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Kädessäsi on käsikirja Tyttöteam-toimintaan. Opas on tarkoitettu 
Nuorisoasuntoliitto ry:n paikallisyhdistysten työntekijöille Tyttöteam-
toiminnan aloittamisen, elvyttämisen ja ylläpitämisen työvälineeksi. 

Tämän käsikirjan synnyn taustalla on NAL:n sekä sen paikallisyhdistysten työn-
tekijöiden toive Tyttöteam-ohjaajille suunnatusta käsikirjasta. Käsikirjan tar-
koituksena on perehdyttää työntekijä Tyttöteam-toiminnan perusteisiin sekä 
opastaa ja ohjata Tyttöteam-toiminnan aloittamiseen omalla paikkakunnalla tai 
omassa yhdistyksessä sekä tukea Tyttöteam-toiminnan jatkuvuutta. 

Materiaali käsikirjaan olen koonnut kahden kyselyn, puhelinhaastatte-
lun, NAL:ssa ja paikallisyhdistyksissä säilytettyjen vanhojen Tyttöteam-
materiaalien sekä olemassa olevan kirjallisuuden voimin. Ensimmäisen kyselyn 
tein kahden eri Etelä-Suomessa toimivan Tyttöteam-ryhmän äideille syksyllä 
2011 ja toisen kyselyn tein entisille sekä nykyisille Tyttöteam-ohjaajille ke-
väällä 2012. Käsikirjan loppuun olen koonnut muutamia leikkejä ja ryhmäohjel-
mia, joita voi vapaasti käyttää omassa Tyttöteam-toiminnassaan.

Toivon, että tämä käsikirja rohkaisee ja antaa kimmokkeen Tyttöteam-
toiminnalle sekä kentällä aloitteleville työntekijöille että vanhoille konkareille 
ja antaa välineitä toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden säilyttämiseksi. 

Esipuhe
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NAL:n ja sen paikallisyhdistysten nuorisoasunnoissa asuu itse-
näistä asumistaan aloittelevien nuorten lisäksi nuoria perheitä. 
Tyttöteam-toiminnan tavoitteena on vanhemmuuden ja vahvistaa 
äitiyttä ja tarjota paikka muiden samassa elämäntilanteessa olevi-
en nuorten tapaamiselle.

Ryhmät koostuvat pääasiassa alle 25-vuotiaista äideistä ja heidän lapsistaan. 
Tyttöteamin perimmäinen idea on kokemusten vaihto vanhemmuudesta, lasten 
kasvatuksesta, lapsuudesta sekä naiseudesta. Toimintaan varmuutta ja turvalli-
suuden tunnetta tuo tutun ohjaajan läsnäolo. Tyttöteamin vetäjänä toimii useil-
la paikkakunnilla NAL-paikallisyhdistyksen asumisohjaaja. Henkilökohtaisista ja 
usein arkaluontoisista asioista puhuminen edellyttää turvallista ja luotettavaa 
paikkaa, joka edistää vastavuoroista jakamista. Rohkeampi tekee aloitteen, ja 
silloin arempikin uskaltaa kertoa omista ajatuksistaan tai kokee helpotusta vain 
kuuntelemalla. 

Ryhmässä kannustetaan jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Vertaisten 
tapaaminen, yhdessä toimiminen ja kokemusten vaihto on merkittävä osa toi-
mintaa. Kokemus siitä, ettei ole ainoa, jota jokin asia vanhemmuudessa kosket-
taa, on merkittävä. Tavoitteena on, että toisten tarinoiden ja kokemusten kautta 
ryhmäläiset oppivat ymmärtämään myös omia kokemuksiaan. Vertaisilta saatu 
tieto on myös helpompi omaksua kuin ammattilaisilta. 

Tyttöteamin tarkoitus ei ole toimia ulkoa ohjautuvana terapiana, kuntoutukse-
na tai kontrollimenetelmänä, vaan antaa äideille mahdollisuus vertaistukeen ja 
mukavaan ajanviettoon lastensa kanssa. Ryhmän toiminta perustuu avoimuu-
teen, luottamukseen, toisen ihmisen arvostukseen, vanhemmuuden tukemi-
seen sekä yhdessä tekemisen kautta vertaistukeen sekä iloissa että suruissa. 
Tyttöteamissa voidaan yhdellä kerralla nauraa itsensä kipeäksi ja toisella kertaa 
surra: ryhmässä jokainen saa olla oma itsensä. 

1 Mikä on Tyttöteam – 
nuorten äitien vertaistukiryhmä? 
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Ryhmän tarkoituksena on tuoda arkeen juhlaa. Leirit, retket, teemaillat, luennot 
ja tutustumiskäynnit ovat ryhmän itsensä valitsemia. Vertaisryhmässä yhdis-
tävänä tekijänä on äitiys ja vanhemmuus, naiseus sekä nuori ikä. Tyttöteam on 
sekä ohjattua vertaistuen antamista että äitien vapaata yhdessäoloa ja koke-
musten jakamista. On mahdollista tuulettaa tunteita, vaihtaa kokemuksia, oppia 
toisilta, saada positiivista palautetta, hengähtää vauva-arjen keskellä, jakaa aja-
tuksia omasta äiteydestä, sen vaikeuksista ja helppouksista, lasten kasvatuksen 
kompastuskivistä ja riemuvoitoista, totaalisesta yksinäisyydestä ja oman ajan 
haaveilusta. Ryhmä voi olla ohjauksellinen, suljettu ryhmä tai hyvin vapaamuo-
toinen avoin ryhmä ja kaikkea siltä väliltä.

Mistä kaikki alkoi?

Tyttöteam on saanut alkunsa Porvoosta nuorisoasuntokohteen asukkaiden 
yhteisestä olohuoneesta ja Helena Kahari (ent. Bergman) on niin sanotusti 
toiminnan äiti. Hän muistelee toiminnan alkaneen joskus 1998–1999. Raha-
automaattiyhdistyksen myöntämä tuki on mahdollistanut äitien ja sinkkutyttö-
jen säännöllisen toiminnan vuodesta 2001. 

Porvoon nuorisoasuntotalon kellarissa oli 90-luvun lopulla  nuorisotoimen nuo-
risotiedotuspiste, jossa Kahari oli iltaisinkin töissä. Nuoria äitejä alkoi oleskella 
tiloissa, minkä seurauksena alettiin pohtia, mitä voitaisiin tehdä, kun ryhmän 
verran äitejä on kasassa. Asukastoiminta oli siihen aikaan Porvoon nuorisoasun-
noilla hyvin aktiivista muutenkin. Nuorisoasuntokohteessa oli paljon myös sellai-
sia nuoria äitejä, jotka tarvitsivat runsaasti tukea vanhemmuuteensa. Paremmin 
voivat äidit halusivat tehdä asioita yhdessä muiden kanssa, ja kaikki otettiin mu-
kaan, jolloin vanhemmuuteen sai vertaistukea muilta nuorilta äideiltä. Toiminta 
alkoi siitä, että lähdettiin leirille. Ensimmäisellä leirillä oli myös sinkkutyttöjä 
mukana.

Alusta asti Porvoon äideille järjestettiin leirejä, joilla oli jokin teema. Nykyään 
leirit ovatkin jo valtakunnallisia. Porvoon ryhmässä oli jatkuvasti 6–9 äitiä lap-
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Kansanedustaja Anni Sinnemäestä 
tuli Tyttöteam-toiminnan 
ensimmäinen kummi vuonna 2004.

Tyttöteamin perimmäinen    
tarkoitus on toimia 
vertaistukena nuorille äideille.

”
”
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sineen. Porvoon kipinä on tarttunut ja toiminta on levinnyt myös muihin NAL:n 
paikallisyhdistyksiin. Levitessään Porvoon toiminta on hieman muokkautunut.

