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1 Johdanto 
  

Opinnäytetyömme tekemisen aikana Euroopassa, ja näin ollen myös Suomessa, on me-

neillään suuri pakolaiskriisi. Eurooppaan on saapunut edellisvuosiin verrattuna valtavat 

määrät erilaisia humanitäärisiä kriisejä pakenevia turvapaikanhakijoita. Suomeen saa-

puneiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä lähes yhdeksänkertaistui vuodesta 2014 

vuoteen 2015 (Sisäministeriö 2016). Näin ollen heidän kotouttamiseensa tulee kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Halusimme työllämme edesauttaa turvapaikanhakijanuor-

ten kotoutumista katutanssin avulla. 

  

Opinnäytetyömme työelämäyhteistyökumppaniksi löytyi Suomen Katutanssiliitto ry ja 

sen Tanssi ei katso taustaa -hanke. Suomen Katutanssiliitto oli työllemme luonnollinen 

yhteistyökumppani, sillä toinen työn tekijöistä työskenteli jo kyseisessä hankkeessa tans-

sinopettajana. Suomen Katutanssiliittoa kiinnosti myös aiheeseen liittyvä sosiaalialan 

opinnäytetyö. 

  

Monimuotoinen opinnäytetyömme koostuu neljän tanssitunnin suunnittelemisesta, nii-

den toteuttamisesta ja arvioinnista. Käytännössä tunnit toteutettiin niin, että toinen työn 

tekijöistä toimi tunneilla tanssinopettajana ja toinen havainnoi tunteja sivusta. Tuntien 

jälkeen keräsimme osallistujilta ja Espoon ryhmäkodin ohjaajilta palautetta. Tämän pa-

lautteen ja omien havaintojemme perusteella pohdimme ja analysoimme työtämme. 

Työmme tavoitteena on edesauttaa osallistujien osallisuuden tunnetta ja heidän kotou-

tumistaan. Lisäksi arvioimme katutanssin käyttöä osana kotoutumisprosessia.  

  

Opinnäytetyömme kannalta keskeisimmät teoriat ovat kotoutuminen ja osallisuus. Ko-

toutumisen kannalta oleellista on henkilön osallisuuden tunne. Osallisuuteen vaikuttavat 

useat eri tekijät, ja osallisuus vaikuttaa osaltaan myös kotoutumiseen. Työssämme nos-

tamme myös esiin monikulttuurisen työotteen, sillä tunneille osallistui useista eri kulttuu-

ritaustoista tulevia nuoria. 
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2 Työelämän yhteistyökumppani: Tanssi ei katso taustaa -hanke 
  

Tanssi ei katso taustaa on Suomen Katutanssiliitto ry:n ja vastaanottokeskusten yhteis-

toiminnalla käynnistetty kolmivuotinen (2015–2017) hanke. Hanke kuitenkin lakkautettiin 

vuodenvaihteessa 2016. Toiminta alkoi huhtikuussa 2015 kaikissa Suomen vastaanot-

tokeskuksissa Kajaania lukuunottamatta. Katutanssiliiton ja vastaanottokeskusten yh-

teistyö sai alkunsa keväällä 2014 järjestetyllä Terveyttä tanssista -kiertueella. Kiertueella 

turvapaikanhakijoille annettiin mahdollisuus tutustua yhden päivän ajan erilaisiin katu-

tanssityyleihin. Hanke on pääasiallisesti suunnattu nuorille, mutta ketään ei jätetä ulko-

puolelle. Mikäli aikuiset haluavat osallistua tunneille, he ovat tervetulleita. (Maahanmuut-

tovirasto 2015.) 

  

Katutanssiliiton puheenjohtaja Jouni Janatuinen kertoo halunneensa vuonna 2015 tar-

jota turvapaikanhakijoille ympäri Suomea pysyvämpää toimintaa. Toiminnalla pyritään 

tarjoamaan turvapaikanhakijan arkeen jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Katutanssiliitto on 

palkannut kautta maan viisitoista katutanssinopettajaa, jotta säännöllisten tanssituntien 

pitäminen ympäri Suomea olisi mahdollista. Janatuinen kertoo myös, että opettajavalin-

noissa on käytetty tarkkaa harkintaa, sillä hankkeen opetustehtävät poikkeavat huomat-

tavasti tavallisesta kerho- ja tanssikoulutoimintana toteutettavasta tanssinopetuksesta. 

Mahdollisen kielimuurin lisäksi haasteita opetukseen tuo se, etteivät kaikki oppilaat ole 

välttämättä tottuneet ohjattuun toimintaan tai viikottaisen toiminnan aikatauluttamiseen. 

(Maahanmuuttovirasto 2015.) 

  

Katutanssin kerrotaan olevan turvapaikanhakijoille helposti lähestyttävä laji, sillä idolei-

hin ja esikuviin on helppo samaistua. Euroopassa menestyneiden huipputanssijoiden 

juuret ovat usein Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa. Katutanssin yhdysvaltalaiset kehit-

täjät ovat myös pääosin afroamerikkalaisia. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 

  

2.1 Hankkeen tavoitteet 
  

Hankkeen tavoitteena on siirtyä kotouttamisesta kotoutumiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että kotoutumisprosessi aloitetaan heti siitä hetkestä, kun turvapaikanhakija astuu rajan 

yli. Toisena tavoitteena on tarjota paikallisille nuorille ja vastaanottokeskusten nuorille 

tutustumismahdollisuuksia. Tälle tavoitteelle luo pohjaa vastaanottokeskuspaikkakun-
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tien sosiaali- ja nuorisotoimen ja hankkeen välinen yhteistyö. Vaikka tanssitunnit on koh-

distettu pääsääntöisesti turvapaikanhakijoille, otetaan tunneille mukaan myös rajattu 

määrä paikallisia nuoria. (Maahanmuuttovirasto 2015.) Espoon ryhmäkodin johtaja to-

teaa nuorten kaipaavan aktiviteetteja päiviinsä ja iltoihinsa (Varmavuo, 2015). Harraste-

toiminnan keinoin hanke pyrkii tarjoamaan nuorille mielekästä tekemistä. 

