
TASA-ARVO | MONINAISUUDEN ARVOSTAMINEN
IHMISEN OMIIN VOIMAVAROIHIN USKOMINEN
YHTEISÖLLISYYS | NAISTIETOISUUS

SEKSUAALINEN 
VÄKIVALTATYÖ 
Ohjaavaa ja vakautta-
vaa yksilö- ja vertais-
ryhmätukea seksuaalis-
ta väkivaltaa kokeneille 
13–28-vuotiaille 
tytöille. 

Verkostotyötä ja tukea 
tarvittaessa rikos- ja 
oikeusprosessissa.

VUOROVAIKUTTEI-
SET KASVURYHMÄT 
Tytöille ja nuorille 
naisille mahdollisuus 
oppia tuntemaan 
itseään ja tutkia omaa 
elämää. Yhdessä mui-
den ikäisten kanssa 
luottamuksella ja 
turvallisesti.

NUORET ÄIDIT 
Alle 21-vuotiaille 
odottaville tai jo 
synnyttäneille äideille 
lapsineen. Tukea ja 
apua arjen tilanteisiin 
sekä vertaisryhmiä. 
Mahdollisuus tavata 
muita samassa elä-
mäntilanteessa olevia.

MONIKULTTUURI-
NEN TYTTÖTYÖ 
Tuetaan tytöstä 
naiseksi kasvamista 
kulttuurien välisessä 
kohtaamisessa ja 
pohditaan monikult-
tuurisuuden haasteita 
ja mahdollisuuksia. 
Yksilö- ja ryhmätuki, 
verkostotyö, koulutus, 
leirit ja tapahtumat. 

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA
Aikuisille naisille, 
jotka haluavat osal-
listua Tyttöjen Talon 
toimintaan omien 
mahdollisuuksien ja 
vahvuuksien mukaan. 
Koulutusta, toimin-
nanohjausta ja oma 
naistietoisuusryhmä. 

SEKSUAALITERVEYSTYÖ 
Pop In -vastaanotto: 
Ilman ajanvarausta
ma, ti ja to klo 15–17.
Neuvontaa, klamydia- ja 
raskaustestit, jälkiehkäisy, 
kondomit. Luottamukselli-
sesti ja maksuttomasti.

Seksuaalikasvatusta:
•Koulujen kautta sekä  
erilaisille tyttöryhmille.
• Täydennyskoulutusta      
ammattilaisille.

AVOIN TOIMINTA
Tyttöjen Talon olohuonemaisessa kahviossa on yhteisöllinen ja 
turvallinen ilmapiiri. Musiikin kuuntelun ja jutustelun ohessa voi puu-
hailla ja pelata pelejä muiden tyttöjen, ohjaajien ja vapaaehtoisten 
kanssa tai vaan rentoutua ja rauhoittua hetkeen.

Avoimeen toimintaan kuuluvat erilaiset ryhmät ja kurssit, joissa  
voi esimerkiksi kokkailla, taiteilla, laulaa tai harrastaa liikuntaa.  
Avoin kahvio on auki ma, ti ja to klo 15–19.

HELSINGIN TYTTÖJEN TALO®
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Tyttöjen Talo tarjoaa sinulle 10 – 28-vuotias tyttö ja nuori nainen 
tukea eri elämäntilanteisiin. Tule juttelemaan oman elämäsi 
merkittävistä asioista, solmimaan kaverisuhteita tai osallistu harrastus- 
ja vertaistukiryhmiin. Tyttöjen Talolta löydät aina ammattilaisia ja 
vapaaehtoisia, jotka ovat paikalla sinua varten. 

Tyttöjen Talon tärkein tehtävä on vahvistaa tyttöjen ja nuorten naisten 
identiteettiä yhteisöllisessä ilmapiirissä, sukupuolen moninaisuus 
huomioiden. Tavoitteenamme on rohkaista tyttöjä ja nuoria naisia 
kuuntelemaan ja kunnioittamaan itseään ja muita. Tyttöjen Talon 
toiminta on pääosin maksutonta.

Tyttöjen Talo on kumppanuustalo, josta vastaa Kalliolan Nuoret yhdessä 
Setlementtiliiton sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Päärahoittajiamme ovat RAY, Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirasto, nuorisoasiainkeskus sekä OKM.

TYTTÖJEN TALO®

Sukupuolisensitiivisen 
tyttötyön keskus

Hämeentie 13 A, 4. kerros
00530 Helsinki
tyttojentalo@tyttojentalo.fi
www.tyttojentalo.fi

Avoin kahvio avoinna
ma, ti ja to klo 15–19 

Viikonlopputapahtumia.

POP IN -vastaanotto
ma, ti ja to 15–17

Tyttöjen Talo verkossa: www.e-talo.fi. Tietoa nuoruuteen liittyvistä 
teemoista, kysymys & vastaus -palsta sekä yksilö- ja ryhmächatit 
nimettömästi.
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