SAK:n nuorten Arvo-lehden Arvonanto 2003-palkinto myönnettiin Porvoon 
Nuorisoasuntojen Tyttöteam-toiminnalle. Palkinto annettiin vuosittain teolle, 
henkilölle tai hankkeelle, joka tekee arvokkaita käytännön tekoja työikäisten 
nuorten hyväksi. Tyttöteam-toiminnan ensimmäiseksi kummiksi lähti kansan-
edustaja Anni Sinnemäki vuonna 2004. 

Kohderyhmä

Tyttöteameissa on monenlaista rajanvetoa siitä, kenelle Tyttöteam on tarkoitet-
tu, mutta selkein kriteeri on nuori ikä ja äitiys.

Toiset eivät rajaisi tarkkaa ikärajaa, koska nuoruus ei aina ole numeroista kiinni. 
Keskimäärin ikäjakauma on 17–25-vuotiaat nuoret äidit. Tyttöteam voi olla koh-
distettu ainoastaan nuorisoasunnoissa asuville äideille ja heidän lapsilleen. Se 
voi myös olla tarkoitettu kaikille paikkakunnan nuorille äideille, jotka ohjautuvat 
ryhmään esimerkiksi sosiaalitoimen tai kavereiden vinkistä. 

Tyttöteam on ryhmä äideille, joilla ei ehkä ennestään ole niin paljoa kokemus-
ta äitiydestä. Äidit voivat olla joko yksinhuoltajia tai yhteishuoltajia puolisonsa 
kanssa, ja lapsia voi olla yksi tai useampia. Ryhmään voi tulla jo raskaana olles-
saan. Joissakin ryhmissä on ollut mukana myös muutama lapseton nuori nainen, 
Porvoon alkuperäisen mallin mukaan.

”Ohjaaja luo ryhmään 
näkymättömät säännöt 
omalla esimerkillään.”
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Ryhmän säännöt

Ryhmän pelisäännöt ja rakenteet on hyvä luoda ensimmäisellä kerralla. Silloin 
sovitaan esimerkiksi kännykän sulkemisesta, poissaoloista, ilmoittamisista, kah-
vitauoista, työskentelytavoista ja osallistumisen ehdoista sekä luottamuksel-
lisuudesta. Ohjaaja luo ryhmään näkymättömät säännöt omalla esimerkillään. 
Jotta ryhmässä syntyisi hyvä henki ja luottamus, on sovittava joistakin perus-
säännöistä. Säännöistä on hyvä keskustella ja ne on hyvä laatia ryhmän äitien 
kanssa yhdessä. Joillakin ryhmillä ei varsinaisesti ole minkäänlaisia kirjoitettuja 
sääntöjä. Tyttöteamin käynnistyessä on helppoa sopia yhteisistä säännöistä. 
Valmiiseen ryhmään, joka on toiminut vuosia, voi olla vaikea saada ajettua läpi 
uusia sääntöjä. Katso Tyttöteamin sääntöjen huoneentaulu sivulta 14.

Toiminta käytännössä

Toiminta koostuu leireistä, vierailuista, teemailloista sekä vapaasta yhdessäolos-
ta. Toiminta mahdollistaa hetket, joita jokainen toisinaan tarvitsee – arjesta ir-
rottautumisen yhdessäolon merkeissä. Tärkeintä Tyttöteam-toiminnassa on toi-
miminen yhdessä lasten kanssa. Usealla paikkakunnalla Tyttöteam-toimintaan 
on panostettu pienellä budjetilla, jonka avulla on mahdollistettu maksullinen 
toiminta. 

Kokoontumiskertoja voi olla joko joka viikko tai esimerkiksi joka toinen viikko. 
Toisissa Tyttöteameissä tapaamiset ovat ajoittuneet aamupäiviin ja toisissa ilta-
aikaan. Koska säännöllisyydestä on hyvä pitää kiinni, on tärkeää pitää kellonaika 
ja viikonpäivä pääsääntöisesti samoina. Ryhmien kestot ovat vaihdelleet noin 
puolestatoista tunnista kahteen tuntiin riippuen tapaamiskerran sisällöstä.
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1) Äiti on vastuussa omista lapsistaan

  – huolehtii tarpeen mukaan vastuun jakamisesta  
  toisen aikuisen kanssa. 

2) Vaitiolovelvollisuus

– tapaamisissa keskustellut henkilökohtaiset asiat ja 
tapahtumat jäävät ryhmään.

3) Sairaana ei osallistuta ryhmään

– jokainen hoitaa itsensä ja lapsensa kotona terveeksi.

4) Ohjaajalle ilmoitetaan, jos on estynyt osallistumaan

– poissaoloista tai myöhästymisistä ilmoitetaan  
            ohjaajille etukäteen.

Muita sääntöjä:

– äitien on myös osallistuttava lastensa kanssa 
tekemiseen, eivätkä toimi vierestä seuraajina

– luottamus, toisen ihmisen kunnioitus ja rehellisyys

– kaikkia kuunnellaan, jokaiselle suodaan suunvuoro

– omat kännykät pidetään hiljaisina ryhmän ajan

– tapaamisajasta pidetään kiinni

– ryhmä on suljettu ja siihen sitoudutaan n. 6 kk  
   kerrallaan

– Lasten pitää aina totella vanhempia tai vetäjää.

Tyttöteamin 
Säännöt

Tyttöteam-ohjaajille tehdyn kyselyn pohjalta yleisimmiksi ja tärkeimmik-
si nousseet säännöt.
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Tilat Tyttöteamille ovat paikkakuntakohtaisesti hyvin erilaisia. Yksi ryhmä ko-
koontuu joka toinen kerta toimistolla ja joka toinen kerta jossakin muussa koh-
teessa, esimerkiksi retkellä. Toisen ryhmän tilana on toiminut nuorisoasuntokoh-
teen olohuone tai vastaavasti asukastila. 

Toimintaa Tyttöteamissä on monenlaista. Jotkut ohjaajat pitävät joka kuun viimei-
sellä kerralla sunnitteluhetken, jossa miettivät yhdessä äitien kanssa seuraavan 
kuun tekemiset. Toiminnan sisällöistä tarkemmin kerron seuraavassa luvussa.

Tekemistä ja ajanvietettä – toimintaa 
Tyttöteamissä

Tyttöteamin perimmäinen tarkoitus on toimia vertaistukena nuorille äideille, 
joten toiminta pohjautuu tälle ajatukselle. Toiminta pyritään suunnittelemaan 
niin, että se palvelee niin äitejä kuin lapsiakin. Ohjaajille tehdystä kyselystä 
selkeimpänä toiminnanmuotona nousivat yhteiset jutteluhetket äitien kanssa 
arjesta, sen iloista ja suruista sekä käytännön neuvojen jakaminen lasten kanssa 
elämisestä ja kasvattamisesta. Äidit voivat olla myös mukana suunnittelemassa 
toimintaa. Päihteet ja lapsille sopimaton tekeminen eivät kuulu Tyttöteamiin.

Usealla paikkakunnalla Tyttöteam toimii tietyn budjetin rajoissa. Tällöin talou-
dellisista syistä kaikkia retkiä, toimintoja, äitien toiveita ja ehdotuksia ei voida 
toteuttaa. Joitakin toimintoja voi kuitenkin soveltaa ja rajata niin, että ne onnis-
tuvat pienestä budjetista huolimatta.