  

2.2 Espoon ryhmäkoti 
  

Tanssitunneille osallistuneet nuoret asuivat Espoon ryhmäkodissa. Espoon ryhmäko-

dissa on 21 majoituspaikkaa alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen tulleille turvapaikan-

hakijoille. Ryhmäkoti toimi pitkään ainoana pääkaupunkiseudun alaikäisten turvapaikan-

hakijoiden vastaanottoyksikkönä. Syyskuussa 2015 Gumböleen avattiin toinen 21 paik-

kainen alaikäisten yksikkö, sillä turvapaikanhakijoita saapui Espoon yksikköön 40–50 

nuoren viikkotahdilla elokuusta 2015 lähtien. Jotta nuorille pystytään tarjoamaan majoi-

tuspaikka, Espoon ryhmäkodissa on jouduttu majoittamaan osa nuorista väliaikaisesti 

vuokra-asuntoihin ja hotelleihin. Uusia yksiköitä oli vuonna 2015 suunnitteilla ympäri 

Suomea kyseisen tilanteen takia myös Siuntioon, Tampereelle ja Kristiinankaupunkiin. 

Kolme neljäsosaa Espoon ryhmäkotiin tulijoista on 15–17 -vuotiaita nuoria. Alle 10-vuo-

tiaita lapsia saapuu Suomeen todella vähän, keskimäärin alle 20 vuodessa. Pienille lap-

sille on lähes poikkeuksetta tiedossa majapaikka läheisperheessä. Suurin osa Espoon 

ryhmäkodin nuorista tulee Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Kaiken kaikkiaan ryh-

mäkotiin saapuu nuoria noin kahdestakymmenestä eri maasta.  Kolme neljäsosaa Es-

poon ryhmäkotiin saapuvista nuorista on poikia, mikä näkyi myös toteuttamillamme tans-

situnneilla. (Espoo 2013; Varmavuo 2015.) 

  

3 Pakolaiset ja turvapaikanhakijat 
  

Kansainvälisin sopimuksin Suomi on maana sitoutunut antamaan kansainvälistä suoje-

lua sitä tarvitseville henkilöille. Kansainvälistä suojelua koskeviin sopimuksiin lukeutuu 

Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, EU-lainsää-

däntö sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Ulkomaalaislakiin on kirjattu 

säännökset menettelyistä ja perusteista, joilla kansainvälistä suojelua annetaan. (Sisä-

ministeriö 2015a.) 
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Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan Suomessa pakolaisasemaa, toissijaista suojelu-

asemaa tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa. Kansain-

välistä suojelua haetaan jättämällä turvapaikkahakemus. Tämän jälkeen viranomaiset 

selvittävät, onko henkilöllä oikeus turvapaikkaan. Mikäli henkilölle myönnetään turva-

paikka, hän saa pakolaisaseman.  Mikäli henkilö ei ole oikeutettu turvapaikkaan, selvite-

tään onko hänellä maassamme oikeutta suojeluun muilla perusteilla, esimerkiksi huma-

nitaarisen suojelun peruste tai toissijainen suojeluasema. (Sisäministeriö 2015b.) 

  

3.1 Turvapaikanhakijat 
  

On olemassa monia syitä sille, miksi turvapaikanhakija joutuu lähtemään kotimaastaan. 

Monet pakenevat kotimaastaan sotaa, vainoa tai turvattomuutta. Suurin osa turvapai-

kanhakijoista päätyy oleskelemaan kotimaansa lähialueille, vaikka olisikin hakenut tur-

vapaikkaa Euroopasta. Monet turvapaikanhakijat valitsevat turvapaikkamaansa matkus-

tusreitin ja oman tietoperustansa mukaan. Turvapaikanhakijamäärät ovat vaihdelleet 

2000-luvulla yleensä Suomessa noin 1 500 ja 6 000 hakijan välillä. Suomesta haki tur-

vapaikkaa vuonna 2014 yhteensä 3 651 ja vuonna 2015 yhteensä 32 478 henkilöä. (Si-

säministeriö 2015b; Sisäministeriö 2016.) 

  

Sillä välin kun turvapaikkahakemusta käsitellään hakemuksen jättömaassa, turvapaikan-

hakijat asuvat yleensä vastaanottokeskuksissa. Osa hakijoista järjestää majoituksen 

maassa itse. Turvapaikanhakijat voivat olla myös alaikäisiä, ilman vanhempiaan matkus-

tavia kansainvälistä suojelua hakevia nuoria ja lapsia. Tässä tapauksessa heidät sijoite-

taan alaikäisille tarkoitettuun ryhmäkotiin tai tukiasuntoon. (Sisäministeriö 2015b.) 

