
VOIMANAISIA
Harjoitteita & hyviä käytäntöjä maahanmuuttajaäideille

ja heidän tyttärilleen järjestettävään toimintaan



Lukijalle 

M
aahanmuuttajaäitien ja heidän tyttäriensä kanssa tehtävä työ on tarpeellista ja merkityksellistä, kuten yllä 
olevat lainauksetkin osoittavat. Kun perhe muuttaa uuteen maahan, sillä on suuri vaikutus perheenjäsenten 
välisiin suhteisiin. Nuoret omaksuvat usein vanhempiaan nopeammin uuden maan arvoja, tapoja sekä 
kielen, joten heidän roolinsa on merkittävä koko perheen sopeutumisessa. Tutkimusten mukaan myös äidin 

kotoutumisella on suuri vaikutus koko perheeseen ja erityisesti tyttäriin.

Tämä julkaisu on syntynyt Plan International Suomen Voimanaisia-hankkeesta, joka toteutettiin vuosina 2018–
2020 pääkaupunkiseudulla STEA:n rahoittamana. Hankkeen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudulla asuvat 
maahanmuuttajaäidit ja heidän 10–16-vuotiaat tyttärensä. 

Voimanaisia-hankkeen tavoitteena oli edistää osallisuutta, tukea kotoutumista ja vahvistaa sukupolvisuhteita. 
Hankkeeseen osallistui kolmen vuoden aikana lähes 120 tyttöä, 90 äitiä sekä kymmeniä heidän perheenjäseniään. 
Hankkeen kantavana teemana on ollut oppiminen: tytöt ja äidit ovat saaneet uusia tietoja ja taitoja, ottaneet uudenlaisia 
rooleja ja rohkaistuneet käyttämään suomen kieltä. Osallistujat ovat päässeet jakamaan kokemuksiaan ja luomaan 
uusia verkostoja.

Julkaisu on tarkoitettu työkalupakiksi kaupunkien toimijoille, järjestöille ja muille tahoille, jotka järjestävät toimintaa 
maahanmuuttajaäideille ja heidän tyttärilleen. Olemme koonneet yhteen Voimanaisia-hankkeen parhaat käytännöt ja 
toimiviksi todetut harjoitteet, joita voit soveltaa tarpeesi mukaan. 

Toivomme, että eri alojen ammattilaiset saavat tästä julkaisusta inspiraatiota ja uusia ideoita työskentelyyn 
kaikenikäisten maahanmuuttajataustaisten kohderyhmien kanssa. 

Planin Voimanaisia-tiimi

”Meidän suhde on parantunut, kun olemme viettäneet enemmän aikaa yhdessä. 
Tytär on rohkaissut minua käyttämään suomea ja ilahtunut siitä, 
miten hyvin olen puhunut suomea.”

”On ollut jotain tekemistä yhdessä. 
Se oli vain meidän keskistä aikaa, joka oli tärkeää ja tuntui hyvältä.”
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1. Voimanaisia-hanke ja sen tulokset

P
lanin Voimanaiset-hankkeen päämääränä oli maahanmuuttajatyttöjen ja heidän äitiensä osallisuuden 
edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja sukupolvisuhteiden vahvistaminen. Hankkeella haluttiin kasvattaa 
tyttöjen ja äitien verkostoja sekä vahvistaa heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tavoitteena oli myös lisätä 
heidän tietojaan oikeuksistaan ja päätöksentekomahdollisuuksistaan omassa arjessa. Lisäksi haluttiin auttaa 

tyttöjä ja äitejä tiedostamaan omat vahvuutensa ja antaa heille työkaluja aktiiviseen osallistumiseen.

Osallistujat olivat Suomeen muuttaneita äitejä ja heidän murrosikäisiä tai murrosikää lähestyviä tyttäriään. He olivat 
asuneet Suomessa vaihtelevan pituisen ajan. Hankkeessa haluttiin ensisijaisesti tavoitella työelämän ulkopuolella 
olevia äitejä. Osallistujat saivat itse määritellä äiti-tytärsuhteen, jolloin joissain tapauksissa isosisko oli mukana äidin 
roolissa. 

Voimanaisia-hanke toimi STEA:n rahoittamana 2018–2020 pääkaupunkiseudulla. Hankkeeseen osallistui kolmen 
vuoden aikana lähes 120 tyttöä, 90 äitiä sekä kymmeniä heidän perheenjäseniään.

Toiminnan ytimessä olivat vertaisryhmät, jotka kokoontuivat viikoittain. Hankkeen alussa yksittäinen ryhmä kokoontui 
joka toinen viikko noin vuoden ajan. Kokemusten perusteella toimintaa muutettiin niin, että ryhmät kokoontuivat 
viikoittain yhden lukukauden ajan. Viimeisenä projektivuonna kokeiltiin myös lyhyempikestoisia ryhmiä, joista osallistujia 
ohjattiin naisten verkoston toimintaan. 

Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät keskittyivät kolmeen temaattiseen kokonaisuuteen: hyvinvointi, oma 
tulevaisuus sekä omat oikeudet ja aktiivinen kansalaisuus. Kutakin teemaa käsiteltiin viiden ryhmätapaamisen ajan ja 
niissä teemat jaettiin pienempiin aiheisiin kuten liikunta, voimavarat, opiskelu, työelämä, tasa-arvo, kunniakäsitykset, 
jokamiehen oikeudet, harrastukset, demokratiakasvatus ja digitaidot.

Jokaisesta teemasta järjestettiin tulkattu asiantuntijaluento. Lisäksi toteutettiin kaksi valokuvauspajaa, joissa otetuista 
kuvista on koottu valokuvanäyttely. Osallistujien toiveiden mukaisissa työpajoissa tutustuttiin esimerkiksi suomalaiseen 
ruokakulttuuriin ja erilaisiin liikuntalajeihin.

Hankkeen toimintamuotoihin kuului myös naisten verkosto, joka kokoontui kuukausittain. Tapaamisten sisältö 
muodostui äitien, tyttöjen ja mukana olevien vapaaehtoisten toiveista. Ohjelmassa oli muun muassa liikuntaa, 
elokuvailta, museokäynti sekä yrittäjyysinfo.

”Näin ryhmässä, että naiset voivat olla 
erittäin vahvassa sosiaalisessa asemassa.”
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2. Harjoitteita ja tietoa ryhmätapaamisten tueksi
”Tämä oli ensimmäinen toiminta mihin osallistuimme Suomessa. 
Oli kiva käydä ryhmässä ja se oli minulle kuin toinen perhe.”

T
ähän lukuun olemme koonneet harjoitteita, joita voit vapaasti käyttää ja soveltaa maahanmuuttajaäideille sekä 
heidän tyttärilleen järjestettävissä ryhmätapaamisissa. Harjoitteet on jaettu kolmen teeman alle Voimanaisia-
hankkeen mukaisesti: hyvinvointi, oma tulevaisuus sekä omat oikeudet ja aktiivinen kansalaisuus

Vertaiskokemukset vaikeistakin tilanteista vahvistavat käsitystä omista vahvuuksista, lisäävät arjen 
ongelmanratkaisutaitoja ja tarjoavat tietoa siitä, miten muut ovat selvinneet vastaavanlaisessa tilanteessa. Oman 
paikan löytäminen uudessa maassa vie aikaa ja mahdollisuus keskustella siitä on merkityksellistä. Osallistujat saavat 
ryhmätapaamisissa ja vierailuilla tukea uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Tytöt ja äidit voivat myös yhdessä 
pohtia muuttuvia rooleja ja ristiriitaisia odotuksia, joita heille asettavat oma perhe, yhteisö ja ympäröivä yhteiskunta. 
Kaikkia naisia ja tyttöjä yhdistää suomen kieli. Tullakseen ymmärretyksi pitää suomea käyttää rohkeasti, mutta hyvä 
kielitaito ei ole edellytys osallistumiselle. 

Tulkatut asiantuntijaluennot syventävät osallistujien ymmärrystä yhteiskunnasta. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden 
kysyä asiantuntijoilta neuvoja sekä saada tietoa toimijoista, joiden puoleen voi kääntyä haasteellisessa 
elämäntilanteessa. Kokonaisuuden kantava teema on oppiminen: tytöt ja äidit saavat uusia tietoja ja taitoja, ottavat 
uudenlaisia rooleja ja käyttävät suomen kieltä. Osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja luomaan uusia 
verkostoja.

Yhden yön leiri oli mahdollista toteuttaa vain kerran koronasta johtuen. Leirillä tutustuttiin luontoon, saunakulttuuriin, 
suvun tarinoihin, tyttöjen ja naisten oikeuksiin sekä pohdittiin luonnon merkitystä omalle hyvinvoinnille. Leirillä 
järjestettiin myös valokuvapaja.

Koronatilanteen helpottaessa kesällä järjestettiin retkiä kohteisiin, joita äidit ja tyttäret olivat toivoneet ja joihin he voivat 
mennä myöhemmin itsenäisesti. Kohteita olivat muun muassa puistot sekä sisä- ja ulkoliikuntapaikat.

Hankkeeseen osallistuneet kokivat toiminnan merkitykselliseksi. Kaikki loppukyselyyn vastanneet äidit ja tyttäret 
suosittelisivat toimintaa muille. Teemat vastasivat osallistujien tarpeita ja ryhmät tarjosivat mielekästä tekemistä, tietoa, 
itsetuntemusta sekä verkostoja. Erityisesti äidit kokivat asiantuntijaluennot hyödyllisiksi. Retket, vierailut, tapahtumat ja 
juhlat olivat suosittuja.

