Tiistai 28.3. klo 16.00 – 17.00 (AARIA): Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen
http://www.nuori2017.fi/sitenews/view/-/nid/138/ngid/4
Helsingin Poikien Talo ja Nicehearts ry ovat mukana Nuori2017-tapahtumassa ja johdattavat
työpajassa osallistujia sukupuoli- ja kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen läpileikkaavana ja
yksilön ainutlaatuisuutta arvostavana työotteena.
Työpajassa syvennetään osallistujien ammatillista tietoisuutta herättelemällä ajatuksia ja
kokemuksia sekä luomalla tietoa yhdessä niin kulttuurin kuin sukupuolen vaikutuksista ihmisen
elämässä. Työpajassa keskitytään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen kohtaamisen merkityksiin ja
mahdollisuuksiin nuorten osallisuuden, elämänhallinnan, vaikuttamismahdollisuuksien ja
hyvinvoinnin vahvistamisessa.
Helsingin Poikien Talo toimii yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta, jossa
jokaisella on sukupuolestaan, kulttuuritaustastaan tai persoonallisuuden piirteistään huolimatta
toteutua ainutlaatuisena omana itsenään. Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n toimintayksikkö,
jonka kohderyhmänä ovat 10-28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet sekä poikana olemista tai
maskuliinisuutta pohtivat nuoret ja nuoret aikuiset. Poikien Talolla toteutetaan setlementtiarvoihin
perustuvaa matalan kynnyksen sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä
työotteella. Yksilö- ja ryhmätason toimintojen avulla tarkoituksenmukaisen ja kasvua mukailevan
tuen kautta vahvistetaan kävijöiden kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia.
Kaikissa toimintamuodoissa otetaan kävijöiden erityispiirteet ja -tarpeet yksilöllisesti huomioon.
Matalan kynnyksen palvelut
o asiantuntijatoiminta
o koulutus- ja konsultaatiopalvelut
o suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yksilö- ja ryhmätason tuki
o sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työ
o seksuaalikasvatus- ja neuvonta
o olemassaolevien ryhmien tarpeisiin suunnitellut ryhmäprosessit
o kannatteleva ja vakauttava ohjaava työ seksuaalista kaltoinkohtelua- ja väkivaltaa
kokeneiden poikien ja nuorten miesten auttamiseksi
o verkostojen luominen ja vahvistaminen
o jalkautuva lähinuorisotyö
Lisätietoja: www.poikientalo.fi

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena
on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa
yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Nicehearts toiminta ehkäisee
syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä
jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Yhdistys haluaa kasvattaa ja kouluttaa
tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten
keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa. Nicehearts ry
tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja
Lappeenrannassa. Lisätietoja: www.nicehearts.com
Yksi Nicehearts ry:n matalan kynnyksen palveluista on Vantaan Tyttöjen Tila, jonka kohderyhmänä
ovat 10-28-vuotiaat tytöt, nuoret naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat. Tyttöjen Tila tarjoaa
nuorille luottamuksellisen yhteisön ja oman tilan, jossa jokainen toiminnassa mukana oleva
kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi
tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.
Lisätietoja:
Tatu Tossavainen, Kalliolan Nuoret ry
Valtakunnallinen sukupuolisensitiivisen nuorisotyön koordinaattori
tatu.tossavainen@kalliola.fi
Sanna Heikkinen-Velican, Nicehearts ry
Vantaan Tyttöjen Tilan johtaja
sanna.heikkinen-velican@nicehearts.com

