä tai tekemät-
tä jättämisellä lisätä omaa hyvinvointia? 
Mitä eroa on tietoisella rentoutumisella ja 
tehtävien välttelyllä? Mitä asioita listasta 
puuttui? 

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Hyvinvointibingo

Hyvinvointibingo
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Hyvinvointibingo
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Hyvinvointibingo

Hyvinvointibingo
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Olin 
sovitussa 

tapaamisessa 
ajoissa  

Hoidin jonkun 
tärkeän 

asian (Kela, 
TE-toimisto 

tms.)

Kävin 
kävelyllä    

Söin 
terveellisesti  

Juttelin 
perheenjäsenen 

(äiti, isä, sisko, 
veli) kanssa    

Tein 
jotain 

rentouttavaa
     

Tein jotakin 
läheisten 

(perhe, ystävät) 
kanssa

     

Pelasin 
jalkapalloa 
tai muuta 

joukkuepeliä   

Tapasin 
ystävää    

Juttelin 
sukulaisen 

kanssa    

Katsoin 
hyvän 

elokuvan    

Nauroin 

Kävin 
kuntosalilla

   

Tein 
jotain 

hauskaa   

Autoin 
jotakuta    

Kuuntelin 
musiikkia    

Menin 
ajoissa 

nukkumaan    

Kävin 
saunassa   

Tein 
hyvää 

ruokaa   

Nukuin 
hyvin   

Harrastin 
jotakin,
mitä?

  

Halasin 
jotakuta

  

Söin 
hyvää 

ruokaa
   

Heräsin 
virkeänä

   

Liikuin 
puistossa 

tai metsässä
    

Onnistuin
 jossakin, 

missä?    

Tervehdin 
kaupan
myyjää/

bussikuskia  

Tein jotain 
luovaa 

(piirtäminen, 
kirjoittaminen, 

soitto)    

Jaksoin 
herätä 

aamulla   

Hymyilin    

Juttelin 
uudelle 

ihmiselle  

Luin kirjan 
tai kuuntelin 

äänikirjaa  

Vietin 
tunnin 
ulkona    

Söin 
aamiaisen   

Siivosin    
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Menetelmän avulla voidaan 
keskustella avoimesti ja prosessoida 
mieltä askarruttavia asioita 
parisuhteeseen liittyen. 

Säännöt parisuhteessa –menetelmä on 
herättänyt paljon kiinnostusta Valomo-val-
mennuksen käyneissä nuorissa miehissä. 
Menetelmä soveltuu hyvin pakolaistaus-
taisten nuorten kanssa toteutettavaksi, 
koska moni saattaa miettiä vain itsekseen 
seurustelukulttuureihin liittyviä asioita. 
Menetelmä ei tarjoa oikeita vastauksia, 
vaan sen tarkoitus on herättää nuoria poh-
timaan omia ja eri kulttuureista tulevia 
arvoja ja käsityksiä seurusteluun liittyen. 
Lisäksi menetelmän tarkoituksena on 
suhtautua kunnioittavasti erilaisiin seu-
rustelun tapoihin.

MENETELMÄ

Menetelmä on hankkeen kehittämä ja sen 
tarve on noussut suoraan pakolaistaus-
taisten nuorten miesten arjesta.

Tarvikkeet:
• Iso paperi (esim. fläppi) 
• Tussi 

OHJAUS:

• Keskustellaan nuorten kanssa siitä, 
mistä säännöistä pitää sopia, kun aloittaa 
seurustelemaan tai esim. kun menee 
naimisiin
• Ohjaaja kirjoittaa ryhmän ajatuksia 
ylös paperille
• Apukysymyksiä keskusteluun:

• Mitä odotuksia on suhteelle?
• Millainen on oma näkemys  
 ideaalista suhteesta?
• Haluaako asua yhdessä?  
 Kuinka pian?
• Mikä on pettämistä?
• Mitä toivoo rahankäytöltä?
• Miten kotityöt jaetaan?
• Haluaako lapsia ja  
 kuinka monta?
• Tehdäänkö kaikki yhdessä vai  
 onko tärkeää, että on omia  
 harrastuksia?
• Saako toisen puhelinta lukea  
 ja käyttää ilman lupaa?
• Saako molemmilla olla omia 
  ystäviä, vai ovatko ystävät 
 yhteisiä?
• Käyvätkö molemmat töissä vai  
 onko toinen kotona?

VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Säännöt parisuhteessa

VARIAATIOITA

• Keskustelun sijaan voi kokeilla 
muotoilla kysymyksiä väitteiksi, joista 
nuoret voivat kertoa oman mielipiteensä. 
Esimerkkiväittämiä:

• Hyvässä parisuhteessa  
 mies tekee aloitteen
• Hyvässä parisuhteessa parilla  
 on paljon yhteistä puhuttavaa
• Hyvässä parisuhteessa  
 molemmilla on aikaa omille 
 harrastuksille tai ystäville
• Hyvässä parisuhteessa puolisot  
 tapaavat toistensa ystäviä ja  
 perheitä
• Hyvässä parisuhteessa nainen 
 saa kehuja koko ajan
• Hyvässä parisuhteessa puolisot 
  eivät vaivaa toisiaan omilla  
 ongelmilla
• Hyvässä parisuhteessa puolisot  
 saavat lukea toistensa viestit
• Hyvässä parisuhteessa parilla on 
 paljon yhteisiä harrastuksia
• Hyvässä parisuhteessa parilla on 
 yhteiset rahat
• Hyvässä parisuhteessa nainen 
  hoitaa kodin
• Hyvässä parisuhteessa puoliso  
 on paras ystäväni

Isolla yleisöllä keskustelualustana voi 
käyttää myös Kahoot-palvelua, jossa vas-
tausvaihtoehtoja äänestetään omalla äly-
puhelimella

(https://kahoot.com)

 

Kahoot soveltuu käytettäväksi erityisen hy-
vin kysymyksissä, joihin on useampi vas-
tausvaihtoehto.  Esimerkkikysymyksiä:

• Kun toinen parisuhteessa käy  
 töissä ja toinen on työtön, kumpi  
 päättää rahankäytöstä?  
 Töissä käyvä / Kotona oleva /  
 Rahasta päätetään yhdessä /  
 Molemmilla on omat rahat
• Saako suhteessa rajata  
 kumppanin ystäväpiiriä? Kyllä  
 saa, kaikkia / Kyllä saa, jos  
 ystävä on toista sukupuolta kuin  
 puoliso / Ei saa
• Parisuhteessa kannattaa  
 järjestää aikaa keskustelulle ja 
 toisen ajatusten kuulemiselle?  
 Kyllä, joka päivä / Kyllä, joka  
 viikko / Kyllä, joka kuukausi /  
 Kyllä, joskus / Ei tarvitse
• Ennen seurustelun  
 aloittamista voi tapailla useita  
 ihmisiä yhtä aikaa? 
 Kyllä, silloin eivät seurustelun 
 säännöt vielä päde / Ei, täytyy 
 olla uskollinen heti yhdelle  
 ihmiselle / Se on jokaisen oma asia 
 

Säännöt parisuhteessa
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Asiantuntija-menetelmä

Asiantuntija–menetelmän 
tarkoituksena on saada ryhmä 
käsittelemään ja löytämään 
ratkaisuja teemoihin, jotka ovat 
ajankohtaisia ryhmän jäsenille. 
Harjoite mukailee ”Rubber duck 
method” -menetelmää, joka on tuttu 
ongelmanratkaisuväline erityisesti 
ohjelmoijien keskuudessa. 
Rubber duck method -menetelmässä 
käytetään nimensä mukaisesti 
kumiankkaa, jolle selitetään 
ongelma seikkaperäisesti. 
Tarkoituksena on, että ongelmaa 
selittäessä se usein jäsentyy myös 
kertojalle eri tavalla, ja siihen löy-
detään itse ratkaisuja. Menetelmä 
antaa mahdollisuuksia tarkastel-
la omaa ongelmaa toisin silmin: 
ulkopuolisena tai kuvitteellisena 
asiantuntijana. Ongelman tarkastelu 
eri näkökulmista voi tarjota jotakin 
uutta, esimerkiksi herättää 
motivaatiota, keinoja muutokseen 
tai oivalluksen siitä, mistä asiaan 
voi saada apua. 

Menetelmä soveltuu toteutettavaksi eri-
tyisesti pakolaistaustaisten henkilöiden 
kanssa, koska monilla on Suomessa paljon 
kokemuksia ”autettavana” olemisesta. Tä-
män menetelmän kautta on mahdollisuus 
päästä ”pöydän toiselle puolelle” näkemään 
tilanne hieman toisesta perspektiivistä. Toi-
sinaan nuoret ovat saaneet voimaannuttavia 
vertaiskokemuksia, koska keskusteluiden 
teemat ovat olleet tunnistettavia. 