Sivulle 16 on koottu esimerkkejä siitä, mitä kaikkea Tyttöteamissä on tehty vuo-
sien varrella. Voit vapaasti ottaa ideoita käyttöösi tai soveltaa omaan ryhmääsi 
sopiviksi. 
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Keskustelunaiheita 
ja teemakertoja

parisuhde ja seksuaalisuus, itsenäistymi-
nen ja kodin perustaminen, raskaaksi tule-

misen tunnelmat ja alkuraskaus, masuvauva, 
synnytys ja sairaalakokemukset, sairaan lapsen 
hoito, päivärytmi, lapsen eriytymisvaihe, lapsen 
uhmaikä, kasvatus ja rajat, rahankäyttö ja sosi-

aalietuudet, päivähoito ja siihen valmistau-
tuminen.

 Korkeasaari, Heureka, sisäleikkipuistot, 
pulkkamäki, luisteleminen, puistoilu, uima-
la, messut, taidemuseot, leirit, keilaus sekä 
toisiin paikallisyhdistyksiin tutustuminen.

Retkiä ja erilaisia 
tutustumiskäyntejä

Itse järjestettyä toimintaa 

pikkujoulut, joulujuhlat, laskiaisrieha, piha-
talkoot, asiantuntijavierailuja, äitien hem-
mottelua esimerkiksi käsihoidot, kampaaja, 
kosmetologi tai hieronta, vauvahierontaa, 
leffailtoja, disco, muskari, leikkituokiot, 
temppuradat, piknik sekä äitien illallinen 
tai teatteriretki.

isän- tai äitienpäi-
välahjat, joulukortit, 
musiikkimaalausta ja 
kankaan painantaa.

Kahvittelua

kokkausta

leivontaa

kädentaitoja

liikuntaa

höpöttelykertoja

Tekemistä ja ajanvietettä – toimintaa Tyttöteamissä

Askartelua
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Valtakunnallinen leiri

Valtakunnallinen leiri on NAL:n ja paikallisyhdistysten yhdessä järjestämä leiri 
Tyttöteam-äideille ja heidän lapsilleen. Leirit ovat tukeneet sekä paikkakunta-
kohtaisten Tyttöteamien ryhmäytymistä että valtakunnallista yhteenkuuluvuut-
ta. Leirit mahdollistavat paikallista ryhmää laajemman kokemusten vaihdon.

Valtakunnallinen leiri järjestetään kerran vuodessa. Leirille on olemassa omat 
leirisäännöt, jotta leiri pysyy paketissa. Ohjelman runko on vuosien myötä elä-
nyt jonkin verran. Ohjelmassa on käytännön kautta huomioitu paljon olennaisia 
asioita, jotka ovat selkeästi parantaneet niin leirin laatua kuin äitien tyytyväi-
syyttä. Leiripaikka on vaihtunut joka vuosi, vaikka aika ajoin on yhdessä pohdittu 
mahdollisuutta pitää leiripaikka samana. Tuttu leiripaikka tuttuine sääntöineen 
olisi ehkä lapsille helpompi, mutta toisaalta uusi leiripaikka tuo mukanaan aina 
jotain uutta ja jännittävää. Äidit ovat pitäneet eniten paikoista, joissa ovat pys-
tyneet verkostoitumaan ja olemaan vuorovaikutuksessa keskenään vielä lasten 
nukahdettua.

Leirit ovat oiva tilaisuus äideille viettää aikaa yhdessä muiden samassa tilan-
teessa olevien nuorten äitien ja lasten kanssa ja saada vertaistukea. Leirit tar-
joavat äideille aikaa yhdessäoloon ja lapsille kivoja uusia kavereita muilta paik-
kakunnilta. Leirit ovat voimavara niin äideille kuin lapsillekin ja niitä odotetaan 
paljon. Leirit ovat myös äideille irtiotto arjesta: leirillä äitien ei tarvitse huolehtia 
siivouksesta tai ruoanlaitosta.

Leirillä tehdään paljon yhdessä, ja siellä on mukava tunnelma ja hyvä yhteis-
henki. Osallistujat ovat usein samoja äitejä perheineen. Tosin uudetkin äidit lap-
sineen pääsevät helposti porukkaan mukaan. Erityisesti leireillä on huomioitu 
lapsen ehdoilla toimiminen ja oleminen, sekä se, että perheet tekevät yhdessä 
asioita lasten kanssa. Koska äidit ovat nuoria, ohjaajien rooli on usein kannustaa 
heitä ja tsempata hieman heidän liikkeelle saamisekseen. 



18 Tälle aukeamalle on kerätty Tyttöteamin valtakunnalliselle leirille osallistuneiden äitien miet-
teitä siitä, mikä sai heidät lähtemään mukaan leirille ja mitä he saivat leiristä irti.

”Leirit ovat olleet todella 
kivoja ja tiedän eri paikka-
kuntien äitien ystävysty-
neen keskenään. Leirejä 
kannattaa ilman muuta 
jatkaa. Monelle lapselle ne 
ovat varmasti ainutkertai-
nen kokemus.

”

”

”Jotain pientä vaihtelua kaipaa arkeen aina, 
enkä kadu että tuli joskus melkein pakotet-
tuna lähdettyä ekalle leirille. Lapset ja äidit 
tulevat hyvin toimeen keskenään, ja leirillä 
saa hetkeksi unohtaa omat arkirutiinit koto-
na. Vain hullu jättäisi lähtemättä! 

Ihania
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”Leirillä ohjaajien ammatilli-
suus on ollut koetuksella, ja 
joskus ohjaajien taidot eivät 
ole olleet riittäviä puuttu-
maan leirin ongelmiin.”

”Oli ISON perheen meininkiä!”

”Leirit ovat olleet upeita ko-
kemuksia vaikka raskaita ve-
täjille. Leirit ovat olleet antoi-
sia.”

”

”Ajattelin, että leiri olisi lapsille 
mukavaa vaihtelua.”

”Kaipasin hermolepoa!” 

”On mukavaa, kun joku muu keksii 
välillä tekemistä.”

Ohjaajien mietteitä

”Olen saanut hyviä ja ikimuistoisia kokemuksia 
itselle ja omille lapsille, uusia kavereita ja laatuai-
kaa omien ja muiden kanssa. Mahtavaa!” 

Ihania

Rankkoja

Antoisia

”Leirit ovat olleet hieno kauden päätös 
Tyttöteam-toiminnalle.”
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Jokainen Tyttöteam-ryhmä on omanlaisensa. Ryhmän rikkaus on 
erilaisissa ihmisissä ja heidän välisissä suhteissaan. Ryhmän maa-
ilma on rikkaampi ja värikkäämpi kuin oma yksityinen maailmam-
me. Ryhmä tarjoaa meille monenlaisia tietoja sekä tuntemuksia 
itsestämme, toisista ihmisistä ja ympäristöstämme. Ryhmässä 
opimme ilmaisemaan itseämme sekä kuuntelemaan muita entistä 
paremmin.

Ryhmätoiminnassa on tärkeätä olla tietoinen pienryhmien toiminnan perusteista 
ja siitä, miten vertaistukea voidaan rohkaista. Erilaiset tavoitteet ryhmän toimin-
nalle ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen rikkaus ja haastavuus tuovat ryhmi-
en toimintaan oman värinsä. Tasa-arvoisen vertaisuuden ydin merkitsee sitä, 
että kaikki ryhmään osallistujat tuovat kokemustensa lisäksi yhteiseen käyttöön 
myös ideansa ja panoksensa ryhmän toiminnan toteutumiseen. Vertaisryhmä 
voi olla ryhmään tulevalle henkilölle ensimmäinen sosiaalinen kontakti pitkään 
aikaan. Ryhmään tuleminen vaatii motivaatiota ja usein myös rohkeutta.

