
Kotoutumista tukeva maahanmuuttajanaisten ryhmä

Info-ryhmä
Oppaassa annetaan vinkkejä kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajaäitien infopai-
notteisten vertaistukiryhmien järjestämiseen. Kotona olevat ja erityisesti luku- ja
kirjoitustaidottomat äidit jäävät helposti suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle.
Oppaassa kerrotaan kohderyhmän valinnasta, tiloista, ryhmien vetäjistä ja sisällöl-
lisistä teemoista. Se pohjautuu Espoon maahanmuuttajapalveluiden kokemuksiin
vuosina 2009–2010. Ryhmätapaamisissa naisille kerrottiin ajankohtaisista ja hy-
vinvointia edistävistä teemoista. Keskustelut tulkattiin osallistujien omalle äidin-
kielelle, ja ryhmät järjestettiin asukaspuistossa tai muissa avoimissa tiloissa.



2

Sisällys
Info-ryhmä pähkinänkuoressa ..........................................................................................................2
Tietoa hyvinvoinnista ja suomalaisesta yhteiskunnasta ................................................................3
Kohderyhmä .......................................................................................................................................5
Tila ja vetäjät .......................................................................................................................................5
Ryhmän teemoja .................................................................................................................................5
Materiaaleja .........................................................................................................................................7
Väestöliiton vinkkejä ryhmien järjestämisestä ................................................................................8

Info-ryhmä pähkinänkuoressa
Kenelle Maahanmuuttajanaiset samasta kieliryhmästä

Missä Avoimessa päiväkodissa, asukastilassa tai kerhotilassa

Milloin Kerran viikossa ryhmälle sopivaan aikaan noin kahden tunnin ajan
esimerkiksi klo 10–12 tai klo 16–18

Ohjaajat:  Infokerran vastuuvetäjä, samankielinen työntekijä tai tulkki ja tarvittaessa
ohjaaja tai lastenhoitaja

Yhteistyö Avoimen päiväkodin ja asukaspuiston kävijät, neuvola, varhaiskasvatus,
kouluterveydenhoito, liikuntapalvelut ja maahanmuuttajapalvelut

Tavoite Ehkäisevä toiminta, hyvinvoinnin lisääminen varhainen tuki ja vertaistuki

Kehitetty Vuonna 2009 osana perustoimintaa ja kehittämishanketta

Oppaan kokosi

Kotouttamisen alueellisten ja seudullisten verkostojen vahvistaminen -hanke
Espoon osahanke
2009–2010
www.socca.fi/maahanmuuttajatyo

Helmikuu 2011
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Tietoa hyvinvoinnista ja suomalaisesta
yhteiskunnasta
On tavallista, että kotona lapsia hoitanut äiti ei kolmen kotoutumiseen tarkoitetun vuoden
aikana ole oppinut suomea edes välttävästi, ei osaa hoitaa viranomaisasioita ilman apua eikä
tunne suomalaista yhteiskuntaa omaa arkiympäristöään laajemmin. Erityisessä syrjäytymis-
vaarassa ovat luku- ja kirjoitustaidottomat kotiäidit ja heidän lapsensa. Voidakseen hoitaa
kasvatustehtäväänsä ja lasten kehittymistä uudessa maassa on välttämätöntä, että myös koti-
äidit saavat mahdollisuuksia kiinnittyä uuteen yhteiskuntaan ja oppivat ymmärtämään sen
toimintaa ja arvomaailmaa.

Matinkylässä neuvolan kätilö havahtui maahanmuuttajataustaisten äitien suureen määrään ja
heidän tarpeeseensa saada tietoa omaan ja lapsen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Neuvola
tavoittaa pienten lasten äidit parhaiten, ja säännölliset tapaamiset raskausaikana ja sen jäl-
keen ovat tärkeitä äidille.

Syntyi idea järjestää naisille infopainotteinen vertaistukiryhmä, jossa asiantuntijat kertoivat
naisille ajankohtaisista ja hyvinvointia edistävistä teemoista. Keskustelut tulkattiin osallistu-
jien omalla äidinkielelle joko omankielisen työntekijän tai tulkin avustuksella. Ryhmien jär-
jestäminen asukaspuistossa tai muussa avoimessa tilassa tutustutti naiset asukaspuiston toi-
mintaan ja kannusti heitä osallistumaan itsenäisesti avoimiin palveluihin.

Ensimmäinen pilottiryhmä afgaaninaisille
Syksyllä 2009 järjestettiin "pilottiryhmä", jossa kokeiltiin infoja afganistanilaisille naisille.
Ryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa torstai-iltapäivisin Matinkylän asukaspuistossa.
Ryhmässä oli mukana samankielinen ohjaaja, joka tulkkasi infon naisille.

Pilottiryhmä tavoitti 6 – 12 naista. Yhteisön sisäisen viestinnän merkitys oli tämän ryhmän
osallistujien kokoamiseksi tärkeää. Monet tulivat ystävän kannustuksesta mukaan ryhmään.
Naisia kutsuttiin myös maahanmuuttajapalveluiden välityksellä. Ryhmään osallistuneet nai-
set olivat asuneet Suomessa 1–3 vuotta.

