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Meidän tarinamme – työkirja 
on suunniteltu kotoutumisen 
tueksi pakolaisperheille, sekä 
työvälineeksi perheiden kanssa 
työskenteleville 
terveydenhuollon ja sosiaalialan 
ammattilaisille. 
Työkirjatyöskentely auttaa 
tutustumaan perheeseen ja 
perehtymään heidän 
kokemuksiinsa kotimaassaan, 
pakomatkan eri vaiheissa ja 
Suomeen kotoutumisessa. 
Nämä kolme teemaa nousevat 

esiin erityisesti sotaa paenneiden perheiden elämänvaiheista ja ne on 
kirjassa eroteltu erilaisin sivujen pohjavärein. 
 
Kirjan avulla historia, nykyhetki ja tulevaisuus sekä koetut tapahtumat, 
muistot ja kokemukset muodostavat yhteisen tarinan. Yhdessä jaettuna 
se auttaa perhettä sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja kotimaahan, sekä 
suuntaamaan ajatuksia tulevaisuuteen.  
 
Työkirjan aihealueita voidaan tutkia aikajärjestyksessä, tai rajata 
työskentely vain tietyn teeman ympärille. Työskentely tarjoaa tilaisuuden 
puhua mahdollisista traumamuistoista eri elämänvaiheissa. Vaikeiden 
kokemusten käsittely on suositeltavaa tehdä ensin perheen aikuisten 
läsnä ollessa ja pohtia heidän kanssaan yhdessä, miten ja mitä halutaan 
kertoa lapsille. Työkirjaa on suositeltavaa käyttää tulkkivälitteisesti, mikäli 
yhteistä kieltä ei ole tai kielitaito ei ole riittävää.  
Sota- ja kidutustraumoista on vaikea puhua ja niiden kirjaaminen 
paperille voi herättää pelkoa ja epäluuloa.  Työntekijän ja tulkin vaitiolo- 



ja salassapitovelvollisuuden kertominen, sekä työskentelyn tavoitteen ja 
merkityksen sanoittaminen on tärkeää. Kirjaamisen voi tehdä vanhempi 
itse tai työntekijä, yhdessä vanhemman kanssa neuvotellen. 
Työskentelykerran lopussa työntekijä lukee kirjaukset ja tarkistaa onko 
korjattavaa.  
 
Tapaamisen rakenteista sopiminen lisää turvallisuutta ja vahvistaa 
luottamuksellisuutta; kuinka kauan aikaa käytetään, taukojen pitämisestä 
tarpeen tullen tai työskentelyn keskeyttämisestä. Traumamuistoille 
altistavassa työskentelyssä tärkeää on huomioida työntekijän oma 
kiireetön, rauhallinen ja turvallista ilmapiiriä ylläpitävä tapa toimia. 
Saman, hyväksi havaitun tulkin käyttö olisi suotavaa.   
 
Jokaisen työskentelykerran päätteeksi käsitellään työskentelyn tai teeman 
herättämiä tunteita; kuvasymbolien, numeroasteikon tai sanallisen 
arvioinnin avulla. Vakauttavalle keskustelulle ja harjoitteille sekä 
nykyhetkeen orientoitumiselle on hyvä varata riittävästi aikaa.  
 
Työntekijälle on hyödyksi harjoitella joitakin vakauttavia menetelmiä, 
joita yhdessä potilaan kanssa voi toteuttaa. Sellaisia ovat mm. veden 
juominen, kirpeän pastillin tms. syöminen, hengitysharjoitus tai 
venyttelyliikkeet. Psykoedukaatio traumakokemusten aiheuttamista 
kehollisista ja psyykkisistä vaikutuksista auttaa potilasta ymmärtämään 
omaa vointiaan ja opettelemaan uusia selviytymiskeinoja.  
 
Kirjan sisältämät taskulehdet mahdollistavat erilaisten materiaalien 
säilyttämisen. Sellaisia voivat olla esimerkiksi valokuvat, piirrokset, kartta, 
perheelle tärkeän laulun tai lorun sanat tai perinneruuan resepti.  
 



 
AIKAJANA  
Työkirjan alussa koostettu aikajana tekee perheelle heidän historiaansa 
näkyväksi ja antaa työntekijälle kokonaiskuvan perheen vaiheista. Janan 
voi alussa tehdä suurpiirteisesti ja sen mukaan, millaisia tärkeimmiksi 
kokemiaan tapahtumia perhe haluaa kertoa.  
 
Eri elämänvaiheisiin voi myöhemmin palata ja tehdä tarkentavia 
kysymyksiä. Aikajana voidaan piirtää ja kuvittaa esimerkiksi 
lehtileikekuvilla, tarroilla, piirroksin tai valokuvin. Visuaalinen leikkisyys 
voi mukavalla tavalla helpottaa työskentelyä. Ikävien muistojen ohella on 
tärkeää huomioida ja merkitä janalle myös iloisia, kannattelevia muistoja. 
Aikajana voidaan tehdä erilliselle paperille, jota voi säilyttää 
taskulehdessä. Jos perheen lapset ovat mukana työskentelemässä, 
vanhempia voi pyytää huomioimaan tapahtumista kertomisen heidän 
ikävaiheelleen ja sietokyvylleen sopivalla tavalla.  
 
