Kenelle ja mihin tarkoitukseen tämä aineisto on tarkoitettu?
Kotouttavan työn tueksi sekä vastaanottotyöhön
Vaikka tämä opetusmateriaali on tarkoitettu käytettäväksi kotouttavan työn koulutuksissa, soveltuu aineisto myös
aikuisten turvapaikanhakijoiden opetustoimintaan. Aineisto sisältää Ohjaajan oppaan sekä valmiiksi suunnitellun
diasarjan oppitunteja varten viidestä eri tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen liittyvästä aihealueesta.
Opetuskokonaisuuden tavoitteena on antaa kotoutujille sekä turvapaikan hakijoille käsitys seksuaaliterveyteen, tasaarvoon ja sukupuolirooleihin liittyvistä aiheista. Tarkoituksena on myös tiedottaa tahoista, joihin voi hakeutua terveysja ihmissuhdeongelmissa.
Ennen opetusta
Ennen aineiston käyttämistä opetustarkoitukseen on tärkeää, että luet koko Ohjaajan oppaan huolellisesti läpi ja
tutustut diasarjaan. Voit valita sarjasta ne diat, jotka soveltuvat suunnittelemaasi kokonaisuuteen. vastaanottotyössä
voit jättää pois esimerkiksi sanastot tai seksuaaliterveyteen liittyvän osan, jos terveydenhoitaja on jo käsitellyt asiaa.
Jos jokin yksittäinen dia tuntuu sinusta tarpeettomalta (esimerkiksi transseksuaalisuutta käsittelevä), voit piilottaa sen.
Suosittelemme kuitenkin käyttämään materiaalia mahdollisuuksien mukaan kokonaisuutena.
Vaikka Ohjaajan oppaassa viitataan joissain kohdin kotoutumiseen, mutta voit käyttää materiaalia myös
vastaanottotyössä. Jätä silloin pois tai korvaa kotoutumiseen viittaavat maininnat vastaanottotoimintaan sopiviin
sisältöihin.
Aineisto sisältää myös tehtäviä. Voit muokata niitä vastaamaan omaa opetustyyliäsi ja ryhmäsi tarpeita. Tehtävät ovat
esimerkkejä siitä, miten aiheita voi lähestyä. Voit myös jättää tehtävät kokonaan pois.
Vastaanottotoiminnassa on ehdottoman tärkeää käyttää ammattitaitoista, kokenutta tulkkia. Suosittelemme tulkkien
käyttöä myös kotouttavassa työssä tämän aihepiirin käsittelyssä.
Jokainen kokonaisuus sisältää myös sanaston. Vastaanottotoiminnassa ei sanastojen käyttäminen ole välttämätöntä,
eikä aina edes tarpeellista. Voit kuitenkin harkita joidenkin keskeisten sanojen selittämistä osallistujille.
Suosittelemme, että jaat tuntien jälkeen osallistujille yhteystietolistan auttaviin tahoihin. Näin varmistat sen, että
osallistujat voivat halutessaan hakea apua. Kun yhteystietolomakkeet jaetaan kaikille, varmistetaan se, että kukaan ei
joudu erikseen kyselemään auttavia tahoja tai leimaannu kirjoittaessaan yhteystietoja esimerkiksi taululta muistiin.
Lähtökohdat:
Oman elämän hallinnan ja hyvinvoinnin perustana on se, että kykenee ymmärtämään ja käsittelemään
seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Monen maahan tulleen tilanne on haavoittuva, mikä saattaa
heijastua ongelmina perhe-elämässä tai seksuaaliterveydessä. Turvapaikkaprosessi ja/tai kotoutuminen on yksilölle
usein vaikea ja aikaa vievä ja turhautumiselta voi olla vaikea välttyä. Myös yksinäisyys ja kumppanin puute voivat
vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin.
Monilla turvapaikkaprosessissa olevilla ihmisillä on kuitenkin halu hoitaa parisuhdettaan tai rakentaa uusia
ihmissuhteita myös prosessin kestäessä. Tavoitteena on, että kaikki turvapaikkaprosessissa ja /tai kotoutumistoimien
piirissä olevat henkilöt ymmärtävät Suomalaisen lainsäädännön perusteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumisesta myös seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä
sopimuksissa määritelty ihmisoikeus. Oikean tiedon saaminen takaa myös yksilön mahdollisuuden tehdä itselle
positiivisia valintoja ja ennaltaehkäistä ongelmia.