  

Kaikki vastaanottokeskukset ovat avoimia, eikä siellä oleskelevilla turvapaikanhakijoilla 

ole velvollisuutta tiedottaa keskuksen henkilökuntaa liikkumisistaan ja menoistaan. Tur-

vapaikanhakijoille järjestetään vastaanottokeskuksissa välttämätön huolenpito ja toi-

meentulo. Tähän kuuluu esimerkiksi suomen ja ruotsin kielen opetusta. Toimeentulon ja 

huolenpidon lisäksi turvapaikanhakijalla on oikeus tehdä töitä. Mikäli hakijan henkilölli-

syys on selvillä tai hän on auttanut viranomaisia henkilöllisyytensä selvittämisessä, hän 

saa tehdä töitä kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä. Mikäli 

hakija ei auta viranomaisia henkilöllisyytensä selvittämisessä, hän saa tehdä töitä vasta 

kuuden kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä. Maahanmuuttovirasto on Suo-

messa vastuussa turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytännön toiminnan suunnitte-

lusta ja ohjauksesta. (Sisäministeriö 2015b.) 
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3.1.1 Ilman huoltajaa Suomeen tulevat alaikäiset turvapaikanhakijat 
 

Vuosina 1991–2001 Suomeen saapui yli 1 200 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huol-

tajaa. Pakolaisten joukosta ilman huoltajaa uuteen maahan tulevat pakolaislapset ovat 

erityisen haavoittuvainen turvapaikanhakijoiden ryhmä. Alaikäiset turvapaikanhakijat 

ovat usein lähetetty uuteen maahan pakoon sotaa tai vainoa. Monet ovat joutuneet eroon 

vanhemmistaan tai huoltajistaan jo kotimaassaan tai pakomatkan aikana. 

  

Hyvin usein päätöksen lapsen lähdöstä Suomeen ovat tehneet lapsen vanhemmat tai 

huoltajat. Tämän syynä on usein lapsen tarve päästä pakoon sotaa turvalliseen maahan. 

Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotimaasta lähdön syynä on useim-

miten sisällissota tai muu aseellinen konflikti. Normaali siviilielämä on käynyt kotimaassa 

mahdottomaksi kun yhteiskunnallinen järjestys on romahtanut. (Helander – Mikkonen 

2002: 11.) 

  

Länsi-Euroopassa on arviolta noin 100 000 vanhemmistaan tai huoltajistaan eroon jou-

tunutta pakolaislasta, ja vuonna 1999 heistä noin 14 000 jätti turvapaikkahakemuksen 

Euroopassa. (Helander – Mikkonen 2002: 11.) Ilman huoltajaa matkustavia lapsia tulee 

vuosittain Suomeen huomattavasti vähemmän kuin muihin EU-maihin. Silti lasten osuus 

kaikista Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista on ollut monena viime vuotena melko 

suuri (10%). Viime vuosina on myös huomattu, että ilman huoltajaa maahan tulevat lap-

set ovat olleet iältään aiempaa vanhempia; pieniä lapsia ei ole juurikaan tullut Suomeen. 

Suuri osa Suomeen saapuvista alaikäisistä ilman huoltajaa maahan tulevista lapsista 

saa myös jäädä maahan pysyvästi. (Mikkonen 2002: 13-15.)  

 

3.1.2 Maahantulo 
  

SCEP-suositusten (Separated Children in Europe Programme) mukaan suojaa hakevan, 

ilman huoltajaa tulleen lapsen pääsyä maahan ei saa evätä eikä häntä saa käännyttää 

rajalta. Maahantuloa ei saa käyttää säilöönoton syynä. Rajaviranomaiset eivät saa ottaa 

lasta yksityiskohtaiseen haastatteluun maahantulopaikassa. 

(SCEP-suositukset, suom. Lastensuojelun Keskusliitto 2001, s.15.) 
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Ilman huoltajaa Suomeen matkustavat lapset ja nuoret pyritään tunnistamaan jo rajalla. 

On kuitenkin yleistä, että lapset saapuvat Suomeen aikuisen saattamana ja turvapaikkaa 

haetaan vasta maahantulon jälkeen. Kaikilla on oikeus hakea turvapaikkaa Suomesta, 

eikä täten poliisilla tai rajavartijalla ole oikeutta tehdä päätöstä turvapaikanhakijan kään-

nyttämisestä. Tilastoja ilman huoltajaa tulleiden lasten käännytyksistä rajalla ei ole, sillä 

alaikäisiä turvapaikanhakijoita ei tilastoida erikseen. (Mikkonen 2002: 13–14.) 

  

Rajavartiolaitoksen rajatarkastusosaston päällikkö Janne Piiroinen kertoo, ettei viime 

vuosina rajalle ole tullut lapsia ilman huoltajaa. Pakolaisneuvonnan lakimiesten tietoon 

on tullut yksittäistapauksia, joissa ilman huoltajaa maahan tullut lapsi on käännytetty ra-

jalta. Näiden tapausten selvittelyn jälkeen on toimintaa kehitetty ja lasten tunnistamiseen 

kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Piiroisen mukaan nykyään kaikilta rajalle tulevilta 

kysytään, ovatko he turvapaikanhakijoita, jottei ketään käännytetä väärin perustein. 

Myös rajavartiolaitoksen henkilökunta on saanut aiheeseen liittyen lisäkoulutusta. (Mik-

konen 2002: 13–14.) 

