
Vahvuuksista liikkeelle
Palvelujen kuvaus selkokielellä auttaa monenlaisia ryhmiä. Vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien näkeminen on tärkeää. Omia kykyjä ja osaamista on 
vaikea tuoda esiin ja kehittää, jos muut eivät näe niitä.

kevyetpalvelupolut.diak.fi

PALVELUJA SELKOKIELELLÄ
 •  Tieto palveluista ja mahdollisuuksista selkokielellä eri virastoissa ja palveluissa
 •  Tulkkipalvelut verkossa olevan tulkkipalvelun kautta

MAHDOLLISUUS TÄYDENTÄÄ OPINTOJA
 •  Te-palveluissa oma työntekijä auttoi löytämään aiempaa koulutusta täydentävän koulutuksen
 •  Tieto Kelan opintoetuuksista jo saman tapaamisen aikana puhelinpalvelun kautta

AMMATTIOPINNOISSA TUKEA OPISKELUUN JA RYHMÄYTYMISEEN
 •  Koulutusta opettajille erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ohjaamiseen
 •  Tukea Muhammedille opintoihin opettajilta ja opiskelijamentoreilta
 •  Yhteisöllisyyden vahvistamista mm. ennakkoluuloja vähentävillä ja erilaisuuden 
    kohtaamiseen rohkaisevilla tempauksilla

JÄRJESTÖSTÄ TUKIHENKILÖ JA TAKAAJA 
 •  Apu tukihenkilöltä oleskelulupaprosessiin, asiointiin ja hakemusten täyttämiseen
 •  Tieto maahanmuuttajien vertaisryhmästä
 •  Takaaja vuokra-asunnolle järjestön kautta

MENTORI VERTAISRYHMÄSTÄ
 •  Mentorin tuki opiskeluun ja työhön sekä Suomeen kotiutumiseen
 •  Vertaisryhmästä tietoa mielenterveyspalveluista monella kielellä
 •  Keskusteluapua nimettömästi omalla kielellä

Lähes joka 5. yläkoululainen kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi
(THL, Kouluterveyskysely 2017)

”Ukkini kuoli, kun olin 13-vuotias. Ambulanssikuski tokaisi, että nyt sinulle ei 
enää ole ukkia. Minusta tuntui, että menetin silloin elämäni ainoan 
turvallisen aikuisen. 

Olin pystynyt kertomaan ukille aina kaikesta, myös ikävistä asioista kuten 
koulukiusaamisesta. Alakouluaikana yritin puhua kerran isälle kiusaamisesta, 
ja hän sanoi lyövänsä kiusaajaa turpaan. Pelästyin ja pyysin häntä 
unohtamaan koko asian. Sen jälkeen en enää uskaltanut puhua kotona 
mistään tärkeästä, eikä vanhempiakaan tuntunut kiinnostavan minun arkeni 
ja koulunkäyntini.

Yläkoulussa koulunkäynti alkoi takuta, ja jotenkin päädyin silmätikuksi. Oma 
luokanvalvoja kiusasi minua, mutta koulun muut aikuiset eivät puuttuneet 
asiaan. Se murensi luottamustani aikuisiin entisestään.

Ammattiopinnot olivat selvä parannus peruskouluun, mutta valitsemani ala 
tuntui koko ajan vähemmän omalta. Motivaationi lopahti tyystin viimeisenä 
vuonna. Jätin koulun kesken ja jäin kotiin.

Sen jälkeen olen lähinnä pyörinyt kavereiden kanssa ja pelannut videopelejä. 
Saan Kelalta ja sossusta tukea, mutta koen siitä syyllisyyttä. Haluaisin päästä 
elämässä eteenpäin, mutta en tiedä miten.”