Kaikki loppukyselyyn osallistuneet äidit kertoivat saaneensa uusia tietoa ja taitoja: 88 % vastanneista koki saaneensa 
tietoa erityisesti heille suunnatuista palveluista. Tietoisuus omista mahdollisuuksista ja oikeuksista esimerkiksi 
opiskeluun, työelämään ja vaikuttamiseen liittyen on olennaista kotoutumisessa, minkä myös äidit tunnistavat. Rohkeus 
suomen kielen käyttöön lisääntyi erityisesti äideillä, mikä vahvistaa toimijuutta arjessa ja myös vanhemman roolissa. 
Myös tytöt mainitsivat, että heille oli tärkeää äitien tutustuminen uusiin ihmisiin ja mahdollisuus puhua suomea. 

Tyttöjen kokemuksissa korostuivat haastaviin tilanteisiin saatu tuki ja tieto tärkeistä palveluista sekä omista oikeuksista. 
Nuoret kertoivat pystyvänsä aiempaa paremmin tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja saaneensa tukea myös 
tulevaisuutensa suunnitteluun. Osa tytöistä koki, että äitien osallistuminen ryhmään on tärkeää, jotta äiditkin oppivat 
naisten oikeuksista. Rasismiluento lisäsi tietoa ja kokemusta siitä, että rasismia ei tarvitse sietää.

Sekä äitien että tyttärien kokemuksissa näkyi sukupolvisuhteiden vahvistuminen. He kokivat toistensa seurassa 
vietetyn ajan tärkeäksi ja löysivät vertaisryhmän kautta uusia puolia toisistaan. Kaikki kyselyyn vastanneet tytöt kokivat 
saaneensa tärkeitä hetkiä oman äidin kanssa. Tämä tuli esille myös äideiltä, joten hankkeessa onnistuttiin luomaan 
sukupolvisuhteiden vahvistamiselle otollinen ympäristö. 
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Planin turvallisemman tilan periaatteet
On tärkeää, että ryhmissä mukana olevat kokevat osallistumisen turvalliseksi ja mielekkääksi. Voimanaisten 
ryhmätapaamisissa noudatettiin Planin lastensuojeluohjeita sekä alla olevia turvallisemman tilan periaatteita.

1. Ole avoin
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Ota jokainen asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja 
kehittyä.

2. Kunnioita
Anna toisille tilaa ja kiinnitä huomiota sanavalintoihisi.

3. Älä oleta
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä oleta toisen sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa tai 
toimintakykyä. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja oletuksesi. Anna jokaisen olla yksilö sellaisina kuin ovat.

4. Kannusta
Ajattele myös muiden osallistujien kokemusta. Kuuntele ja kannusta.

5. Ota vastuu
Ota vastuuta turvallisemmasta ilmapiiristä yhdessä muiden kanssa. Hyväksy virheet, ota vastuuta omasta 
toiminnastasi ja korjaa käytöstäsi tarvittaessa. Auta muita.

6. Rentoudu
Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Vinkkejä ryhmätapaamisiin Voimanaisia-hankkeen kokemuksista:
Voimanaisia-hankkeessa äidit ja tyttäret osallistuivat yhdessä samoihin ryhmätapaamisiin. Niissä osa ajasta oltiin yhdessä 
ja osa ajasta erikseen. Tyttöjen ja äitien kanssa käsiteltiin samoja aiheita, mutta hieman eri näkökulmasta ja eri tavoin.

• Ryhmätapaamiset aloitettiin aina kuulumiskierroksella. Osallistujat kokivat sen mielekkääksi ja tärkeäksi.

• Tapaamisten lopuksi äitien ja tyttöjen kanssa vedettiin yhteen, mitä teemoja tapaamisessa oli käsitelty, mitä uutta 
oli opittu ja millä mielellä kukin lähtee kotiin.

• Toiminnalliset harjoitteet sopivat hyvin äideille, koska heidän kielitaitonsa oli usein heikko. 

• Mielipidejana toimi hyvin tytöillä. Äitien kanssa se ei toiminut yhtä hyvin perinteisesti toteutettuna, mutta heidän 
kanssaan sitä toteutettiin pöydissä istuen

• Taukojumpat olivat suosittuja ja pantomiimi toimi hyvin.

• Jokaiseen teemaan sisältyi asiantuntijaluento ja tutustumisvierailuja. Ne olivat erittäin suosittuja samoin kuin 
yhteiset retket esimerkiksi luontoon ja museoihin.

• Jokaisen teeman jälkeen järjestettiin juhla tai muistelukerta kyseisen teeman sisällöistä ja ryhmätapaamisista. 

Tärkeää! Vaikka äitejä ja tyttöjä yhdistäviä asioita on paljon, niin he ovat yksilöitä, joilla on omia kokemuksia, 
tietoja, taitoja, tarpeita sekä unelmia. Tämä kannattaa huomioida ryhmän ohjaamisessa.