MENETELMÄ

Menetelmän kehittämisessä on hyödyn-
netty Mieli ry:n Nuoren mielenterveys 
voimaksi -koulutusmateriaalia. Esimerk-
kiongelmat on otettu suoraan Valomo-
valmennuksen käyneiden nuorten arjesta.

OHJAUS

Jokainen ryhmän jäsen voi olla vuoron 
perään asiantuntija. Muut ovat asiakkaita. 
Asiakas kertoo asiantuntijalle ongelmas-
taan, jonka hän on lukenut pulmapaperista 
tai keksinyt itse. Asiantuntijaroolissa oleva 
jäsen käyttää mielikuvitustaan ja esittää 
ratkaisuja muiden ongelmiin. 

Ryhmän jäseniä voi kannustaa näyttele-
mään rooliaan kunnolla, sekä asiakkaana 
että asiantuntijana. Jos roolin näyttelemi-
nen tuntuu vaikealta, on ”asiakkaan” myös 
mahdollista lukea ongelman kuvaus suo-
raan paperista ja ”asiantuntija” voi puoles-
taan hyödyntää muun ryhmän asiantunte-
musta ongelman ratkaisussa. 

ESIMERKKIONGELMIA:

Uniongelma
Minä en saa nukuttua. Illalla alkaa men-
neet tapahtumat pyöriä päässä, keho tun-
tuu levottomalta ja tuntuu kuin joku pai-
naisi rinnan päältä. Usein selaan Instaa 
sängyssä yömyöhään. Mitä voin tehdä?

Raha-asiat
Sukuni haluaa, että lähetän heillä rahaa 
joka kuukausi. Minulle ei kuitenkaan jää 
yhtään ylimääräistä rahaa käyttööni pakol-
listen menojen jälkeen. Mitä teen?

Yksinäisyys
Minulla ei ole tärkeitä ystäviä. Tunnen ole-
vani yksinäinen. Olisi kiva, jos olisi joku, 
jonka kanssa jutella ja kertoa asioita. Mistä 
voin löytää ystäviä?

Vanhemmat, äiti ei tajuu
Äitini valittaa minulle koko ajan: miksi si-
nulla on tuollaiset vaatteet? Siistiytyisit! 
Äitini ei myöskään ymmärrä harrastustani 
jalkapalloa, jota haluan pelata monta ker-
taa viikossa. Äidin mielestä koulu kärsii sii-
tä. Mitä voin sanoa äidille? 

Ero, miten pääsen yli?
Kumppanini jätti minut. Tunnen olevani 
niin yksinäinen. Rakastin häntä niin paljon, 
ajattelin, että menisimme naimisiin. Mitä 
voin tehdä? Tuntuu siltä, että en jaksa elä-
mää ilman häntä.

Mikä ammatti?
En tiedä mihin haluan kouluun. Minulla on 
jäänyt jo kaksi koulutusta kesken, ja ahdis-
taa, että aika menee hukkaan. Mistä tiedän 
mihin kouluun haen? Kuka voi auttaa mi-
nua?

Mistä löydän tyttöystävän?
Haluaisin aloittaa seurustelun, mutta en 
tiedä mistä saa tyttöystävän. Missä voi tu-
tustua tyttöihin? Entä mikä ilahduttaa tyt-
töjä?

Päihteet
Olen miettinyt pilven (kannabiksen) käyt-
töäni. Haluaisin lopettaa, mutta en tiedä 
muuta yhtä hyvää keinoa rentoutua töiden 
tai koulun jälkeen. Mitä teen?

Harrastus
Haluaisin tekemistä iltoihin, mutta kaikki 
maksaa ja minulla ei ole rahaa. Mitä voin 
tehdä ilman rahaa tai hyvin halvalla? Onko 
joku paikka, josta voi saada apua?

PURKU

Miltä tehtävä tuntui? 
Tuntuivatko ongelmat todellisilta? 
Miksi ihmiset hakeutuvat puhumaan 
tv:seen ongelmistaan, 
tai kirjoittavat niistä lehtiin? 
Miltä tuntui olla asiantuntijan roolissa?