  

3.1.3 Alaikäisen turvapaikanhakijan asuminen ja huolenpito 
  

Ilman huoltajaa maahan tulleet lapset sijoitetaan Suomessa asumaan vastaanottokes-

kusten yhteydessä oleviin laitoksiin eli ryhmäkoteihin tai sukulaisperheisiin odottamaan 

turvapaikkapäätöstä. Turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen he muuttavat perheryh-

mäkotiin. Siellä he asuvat siihen asti, kunnes muu perhe tulee Suomeen tai lapsi täyttää 

kahdeksantoista vuotta. Mikäli lapsi on sijoitettu sukulaisperheeseen, asuu hän yleensä 

perheessä siihen asti kunnes lapsen oma lähiperhe on saapunut Suomeen. Jokaiselle 

lapselle määrätään mahdollisimman pian Suomeen saavuttua edustaja, jonka päätehtä-

vänä on huolehtia lapsen edun toteutumisesta ja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa 

lasta koskevissa asioissa. (Helander – Mikkonen, 2002: 11.) SCEP-suositusten (Helan-

der – Mikkonen 2002: 11.) mukaan edustajan tehtäviin kuuluu: 

  

 
 

• taata, että kaikki lasta koskevat ratkaisut ovat lapsen edun mukaisia 
• taata, että ilman huoltajaa tulleen lapsen huolenpito, asumisolot, 

koulutus, kieleen liittyvät asiat ja terveydenhuolto on asianmukai-
sesti järjestetty 

• taata, että lapsi saa oikeudellista apua pakolaisasemaan tai turva-
paikkamenettelyyn liittyvissä asioissa 

• keskustella lapsen kanssa ja neuvoa häntä 
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• työskennellä lapsen edun mukaisen kestävän ratkaisun löyty-
miseksi 

• toimia linkkinä lapsen ja hänelle palveluita järjestävien tahojen vä-
lillä 

• ajaa lapsen etua tarvittaessa 
• ottaa selville perheen jäljittämisen ja perheen yhdistämisen mah-

dollisuuksista 
  

Nuoren täytettyä kahdeksantoista hän muuttaa ryhmäkodista hänelle tarkoitettuun tuki-

asuntoon tai asumaan itsenäisesti. Lapsilla on monenlaisia kokemuksia ryhmä- ja per-

hekodeista: osa nuorista valittaa ryhmäkotien syrjäisestä sijainnista, toiset taas eivät 

pysty sopeutumaan perhekotien sääntöihin. Laitoksessa asuminen saattaa olla monille 

nuorille myös haasteellista, koska oman kielen, kulttuurin ja uskonnon harjoittaminen on 

siellä hankalaa. Tämä on haaste etenkin silloin, kun ryhmä- tai perhekodissa ei ole sa-

maa etnistä ryhmää edustavaa työntekijää. Haasteista huolimatta nuoret kuitenkin ker-

tovat, että yleisesti ottaen he tulevat hyvin toimeen sekä keskenään että henkilökunnan 

kanssa. Laitos tuntuu osalle nuorista jopa melkein kodilta. (Helander – Mikkonen 2002: 

11–12.) 

  

Myös sukulaisten luona asumiseen liittyy omat haasteensa, sillä monesti myös sukulai-

set yrittävät sopeutua vieraaseen kulttuuriin ja uuteen tilanteeseen. Joissain tapauksissa 

lapsi joudutaan sijoittamaan lastenkotiin asumaan. Näin voidaan toimia esimerkiksi sil-

loin, kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia sopeutua perheen sääntöihin ja normeihin. 

(Helander – Mikkonen, 2002: 11–12.) 

  

3.2 Nuorten maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 
  

Nuorten maahanmuuttajien psykologista sopeutumista, akkulturaatiota, on tutkittu huo-

mattavasti vähemmän kuin aikuisten maahanmuuttajien. Sopeutumista uhkaavia ja edis-

täviä tekijöitä on syytä tutkia lisää, sillä niitä tekijöitä, jotka voisivat suojata nuoria heidän 

etniseen taustaansa ja vähemmistöasemaansa liittyviltä kielteisiltä kokemuksilta, ei tun-

neta tarpeeksi hyvin. Vaikka tutkimustietoa on suhteellisen vähän, on kuitenkin todettu, 

että syrjintäkokemuksilla on monenlaisia vaikutuksia nuoren maahanmuuttajan hyvin-

vointiin. Toinen akkulturaatiota uhkaava tekijä on puutteellinen kielitaito. Jos maahan-

muuttaja ei osaa uuden ympäristönsä kieltä, on hänen toimintakykynsä uudessa ympä-

ristössä vähäisempää. Kielitaidottomuus ja tästä aiheutuva stressi ilmenevät tutkimusten 
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mukaan myös tyytymättömyytenä omaan elämään. Hyvä kielitaito sen sijaan on yhtey-

dessä oman elämän hallinnantunteeseen, hyvään itsetuntoon ja vähäisempään stres-

siin. (Jasinskaja-Lahti – Liebkind 2000: 112.) 