Tutustumis- ja aloitusharjoitteita 

Alla olevat harjoitteet toimivat hyvin ryhmätapaamisten alussa.

MINÄ TYKKÄÄN / MINÄ OSAAN 

Tarvitset: pehmolelun ja tuoleja 

Asetelkaa tuolit rinkiin ja pyydä sitten kaikkia osallistujia istumaan. Jokainen osallistuja vuorollaan heittää pehmolelun 
jollekin toiselle ja kertoo samalla ryhmälle jonkin asian, mistä tykkää tai mitä osaa. Sen jälkeen kaikki samaa mieltä 
olevat vaihtavat paikkaa. Esimerkki: “Minä tykkään jäätelöstä.” Kaikki, jotka tykkäävät jäätelöstä nousevat ylös ja 
vaihtavat paikkaa keskenään.  

OMA NIMI + LIIKE

Pyydä osallistujia seisomaan rinkiin. Jokainen osallistuja vuorollaan kertoo oman nimensä ja tekee jonkin liikkeen. 
Kaikki muut matkivat tätä liikettä ja toistavat hänen nimensä. 
Esimerkki: “Olen Maija” ja alkaa hyppimään tasajalkaa. Muu ryhmä alkaa myöskin hyppimään tasajalkaa ja sanoo “Hei Maija”.  
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2.1 Hyvinvointi -teeman harjoitteet

Hyvinvointiteemassa käsitellään laajasti sekä kehon että mielen hyvinvointia, tehdään yhdessä ruokaa ja keskustellaan 
terveydestä, vapaa-ajan ja fyysisen kunnon merkityksestä sekä osallistujille tärkeistä mielihyvää tuovista asioista. 
Tässä osiossa voidaan myös liikkua yhdessä, kokeilla rentoutumistekniikoita ja järjestää retkiä, joilla tutustutaan 
luontoon ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Tulkatulle asiantuntijaluennolle kutsutaan mielenterveysalan ammattilainen 
keskustelemaan mielen hyvinvoinnista sekä sen hoitamisesta, yksinäisyydestä ja masennuksen tunnistamisesta. 

Hyvinvointiteema koettiin kiinnostavana kaikissa ryhmissä. Osallistujat pitivät erityisesti joogasta, venyttelystä ja muista 
liikunnallisista harjoitteista. Tunteet kehossa -harjoite toimi tyttöjen kanssa hyvin. Ulkopuolisen asiantuntijatahon (Mieli 
ry) toteuttama ryhmäkerta mielen hyvinvoinnista ja stressinhallinnasta oli erityisen onnistunut.

Tapaamiskerrat voit jaotella esimerkiksi näin:

1. tapaaminen: Harrastetaan yhdessä liikuntaa, esimerkiksi joogaa, ja keskustellaan arjen hyvinvoinnista sekä 
omasta ajasta.

2. tapaaminen: Tehdään yhdessä terveellistä ruokaa ja keskustellaan siitä, mikä tuo hyvän olon.

3. tapaaminen: Puhutaan hyvinvoinnista ja harrastuksista. 

4. tapaaminen: Keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja miten siitä voi pitää huolta. 

5. tapaaminen: Jatketaan keskustelua mielen hyvinvoinnista tai kutsutaan asiantuntijavieras luennoimaan 
mielenterveyteen liittyvästä aiheesta.

6. tapaaminen: Tyttöjen kanssa puhutaan sosiaalisesta mediasta, ulkonäöstä ja ulkoisista odotuksista.

Lisäksi voitte järjestää piknikin tai muun yhteisen tapahtuman.

TUNTEET KEHOSSA 

Tarvitset: kyniä, ihmiskehomonisteita, tutkimustulokset tunteista -monisteita. 

Vinkki! Voit hyödyntää verkosta löytyvää tietoa, esimerkiksi: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/aalto-yliopiston-tutkijat-
paljastavat-tunteiden-kartat-kehossa 

Äitien ja tyttöjen kannattaa tehdä tämän harjoitus erikseen. Jaa jokaiselle osallistujalle kynä sekä moniste, jossa on 
ihmiskehon kuva. Pyydä osallistujia näyttämään tai merkitsemään monisteeseen, missä kohtaa kehoa jokin tunne 
tuntuu. Esimerkiksi: kun olen surullinen, kun olen vihainen, kun olen onnellinen, kun olen päivän ilman kännykkää. 
Jokaisen tunteen jälkeen näytä osallistujille tutkimustuloksia, missä tunne yleensä tuntuu ihmiskehossa.  