Eettisten periaatteiden ja pelisääntöjen tarkoitus on tukea ryhmää kehittymään 
toimivaksi ja turvalliseksi yhteisöksi. Toimivan vertaistukiryhmän tunnusmerk-
keinä mainitaan usein, että ryhmässä on turvallista olla, jokainen on hyväksytty 
omana itsenään ja huomioidaan yksilönä, kaikki saavat puheenvuoron (vaikka on 
mahdollisuus olla hiljaakin), ryhmään saa tulla sellaisena kuin on, tulee kuulluksi, 
ryhmän jäsenten välillä vallitsee luottamus.

Ihmiset lähtevät toimintaan mukaan lukuisten eri motiivien vuoksi. Toiset tu-
levat mukaan antaakseen, toiset saadakseen, useimmat molemmista syistä. 
Toisia kiinnostaa pohtiminen, toisia taas yhdessä tekeminen, toiminta. Toinen 
pitää arvossa sitä, että voi olla mukana kun kerkiää, toinen taas haluaa sitoutua 
vahvasti. Erilaisia motiiveja löytyy paljon. Muun muassa tästä syystä yhteinen 
tavoitteiden, toimintatapojen ja pelisääntöjen käsittely on tärkeää.

2 Uuden toiminnan aloittaminen
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Mitä ohjaajan tulee tietää?

Tyttöteam-ryhmät eivät ole terapeuttisia. Ryhmissä ei ole tarkoitus mennä syväl-
le osallistujan yksityisiin asioihin, vaan käsitellä kasvatuksen ja vanhemmuuden 
kysymyksiä ja kokemuksia yleisellä tasolla. Tärkeintä ryhmissä on molemmin-
puolisen tiedon välittyminen ja vertaistuen muodostuminen. Vaikka esimerkiksi 
kasvatus- ja sosiaalialan opinnoista tai työkokemuksesta on hyötyä ohjauksessa, 
ryhmädynamiikan ymmärtämisessä ja vanhemmuuden tukemisessa, ei ryhmien 
ohjaaminen välttämättä vaadi minkään tietyn alan koulutusta. 

Kriisit saavat ihmiset lujille. Joidenkin voimat voivat alun alkaen olla vähäiset. 
Aiemmat masennusjaksot tai suuret läpikäymättömät menetykset voivat tuoda 
niin suuria ongelmia, että ihminen tarvitsee ryhmän tuen lisäksi ammattiapua. 
Ohjaajan ei pidä ottaa ammattiauttajalle kuuluvaa vastuuta, sillä ryhmän tar-
koitus on eri kuin yksilöllinen apu. Ohjaajan on silti syytä puuttua itsetuhoisiin 
ajatuksiin ja puheisiin. 

Ohjaajana toimimisen kautta ohjataan keskustelua ja välitetään tietoa. 
Keskustelun avulla tulee ohjaajakin paremmin ymmärtämään nuorten äitien 
elämää ja vanhemmuuden haasteita. Ohjaajana saatu kokemus vahvistaa am-
mattiroolia ja kasvattaa ammatillisuutta. 

Tutustumisvaiheessa ryhmäläiset ovat usein varuillaan, etsivät roolejaan 
ja paikkaansa ryhmässä, ja silloin turvatekijäksi koetaan ryhmän ohjaaja. 

”Ohjaajan merkitys ryhmän 
kannalta on suurimmillaan 
ryhmän alkuvaiheessa.”
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Vertaistukiryhmään tulijat voivat olla asioidensa ja kertomustensa kanssa hyvin 
erilaisissa vaiheissa. Yksi tärkeimmistä ohjaajan tehtävistä onkin turvata kaikki-
en mahdollisuus käyttää ryhmän aikaa, tulla kuulluksi. Ohjaajan rooli ja merkitys 
ryhmän kannalta on suurimmillaan ryhmän alkuvaiheessa.

Kokemuksesta opittua

Tyttöteam-ohjaajia on toiminut Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksissä jo yli 
kymmenen vuotta – toisilla paikkakunnilla aktiivisemmin ja useamman työnte-
kijän voimin kuin toisilla. Kentältä löytyy kokemusta. Tähän lukuun on kerätty 
kokemuksesta opittuja käytäntöjä: esimerkiksi, mitkä työtavat ja toiminnat ovat 
osoittautuneet toimiviksi sekä millaisia vahvuuksia ja heikkouksia ohjaajat ko-
kevat itsellänsä olevan.

Toimivia työtapoja

Toimivaksi työtavaksi on osoittautunut avoimen ilmapiirin luominen ryhmäs-
sä. Ketään ei tuomita ja kaikkia pyritään auttamaan mahdollisuuksien mukaan. 
Ryhmän sisällä kaivataan paljon vapaata keskustelua, esimerkiksi ihan vain 
tunteiden tuuletusta ja hyvien ystävien seuraa. Huumoria saa ja tulee käyttää 
paljon. Ryhmän rutiinit, esimerkiksi sama tapaamisaika ja -päivä tuovat turvaa. 
Ohjaajan näkökulmasta siteen luominen niin äiteihin kuin lapsiin on hyvin tär-
keätä. Välittäminen tuntuu ja näkyy.

”Huumoria saa ja tulee 
käyttää paljon.”
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Ohjaaja pystyy omalla esimerkillään vaikut-
tamaan ryhmän toimintaan ja luottamuksen 
syntymiseen. Luottamus ohjaajan ja ryh-
mäläisten välillä mahdollistaa arkojenkin 
asioiden esille tuomisen. Kun keskustelu 
on avointa ja luontevaa ja tapahtuu muun 
toiminnan, esimerkiksi kahvittelun ohessa, 
se sujuu kuin itsestään. Muun muassa käsi-
hoito on loistava hetki jutella rauhassa. 

Toisissa ryhmissä säännöt on luotu yhdessä 
aina uuden ryhmän kokoontuessa ja sään-
töjä on kerrattu tarpeen mukaan. Ryhmä 
on tätä kautta ryhmäytynyt luontevasti ja 
äidit ovat tutustuneet paremmin toisiinsa. 
Retket ovat erityisen mielekkäitä, vaikka 
vaativatkin ohjaajilta panostusta. Leiristä 
äidit ovat pitäneet. Ohjatusta toiminnasta 
hauskaa on kaikki, missä touhutaan lapsen 
kanssa yhdessä, esimerkiksi vauvauinti.

Kahvitteluhetki, napostelu tai vaikka reilu 
aamupala antaa hyvän startin toiminnalle. Äitien kuunteleminen ja mahdollisesti 
ohjaaminen ovat tärkeitä osa-alueita. Yhteistyö eri tahojen, esimerkiksi toimin-
taterapeutin, kanssa mahdollistaa äideille erilaisia näkökulmia kasvatukseen ja 
vanhemmuuteen. Myös ohjaajien koulutus esimerkiksi tukihenkilökoulutuksen 
kautta tukee ohjaajaa ja itse toimintaa.

Ohjaajien omat vahvuudet ja heikkoudet

Tätä ohjekirjaa varten haastatellut ohjaajat listasivat vahvuuksiinsa muun mu-
assa kuuntelemisen, rauhallisuuden ja kärsivällisyyden. Nämä ominaisuudet 
koettiin tärkeiksi osaamisiksi silloin, kun ympärillä käy kova vilske. On hyvä ve-
tää syvään henkeä ja pyrkiä rauhoittamaan tilannetta omalla käyttäytymisellä 
ja olemuksella. Lisäksi huomioonottaminen, keskustelevan ilmapiirin luominen 
sekä tilanteisiin ammattimaisesti ja hienovaraisesti puuttuminen nostettiin vah-
vuuksiksi. 
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Jos ohjaaja on tuntenut suuren osan äideistä etukäteen, se on helpottanut ryh-
män ohjaamista ja siteen luomista äiteihin. Tällöin nuoret äidit uskaltavat kertoa 
ja kysyä vaikeistakin asioista, ja myös ohjaajan on helppo ottaa asioita puheeksi. 
Lisäksi ohjaajan avoimuus asioihin ja niiden esille ottamiseen auttaa äitejäkin 
avautumaan. 