  

Karmela Liebkind ja Inga Jasinskaja-Lahti ovat tutkineet nuorten akkulturaatiota ehkäi-

seviä ja uhkaavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan perhesuhteet vaikuttavat nuoren maa-

hanmuuttajan akkulturaatioon monella tapaa. Nuorilla, jotka kokivat perheen ilmapiirin ja 

suhteen vanhempiin hyväksi ja turvalliseksi, ilmeni huomattavasti vähemmän akkultu-

raatioon liittyviä vaikeuksia kuin niillä nuorilla, jotka eivät kokeneet perheen ilmapiiriä 

hyväksi tai eivät kokeneet olevansa hyvissä väleissä vanhempiensa kanssa. Perheen 

antama tuki nuorelle uudessa ympäristössä vaikuttaa myös nuoren sopeutumiseen: jos 

nuori kokee saavansa tukea perheeltään, hän sopeutuu paremmin uuteen sosiaaliseen 

ympäristöönsä. (Jasinskaja-Lahti – Liebkind 2000: 112). 

  

Liebkindin ja Lahden mukaan nuori saattaa akkulturaation myötä kokea perheensä an-

taman tuen vähenevän. Tämä liittyy usein tilanteeseen, jossa vanhemmat haluavat vaa-

lia perinteisiä, kulttuurisidonnaisia arvoja pitääkseen perheen koossa. Tällä pyritään 

usein välttämään sukupolvien välisiä ristiriitoja. Silloin kun perinteisiä arvoja onnistutaan 

ylläpitämään perheessä, ne voivat kuitenkin vaikuttaa myönteisellä tavalla vanhemman 

ja nuoren väliseen tukisuhteeseen. Tästä syystä voidaan olettaa, että vanhemman tuen 

ohella akkulturaatiota edistäviin tekijöihin voi liittyä kulttuuristen, perheen sisäisten arvo-

jen ylläpitäminen. (Jasinskaja-Lahti – Liebkind 2000: 113). 

  

Liebkind ja Lahden tutkimuksen mukaan sukupuolten välisiä eroja ei tutkimuksessa il-

mennyt. Hyvä kielitaito, syrjimättömyys, hyvä itsetunto sekä hyvät perhesuhteet vaikutti-

vat akkulturaatioon myönteisesti sekä tyttöjen että poikien kohdalla. Tutkimuksessa il-

meni kuitenkin maakohtaisia eroja. Turkkilaiset osasivat suomen kieltä kaikkia muita ryh-

miä paremmin ja olivat kokeneet syrjintää muita vähemmän, kun taas somalit olivat ko-

keneet syrjintää muita ryhmiä huomattavasti enemmän. Tutkimukseen osallistui myös 

vietnamilaisia ja venäläisiä maahanmuuttajanuoria. Vietnamilaisten nuorten suomen kie-

len taito oli parempi kuin somalialaisilla nuorilla, ja venäjänkielisillä oli huomattavasti 

enemmän syrjintäkokemuksia kuin vietnamilaisilla ja turkkilaisilla nuorilla. (Jasinskaja-

Lahti – Liebkind  2000: 116–117). 
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Gifford, Correa-Velez ja Sampson (2010) ovat myös tutkineet maahanmuuttajanuorten 

psyykkistä hyvinvointia Melbournessa 11–19-vuotiaiden pakolaisnuorten kohdalla. Tut-

kimuksessa on tullut ilmi samoja asioita kuin Liebkindin ja Lahden tutkimuksessa. Toisin 

sanoen tutkimus tuo vahvasti esiin, että maahanmuuttaja nuorten kokema hyvinvointi ja 

terveys ovat vahvasti sidoksissa nuorten subjektiivisiin kokemuksiin mukaan ottami-

sesta, tasa-arvoisiksi koetuista vertaissuhteista ja hyväksynnän kokemuksista. Syrjintä, 

kiusaamiskokemukset sekä kokemus omasta sosiaalisesta statuksesta olivat puolestaan 

käänteisessä yhteydessä hyvinvointiin ja terveyteen: mitä enemmän kiusaamiseen, syr-

jintään ja syrjään jäämisen kokemuksia nuorella oli, sitä heikommaksi jäi myös nuoren 

psykososiaalinen hyvinvointi ja terveys. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 47.) 

  

Yllämainitussa tutkimuksessa painotettiin vuorovaikutuskokemusten ja sosiaalisten ver-

kostojen lisäksi myös itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia ja harrastusmahdollisuuk-

sia. Itsensä toteuttamisella ja harrastustoiminnalla on todettu olevan myönteinen vaiku-

tus nuorten mielen hyvinvoinnin rakentumisessa. Suomessa on tehty hyvin samansuun-

taisia tutkimuksia (esim. Kosonen, 2008; Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti, 2007), joissa 

on myös noussut esille harrastustoiminta ja itsensä ilmaisu nuorten maahanmuuttajien 

terveyttä ja hyvinvointia edistävinä tekijöinä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 47.) 

  

4 Luovat menetelmät edistämässä mielenterveyttä 
  

Maahanmuuttajalapsiin ja -nuoriin liittyviä satunnaistettuja ja kontrolloituja vaikuttavuus-

tutkimuksia mielenterveyttä edistävistä tekijöistä on tehty melko vähän (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2015: 50). Rousseau on kollegoineen kuitenkin toteuttanut vastaavanlaisia 

tutkimuksia Kanadassa käyttäen menetelminään draaman ja luovan ilmaisun keinoja 

(Rousseau ym. 2005, Rousseau ym. 2007, Rousseau ym. 2009, Rousseau ym. 2014). 