RENTOUTUMISHARJOITUS

Tarvitset: maton/säkit, rauhallista musiikkia (puhelimesta), tekstin ohjaajan luettavaksi 

Pyydä osallistujia menemään makuulle tai ottamaan muuten mukava asento ja sulkemaan silmät. Laita taustalle 
soimaan rauhallista musiikkia. Lue tekstiä, jonka on tarkoitus rentouttaa osallistujia ja saada heidät keskittymään 
omaan hengitykseen sekä kehon osien rentouttamiseen.   
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2.2 Oma tulevaisuus ja palveluihin tutustuminen -teeman harjoitteet

Tässä teemassa keskitytään tukemaan osallistujien tulevaisuuden suunnittelua ja tavoitteiden asettamista sekä 
vahvistamaan tyttöjen ja äitien päätöksentekoa omassa arjessaan. Osallistujat saavat tietoa erilaisista poluista, joiden 
avulla suomalaisessa yhteiskunnassa voi edetä ja välineitä oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Osallistujille voidaan 
järjestää tutustumisvierailuja: esimerkiksi tytöille uuteen harrastukseen ja äideille vaikka kielikurssiin tai työkokeiluun. 
Asiantuntijaluennon mahdollisuutta voi kysyä esimerkiksi asianajotoimistosta, sosiaalitoimesta tai lastensuojelusta. 
Luento voi käsitellä esimerkiksi yksilön oikeuksia Suomessa ja keskittyä erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksiin sekä 
siihen, miten mahdollisiin oikeuksien loukkauksiin voi puuttua ja hakea apua.

Tämä työelämään liittyvä teema kiinnosti erityisesti sellaisia ryhmiä, joissa oli mukana yläkouluikäisiä tyttöjä. 
Unelmakartta ja vahvuuskortit toimivat hyvin sekä tytöillä että äideillä. 

Tapaamiskerrat voit jaotella esimerkiksi näin:

1. tapaaminen: Käydään läpi omia polkuja sekä muiden tyttöjen ja naisten esimerkkipolkuja.

2. tapaaminen: Puhutaan opiskelusta ja harrastuksista. Mietitään, mikä on minun tulevaisuuden polkuni. 

3. tapaaminen: Jatketaan oman polun suunnittelua. Tunnistetaan omia unelmia ja mietitään seuraavia askeleita. 
Tällä kerralla tytöille voi järjestää käynnin johonkin toiveharrastukseen (esim. tanssi, cheerleading tai nuorisotalo) 
ja äideille cv-pajan tai vierailun johonkin maahanmuuttaneille suunnattuun työelämäpalveluun. 

4. tapaaminen: Edetään unelmakartasta konkreettisiin askeliin. Vapaaehtoiset voivat olla tässä tukena.

5. tapaaminen: Käsitellään naisten oikeuksia ja vertaillaan oman kotimaan ja Suomen tilannetta. 

6. tapaaminen: Asiantuntijaluento oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lisäksi on mahdollista järjestää pienryhmä- tai yksilömentorointia opinto- ja työelämäasioihin liittyen.

UNELMAKARTAT JA TULEVAISUUSKATSAUS  

Tarvitset: A3-paperiarkkeja, tusseja, värikkäitä papereita, kuviollisia papereita, liimaa, saksia, post-it-lappuja, 
aikakausilehtiä, ohjaajien tekemiä malleja unelmakartasta ja tulevaisuuskatsauksesta. 

Äitien ja tyttöjen kannattaa tehdä tämä harjoitus erikseen. Unelmakartat ja tulevaisuuskatsaus ovat vapaamuotoisia ja 
jokainen saa tehdä siitä näköisensä. Lopuksi tytöt ja äidit voivat keskenään jakaa karttojaan ja miettiä yhdessä, miten 
he voisivat saavuttaa kyseiset unelmat.

Tytöt: Unelmakartta. Kannusta jokaista miettimään ja askartelemaan kartta, jossa on unelmia ja toiveita seuraaviin 
aiheisiin liittyen: työelämä/opiskelu, harrastukset/vapaa-aika, perhe/koti, muu unelma/toive. Pyydä sen jälkeen 
osallistujia kirjaamaan unelmansa ylös. Sen jälkeen osallistujat voivat koristella karttaa esimerkiksi leikkaamalla kuvia 
lehdistä tai piirtämällä.

Vinkki! Voit tehdä valmiiksi tytöille unelmakartan mallin, jossa on kolme kohtaa: unelma-ammatti, 
unelmaharrastus ja mikä tahansa unelma. Näiden lisäksi tytöt voivat lisätä karttaan muita unelmiaan, 
esimerkiksi missä haluaisi asua.

Äidit: Tulevaisuuskatsaus. Kerro äideille, että ajatuksena on tehdä unelmajana noin 5–10 vuoden aikavälillä. Pyydä 
äitejä kirjoittamaan kuvaus nykytilanteestaan paperin vasempaan reunaan ja tulevaisuuden toiveet paperin oikeaan 
reunaan. Toiveet voivat liittyä opiskeluun, työelämään, vapaa-aikaan, harrastuksiin, unelmiin, elinympäristöön jne. 
Mikäli jää ylimääräistä aikaa, osallistujat voivat koristella tulevaisuuskatsaustaan leikkaamalla kuvia lehdistä tai 
piirtämällä.   