Heikkouksiin lukeutui yksin työskentelyn tuoma väsymys, joka saattaa kuor-
mittaa ja kasata paineita. Silloin on muistettava yhteistyökumppaneiden tuoma 
tuki ja turva (kts. luku Yhteistyössä on voimaa). Lisäksi esille nousi epävarmuus 
tilanteissa, jotka vaativat välitöntä puuttumista. Auktoriteetin roolissa toimimi-
nen herätti kysymyksiä. Tilanne voi mennä kaoottiseksi, kun pienessä tilassa on 
lähes kymmenen lasta ja monta aikuista. Myös kokemattomuus lapsien kanssa 
toimimisessa ja se, ettei ole itse vanhempi, nähtiin heikkoutena. 

Monet ohjaajista uskovat, että äidin tukeminen auttaa koko perhettä jaksamaan 
arjessa. Läsnä oleminen, luotettavuus sekä ihmisten kanssa toimeen tuleminen 
katsottiin vahvuusalueiksi, jotka helpottavat omaa työskentelyä ohjaajana. Myös 
vanhemmuus, ammatillisuus, vaikuttavuus, idearikkaus, aikaisempi kokemus ryh-
mien ohjaamisesta, aito kiinnostus ja rakkaus lapsiin ja nuoriin tulivat myös esille. 

Olennaisiksi vahvuusalueiksi ohjaajat lukivat luovuuden, luotettavuuden, läs-
näolon sekä erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Positiiviset piirteet 
helpottavat omaa työskentelyä ohjaajana. Myös vanhemmuus, ammatillisuus, 
vaikuttavuus, idearikkaus, aikaisempi kokemus ryhmien ohjaamisesta, aito kiin-
nostus ja rakkaus lapsiin ja nuoriin tulivat esille. 

Vertaisryhmätoiminnan aloittaminen 

Tärkeää vertaisryhmätoiminnan aloitukselle ja sen jatkuvuudelle on se, että toi-
minnalla on työyhteisön tuki takanaan. Pelkkä innostus siitä, että ollaan teke-
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mässä jotakin konkreettista hyvää lapsiperheiden tukemiseksi, ei riitä. Ennemmin 
tai myöhemmin innostus lopahtaa, jos edellytyksiä toiminnan toteuttamiseksi ei 
ole olemassa. Hyväksyminen, tuki ja resurssit ovat välttämättömiä edellytyksiä 
toiminnan onnistumiselle. 

Erityisesti ryhmän alkuvaiheessa ohjaaja on keskeinen viestijä. Tavoitteena on 
kuitenkin, että vuorovaikutus jakautuisi tasaisesti ryhmäläisten kesken. Ohjaajan 
on tarpeen miettiä, miten antaa aikaa kaikille. Puheliaat tuovat runsaasti asioita 
esille, ja hiljaiset ovat usein hyviä kuuntelijoita. Varsinkaan hiljaisemmille ei saisi 
tulla tunnetta, että he eivät saa puheenvuoroa ollenkaan. Puheliaille voi muis-
tuttaa, että muita kuuntelemalla voi oppia paljon. 

Aloittavassa ryhmässä hyvä tapa edetä tutustumiskertojen jälkeen on odotusten 
ja toiveiden kerääminen yhteisesti paperille tai fläppitaululle. Kun odotukset on 
listattu, keskustelua voi jatkaa miettimällä keinoja ja toimintatapoja, joiden avul-
la ne täyttyvät. Vaikka ryhmä olisi jo ollut käynnissä pidempään ja kokoontunut jo 

”Ryhmään tuleminen 
vaatii motivaatiota ja 
usein myös rohkeutta.”
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jonkin aikaa, voi silti avata keskustelun tästä aiheesta. Näin tulevat esille hiljai-
setkin toiveet, jotka voivat olla ryhmälle uuden kehityspyrähdyksen alkuvoimia. 
Tapaamisten lopuksi voidaan käydä palautekierros, jolloin kaikki voivat ilmaista 
omat tunnelmansa. 

Ensimmäisiin ryhmäkertoihin latautuu paljon tunteita. Ohjaajaa huolestuttaa, 
tuleeko ketään paikalle, pelottaa, miten tapaaminen sujuu ja innostaa, kun ta-
voiteltu ryhmä on aloittamassa. Ryhmään tulevia hämmentää uusi tilanne ja 
uudet ihmiset, mutta kiinnostus ja uteliaisuus antavat kuitenkin rohkeutta tulla 
paikalle. Ryhmään tulijat ovat usein huolissaan siitä, kelpaavatko he ryhmälle ja 
siitä, kelpaako ryhmä heille. 

Levollisen ilmapiirin luomista auttavat pienet järjestelyt: tilan valinta ja kalus-
taminen niin, että ryhmäläiset näkevät toisensa, tervetulotoivotus jokaiselle 
tulijalle ja alun yhteinen kahvittelu. Ensimmäinen ryhmäkerta kannattaa suun-
nitella sellaiseksi, että ihmiset voivat päästä leppoisaan kohtaamiseen kes-
kenään.  Ryhmäläisten tutustumista toisiinsa voidaan helpottaa ja nopeuttaa 
monin tavoin. Ohjaaja voi käyttää tutustumisen apuna monenlaisia harjoituksia. 
Erityisesti ryhmän alkuvaiheessa niiden tulee olla sellaisia, ettei ryhmäläisille 
tule paineita suoriutumisesta tai riskiä joutua noloon tilanteeseen.

Ryhmädynamiikka 

Ryhmän toimintaan kuuluu oleellisesti ryhmädynamiikka. Se tarkoittaa ryhmän 
voimaa, joka syntyy ryhmän jäsenten keskinäisistä jännitteistä, kiinnostuksista 
ja tunteista. Jos ryhmää verrataan jäävuoreen, ryhmädynamiikka on pinnan alle 
jäävä osa. Siellä muhivat pelkomme, toiveemme ja odotuksemme, joita kohdis-
tamme toisiin ja omaan itseemme. Kaikki ne vaikuttavat eri tavoin ryhmän toi-
mintaan.

Ryhmässä tapahtuu muutakin kuin virallista, perustehtävän mukaista toimintaa. 
Ryhmän jäsenten välillä vaikuttavat monenlaiset voimat ja tunteet. Jäsenten 
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toisiinsa kohdistamat tunteet ja teot saattavat olla tietoisia ja harkittuja, mutta 
myös tahattomia. Nämä eloisat ja usein vaikeasti tavoitettavat ryhmäilmiöt ker-
tovat ryhmän sisäisistä voimista eli dynamiikasta.

Ryhmädynamiikka elää ryhmän vuorovaikutuksen kautta. Onnistunut vuoro-
vaikutus on elävä prosessi, jossa yhdistyvät sanalliset ja sanattomat viestit. 
Hyvässä vuorovaikutustilanteessa osoitamme kunnioitusta toista ihmistä ja 
asiaa kohtaan. Vuorovaikutus on aina viestintää. Myös viestimättä jättäminen 
on viesti jostakin. Vaikka vain kuuntelemme ja tarkkailemme vuorovaikutusta, 
muodostamme siitä oman näkemyksemme.

Ryhmädynamiikkaa säätelevät myös ryhmän roolit. Ryhmätilanteessa rooli tar-
koittaa meille ominaista, tuttua ja turvallista tapaa toimia. Rooli voi olla myös 
tapa, jota muut ryhmän jäsenet alkavat meiltä odottaa. Ryhmässä kehittyy ryh-
män toiminnalle välttämättömiä rooleja. Jos yksi jäsen lähtee pois ryhmästä, ryh-
män roolirakenne voi muuttua ja roolit jakaantua uudelleen.

