Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden

Sateenkaarinuorisotyö
Sateenkaarinuoren kohtaaminen

Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden
Sateenkaarinuorisotyö
• Alkanut marraskuussa 2020 AVI-rahoituksella.
• Tarkoitettu 13-29-vuotiaille sukupuoli- tai
seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille ja kaikille jota asia
kiinnostaaa tai jotenkin koskee.
• 13-19-vuotiaille suunnattu Sateenkaarinuorisotila Kaareva
maanantaisin klo 16-21 Otavalankadulla
• Kaarevan PopUp Hervannan ostosokeskus Duossa torstaisin
klo 14-20
• Yksilöohjausta, neuvontaa, nettityötä, katutyötä ja
tapahtumien järjestämistä.
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Mitä pitää tietää sateenkaarinuoria kohdatessa?
•

Älä oleta asiakkaan sukupuolta tai seksuaalisuutta. Asiakas kertoo kyllä itse,
jos kokee sen tarpeelliseksi.

•

Tiedosta ja anna tilaa sukupuolten- ja seksuaalisudenmoninaisudelle ja
itsemääritykselle.

•

Käytä sukupuolineutraaleja pronomineja ja asiakkaan sinulle kertomaa nimeä.

•

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat moninaisia asioita ja ne voivat muuttua ja kehittyä
koko elämän ajan.

•

Termejä on paljon ja ne muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, eikä niitä tarvitse muistaa
ulkoa. Esim. Jos asiakas kertoo sinulle kuuluvansa ”vähemmistöön X”, hyvä
jatkokysymys on: ”Okei. Mitä tää sulle merkitsee?”

•

Sukupuolen- ja seksuaalisuuden kokemuksia on niin montaa erilaista kuin
on ihmisiäkin.

•

Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen ei ole valinta
eikä mielipidekysymys.

•

Syrjintää on edelleen ja se on myös rakenteellista.

Mitä on tärkeää tietää
sateenkaarinuoria kohdatessa?
•

Termistöstä löytyy hyviä listauksia esim. setan tai sinuiksi ry:n nettisivuilta. Oman
tiedon kerryttämiseen on hyvä käyttää aikaa.

•

Sateenkaarinuoret voivat huonommin kuin muut nuoret (lähde: kouluterveyskysely
2017 ja 2019)

•

Sanoita ulospäin sitä että tuet ja tiedostat sateenkaari-ihmiset. Näin teet itsestäsi
helposti lähestyttävämmän.

•

Nuorta saattaa pelottaa olla avoimesti oma itsensä, koska syrjinnän riski on niin iso.
Turvallista tila, aina kun mahdollista.

•

Jokaisella meistä on sateenkaariasiakkaita.

Sukupuolten moninaisuus ja
sosiaalinen transitio
•

Lapsi/nuori voi kokea olevansa tyttö, poika, osittain sekä tyttö että poika, omanlaisensa yhdistelmä näitä,
jotakin aivan muuta tai hän voi kokea olevansa sukupuoleton.

•

Sosiaalinen transitio voi olla sellaisen nuoren kohdalla tärkeää, joka ei koe hänelle syntymässä
määriteltyä sukupuolta omakseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että nuorelle mahdollistetaan eläminen omaa
sukupuoli-identiteettiään vastaavasti. Sosiaalista transitiota toteutetaan muun muassa nimen,
vaatetuksen, hiustyylin, ja harrastusten avulla.

•

On tärkeää, että jokainen nuori tulee kohdatuksi yksilöllisesti eikä vain ensisijaisesti sukupuolensa
edustajana. Tämä pätee myös cis-lapsiinja nuoriin eli lapsiin/nuoriin, jotka kokevat heille syntymässä
määritellyn sukupuolen omakseen.

•

Kaikki transihmiset eivät kaipaa lääketieteellisiä hoitoja. Tärkeää on että sukupuolitat nuoren oikein ja
kutsut häntä hänen ilmoittamallaan nimellä.

Vinkkejä ulostulossa tukemiseen
•

Ulostulolla tarkoitetaan yleensä sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisuudesta kertomista muille.

•

Jos nuori kertoo sinulle omasta sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan, se on suuri
luottamuksen osoitus. Kunnioita ja anna tilaa nuoren kokemukselle ja anna nuoren itse kertoa
mitä nämä asiat hänelle tarkoittavat. Älä oleta, jokainen kokee nämä asiat omalla tavallaan.

•

Neuvo nuorta tutustumaan sinuiksi ry:n Turvallisen ulostulon oppaaseen

•

Jos nuori tarvitsee tukea ulostuloon esim. vanhemmille, pohtikaa onko kotona oleva tilanne
turvallinen ulostuloon.

•

Tue nuorta, ole läsnä ja auta nuorta tarvittaessa.

•

Ulostulon saa tehdä juuri silloin ja sillä tavalla kun nuoresta itsestä tuntuu oikealle. Esim. viestillä
kertominen on ihan täysin ok.

•

Sinulla ei ole oikeutta kertoa muille nuoren sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisuudesta. Kellään
ei ole oikeutta jakaa sitä tietoa toisesta ilman nuoren suostumusta. Ilman lupaa toisen sukupuolitai seksuaali-identiteetistä kertomista kutsutaan outtaamiseksi.

•

Outtaaminen on ok vain välttämättömissä tilanteissa, ammattilaisten kesken.

Miten turvallistaa tila
•

Tilanteissa on hyvä käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet ja ne voi myös
tulostaa esim. luokan tai toimiston seinälle.

•

Yhdenvertaisuussuunnitelma on tärkeä tehdä. Jos se jo on, sen läpikäynti ja
päivittäminen yhdessä henkilöstön kesken on tärkeää tasaisinväliajoin, esim.
kerran vuodessa. Lisätietoja yhdenvertaisuussuunnitelmasta:
www.yhdenvertaisuus.fi

•

Syrjintään ja syrjivään ”läppään” systemaattinen puuttuminen. Sopikaa
työyhteisössä yhteinen linja miten syrjintään puututaan. Systemaattinen
puuttuminen selkeyttää asioita ja näyttää nuorille sen ettei homo- ja
transfobialle ole tilaa.

Turvallisemmantilan
ohjeet
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Kiitos!