  

Rousseaun toteuttamaan lasten ennaltaehkäisevään luovan ilmaisun projektiin osallistui 

4–6-vuotiaita lapsia, joiden vanhemmat olivat kokeneet lähtömaassaan väkivaltaa. Las-

ten psyykkisen hyvinvoinnin arviointi tapahtui Strengths and Difficulties -lomakkeella 

(SDQ). Sekä lasten vanhemmat että opettajat raportoivat projektiin osallistuneiden las-

ten mielen hyvinvoinnin parantuneen ja luovan toiminnan täten tuottaneen hyviä tuloksia 

lasten mielen hyvinvoinnille. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 50). 
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Vastaavanlainen luovan ilmaisun projekti toteutettiin 7–13-vuotiaille maahanmuuttaja-

lapsille ja -nuorille. Myös tämä projekti tuotti osallistujien kannalta myönteisiä tutkimus-

tuloksia. Raportissa todettiin lasten ja nuorten sisäisten ja ulkoisten käytöshäiriöiden vä-

hentyneen osallistujien sukupuolesta, iästä ja valtakielen kielitaidosta riippumatta. Tutki-

muksessa huomattiin myös erityisesti nuorten poikien itsetunnon ja kokemuksen ystä-

vien suosiosta parantuneen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 50). 

  

Rousseau toteutti draamainterventiotutkimuksen ensimmäisen sukupolven 12–18-vuoti-

aiden nuorten kanssa. Tutkimuksessa todettiin, etteivät näiden nuorten emotionaaliset 

tai käyttäytymisoireet muuttuneet draamaintervention aikana. Nuorten omanarvontunto 

pysyi myös samana. Nuoret kuitenkin kokivat kokonaisvaltaisen tilanteensa parantu-

neen. Uutena oivalluksena nousi esiin myös nuorten matemaattisen suoriutumisen pa-

raneminen. Rousseaun tutkimusten perusteella draamaterapia näyttäisi olevan potenti-

aalinen menetelmä maahanmuuttajalasten ja -nuorten mielenterveysongelmien ehkäi-

semiseen, ja se sopii erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka ovat käyneet läpi vaikeita 

elämänkokemuksia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 50.) 

  

Myöhemmissä Rousseaun tutkimuksissa (2014) on kuitenkin todettu teatteri- ja draama-

toiminnalla olevan erilainen vaikutus ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuutta-

januoriin. Ensimmäisen sukupolven nuoret näyttivät hyötyvän teatteritoiminnasta enem-

män kuin toisen sukupolven nuoret, joilla teatteritoiminnan vaikutuksen olivat lähes päin-

vastaiset. Toisen sukupolven nuoret kokivat tulleensa koejärjestelyn vuoksi hyvin tietoi-

siksi omasta erilaisuudestaan valtaväestön koululaisiin verrattuna. Tässä tilanteessa 

draamatyöskentely saattoi tuoda pintaan asioita, jotka eivät olleet nuorille enää ajankoh-

taisia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 51.) 

  

Teatteritoiminnan vaikutukset nuoreen eivät siis ole kiistattomia. Tutkijoiden arvioidessa 

tuloksia he huomauttivat, ettei tutkimuksen toteuttaminen ollut helppoa. Teatteritoimin-

taan osallistuneet oppilaat tarvitsivat jatkuvaa tukea, sillä muut oppilaat saattoivat suh-

tautua toimintaan epäkunnioittavasti. Joissain tapauksissa tutkimukseen osallistuneita 

nuoria jopa kiusattiin. Tutkimus osoittaa täten myös sen, kuinka tärkeää onnistumisen 

kannalta ovat rakenteelliset edellytykset ja instituution, tässä tapauksessa koulun, sitou-

tuminen toimintaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: 51.) 

  

4.1 Tanssi- ja liiketerapia: Dance Movement Therapy 
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Tarkastelemme tässä osiossa tanssia terapeuttisesta näkökulmasta katsasteltuna. Opin-

näytetyöhön liittyneillä tanssitunneilla tanssia ei käytetty terapeuttisena menetelmänä, 

mutta haluamme avata tanssin eri ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveys-

alalla. 

  

Englannissa tanssi- ja liiketerapia on saanut alkunsa luovan tanssin menetelmästä, jota 

on käytetty useissa sairaaloissa, kouluissa ja muussa opetuksessa. Luovan tanssin tar-

koituksena on ollut edistää terveyttä ja hyvinvointia erilaisissa sosiaalisissa ympäris-

töissä. Luovan tanssin menetelmän avulla on kehitetty tanssi- ja liiketerapia, jota käyte-

tään nykypäivänä psykoterapeuttisena menetelmänä. Terapeuttisesta näkökulmasta 

katsottuna improvisoitu liike (“spontaneous movement”) symbolisoi alitajuisia proses-

seja. Tanssi- ja liiketerapia voi parhaimmillaan edistää itsetietoisuutta ja parantaa itse-

tuntoa, mikä puolestaan luo alustan kasvulle, muutokselle ja parantumiselle (“healing”). 

Tanssi- ja liiketerapiassa kaikki työskentely tapahtuu terapeuttisessa suhteessa viralli-

sen tanssiterapeutin opastuksella. (Payne 2006: 2.) 

  

Helen Payne (2006: 3) on määritellyt tanssi- ja liiketerapiaa seuraavasti: 

  

the psychotherapeutic use of movement and dance through which a person 
can engage creatively in a process to further their emotional, cognitive, 
physical and social integration. 