Ryhmämuodot

Ryhmämuotoja on erilaisia. Avoimeen ryhmään voi tulla mukaan niin usein kuin 
itse haluaa. Avoimella ryhmällä ei ole selkeätä alkua tai loppua. Ryhmä jatkuu, 
vaikka osallistujat vaihtuvat. Ihmiset ovat ryhmässä oman aikansa. Joillekin riit-
tää avoimessa ryhmässä muutama kerta, toiset sitoutuvat pidemmäksi aikaa. 
Jokainen käy sen verran kuin pystyy tai tarvitsee.

Suljettu ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmän osallistujat ja kokoontumiset on 
määritelty etukäteen. Ryhmä elää oman sovitun kaarensa: alkuvaihe, työsken-
telyvaihe ja lopetus ovat luonteva osa koko prosessia. Suljetussa ryhmässä si-
toutuminen on tärkeää ja siksi osallistujien kasvu on sen tyyppisessä ryhmässä 
helppo nähdä. Ohjaajan on hyvä matkan varrella kiinnittää huomiota kaikkeen 
myönteiseen muutokseen ja antaa sopivissa tilanteissa aitoa palautetta.  
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Toiminnan markkinointi ja kohderyhmän 
tavoittaminen

Varsinkin kun kyse on uudesta toiminnasta, on alkavasta ryhmästä tiedottami-
seen ja sen markkinointiin syytä panostaa. Tärkeää on tavoittaa ne tahot, joiden 
kautta tavoitetaan kohderyhmän perheitä. Eritoten jos omassa nuorisoasunto-
kohteessa ei asu perheitä. Vierailut yhteistyötahojen luo voi ajoittaa esimerkiksi 
tiimi- ja viikkokokousten yhteyteen, jolloin mahdollisimman moni yhteistyötahon 
työntekijä kuulee toiminnasta ja sen sisällöstä. 

Toimintaa aloittaessa on syytä ryhtyä markkinoimaan ryhmää aktiivisesti hy-
vissä ajoin ennen suunnitellun ryhmän alkua. Kun ryhmätoiminta juurtuu pysy-
väksi toiminnaksi, markkinoinnin merkitys perheiden tavoittamiseksi vähenee. 
Yhteistyökumppanit osaavat silloin jo ohjata perheet alkavaan ryhmään.

Tiedon kulku on paljolti riippuvaista siitä, kuinka hyvin vertaistukea organisoivat 
yhteisöt tuntevat alueensa palvelujärjestelmän, tunnistavat potentiaaliset yh-
teistyökumppanit ja osaavat markkinoida omaa toimintaansa yhteistyötahoille. 
Oman yhdistyksen ympärillä työskentelevien ammattilaisten voi olla vaikeaa, 
ehkä jopa mahdotonta, hankkia tietoa alueensa tarjolla olevan vertaistuen koko 
kirjosta.

Kohdejoukon tavoittaminen vaatii oikeanlaista ja monipuolista tiedottamista, 
mikä on usein ryhmän syntymisen edellytys. Helppoja ja halpoja tiedostuskana-
via ovat muun muassa yhteistyö julkisen sektorin ammattilaisten kanssa, esimer-
kiksi neuvolat ja sosiaalitoimi, henkilökohtainen ryhmään kutsuminen, monistet-
tu lentolehtinen, puskaradio, kunnan yleiset tiedotussivut ja ilmoitustaulut sekä 
paikallislehtien ilmaiset järjestö- ja menovinkkipalstat.
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Yhteistyössä on voimaa

Vertaistoiminta vahvistuu sille kulttuurisesti ja sosiaalisesti myönteisessä ilma-
piirissä. Ilmapiirin syntyyn vaikuttavat ammattilaiset, jotka toimivat järjestöissä 
tai julkisen sektorin tehtävissä, eri toimijoiden monipuoliset yhteistyö- ja kump-
panuussuhteet ja ennen kaikkea kansalaisten oman toiminnan näkeminen tär-
keänä kansalais- ja hyvinvointiyhteiskunnan tekijänä.

Konkreettinen yhdessä tekeminen, kuten esimerkiksi ryhmätoiminnan to-
teuttaminen eri tahojen yhteistyönä, antaa hyvän pohjan tutuksi tulemiselle. 
Käytännön työn kautta oppii ymmärtämään toisten työtapoja ja eri organisaa-
tioiden toimintakulttuuria. Ryhmän toimintaa tukee se, että ryhmien ohjaajat 
edustavat eri alojen ja ammattikuntien osaamista, mikä helpottaa myös perhei-
den ohjaamista tarvittaessa jatkotuen piiriin.

Tyttöteam-toiminnassa on monilla paikkakunnilla usean eri tahon tuki ja yhteis-
työtä tehdään hyvinkin tiiviisti. Ryhmän vetovastuuta voi jakaa esimerkiksi toi-
sen järjestön työntekijä tai kaupungin työntekijä. Tyttöteamiin myös ohjautuu 
eri tahojen kautta äitejä ja perheitä. Ohjaajille tehdystä kyselystä selvisi, että 
tarvittavien tahojen kanssa on pystytty tekemään yhteistyötä.
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3 Leikkejä ja yhteistä toimintaa

Toiminnallisten menetelmien tarkoitus on luoda kokemuksia ja oi-
valluksia sekä avata asioita, jotka eivät vielä ole tietoisesti mieles-
sä. Menetelmien avulla voi nähdä kokonaisuuden, saada perspek-
tiiviä ja eritellä tunteita. Menetelmät voivat auttaa myös sitoutu-
maan tärkeisiin asioihin. Vertaistoiminta pysyy ryhmässä virkeänä, 
kun toiminnassa on mukana monenlaista ainesta: kokemuksista 
puhumista, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista. Tähän lukuun 
on koottu tutustumisleikkejä ja yhteistä toimintaa perheille. 

Kortit ja kuvat

Postikortit tai lehdestä leikatut kuvat ovat käyttökelpoisia moneen harjoituk-
seen. Esimerkiksi:
•	 Ensimmäinen	valinta:	
valitse kuva, joka kertoo sinusta tai perheestäsi nyt.
•	 Toinen	valinta:	
valitse kuva, joka kertoo sinusta tai perheestäsi vuosi sitten.
•	 Kolmas	valinta:	
valitse kuva, joka mielestäsi kertoo sinusta tai perheestäsi vuoden kuluttua.

Perhepotretti

Perheet, eli lapsi ja vanhempi tai vanhemmat, piirtävät yhdessä perhepotretin, 
johon sisällyttävät sen, mikä heidän mielestään olisi tärkeää kertoa muulle ryh-
mälle. On hyvä mainita, ettei kyse ole piirustuskilpailusta. Perhepotrettien avulla 
tehdään esittäytymiskierros: muut perheeseen kuuluvat, mahdolliset lemmikit 
ja se, mitä muuta perheet haluavat kertoa itsestään. Ohjaajat piirtävät yhteisen 
kuvan. Kuvat laitetaan seinälle esittäytymisen jälkeen.
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Hämähäkinseitti

Äidit, lapset ja ohjaajat istuvat lattialla piirissä. Ohjaaja heittää lankakerän piiris-
sä istuvalle ja kysyy ensimmäisen kysymyksen. Lankakerän saanut vastaa kysy-
mykseen, ottaa langasta kiinni ja heittää sen toiselle ryhmäläiselle ja toistaa sa-
man kysymyksen. Lankakerä kiertää ryhmäläisten välillä niin, että jokainen vas-
taa samaan kysymykseen joka kierroksella ennen kuin heittää kerän eteenpäin 
ja ottaa uudelleen langasta kiinni. Näin muodostuu joka kierroksella tihenevä 
hämähäkinseitti. Ohjaajien on huolehdittava, ettei kukaan jää kierroksella väliin.
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”Tärkeintä Tyttöteam-
toiminnassa on toimiminen 
yhdessä lasten kanssa.”
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Esimerkkejä aiheista:
•	 Nimi,	kuka	olet?
•	 Missä	asut?
•	 Kuinka	vanha	olet?
•	 Lempiruokasi?
•	 Jos	olisit	eläin,	mikä	olisit?
•	 Miksi	olet	täällä	tänään?