Asiantuntija–menetelmä
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Rasistiseen vuorovaikutustilanteeseen reagoiminen

Rasistiseen vuorovaikutustilantee-
seen reagoiminen –menetelmän 
tarkoituksena on tähdentää, että ra-
sistiseen vuorovaikutustilanteeseen 
reagoimatta jättäminen tai asialli-
nen vastaaminen ovat monissa tapa-
uksissa parempia vaihtoehtoehtoja 
kuin provosoituminen. Reagoimatta 
jättäminen on pakolaistaustaisten 
nuorten miesten omiin kokemuk-
siin perustuva oivallus, joka on ollut 
usein rakentavin tapa selviytyä 
akuutista tilanteesta. 

On kuitenkin todella tärkeää, että pako-
laistaustaiselle nuorelle ei jää sellaista 
käsitystä, että rasismi on mitenkään oi-
keutettua. Nuoren miehen pitää myös 
voida purkaa rasismiin liittyviä tilanteita 
vertaisryhmässä tai ammattilaisten kans-
sa. Nuorelle ei pidä sanoa, että ”älä välitä” 
vaan että ”me välitämme”. Tarvittaessa 
nuoren kanssa voidaan olla yhteydessä 
myös kouluun, poliisiin ja/tai yhdenvertai-
suusvaltuutettuun.

Mallin mukaan käyty keskustelu sopii hy-
vin pakolaistaustaisille henkilöille, koska 
melkein kaikilla on esimerkiksi ihonväriin 
perustuvia rasistisia kokemuksia koulusta 
tai kadulta. Valomo-valmennuksen käy-
neillä nuorilla kokemukset ovat olleet ne-
gatiivisten mikroilmeiden tasolla, osalle oli 
huudeltu kadulla ja jotkut olivat jopa koke-
neet fyysistä väkivaltaa. 

MENETELMÄ

Menetelmä on hankkeen kehittämä ja sen 
tarve on noussut suoraan pakolaistaus-
taisten nuorten miesten arjesta.

OHJAUS

Käydään ryhmän jäsenten kanssa keskus-
telua rasistisista kokemuksista. Jokainen 
voi halutessaan kertoa esimerkin koke-
muksesta ja miten on siihen reagoinut. 
Oliko tapa reagoida tilanteeseen onnistu-
nut ja mitä siitä sinulle seurasi? Mikä on 
ollut itsesi kannalta paras tapa reagoida 
rasistiseen kokemukseen? Keskustelua 
voi johdattaa niin, että mahdollisimman 
monia reagointitapoja ja niiden seurauk-
sia käydään läpi. On tärkeää, että ohjaaja 
kertoo mahdollisista reaktioista, joita voi 
tuntea kohdatessaan rasismia. Niitä voi-
vat olla stressi, jännitys, viha, adrenaliinin 
nousu ja häpeä. Ohjaaja tuo esiin ohjauk-
sessaan, että näitä tunteita voi oppia hal-
litsemaan olemalla reagoimatta niihin ja 
poistumalla tilanteesta. Paras tapa myös 
itsensä vahvistumisen kannalta on todeta 
asiallisesti, että ”tämä ei ole sopivaa” tai 
jättää tilanteen niin vaatiessa huomioimat-
ta koko tilanne.

Rasistisen vuorovaikutustilanteen tunnereaktiomalli:

Rasistiseen vuorovaikutustilanteeseen reagoiminen

Voi jäädä 
kaivelemaan

tai vaikuttamaan
omaan elämään

Vahvistaa
omaa

identiteettiä

Riita, sanaharkka
tai jopa tappelu.

Voi joutua
vaikeuksiin.

Rasistinen
vuorovaikutus-

tilanne

REAKTIO TYYPILLINEN
LOPPUTULOS

Perääntyminen
tai 

alistuminen

Toteaa asiallisesti,
että tämä ei ole

sopivaa tai
huomiotta
jättäminen

Hyökkääminen
vastaan
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VALOMO-VALMENNUKSEN MENETELMÄT
Resurssipuu

Resurssipuu-menetelmän 
tarkoituksena on pysähtyä 
pohtimaan omia resursseja, 
verkostoja ja voimavaroja. 
Resurssipuu toimii Valomo
-valmennuksen päättymisen jälkeen 
muistutuksena erilaisista tahoista, 
joiden puoleen voi kääntyä erilai-
sissa elämäntilanteissa. Samalla se 
muistuttaa, ettei nuori ole haastei-
neen yksin, vaan että elämässä on 
erilaisia kannattelevia tekijöitä.