  

Tanssi- ja liiketerapia on siis tanssin ja liikkeen käyttämistä psykoterapeuttisena mene-

telmänä, jossa ihminen luovan prosessin kautta edistää omaa emotionaalisa, kognitii-

vista, fyysistä sekä sosiaalista integraatiotaan. Kyse on pitkälti myös itsensä ilmaisemi-

sesta: asiakkaan liikkeen kautta ilmaistut tunteet määrittelevät terapian suunnan. (Payne 

2006: 3.) Uskotaan myös, että keho ja mieli ovat yhteyksissä toisiinsa: muutokset ke-

hossa saattavat viitata muutoksiin yksilön psyykessä ja toisin päin. Näin ollen yksilön 

liike kuvastaa pitkälti yksilön käyttäytymistä. (Bannerman-Haig 2006: 88.) 

  

Myös tanssiterapeutit ovat ottaneet työssään huomioon yhteisöjen monikulttuuristumi-

sen. Elämme maailmassa, jossa maahanmuutosta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. 

Tanssiterapeutit kohtaavat tästä syystä työssään väistämättä eri kulttuureista tulevia asi-

akkaita, jolloin on osattava ottaa huomioon työssään asiakkaan kulttuuritausta ja siihen 

liittyvät ajattelutavat ja normit. Tanssiterapeutteja työskentelee ainakin 37 eri maassa, ja 

monet tanssi- ja liiketerapian opiskelijat muuttavat maasta toiseen opiskellakseen tans-
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siterapeuteiksi. Opiskelu tapahtuu usein jollakin muulla kielellä kuin omalla äidinkielel-

lään, yleisimmin englanniksi. (Chang 2009: 300.) Tanssi- ja liiketerapia on siis monella 

tavoin kansainvälistyvä ja monikulttuuristuva työmenetelmä. 

  

Tanssi- ja liiketerapeutteja koulutetaan ympäri maailmaa ei-kielellisten (“non-verbal”) ja 

kokemuksellisten (“experiential”) menetelmien keinoin. Tästä syystä tanssi- ja liiketera-

pia sopii erityisen hyvin monikulttuuriseen työhön. Yhteistä kieltä ei aina tarvita. Toisaalta 

on huomattu, että eri kulttuurien välillä on erilaisia sosiaalisia normeja, jotka näyttäytyvät 

puhumattakin (”hidden social codes”).  Esimerkiksi ryhti ja muu kehon kieli sekä huumori 

ymmärretään eri kulttuureissa eri tavoin. Tämä tuo mukanaan haasteita. Tanssi on kui-

tenkin todettu hyväksi vaihtoehtoiseksi opetusmenetelmäksi, sillä se ei perustu lukemi-

sen ja kirjoittamisen kautta oppimiseen. (Chang 2009: 305.) 

  

Monikulttuurista tanssi- ja liiketerapeutin työtä on tehnyt muun muassa Allison Jane Sin-

ger, joka on työskennellyt Serbiassa sodassa traumatisoituneiden lasten kanssa (Payne 

2006: 6). Sara Boas on myös tutkinut tanssi- ja liiketerapiaa kulttuurisista näkökulmista 

artikkelissaan “Transcultural competence in dance movement theory” (Boas 2006: 112). 

 

5 Sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys 
  

Kontakti ryhmä- ja perhekotien työntekijöihin on nuorille erityisen tärkeää, sillä joillekin 

heistä laitoksen työntekijä saattaa olla ainoa läheinen suomalainen aikuinen. Sama ilmiö 

esiintyy myös nuorten kaveripiirissä: nuoret kertovat, että heillä on paljon kavereita, 

mutta vain harva heistä on suomalainen. Suurella osalla lapsista ja nuorista ei ole lain-

kaan suomalaisia ystäviä (Helander-Mikkonen 2002: 12.) Kiinnittyminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan ei siis ole helppoa. Ystävyyssuhteet kantaväestön kanssa edistäisivät kie-

lenoppimista, uuteen kulttuuriin tutustumista ja koko kotoutumisprosessia. Tästä syystä 

Tanssi ei katso taustaa -hankkeen tavoitteena on luoda kontakteja turvapaikanhaki-

januorten ja kantasuomalaisten nuorten välille. 

  

Osa Suomeen yksin tulleista lapsista kokee, ettei heillä ole Suomessa ketään kenelle 

puhua huolistaan ja uuden tilanteen aiheuttamista ongelmista. Harva lapsista käy kes-

kustelemassa ammattiauttajan kanssa, minkä takia keskustelu ystävien ja laitoksen hen-

kilökunnan kanssa on äärimmäisen tärkeää. Pakolaiskokemus yhdistettynä uuteen maa-
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han ja vieraaseen kulttuuriin tekee oman identiteetin muodostamisesta nuorille haasteel-

lista. Oma etninen identiteetti saattaa näistä syistä olla täysin kadoksissa. Ilman huolta-

jaa maahan tulleet turvapaikanhakijat eivät ole ainoastaan menettäneet kotimaansa tut-

tua ja turvallista elinympäristöä vaan myös vanhempiensa tuen ja huolenpidon. Heidän 

kokemukseensa uudessa maassa liittyy paljon pelkoa, huolta ja vierautta, minkä takia 

he tarvitsevat erityistä suojelua ja huolenpitoa. (Helander – Mikkonen, 2002: 12–13.) 