UNELMAKARTAT JA TULEVAISUUSKATSAUS -JATKOHARJOITUS: MITEN SAAVUTTAA UNELMAT?  

Tarvitset: tarralappuja ja kyniä 

Tämä harjoitus tehdään yhdessä. Kerro äideille ja tyttärille, että tässä harjoitteessa mietitään perheittäin, kuinka 
unelmiin päästään. Pyydä osallistujia ensin kirjaamaan tarralapuille konkreettisia tekoja, jotka edesauttavat unelmien 
toteutumista ja sen jälkeen liimaamaan ne karttoihin. Tehtävän ideana on miettiä, miten äidit voivat auttaa tyttäriään 
unelmien saavuttamisessa ja miten tyttäret voivat auttaa äitejään. 
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UNELMAKARTAT JA TULEVAISUUSKATSAUS -JATKOHARJOITUS: UNELMIEN JAKAMINEN 

Tarvitset: osallistujien valmiit unelmakartat ja tulevaisuuskatsaukset 

Pyydä ryhmää kokoontumaan yhteen. Kerro, että jokainen saa halutessaan vuorollaan kertoa, mitä unelmia itsellä on ja 
miten aikoo saavuttaa ne.  

OMAN ÄIDIN/TYTTÄREN VAHVUUDET?   

Tarvitset: susikortit, vertaansa vailla -kortit ja mustavalkoiset kuvakortit 
Kortteja myyvät esim. Pesäpuu ja MLL. Harjoitteen voi toteuttaa millä tahansa kuvakorteilla.

Levitä kortit kolmelle eri pöydälle. Pyydä osallistujia valitsemaan yksi kortti jokaiselta pöydältä, kunnes jokaisella on 
kolme erilaista korttia omaan äitiinsä tai tyttäreensä liittyen. Pyydä jokaista miettimään, mikä korteista kuvaa omaa äitiä 
tai tytärtä parhaiten. Lopuksi jokainen esittelee valitsemansa kortit koko ryhmälle. Jos äidillä on kaksi tai useampi tytär, 
hän valitsee jokaiselle tytölle kolme korttia. 

Kortit valitaan seuraavin perustein:
  
• Susikortit: Millainen luonne äidillä tai tyttärellä on? 

• Vertaansa vailla -kortit: Millaisia vahvuuksia tai osaamista äidillä tai tyttärellä on? 

• Mustavalkoiset kuvakortit: Millaisena itse näkee äitinsä tai tyttärensä?

2.3 Omat oikeudet ja aktiivinen kansalaisuus -teeman harjoitteet

Kolmannessa teemassa pureudutaan siihen, miten tytöt ja äidit voivat aktiivisina toimijoina vaikuttaa halutessaan oman 
arkensa lisäksi myös muihin ihmisiin esimerkiksi omissa yhteisöissään tai yhteiskunnassa. Tapaamisissa tehdään 
harjoitteita, joiden kautta osallistujien vahvuudet tulevat esiin ja heitä kannustetaan myös suunnittelemaan tapaamisiin 
ohjelmaa ja jakamaan omia taitojaan muiden osallistujien kanssa. Ryhmissä keskustellaan naisten oikeuksista ja 
mahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä vapaaehtoistyöstä osallistumisen muotona. 

Myös tämä teema kiinnosti osallistujia laajasti, ja molemmat alla olevat harjoitteet toimivat ryhmissä hyvin.

Tapaamiskerrat voit jaotella esimerkiksi näin:
1. tapaaminen: Keskustellaan siitä, millainen minä olen äitinä, tyttärenä, naisena, tyttönä tai toimijana 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitä rooleja minulla on? Missä rooleissa haluaisin nähdä itseni? 

2. tapaaminen: Pohditaan, mihin asioihin osallistujat itse haluaisivat vaikuttaa omassa elämässään. Miten voin 
vaikuttaa? Missä olen hyvä? 

3. tapaaminen: Mietitään, mihin asioihin osallistujat haluavat vaikuttaa omassa yhteisössään tai yhteiskunnassa. 
Osallistujien omaa ohjelmaa: osallistujat saavat suunnitella yhden tapaamiskerran sille varatulla budjetilla. 

4. tapaaminen: Puhutaan tärkeistä esineistä tai muistoista kotimaasta. Mitä rooleja historiasta haluaisin tuoda 
nykypäivään? Osallistujien omaa ohjelmaa: he saavat suunnitella yhden tapaamiskerran sille varatulla budjetilla. 

Vinkki! Rooleista puhuttaessa voi hyödyntää viime vuosina julkaistuja kirjoja, esimerkiksi Maria Petterssonin 
Historian jännät naiset.