Inforyhmä somalialaisille naisille
Keväällä 2010 järjestettiin inforyhmä somalialaisille naisille toimintakeskus Laiturissa. Info-
ryhmä järjestettiin yhteensä kahdeksan kertaa tiistaisin aamupäivällä.

Kahdeksan kerran aikana osallistujia oli neljästä kahdeksaantoista. Muutama osallistui kaikil-
le ryhmäkerroille. Vaihtuvuutta oli jonkin verran. Naiset ovat olleet Suomessa vaihtelevia
aikoja, 15 vuodesta vain muutamaan kuukauteen. Osa puhui hyvin suomea. Ryhmässä oli
mukana sama tulkki yhtä kertaa lukuun ottamatta.

Inforyhmä kaikille avoimena ryhmänä
Syksyllä 2010 inforyhmää kokeiltiin kaikille avoimena ryhmänä ilman tulkkausta. Ryhmä
kokoontui Matinkylän monitoimitalossa torstaisin. Syksyn aikana kävijöitä oli vaihtelevasti
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yhdestä osallistujasta kuuteen osallistujaan eri kansallisuuksista. Ryhmissä syntyi keskuste-
lua, vaikka ainoana yhteisenä kielenä oli heikosti osattu suomi. Osallistujat tulivat ryhmään
maahanmuuttajapalveluiden ja neuvolan kutsumana tai ystävän kannustuksesta.

Äitien
Koto-
polku

Espoon
keskus

Matinkylä-
Olari

LeppävaaraEspoonlahti

Toiminta-
keskukset

Neuvola

Työväen-
opisto

Asukas-
puistot

Päivähoito

Maahan-
muuttaja-
palvelut

Moniammatillinen yhteistyö
Pysyvä toiminta

Innostus yhteiseen asiaan

Alueellinen
sosiaalityö

Moniammatilliset verkostot äitien kotoutumisen tukena Espoossa
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Vinkkejä ryhmien järjestämiseen

Kohderyhmä
Avoimessa päiväkodissa tai asukaspuistossa järjestettävä ryhmä on suunnattu kaikille maahan-
muuttajanaisille, jotka kaipaavat terveys- ja kasvatuspainotteista informaatiota. Ryhmää voi käyt-
tää esimerkiksi neuvolatyössä yksilöllisten tapaamisten tukena ja vertaisryhmäfoorumina.

Naisten ikärakenne kokeiluryhmissä vaihteli isoäideistä nuoriin tyttöihin. Ryhmäkerroilla oli
mukana sekä lapsia että varhaisnuoria. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti aremmista
aiheista keskusteltaessa, kuten väkivallasta tai seksuaaliterveydestä.

Asiakkaita kartoittaessa hyviä yhteistyökumppaneita ovat neuvola ja kunnan maahanmuut-
tajapalvelut.

Tila ja vetäjät
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa noin kahden tunnin ajan avoimessa päiväkodissa tai asu-
kaspuistossa ryhmälle sopivana aikana aamu- tai iltapäivällä. Tila, jossa kerho pidetään, on
tällöin suljettu muilta kävijöiltä. Ryhmää voi vetää eri alojen asiantuntijat tai aina sama oh-
jaaja, joka pystyy antamaan kattavaa informaatiota ryhmän aiheista.

Toimintamalli vaatii koordinointia, jotta asiantuntijavierailut ja erityisesti asiantuntijatahojen
kerääminen ovat mahdollisia. Inforyhmän teemoja voi soveltaa muissa ryhmissä esimerkiksi
vierailuina. Ryhmän järjestäminen mahdollistaa työntekijäverkostojen kokoamisen yhteen yli
hallintorajojen ja luo edellytykset sujuvaan yhteistyöhön myös muilla asiakastyön osa-alueilla.

Ryhmän teemoja
Inforyhmään haluttiin sisällyttää mukaan teemoja, joihin neuvolan terveydenhoitaja, koulu-
terveydenhoitaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja ovat kohdanneet tavatessaan maa-
hanmuuttajavanhempia. Seuraavassa esimerkkejä teemoista ja vastuutyöntekijöistä, jotka
tuottivat ryhmän asiantuntijaosuuden.



6

Syksy 2009

- Leikki lapsen kehityksen tukena
Vastuutyöntekijöinä neuvolan kätilö ja toimintaterapeutti

- Ravitsemus ja elämäntapaohjaus
Vastuutyöntekijänä kouluterveydenhoitaja

- Lasten kasvatus
Vastuutyöntekijänä kiertävä erityislastentarhanopettaja

- Naisten oikeudet Suomessa
Vastuutyöntekijänä maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijä

Somalinaisten ryhmää varten ryhmän teemoja lisättiin, koska syksyllä ryhmä jäi liian lyhyeksi
eikä teemoihin ehditty syventyä. Ryhmäkertojen teemoista leikki lapsen kehityksen tukena
ja lasten kasvatus sivusivat toisiaan, joten jatkoryhmää järjestettäessä kyseisten teemojen
yhdistäminen oli järkevää. Lasten kasvatusta käsiteltäessä mukana olevia lapsia voi osallistaa
mukaan toimintaan, kun esitellään eri leluja ja leikkejä.