SUKUPUU  
Sukupuupiirroksen avulla on mahdollista havainnollistaa perheen juuria; 
lähiverkostoa, perheen suhteita, suvun elämänvaiheita, sekä 
lähiverkoston riski- että suojaavia tekijöitä. Haastattelussa voidaan kysyä 
sukupuussa esiintyvien henkilöiden nimien historiaa ja niiden merkitystä. 
Ne kuvastavat perheen identiteettiä, suhdetta kulttuuriin ja yhteisöön. 
Vanhempia voi pyytää kertomaan, mitä heidän läheisensä ja sukulaisensa 
ajattelevat heidän nykyisestä elämäntilanteestaan ja miten he pitävät 
yhteyttä läheisiinsä. Puheeksi voi ottaa myös huolen ulkomailla asuvista 
perheenjäsenistä.     
 



Sukupuupiirroksen yhteyteen voi liittää valokuvia, tarinoita tai muuta 
materiaalia aiheeseen liittyen.  
 
MATKA 
Matkan vaiheita voi havainnollistaa kartan tai piirroksen avulla. 
Sotatoimia ja vainoa paenneiden voi joskus olla turvallisuussyistä vaikeaa 
kertoa tai muistaa pakoreittiään. Myös 
tapahtumat matkan aikana voivat olla 
epäselviä ja palautua mieleen vasta 
vähitellen.  On tärkeää haastatella 
myös perheen lapsia heidän 
kokemuksistaan ja muistikuvistaan 
matkasta.                  
 
VAIKEAT KOKEMUKSET 
Vanhempien vaikeita kokemuksia käsitellään aina ensin ilman lasten läsnä 
oloa ja on syytä varmistaa haluavatko vanhemmat työskennellä 
yksilöllisesti.  Samoin oirekartoitus / kehokartta ovat aiheita, joihin 
saattaa liittyä vaiettuja kokemuksia, joita edes aviopuolisot eivät halua 
jakaa toisilleen.  Työskentelyn rakenteesta sovitaan etukäteen 
vanhempien kanssa ja samalla valmistetaan heitä aiheen käsittelyyn. 
Kirjaukset voidaan, niin halutessa, irrottaa työkirjasta erillisiksi, potilaan 
omiksi lehdiksi. 
 
Traumatisoivia kokemuksia käsiteltäessä muistikuvat tapahtumista 
saattavat muuttua työskentelyn aikana. Edelliseen työvaiheeseen on hyvä 
palata ja tarkistaa ovatko muistikuvat edelleen samat. Tapaamisella on 
hyvä edetä kiireettömästi, sopia mahdollisuudesta pitää taukoa, 
keskeyttää työskentely tai muilla tavoin huolehtia turvallisesta 
ilmapiiristä. Potilaan psykofyysisiä merkkejä on hyvä seurata ja 
tarvittaessa toimia vakauttavasti.  
   
Vaikeisiin kokemuksiin liitetään helposti myös syy- seuraus suhteita ja 
uskomuksia. On oleellista kysyä, miksi potilas ajattelee juuri hänen tai 
hänen perheensä joutuneen kohtaamaan tietyt tapahtumat.  



  
Läheisten henkilöiden menetykseen voi liittyä suruaika, joka mahdollisesti 
vaikuttaa arjessa toimimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Eri kulttuureissa on 
erilaisia tapoja - jokaisella perheellä on kuitenkin myös omat yksilölliset 
tapansa ja kulttuurinsa.   
 
SELVIYTYMISKEINOT JA PERHERESILIENSSI 

Selviytymisen keinojen kartoitus auttaa 
vanhempia ja lapsia huomaamaan heillä 
jo käytössään olevia selviytymistä 
auttavia keinoja. Psyykkistä 
joustavuutta ja sietokykyä lisäävät 
keinot voivat olla yksilöllisiä, perheen 
yhteisiä tai yhteisöllisiä. Perheen 
elämän historiaan sisältyvät positiiviset 
kokemukset ja muistot toimivat 
kannattelevina ja suojaavina tekijöinä.  
 

 
OIREKARTOITUS  
Työkirjaan on listattu joitain yleisimpiä traumakokemusten jälkeisiä 
psyykkisiä- ja fyysisiä vaikeuksia. Kartoituksen ohella voidaan realisoida 
vaikeuksien olevan hyvin ymmärrettäviä ja yleisiä, sekä voidaan neuvoa, 
miten niihin on saatavissa apua.  
 
Kehokarttaa, tai muuta irrallista piirrosta voi käyttää havainnollistamaan 
vammojen tai kipujen sijaintia kehossa. Myös tunteet ja psyykkinen 
huonovointisuus ilmenevät usein kehollisena tuntemuksena. 
Kehokarttaan voi merkitä myös potilaalle annettuja tai meneillään olevia 
hoito- tai kuntoutustoimenpiteitä. Psykoedukatiivista materiaalia voi 
liittää kirjan taskulehden sisään.   
 