5. tapaaminen: Teeman sopiva luento, jonka pitäjän osallistujat saavat äänestää. 
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ARVOJANA

Tarvitset: kyltit, joissa lukee ”Samaa mieltä” ja ”Eri mieltä” (eivät ole välttämättömät). 

Harjoitteen avulla pohditaan sukupuolten välistä tasa‐arvoa ja yhdenvertaisuutta omien asenteiden ja arvojen kautta. 
Se harjaannuttaa perustelemaan omia mielipiteitä. Harjoitteen kesto on noin 15–25 minuuttia riippuen siitä, kuinka 
monesta väittämästä keskustellaan.  

Tehkää huoneen keskelle avoin tila. Kiinnitä yhdelle seinälle Samaa mieltä -kyltti ja vastapäiselle seinälle Eri mieltä 
-kyltti. Pyydä osallistujia kuvittelemaan tilan keskelle seinien välissä oleva jana. Hahmottamista helpottaa, jos teet 
lattiaan viivan maalarinteipillä. Lue alla olevat väittämät yksi kerrallaan. Pyydä jokaisen väittämän kohdalla osallistujia 
liikkumaan kuvitteellisella janalla sen mukaan, miten samaa tai eri mieltä he ovat väittämän kanssa. He voivat asettua 
mihin kohtaan janaa tahansa. 

Jos osallistuja on esimerkiksi jokseenkin samaa mieltä, hän voi asettua keskikohdan ja Samaa mieltä -päädyn väliin. 
Korosta, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, ja kannusta jokaista muodostamaan oma mielipide 
muista välittämättä. Kysy jokaisen väittämän jälkeen perusteluja ja ajatuksia eri kohdassa janaa seisovilta. Kenenkään 
mielipidettä ei arvostella, sillä oikeita tai vääriä vastauksia ei ole! Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Väittämistä voi 
valita 5–12 kiinnostavinta sen mukaan, kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Voit myös itse keksiä lisää väittämiä. 

Väittämät  

• Suomessa naisten ja miesten välinen tasa-arvo on jo saavutettu.  

• On ammatteja, jotka sopivat vain miehille tai vain naisille.  

• Koulussa tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin.  

• On hyvä, että tytöille ja pojille on omat liikuntatuntinsa.  

• Suomessa jokaisella nuorella on yhtä hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä elämässä.  

• Toisella asteella oppimateriaalin pitäisi olla ilmaista.  

• Meidän koulussa jokainen saa olla oma itsensä.  

• Olen nähnyt tai kuullut, että jotakuta on syrjitty tai kiusattu.  

• Vaatii rohkeutta puuttua kiusaamiseen ja syrjintään.  

• Ryhmän ulkopuolelle jättäminen on pahempaa kiusaamista kuin nimittely.  

• Minä voin vaikuttaa koulun ilmapiiriin 

• Haluan vaikuttaa siihen, että maailmasta tulee oikeudenmukaisempi paikka kaikille. 

Lopuksi voit kysyä osallistujilta esimerkiksi:  

• Mistä väittämistä suurimmalla osalla oli yhteinen mielipide? Miksi?  

• Mitä väittämiä oli vaikeinta sijoittaa? Miksi?  
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DEMOKRATIA ON MONIÄÄNISYYTTÄ

Tarvitset: osallistujien omat älypuhelimet, osallistujien henkilökohtaiset musiikkivalinnat.  

Erityisesti tytöille sopivan harjoitteen tavoitteena on herättää keskustelua erilaisten mielipiteiden merkityksestä 
demokraattisessa järjestelmässä musiikin kuuntelun ja ryhmäkeskustelun avulla. Harjoitteen kesto on noin 10 minuuttia.

Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa ja valitsemaan sieltä kappale, josta he pitävät tai jota he ovat viimeksi 
kuunnelleet. Ohjeista kaikkia käynnistämään musiikin toisto puhelimella niin, että äänet ovat päällä. Syntyy musiikin 
sekamelska, jota kuunnellaan jonkin aikaa. Parin minuutin kuluttua pyydä kaikkia lopettamaan musiikin soittaminen. 
Lopuksi keskustele osallistujien kanssa siitä, mitä harjoitteessa tapahtui ja miten se liittyy mielipiteen ilmaisuun 
demokratiassa. 

Esimerkkejä purkukysymyksistä: 

• Mitä harjoitteessa tapahtui?

• Oliko harjoite miellyttävä vai epämiellyttävä?

• Kuvastaako harjoite millään tavalla demokratiaa?  

• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli siis soittavat musiikkia demokratiassa samaan aikaan? 

• Voiko musiikin soittamista eli siis ”puhumista” rajoittaa demokratiassa jotenkin?  

• Onko parempi, että demokratiassa on mielipiteiden ja puheiden sekamelska, vai olisiko parempi, jos sekamelskaa 
olisi jotenkin rajoitettu?  

• Kuka saa päättää, onko jokin musiikki/ mielipide parempi kuin jokin toinen?  