Teemoista ravitsemus ja elämäntapaohjaus olivat suositummat. Maahanmuuttajanaisten yli-
painoisuus on yksi terveydenalan ammattilaisia huolestuttava teema. Ravitsemusta ja elä-
mäntapaohjausta voi järjestää kaksi kertaa, jotta teemaan ehtii syventyä ja myös valmistaa
terveellistä ruokaa yhdessä. Erityisesti selkeät käytännön esimerkit, kuten kuinka monta so-
keripalaa on Trip-mehussa tai karkkipussissa, olivat naisille konkreettisia. Naiset saivat
myös mahdollisuuden mittauttaa verenpaineen sekä vyötärön ympäryksen.

Kevät 2010

- Tutustuminen
Vastuutyöntekijänä projektityöntekijä

- Lasten kasvatus
Vastuutyöntekijöinä kiertävä erityislastentarhanopettaja ja
toimintaterapeutti

- Naisten oikeudet ja historia Suomessa
Vastuutyöntekijänä sosiaalityöntekijä

- Liikunta
Vastuutyöntekijänä liikunnanohjaaja

- Ravitsemus ja elämäntapaohjaus
Vastuutyöntekijänä kouluterveydenhoitaja

- Naisten seksuaaliterveysinfo
Vastuutyöntekijänä neuvolan terveydenhoitaja

- Kielen merkitys lapsen kehityksessä
Vastuutyöntekijänä suomi toisena kielenä -opettaja

- Lapsen koulunkäynti
Vastuutyöntekijänä sosiaalityöntekijä
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Materiaaleja

Väestöliiton erikieliset kasvatusvihkot vanhemmille:

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/julkaisut_ja_tyomallit/materiaalit_ja_julkaisu
t/lastenkasvatusvihkoset/

Papunet-verkkosivustolta löytyy paljon selkokielistä materiaalia sekä kuvamateriaalia
www.papunet.fi.

Papunetistä voi myös tulostaa toimintaohjeita
http://papunet.net/yleis/materiaalit/tulostettavat-toimintaohjeet.html.

Alitolppa-Niitamo, Anne & Sirkiä, Jouni. 2007. Monikulttuuriset vertaisryhmät. Ohjaajan
opas. Ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille. Helsinki: Väestöliitto

Alitolppa-Niitamo, Anne & Moallin, Mohamed & Novitsky, Anita. 2006. Monikulttuuriset
vertaistuen ryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli pikkulapsiperheiden vanhemmille. Helsinki:
Väestöliitto

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön, Suomen Pakolaisapu ry 2008
http://pakolaisapu.fi/files/39/vertaistoiminnanopas.pdf

Voimaa Vertaistuesta, Suomen Pakolaisapu ry 2005
http://pakolaisapu.fi/files/116/voimaa_vertaistuesta.pdf
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Väestöliiton vinkkejä ryhmien järjestämisestä
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/palvelut/vertaistukiryhmatoiminta/vinkkeja_ryhmien_jarjestamisesta

Tiedottamisesta

Tiedottaminen alkavasta ryhmästä on ryhmien onnistumisen tärkein perusta. Tiedottamisen
on oltavaa selkeää ja tiedotteesta on tultava ilmi, mikä on ryhmien tarkoitus ja tavoite ja mil-
laisia aiheita tapaamisissa käsitellään. Vanhempia pitää myös motivoida osallistumaan ja ker-
toa selkeästi, mikä on ryhmän tarkoitus ja mitä ryhmä voi heille tarjota.

Tiedottamisessa henkilökohtainen kontakti on aina parempi kuin kirjallinen informaatio.
Jos päädytään kirjalliseen tiedottamiseen, on panostettava osallistujien omankielisiin tiedot-
teisiin. Tiedottaa voi esimerkiksi tuttavien kautta, alueen päiväkodeissa tai kouluissa tai esi-
merkiksi kaupan ilmoitustaululla.

Kokoontumistilat

Kokoontumistilan tulee olla helposti löydettävässä paikassa, mielellään osallistujien omalla
asuinalueella. Ihannetila on sellainen, jossa vanhemmat voivat halutessaan jatkaa toistensa
tapaamista myös sitten, kun organisoitujen tapaamisten sarja on päättynyt.

Lastenhoito

Lastenhoidon järjestämiseen on syytä kiinnittää huomiota vanhempien tarpeiden mukaan.
Lastenhoidon pitää olla sellaista, että vanhemmat voivat jättää lapsensa hoitoon turvallisin
mielin. Olisi hyvä, että lastenhoito järjestettäisiin samaan rakennukseen tai lähelle kokoon-
tumispaikkaa. On tärkeää huomioida myös lasten kielitaito.


