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Mitä tänään luvassa 🤓
• Hankkeen esittely

• Verkkonuorisotalo Loiste 

• Sateenkaarierityinen nuorisotyö 
ja sateenkaarisensitiivisyys

Käytännön ohjeita:
• Petra jakaa puheenvuorot

• Kysymyksiä ja kommentteja 
otetaan mielellään vastaan!
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Siirry www.menti.com, koodi 9653 6962
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Hanke 
pähkinänkuoressa

• Seta toteuttaa kaksivuotista 
sateenkaarinuorten hyvinvointia 
edistävää hanketta (10/2021  ̶ 08/ 2023) 

• Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan 
valtakunnallisesti sateenkaarevaa 
nuorisotyötä. 

• Rahoitus 300 000€ , OKM:n
erityisavustukset nuorisoalan järjestöille 
koronakriisin nuoriin kohdistuneiden 
vaikutusten lieventämiseen 2021

• Yhteistyössä Sinuiksi tuki- ja 
neuvontapalvelu & Yeesi ry

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille



Hankkeen kohderyhmät

• 13–29-vuotiaat seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 
nuoret. Painotus alle 20-vuotiaissa 
(yläkoulu-, lukio- ja 
ammattikouluikäiset).

• Sateenkaarinuorille kohdennettua 
toimintaa järjestävät tahot ja 
työntekijät.

• Sateenkaarinuoria kohtaavat 
kasvattajat, ammattiaikuiset ja muu 
koulujen ja oppilaitosten 
henkilökunta.
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Kuva: Emilia Laatikainen



Sateenkaarinuoret tilastoissa

• Suomessa on tuotettu toistaiseksi vähän väestötason tietoa 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten 
hyvinvoinnista. 

• THL:n vuonna 2019 keräämän Kouluterveyskyselyn aineiston 
mukaan

→ seksuaalivähemmistöihin kuului yhteensä 12 947 (9 %) vastaajaa ja

→ sukupuolivähemmistöihin kuului 4 720 (3 %) vastaajaa.

Kyselyyn vastasi yli 150 000 nuorta. 
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Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi. 
Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019. THL 2020.



Nuorten seksuaalinen suuntautuminen
Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan 14 % vastanneista nuorista kokee olevansa seksuaaliselta 
suuntautumiseltaan jotain muuta kuin hetero.

• Perusopetus 8. ja 9. lk 14%

• Lukio 15%

• Ammatillinen oppilaitos 11%
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Mikä seuraavista kuvaa parhaiten seksuaalista suuntautumistasi tällä hetkellä?

Hetero Bi- tai 
panseksuaali

Homo tai 
lesbo

Mikään edellä 
olevista ei sovi 
kuvaamaan 
minua

En osaa 
sanoa 

Perusopetus 8. ja 9. lk, % 80% 9% 2% 2% 6%

Lukio, % 81% 10% 2% 1% 6%

Ammatillinen oppilaitos, 
%

86% 7% 2% 1% 4%

Kaikki yhteensä, % 81% 9% 2% 2% 6%

Lähde: THL, Kouluterveyskysely 2021 
(julkaisematon tulos) 



Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret
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Koettu sukupuoli muu kuin virallinen 
sukupuoli 

Perusopetus 8. ja 9. lk, % 5%

Lukio, % 4%

Ammatillinen oppilaitos, % 3%

Kaikki yhteensä, % 4%

Lähde: THL, Kouluterveyskysely 2021 (julkaisematon tulos) 



Sateenkaarinuorten henkinen hyvinvointi
• Ihmisoikeudet; esim. Suomen translaki ja globaalimittakaava

• Mielenterveys; esim. stressi, masennus, ahdistus

• Turvattomuuden tunne ja hyväksymisen puute

• Yksinäisyys ja vertaistuen puute

• Koronapandemia rajoitustoimenpiteillä on ollut kielteinen vaikutus 
sateenkaarinuoriin. Poikkeusolot ovat aiheuttaneet stressiä, ahdistusta ja 
masennusta suhteellisen suurelle osalle nuoria. Useat nuoret kokivat myös 
henkisen hyvinvointinsa huonoksi (Pelastakaa Lapset ry 2020).