 
 
 



PARISUHDE JA PERHEEMME ARKI  
Lähtö kotimaasta, tutun yhteisön menettäminen ja sopeutuminen uuteen 
kulttuuriin voi asettaa parisuhteelle muutospaineita. Kotoutuminen voi 
tapahtua hyvin eritahtisesti. Naisen ja miehen roolit parisuhteessa ja 
vanhemmuudessa, sekä yhteiskunnalliset odotukset voivat aiheuttaa 
hämmennystä.    
 
Arjessa selviytymisen – vahvuuksien ja 
vaikeuksien kartoituksen tavoitteena on 
selvittää mikä sujuu, millaisissa asioissa ja 
kuka perheessä tarvitsee apua. 
Tavoitteena on myös herättää keskustelua 
perheenjäsenten kesken arkea 
helpottavista keinoista. Kartoitus voi 
helpottaa palveluntarpeen arviointia ja 
mahdollisten tukitoimien suunnittelua.   

 

Arjen kartoitusta on hyödyllistä tehdä 
koko perheen kanssa yhdessä. Kuvalliset symbolit auttavat 
hahmottamaan teemaa. Viikkokalenterin laatiminen auttaa perhettä 
jäsentämään eri viikonpäivien rakennetta. Muiden perheen ympärillä 
olevien toimijoiden, sekä apua tarjoavien tahojen kartoitus ja ohjaus 
palveluihin on tärkeä osa kotoutumista.   
 

 
 

Verkostokartan avulla perheelle ja työntekijöille jäsentyy eri toimijoiden 
roolit ja avun kohdentaminen, sekä vastuunjako selkiytyy.  
 



KULTTUURI 
Kotoutumista edistää keskustelu siitä, miten ja millaisia asioita perheessä 
halutaan säilyttää omasta kulttuurista ja millaisia tapoja halutaan 
omaksua uudesta kulttuurista. Lapset ja nuoret sopeutuvat uuteen 
ympäristöön ja kulttuuriin usein nopeammin kuin aikuiset. Yhteinen 
keskustelu lasten ja vanhempien välillä voi auttaa selkiyttämään 
vanhempien odotuksia ja toisaalta lasten ja nuorten pyrkimyksiä omaksua 
uutta. Normit ja säännöt eri sukupuolten välisistä suhteista, 
seksuaalisuuden ilmaisusta tai seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
oman yhteisön tuen puuttuessa, voivat aiheuttaa epätietoisuutta puolin 
ja toisin. Jokaisella perheellä on kuitenkin oma tapansa tulkita ja 
toteuttaa omaa kulttuuriaan, joten kysymällä asiat selviävät.      

 

 VANHEMMUUS  

Lasten kasvatus uudessa kulttuurissa 
ilman yhteisön tukea voi 
vanhemmille olla outoa ja raskasta. 
Myös lapselle tilanne on uusi ja 
aiempien mahdollisesti hyvin 
tärkeiden kiintymyssuhteiden 
menetys aiheuttaa surua ja 
ikävöintiä. Lasten vahvuuksien 
kartoitus, toisaalta heidän 
haavoittuvien puoliensa esiin 
nostaminen, auttaa selkiyttämään 
vanhemmille ja työntekijälle lasten ja 
koko perheen mahdollisesti 
tarvitsemia tukitoimia.  



 

ROOLIKARTAN avulla voidaan 
kuvata perheen sisäisiä suhteita ja 
valta-asetelmia. Perheessä voi lasten 
kesken olla liittoumia ja erilaisia 
vanhempien asettamia vastuu- ja 
työtehtäviä. Keskustelu sekä 
vanhempien, että lasten kanssa eri 
näkökulmista selkiyttää 
mahdollisesti ristiriitaisia toiveita ja 
odotuksia.    

 

TULEVAISUUS 

Tulevaisuuden pohtiminen voi 
sotatraumatisoituneen 
pakolaisen mielessä olla 
mahdotonta, kun voimat on 
täytynyt keskittää hengissä 
selviytymiseen. Toisaalta 
ajatukset halutaan siirtää vain 
tulevaisuuteen – menneet 
pyritään unohtamaan. 
Rohkaisemme etsimään 
pieniäkin asioita, joita 
tulevaisuudelta voisi toivoa. 
Kotoutumista eteenpäin 
kantava voima on edelleen 
toivo turvallisemmasta 
elämästä.  

Unelmakarttaa suosittelemme koko perheen yhteiseksi tehtäväksi, jolloin 
myös lasten toiveet ja unelmat tulevat näkyviksi.  

Työskentelyn päättyessä työkirja voi jäädä perheelle itselleen.  

 



Psykotraumatologian keskuksen Lasten ja nuorten toiminnan julkaisemia työkirjoja:   

Minun tarinani- työkirja lapsen ja Mun tarinani- työkirja nuorisoikäisen kanssa työskentelyyn. 

Työkirjan Pdf-versio löytyy: 

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-
keskus/tietopankki/ 
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