• Ovatko kaikki mielipiteet demokratiassa yhtä hyviä? 

• Jos kaikki mielipiteet eivät ole yhtä hyviä, miten vähemmän hyvät mielipiteet määritellään?
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3. Voimanaisia-hankeen osallistujien kommentteja

Ä
itien ja tyttöjen kommenteissa korostui se, miten he näkivät toisensa uudesta perspektiivistä ja kokivat 
ymmärtävänsä toisiaan aiempaa paremmin yhdessä vietetyn ajan ansiosta. Myös sosiaalisten suhteiden 
laajeneminen tuli esiin niin äitien kuin tyttöjenkin vastauksissa. Koronan myötä monen elinpiirit olivat kutistuneet 
entisestään, joten ryhmän kautta tulleet kontaktit nousivat erittäin merkitykselliseksi. Entuudestaan toisilleen 

vieraat äidit olivat esimerkiksi käyneet yhdessä kävelyillä.

Ryhmässä saadut valmiudet omien asioiden hoitamiseen, suomen kielellä puhumiseen, tarpeellisten palveluiden 
äärelle hakeutumiseen ja oman elämän suunnitteluun lisäävät koko perheen toimijuutta. Rohkeus puhua suomen kieltä 
lisääntyi niin ryhmässä kuin sen ulkopuolella.

Äidit sanoivat tyttäristään

”Meidän suhde on parantunut, kun olemme viettäneet enemmän aikaa yhdessä. Tytär on rohkaissut minua käyttämään 
suomea ja ilahtunut siitä, miten hyvin olen puhunut suomea.”

”Saimme enemmän aikaa olla yhdessä ja näin lisää oman tyttären taitoja. Näin miten hän osallistuu ja tekee uusia asioita. 
Tutustuin häneen enemmän.”

”Ryhmässä käyminen oli tosi tärkeää minulle ja tyttärelleni. Oli ihanaa, että kerran viikossa oli laatuaikaa vain meille!”

”Tässä ryhmässä vietetty aika kannusti meitä viettämään aikaa myös muuten enemmän yhdessä.”

”Olemme puhuneet enemmän suomea ja meillä on enemmän kavereita.” 

Tyttäret sanoivat äideistään

”Kivaa, kun näkee äitiä muuallakin kuin kotona.”

”On ollut jotain tekemistä yhdessä. Se oli vain meidän keskistä aikaa, joka oli tärkeää ja tuntui hyvältä.”

”Yhteinen tekeminen vahvisti meidän sidettä.”

”On ollut tärkeä päästä osallistumaan ryhmään, koska koronan takia monet asiat on peruttu. On ollut hauskaa ja oli 
tärkeää, että meillä oli sekä erillistä aikaa äitien että tyttöjen kanssa että myös yhteistä aikaa.”

”Ollaan ymmärretty toistemme ajatuksia paremmin kuin ennen.”

”En ole varannut mitään muuta toimintaa tiistaille, koska halusin pitää sen varattuna ryhmälle äidin kanssa.”

”Äiti on tärkeä ja sain häneltä tukea. Minulla on ryhmästä tosi paljon muistoja hänen kanssa.”

Osallistujien ajatuksia vertaisryhmässä toimimisesta
 
”Suomen kielen käytössä rentouduttiin kaikki!”

”Olemme saaneet innostusta ja motivaatiota uuden kielen oppimiseen.”

”Se, että saimme yhdessä osallistua yhteisöön, jossa puhutaan suomea, on ollut tosi tärkeää.”

”Oli parasta, kun kysyttiin joissain asioissa oma mielipide ja sai oppia uusia asioita yhdessä.”

”Ryhmässä ja leirillä tehtiin erilaisia tehtäviä; asioita, joita nainen tarvitsee kotona, töissä ja kaikkialla.”

”Minun kotimaassani urheiluun ei anneta tilaa arkipäivän aikana. Ohjaaja kertoi, että urheili ja minäkin aloin urheilla joka 
päivä. Se, että Suomessa voi urheilla joka päivä on minusta tärkeää. ”
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 Twitter twitter.com/plansuomi 
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 Youtube youtube.com/user/PlanSuomi

Plan International Suomi Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki 
Puhelinvaihde: (09) 6869 800
Lahjoittajapalvelu: (09) 6869 8030
Sähköposti: info@plan.fi plan.fi

Plan International 
Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. 
Tunnistamme jokaisessa lapsessa olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen 
ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten niistä kärsivät tytöt, ja siksi 
parannamme erityisesti tyttöjen asemaa. Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö. 
Yhdessä lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme 
poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ongelmien 
perimmäisiä syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuuteen 
ja annamme lapsille mahdollisuuden varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä 
keinoja toimia niiden ilmaantuessa. Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä 
että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hyödyntämällä 
verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden 
ajan toimivia kumppanuuksia ja toimimme jo lähes 80 maassa. 

12