• Koronapandemian ja rajoitusten merkittävä vaikutus sote-palveluihin, 
koulutukseen ja työelämään: Näissä palveluissa sateenkaarinuoret ovat jo ennen 
koronakriisiä kokeneet syrjintää ja ulossulkemista, joita tunteita poikkeuksellinen 
tilanne on omalta osaltaan lisännyt.

• Ukrainan sota; transihmisten poistuminen Ukrainasta vaikeaa, Venäjän 
propaganda, huoli läheisistä.
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(Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä. Pelastakaa Lapset.)



Hankkeen toimenpiteet
Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisesti sateenkaarevaa 
nuorisotyötä. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen sateenkaarinuorten 
verkkonuorisotalo. Sen kautta tavoitetaan nuoria myös sellaisilla paikkakunnilla, 
joilla ei ole järjestöjen tai kunnan sateenkaarinuorille suunnattua toimintaa.

1. Sateenkaarinuorten verkkonuorisotalo Loiste Discord -alustalla

2. Sateenkaarinuorille kohdennettu yksilöohjaus (puhelin-, verkko-, chat-neuvonta)

3. Koulu- ja oppilaitosyhteistyö sateenkaarinuorten tavoittamiseksi 
(viestintäkampanja, tietoa sateenkaarinuorille suunnatuista palveluista ja 
toiminnoista)

4. Sateenkaarinuorisotyön vahvistaminen:
a) 4-6 koulutusta, joilla vahvistetaan sateenkaarijärjestöjen toimintakykyä nuorisotoimintaan

b) Discord-kanava (?) järjestöjen nuorisotyötä vetäville

c) Sateenkaarierityistä nuorisotyötä tekevien valtakunnallinen verkosto



Sateenkaarinuorten verkkonuorisotalo Loiste

• Hankkeessa perustettiin sateenkaarinuorille kohdennettu 
verkkonuorisotalo Discord -alustalle, jonne nuoret voivat liittyä 
anonyymisti mukaan

• Verkkonuorisotalo tarjoaa nuorille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen 
asuinpaikasta riippumatta, ajankohtaista tietoa, vertaistukea 
sekä ohjausta nuorisotyön menetelmin

• Verkkonuorisotalon sisältöön kuuluvat esimerkiksi nuorten omat 
vertaiskeskustelut, teemallinen toiminta, vierailijat, yksilöohjaus sekä 
nuorten toiveista nousevat toiminnot

• Verkkonuorisotalolla on aina paikalla nuorisotyöntekijä ja/tai 
koulutetut vapaaehtoiset, jotka moderoivat ja ohjaavat toimintaa
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Loisteen toiminta
• Viikoittaiset chatit

• Tiistaichatti

• Keskiviikkochatti

• Sinuiksi-chatti ja Yeesi

• Nuorisotyöntekijän 
yksilötapaamiset

• Erilaisia tapahtumia

• Haasteita, pelejä…
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Turvallisempi tila
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Luokat eli 
verkkonuorisotalon
huoneet
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Tauko 5 min
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Ammattilaisille kohdennettu tuki
Sateenkaarinuorten erityistarpeiden huomiointi niin kouluissa kuin nuorten 
palveluissa on vielä puutteellista, ja kynnys nuorella hakea itse 
viranomaisapua on korkea. 

→ Moni nuori jättää palvelut käyttämättä syrjinnän pelossa. 

Hankkeen aikana:

• Kannustetaan nuorisotyöntekijöitä sateenkaarierityisempään toimintaan.

• Viestitään lapsille ja nuorille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden 
syrjimättömyydestä ja sateenkaarisensitiivisyydestä. 

• Vallitsevassa tilanteessa kaivataan myös tukea järjestöissä toimiville 
sateenkaarinuorten parissa työskenteleville henkilöille

17



Siirry www.menti.com , koodi: 9447 8861.
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Kokoamme valtakunnallista verkostoa!