”Mikä meitä yhdistää”

Ota esille pehmeä pienehkö pallo. Laita pallo kiertämään niin, että äidit heittävät 
sitä vuoroin toisilleen. Heittäessään pallon tietylle henkilölle, heittäjän tulisi mai-
nita, mikä häntä ja vastaanottajaa yhdistää. Yhdistäviä tekijöitä voi olla esimer-
kiksi ikä, lasten lukumäärä, asuinpaikka, hiusten tai vaatteen väri tai esimerkiksi 
jokin aiemmin esiin tullut kokemus. Ohjaaja on mukana heittämässä palloa. Anna 
pallon kiertää niin, että jokainen on saanut sen 2–3 kertaa.

Noppaleikki

Nopan jokaiselle silmäluvulle sovitaan yhteisesti jokin leikki. Näin siis nopan kuu-
si puolta vastaavat jokainen yhtä leikkiä. Lapsille, äideille tai perheille kerrotaan, 
että joka tapaamisessa heitetään noppaa kerran, kukin lapsi tai perhe vuorollaan 
ja sen jälkeen leikitään nopan silmäluvun mukainen leikki. Yhdessä mietitään, 
mitkä nämä kuusi leikkiä voisivat olla. Lapsilla on yleensä hyviä ehdotuksia ja 
ideoita, joita kannattaa hyödyntää. Leikkien olisi hyvä olla sellaisia, jotka eivät 
vaadi paljon valmisteluja. Hyviä vaihtoehtoja ovat: Peili, Väri, Kuka on ystävänä-
ni? tai esimerkiksi Sanaselityspeli. 
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Tärkeät kysymykset

Ryhmän alussa annetaan jokaiselle pala paperia. Kukin kirjoittaa paperille kysy-
myksen, johon toivoo vastausta. Kysymystä ei näytetä muille. Ryhmää jatketaan 
tavalliseen tapaan, mutta hyvissä ajoin ennen lopettamista palataan katsomaan 
kunkin oma kysymys. Usein kysymys hiukan muuttuu, kun ihminen on alitajui-
sesti käsitellyt asiaa ryhmä aikana. Kysyjää voi myös pyytää tarkentamaan kysy-
mystään. Kysymyksiä keksimällä saadaan uusia näkökulmia asioihin.

Body-kuvat 

Tehtävänä on piirtää lapsensa tai vanhempansa kehon ääriviivat paperille. Tämän 
jälkeen perhe miettii yhdessä, missä kohtaa kehoa eri tunteet tuntuvat, minkä 
värisiä ja minkä muotoisia ne ovat, jonka jälkeen he täyttävät kehokuvansa erilai-
silla tunteilla. Tehtävä voidaan aloittaa esimerkiksi seuraavilla tunteilla: ilo, suru, 
pelko ja viha. Body-tehtävään mahtuu paljon muitakin tunteita. Lopuksi Body-
kuvat voidaan leikata ääriviivoja pitkin ja kiinnittää seinälle. Jokainen voi kertoa 
omasta kuvastaan ja siitä, missä mikäkin tunne tuntuu. On hyvä tuoda esille, 
miten eri tavalla asioita voi tuntea ja kokea. Kaikilla meillä on tapamme tuntea.

Minä nyt, vuoden kuluttua, viiden vuoden kuluttua ja vanhempani 
ikäisenä

Äideille jaetaan paperi, jossa on 4 ruutua. Äidit pohtivat omaa arkeaan nyt ja 
tulevaisuudessa. Ruutuihin äidit piirtävät, kuvaavat tai kirjoittavat sen hetken 
arjen kuulumisia, esimerkiksi: asuminen, ammatti, perhe ym. Tehtävä käydään 
yhdessä läpi.

Aarrekartta

Aarrekarttaa varten aikakauslehdistä leikellään kuvia asioista, joita kukin haluaa 
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elämäänsä. Ne voivat olla unelmia tai sellaisia asioista, joita jo on, mutta toivoo 
lisää. Kukin liimaa kartongille kollaasin toiveistaan. Keskelle voi laittaa oman ku-
vansa. Yhdessä tehty aarrekarttaa kantaa, koska ryhmäläiset voivat muistuttaa 
toisiaan unelmista.

”Kuka tykkää makaronilaatikosta?”

Ryhmäläiset ovat piirissä. Ohjaaja lukee väittämiä. Jos ryhmäläinen on väittämän 
kanssa samaa mieltä tai jos väittämä kertoo jotakin juuri hänelle ominaista tai 
hänellä on siitä kokemusta, hän lähtee vaeltamaan etsien jonkun toisen vaelta-
jan vapaata paikkaa. Ajatus on, että kaikki, jotka ovat väittämän kanssa samaa 
mieltä, lähtevät omasta paikastaan liikkeelle ja vaihtavat paikkaa keskenään. Jos 
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vain yksi yhtyy väittämään, palaa hän pienen vaelluksen jälkeen omalle paikal-
leen. 

Väittämiin voi kirjata erilaisia viestejä. Alkuun on hyvä ottaa neutraaleja ja 
helppoja väittämiä kuten ”tykkään makaronilaatikosta” tai ”pelkään käärmeitä”. 
Lämmittelyn jälkeen siirrytään vaikeampiin, esimerkiksi ryhmäteemaan liittyviin 
väittämiin. Ohjaajat kehittävät vapaasti omalle ryhmälle sopivia väittämiä mie-
likuvitustaan käyttäen.

Kim-leikki

Pöydälle laitetaan esimerkiksi viisi erilaista tavaraa (kynä, pehmolelu, lego, muki, 
noppa tms.). Lapset katsovat vähän aikaa pöydällä olevia tavaroita. Valitaan joku 
lapsista, joka sulkee silmänsä tai kääntyy selin. Yksi tavaroista otetaan pois pöy-
dältä ja laitetaan piiloon, ettei sitä näe. Tämän jälkeen pyydetään lasta avaamaan 
silmät tai kääntymään takaisin ja hänen täytyy yrittää muistaa mikä tavara pöy-
dältä puuttuu.

Jos lapsi ei millään arvaa, niin häntä voidaan auttaa kertomalla esimerkiksi minkä 
värinen puuttuva esine on tai onko se kova tai pehmeä, pyöreä vai neliskulmai-
nen. Kun arvaus osuu oikeaan, tavara nostetaan takaisin pöydälle ja jatketaan 
leikkiä uudelleen. Jos leikki alkaa tuntua helpolta, voi tavaroita lisätä tai niitä voi 
ottaa pois esimerkiksi kaksi kerrallaan, ja molemmat puuttuvat esineet täytyy 
muistaa.

Noppapalaute

Kukin heittää vuorollaan noppaa ja vastaa silmäluvun mukaan seuraaviin kysy-
myksiin:
1. Mukavinta ryhmässä
2. Tylsintä ryhmässä
3. Mieleenpainuvin asia ryhmässä
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4. Tärkein oppi
5. Jäin kaipaamaan
6. Vapaa kommentti.

Muita hyväksi todettuja toimintoja ovat muun muassa vanhemmuuden, parisuh-
teen, itsenäistyvän nuoren roolikartat ja erilaiset kortit, esimerkiksi Nalle-kortit 
ja Vahvuus-kortit . Jos ryhmässä on pieniä lapsia, Kim-leikki on todettu toimivak-
si jäänsärkijäksi. 

