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INTERSEKTIONAALISUUS 
VERTAISTOIMINNASSA



SESSION TAVOITTEET

1. Osallistujat tutustuvat 
intersektionaalisen tarkastelutavan 
perusteisiin.

2. Osallistujat osaavat kuvata mitä 
intersektionaalisuus tarkoittaa oman 
työn kohderyhmän kannalta.



Vertaisohjaajien koulutus- ja tukipalvelut

Organisaatioiden tukipalvelut

VeTo-verkosto

Vertaistoimijat.fi-sivusto ja vertaistoimijapankki

PAKOLAISAVUN 
VERTAISTOIMINTA-

PALVELUT



Sanat ja puhe ovat toimintaa

Kuka määrittelee kohderyhmän edustajan?

Maahanmuuttaja voi olla esimerkiksi

➢ maahan muuttanut

➢ Suomeen muuttanut

➢ uussuomalainen

➢ määrittely äidinkielen mukaan

➢ kotoutuja

Keskustelun taustalla kielellinen käänne 1960-luvulla

Puhutaan myös kielitietoisuudesta eli kielenkäytön tilanteiden, 
tekstien ja kielen piirteiden tietoisesta havainnoimisesta.

SANOILLA 
ON VÄLIÄ



INTERSEKTIONAALISUUS

Tarkastelutapa, jossa monien tekijöiden katsotaan 
vaikuttavan samanaikaisesti yksilön identiteettiin 
ja asemoitumiseen yhteiskunnallisissa 
valtasuhteissa.

- Tasa-arvotiedon keskus, THL

Yksilöllisten erojen kuten yhteiskuntaluokan, iän, 
etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautumisen 
huomioiminen yksilön identiteetin ja 
yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin suhteutuvan 
paikan tarkastelussa. 

- Feministisen pedagogiikan ABC



Rodullistaminen

Oletuksien tekeminen ja stereotypioiden ja 
ennakkoluulojen liittäminen ihmiseen esimerkiksi 
tämän ihonvärin tai etnisen taustan takia.

- Feministisen pedagogiikan ABC

Rodullistamisella tarkoitetaan niitä oletuksia, 
stereotypioita ja ennakkoluuloja, joita ihmisiin 
liitetään todellisten tai kuviteltujen fyysisten 
ominaisuuksien kuten ihonvärin vuoksi.

- THL, Maahanmuutto ja kulttuurinen 
moninaisuus

Valkoisuus

Länsimaisen yhteiskunnan normi. Jää usein 
näkymättömäksi.

- Feministisen pedagogiikan ABC

Valkoisten ihmisten ei tarvitse selittää miten 
valkoinen kulttuuri toimii. Määräävänä kulttuurina 
valkoisuus määrittää normit, joihin muita ryhmiä 
verrataan.

- Estable, Mechthild & Gordon

RODULLISTAMINEN JA VALKOISUUS



Sopimuksissa, lainsäädännössä ja palveluissa esiintyvää syrjintää, jossa jotkin 
väestöryhmät jäävät yhteiskunnassa heikompaan asemaan.

- PALOMA-käsikirja

Itsereflektio: Normitietoisuus -> Mitkä normit rajoittavat omaa toimintaa ja näkemyksiä?

RAKENTEELLINEN SYRJINTÄ



• Kotoutujien tavoittaminen perinteiseen vertaistoimintaan

• Yhteistoiminta, moninainen ryhmä

• Uusi ryhmä, jossa puhutaan uutta kieltä

”USEAMPI 
KAISTA”



Pääkaupunkiseudun 
reumayhdistys & 
JADE toimintakeskus

NNKY – Kamalat 
äidit & Suomen 
Pakolaisapu

PAUT 
(Pääkaupunkiseudun 
Autismiyhdistykset) 
& Suomen 
Pakolaisapu

TEEMAILTA

Kotoutujien 
tavoittaminen 
perinteiseen 

vertaistoimintaan

Moninainen 
vertaisryhm
ä (selkokieli)

Uusi ryhmä, jossa 
puhutaan eri kieltä

YHTEISRYHMÄT MONIKIELISET 
VERTAISRYHMÄT

SAAVUTETTAVUUS 



Dora Puhakka (Organisaatiot)

dora.puhakka@pakolaisapu.fi

044-781 6521

FB: Dora Puhakka Pakolaisapu

Heli Tikkanen (VeTo)

heli.tikkanen@pakolaisapu.fi 

044-768 9346

FB: Heli Tikkanen Pakolaisapu

Jenni Juvonen (Organisaatiot)

jenni.juvonen@pakolaisapu.fi

044-741 1069

FB: Jenni Juvonen Pakolaisapu

Petri Komulainen (Koulutukset)

petri.komulainen@pakolaisapu.fi

045-120 9036

FB: Petri Komulainen Pakolaisapu

KIITOS AJASTASI!

Verkkosivut: vertaistoimijat.fi  |  pakolaisapu.fi 
Twitter: |  @pakolaisapu
Facebook: VeTo-verkosto  |  Suomen Pakolaisapu