FloMembers - Seta ry:n kysely sateenkaarinuorille kohdennetusta nuorisotyöstä

19

https://atom.flomembers.com/seta-ry/events/register/5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add


Sateenkaarisanasto

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
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https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/


Nuorten mielikuvia sateenkaarinuorisotyöstä
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Tärkeintä tietää…

Jokaisella on oikeus:

• Määritellä tai olla määrittämättä itsensä

• Määritellä identiteetin sisältö

• Muuttaa identiteettiä tai sen määrittelyä



Käytännön ohjeita seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuuden huomioimiseen

Kumoa stereotypioita

Huolehdi yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Murra normeja

Omilla sanavalinnoilla on merkitystä

Moninaista puhetta seksistä
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Käytännön ohjeita sukupuolen 
moninaisuuden huomioimiseen

Pidä huolta yhdenvertaisuudesta

Ole normitietoinen

Vaihda sukupuolisensitiiviseen sanastoon

Kohtaa asiakas oikeassa sukupuolessa

Älä revi ketään kaapista
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Kun oletat, oleta moninaisuutta!
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Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen 
moninaisuuden huomioonottava kohtaaminen
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Siirry www.menti.com, koodi: 1190 7032.



Loisteen vapaaehtoisena toimiminen
Vapaaehtoistehtävät Loisteessa voivat sisältää:

🔴 viikoittaisten chattien moderointia ja 
keskustelun ohjausta

🟠 erilaisten teemallisten pienryhmien ohjausta

🟡 peli-iltoja, meemipajoja, taidehaasteita…

🟢 somen päivittämistä ja sisällön tuottamista

Loisteen vapaaehtoisilta ohjaajilta edellytämme:

🔵 vähintään 18 vuoden ikää

🟣 suomen kielen osaamista

⚫ itsetuntemusta ja kykyä sekä halua ymmärtää 
toisia ihmisiä

⚪ aikaa ja sitoutumista

🟤 omaa tietokonetta tai älylaitetta sekä 
nettiyhteyttä

➕mahdollisuutta osallistua vapaaehtoisten 
koulutukseen verkossa

Loisteen kohderyhmää ovat 13-20-vuotiaat 
sateenkaarinuoret, joten vapaaehtoisten tulee 
antaa suostumuksensa siihen, että 
vapaaehtoistoiminnan järjestäjä (Seta ry), 
hakee laissa tarkoitetun vapaaehtoista 
koskevan rikosrekisteriotteen 
Oikeusrekisterikeskukselta. (Laki lasten kanssa 
toimivien vapaaehtoisten rikostaustan 
selvittämisestä 148/2014).

Ohjeet hakuun

Lähetä meille vapaamuotoinen luovasti 
omannäköinen hakemus, jossa kerrot miksi 
olisit sopiva henkilö ja miksi haluat 
vapaaehtoiseksi. Hakemus voi olla esim. video 
(max 3 min), motivaatiokirje (A4), sarjakuva tai 
vaikka laulu.

Hakemuksen voi lähettää 30.4.2022 
mennessä s-postiin eevi.harju@seta.fi tai 
Whatsappissa numeroon 050 5483 345.
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Yhteystiedot

Sanna Immonen
Hankepäällikkö

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille-hanke

p. +358 50 5483 322
sanna.immonen@seta.fi

Eevi Harju
Nuorisotyöntekijä

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille-hanke

p. +358 50 5483 345
eevi.harju@seta.fi



Lisätietoa
Seta

• www.seta.fi | 
www.seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto  

• nuoret.seta.fi | seniorit.seta.fi

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
• www.sukupuolenosaamiskeskus.fi

Materiaaleja:
• www.seta.fi/palvelut/materiaalitilaus/ 

• Tää on kuka mä oon – sateenkaarinuoret äänessä –videot 
Setan Youtube-kanavalla SetaFinland
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Sateenkaarinuoret äänessä

"Tää on kuka mä oon" – sateenkaarinuoret äänessä

Dokumentaarinen haastatteluvideo, jolla seitsemän 2020-luvun sateenkaarinuorta 
kertoo elämästään, kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kesto 24:59.

"Tää on kuka mä oon" – sateenkaari koulussa

Millaisena sateenkaarinuoret itse ovat kokeneet seksuaalisen suuntautumisen ja 
sukupuolen moninaisuuden käsittelyn koulussa? Entä miten he ovat tulleet 
koulussa kohdatuksi? Haastattelussa 7 nuorta. Kesto 20:37.

"Tää on kuka mä oon" – normatiivisuus

Mitä normit ja normatiivisuus merkitsevät sateenkaarinuorille? Haastattelussa 7 
nuorta. Kesto 17:06.
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https://www.youtube.com/watch?v=EwxCVmRM2-k
https://www.youtube.com/watch?v=dQ3q8VnUHZQ
https://www.youtube.com/watch?v=8IJTEXTSam4