Resurssipuu-menetelmä soveltuu toteu-
tettavaksi pakolaistaustaisten henkilöiden 
kanssa, koska se ottaa huomioon, että so-
siaaliset verkostot voivat olla vielä pienem-
piä kuin lähtömaassa. Menetelmän avulla 
nuori voi tunnistaa ja kirkastaa sosiaalisia 
verkostoja myös yhteiskunnan tarjoamista 
palveluista, jotka voivat olla sosiaalisista 
verkostoista riippumattomia. Lisäksi re-
surssipuuhun lisätään myös omia henkilö-
kohtaisia vahvuuksia.

MENETELMÄ

Samantapaisista menetelmistä on useita 
versioita. Tämä versio resurssipuusta on 
muovailtu niin, että siihen voidaan lisätä re-
surssiksi tukea tarjoavia paikkoja, ohjaajia, 
palveluita ja viranomaisia. Yhteen lehteen 
laitetaan vain yksi resurssi, jotta puusta 
saadaan mahdollisimman runsaan näköi-
nen. Tämä ilmentää sitä, että henkilöllä on 
monia tukea tarjoavia asioita elämässään.

OHJAUS

Harjoituksessa ohjataan liittämään eri 
osa-alueita (työtä/koulua, harrastuksia, 
terveyttä ja mielialaa) kuvastaviin oksiin 
lehtiä (yksi resurssi aina yhteen lehteen), 
joihin kirjoitetaan omia resursseja. Nämä 
resurssit voivat olla henkilöitä, paikkoja 
tai palveluita. Esimerkiksi työ/koulu -ok-
saan voi kirjoittaa etsivän nuorisotyön, 
työllisyyspalvelujen ja nykyisen ryhmän 
työntekijöiden yhteystietoja, kun taas ter-
veys-oksaan voi kirjoittaa itselle tärkeiden 
terveyspalvelujen yhteystietoja. 

Resurssipuuhun kuuluvat myös juuret. Ne 
kertovat, millainen minä olen. Kuhunkin 
juureen kirjoitetaan yksi adjektiivi. Nuori 
voi kirjoittaa itse kolmeen juureen itseään 
kuvaavan sanan ja yhteen voivat kirjoittaa 
työntekijät. Tämä auttaa omien vahvuuksi-
en tunnistamisessa ja nimeämisessä, mis-
tä on hyötyä muun muassa työ- tai opinto-
paikkaa hakiessa.  

Ohjatessa voi painottaa, että resurssit 
voivat olla sekä paikkoja, palveluja että 
ihmisiä. Etenkin palvelujen löytämisessä 
ja nimeämisessä ohjaajan on hyvä auttaa 
nuorta. Halutessaan nuori voi myös lisätä 
puuhun jonkin osa-alueen ja piirtää sille 
uuden oksan. 

Resurssipuu

OKSAT:
Jos minulla on paha olla 
(paikka, ihminen/ihmiset, toiminta)

Työ/koulu 
Harrastukset

Terveys 
(ihminen/ihmiset, paikka)  

JUURET:
Minä olen… 

Menetelmän ovat suunnitelleet Essi Katila, Regina Rischan ja Olli Sillanpää.
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Resurssipuu

Koulu/työ

H
arrastu

k
set

Terveys
Kun m

in
ulla

 on

pa
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 o
lo
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Valomossa ymmärrettiin minun tausta, 
pystyin kertomaan asioista ja puhuttiin paljon. 

Tuntui, että kaikki oltiin lähellä. 
Ei tullut mieleen, että olin yksin. 

Oli apua minun elämääni.”
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Ohjaajan opas käsittelee järjestölähtöisen 
mielenterveystyön perusteita kulttuuri- ja 

sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta. 
Tämä opas antaa tietoa erityisesti pakolaistaustaisten 

asiakkaiden kohtaamiseen sekä tarjoaa innostavia 
ja testattuja menetelmiä toimintakyvyn edistämiseksi. 

Menetelmät ovat hyödynnettävissä yksilö- ja 
ryhmänohjaustehtävissä. 

Opas täydentää Valomo-valmennuksen koulutuksia.
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