Lisätietoja ja koulutusta Nalle- ja Vahvuus-korteista: www.pesapuu.fi.

1

1
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1. kerta  Kahvitellaan ja tutustutaan. Keskustellaan siitä, mitä äidit   
   toivovat Tyttöteamiltä.

2. kerta  Keskustelua vanhemmuudesta, lapsen sairastamisesta ja   
   muista nuorille äideille tärkeistä aiheista.

3. kerta  Isänpäivä lähestyy. Askarrellaan onnittelukortteja.

4. kerta   Ulkoilua

5. kerta  Joulukorttiaskartelua

6. kerta  Pikkujoulut: joululauluja, piparien koristelua ja joululeikkejä.

7. kerta  Ulkoilua

8. kerta  Luento. Paikalle voidaan pyytää vieraileva luennoitsija.

9. kerta   Sisäleikkipuistoilua (esim. HopLop)

10. kerta  Ystävänpäivä- tai pääsiäisaskartelua

Lisää toimintaehdotuksia löydät sivulta 16. Viimeisellä yhteisellä kerralla voidaan järjes-
tää esimerkiksi päätösjuhla tai retki.

Kaisa Näsmanin esimerkki ohjelmarungosta Tyttöteam-kaudelle.

4 Ohjelmarunkoja
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”Luottamus ohjaajan ja ryhmäläisten 
välillä mahdollistaa arkojenkin 
asioiden esille tuomisen”
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1. kerta  Kahvitellaan

2. kerta    Tutustumisleikkejä

3. kerta    Retki Riihimäen Taidemuseoon

4. kerta    Keskustelua raskaudesta ja masuvauvasta

5. kerta     Keskustelua itsenäistymisestä ja kodin perustamisesta

6. kerta       Keskustelua synnytyksestä ja sairaalakokemuksista

7. kerta     Keskustelua omasta vauvasta

8. kerta       Äitien hemmottelu: käsihoito

9. kerta     Keskustelua lapsen päivärytmistä

10. kerta     Pikkujoulut

Tiina Saarisen esimerkki ohjelmarungosta Tyttöteam-kaudelle odot-
taville ja vauvaikäisten äideille.

Tiina Saarinen on Riihimäen Seudun 
Nuorisoasunnot ry:n vastaava asumis-
ohjaaja ja Tyttöteam-toiminnan konkari 
vuodesta 2006. 

Ohjelmarunko: Vaavit
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1. kerta    Tutustumista

2. kerta      Eväsretki puistoon

3. kerta     Keskustelua vanhemmuudesta

4. kerta       Leikkejä ja lauluja

5. kerta       Kahvittelua

6. kerta       Keskustelua kasvatuksesta ja rajoista

7. kerta       Isänpäiväkorttien askartelua

8. kerta       Temppurata lapsille

9. kerta       Äitien hemmottelua: kampaaja ja kosmetologi

10. kerta     Pikkujoulut: puuroa ja torttuja

Tiina Saarisen esimerkki ohjelmarungosta Tyttöteam-kaudelle vähän 
isompien lasten äideille.

Ohjelmarunko: Vekarat

Esimerkki Tyttöteam-ryhmän rungosta, jos yksi tapaamiskerta 
kestää 1,5 tuntia.

30 min   Vapaata keskustelua, kuulumisien vaihtoa sekä mahdolli 
  sesti kahvittelua

30 min–45min  Toiminnallinen osuus: askartelua, luento tms.

15 min   Mahdollisen palautteen keruu, yhteenveto, muistutukset  
  seuraavan kerran ohjelmasta

Lopuksi  Henkilökohtaiset keskustelut äitien kanssa, jos äideillä on  
  siihen tarvetta.
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4 Lopuksi

Nuoruus ja äitiys, syrjäytymisen ehkäisy ja vanhemmuuden tuke-
minen, vertaisuus ja ryhmätoiminta, nämä käsitteet kietoutuvat 
yhteen ja tukevat toinen toisiansa Tyttöteam-toiminnassa. 

Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistysten työntekijöiden kallisarvoinen toiminta 
nuorten äitien vertaistukitoiminnassa on tarpeellista, hyödyllistä ja äideille ja 
heidän lapsilleen tärkeää. Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoin-
nin tukemista ja siksi mittaamattoman arvokasta.

Nuorten äitien tukeminen ohjauksen ja vertaistoiminnan keinoin on osoittautu-
nut hyväksi ja toimivaksi työvälineeksi. Tämä opas tarjoaa kättä pidempää sinul-
le, joka olet juuri aloittamassa uuden matkan tai jatkamassa matkaasi Tyttöteam-
toiminnan ihmeelliseen maailmaan.

Toivottavasti käsikirjasta on löytynyt varteenotettavaa ja hyödyllistä tietoa ja 
toivon mukaan Tyttöteam-toiminta jatkuu aktiivisena NAL-kentän paikallisyh-
distyksissä sekä ryhmien että valtakunnallisen leirin voimin. 
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5 Kirjavinkkejä ohjaajalle

Alitolppa-Niitamo, A. & Moallin, M. & Novitsky, A. 2006. Monikulttuuriset ver-
taistuenryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli pikkulapsiperheiden vanhemmille. 
Väestöliiton Kotipuu. Väestöliitto.

Inkinen, M. & Söderblom, B. 2005. Vertti. Käsikirja ryhmänohjaajille. Lapset ja 
vanhemmat vertaisryhmässä, kun vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. 
Profami Oy.

Kaukkila, V. & Lehtonen, E. 2007. Ryhmästä enemmän. Käsikirja ryhmänohjaajan 
taitoja tarvitsevalle. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto Oy.

Laatikainen T. (toim.) Vertaistoiminta kannattaa. Solver Palvelut Oy.VUOSI?

Niemistö, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.

Vedenkivi, T. & Salmenperä, L. 2010. Yhdessä muutoksen virrassa. Erosta eheäksi 
– opas ryhmänohjaajille. Eläkeliitto ry.
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Oppaan kirjoittaja Kaisa Näsman on sosionomi 
(YAMK) ja alkuperäinen hyvinkääläinen, mutta 
muuttanut puolison perässä Riihimäelle. Näs-
män on työskennellyt Hyvinkään työ- ja elin-
keinotoimistossa ja vuodesta 2008 Hyvinkään 
nuorisoasuntoyhdistyksessä asumisohjaajana. 
Kirjoittajan perheeseen kuuluu kaksi lasta, joista 
toisen syntymää odotetaan vielä oppaan kirjoi-
tusvaiheessa. 
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”

Nuorisoasuntoliitto ry

ISBN 978-952-67617-1-8 (sid.)
ISBN 978-952-67617-2-5 (PDF)

Tämä helppokäyttöinen ja käytännönläheinen opas on tarkoitet-
tu Tyttöteam-toiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille. Opasta voi 
käyttää vasta-alkajakin, ja se valottaa hyvin ryhmätoiminnan oh-
jaamisen kulmakiviä.  Opas tarjoaa valmiita sääntö- ja toimintaeh-
dotuksia, mutta rohkaisee myös kuuntelemaan ryhmäläisten toi-
veita. Jokainen ryhmä on omanlaisensa. 

Tyttöteam-toiminnan opas on syntynyt sosionomi (YAMK) Kaisa 
Näsmanin opinnäytetyönä. Opas koostuu käytännön ohjeis-
ta ja haastattelumateriaalista poimitusta aineistosta. Vuosien 
Tyttöteam-toiminnan kokemus on nyt saatavilla yksissä kansissa. 
Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoinnin tukemista 
ja siksi mittaamattoman arvokasta.

Äitiyden tukeminen on samalla perheiden 
hyvinvoinnin tukemista ja siksi mittaamattoman 
arvokasta.

”
”