  

6 Osallisuus 
  

Osallisuus on yksi sosiaalipedagogiikan ydinkäsitteistä, mutta sen määritteleminen ei ole 

aivan yksiselitteistä. Osallisuutta on määritelty usealla tavalla, jotka eroavat jonkin verran 

toisistaan. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että osallisuus on henkilökohtainen tunne 

johonkin yhteisöön tai yhteiskuntaan kuulumisesta (Jämsén, Arja – Pyykkönen Anne 

2014: 9). Pyrimme määrittelemään ja avaamaan osallisuuden käsitettä eri näkemyksiä 

yhdistellen.  

 

Osallisuutta määriteltäessä voidaan puhua osallisuudesta suhteessa johonkin yhteisöön 

tai yhteiskuntaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). 

  

Yhteisön tasolla osallisuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenten tasavertaisuutta, arvos-

tusta, mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön sisällä sekä yhteisön jäsenten välistä luotta-

mustaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Siihen kuuluu myös yhteisön sisäinen 

yhteenkuuluvuuden tunne, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus ja näin ollen yhteisöön 

kiinnittyminen (Jämsén, Arja – Pyykkönen Anne 2014: 9). 

  

Osallisuus yhteisössä asettaa omat vaatimuksensa niin yhteisölle kuin myös yksilölle. 

Ensinnäkin yhteisön on hyväksyttävä yksilö jäsenekseen. Yksilön on myös tahdottava 

kuulua kyseiseen yhteisöön. Yhteisön on myös tarjottava mahdollisuuksia osallistua yh-

teisön toimintaan, ja yksilön on puolestaan tartuttava näihin mahdollisuuksiin. Toisin sa-

noen osallisuuden toteutumiseksi yksilön on osallistuttava yhteisön toimintaan. (Nivala – 

Ryynänen 2013: 27.) 

  

Yhteiskunnallisella tasolla osallisuus asettaa osittain samanlaisia vaatimuksia yhteiskun-

nalle ja yksilölle kuin yhteisön tasolla. Yhteiskunnallinen osallisuus kuitenkin asettaa tiet-
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tyjä velvoitteita. Suomen tyyppisessä edustuksellisessa demokratiassa oleellista on yk-

silöiden mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon (Jämsén, Arja – Pyykkönen 

Anne 2014: 9). Lisäksi yhteiskunnallisen osallisuuden edellytyksenä ovat tasapuoliset 

mahdollisuudet esimerkiksi terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon 

ja sosiaalisiin suhteisiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Yhteiskunnan on pys-

tyttävä tarjoamaan nämä mahdollisuudet tasapuolisesti kaikille sen jäsenille.  

  

Aiheellisesti voidaan pohtia, kuinka hyvin nämä mahdollisuudet toteutuvat turvapaikan-

hakijoiden kohdalla. Esimerkiksi mikäli turvapaikanhakijalla on asianmukaiset rajanyli-

tykseen liittyvät asiakirjat, saa hän aloittaa ansiotyön tekemisen Suomessa vasta kolmen 

kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä. Mikäli kyseisiä asiakirjoja ei 

ole, saa työnteon aloittaa vasta puolen vuoden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättä-

misestä. Näin ollen voidaan sanoa, ettei turvapaikanhakijalla ole tasavertaista oikeutta 

työntekoon Suomessa. (Maahanmuuttovirasto 2016.) Tästä huolimatta laissa määritel-

lään kotouttamisen tavoitteeksi edistää maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua 

työelämään ja yhteiskunnan toimintaan (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja tur-

vapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999 2 §). 

  

Hämäläisen (1999: 79.) mukaan osallisuus ja yhteiskuntaan integroituminen vaatii hen-

kilöltä henkilökohtaisen suhteen luomista yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Harrastus-

toiminnassa, kuten tanssissa, henkilö saa kontaktin muihin yhteiskunnan jäseniin. Osal-

taan tämä edesauttaa edellä mainitun henkilökohtaisen suhteen luomista yhteiskuntaan. 

Kun henkilön yhteiskunnallinen identiteetti ja subjektius kehittyvät, mahdollistuu integroi-

tuminen yhteiskuntaan eikä vain siihen sopeutuminen (Hämäläinen 1999: 79). 

  

Työmme kannalta erityisen merkityksellinen osa osallisuutta ovat sosiaaliset suhteet. 

Esimerkiksi taideprojekteja sisältäneessä Myrsky-hankkeeseen osallistuneista nuorista 

suuri osa oli sitä mieltä, että hankkeeseen osallistuminen oli lisännyt muun muassa hei-

dän rohkeuttaan ilmaista itseään sekä kehittänyt heidän yhteistyötaitojaan. Noin puolet 

hankkeeseen osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, että hankkeeseen osallistuminen oli 

tuonut heille lisää ystäviä. (Kotilainen – Siivonen – Suoninen 2011: 230.) Eräs tapa edis-

tää erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta onkin heidän vuorovaikutus-, vaikuttamis- 

sekä sosiaalisten taitojensa kehittymisen tukeminen harrastustoiminnassa (THL 2015). 
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7 Kotoutuminen 
  

Tanssi ei katso taustaa -hankkeen tavoitteena oli siirtyä kotouttamisesta kotoutumiseen, 

jolla tarkoitetaan sitä, että kotoutumisprosessi aloitetaan heti siitä hetkestä, kun turva-

paikanhakija astuu rajan yli. (Maahanmuuttovirasto 2015.) Tässä osiossa kuvailemme, 

mitä onnistunut kotoutuminen vaatii yhteiskunnalta, sen päättäjiltä ja valtaväestöltä. 

  

Kotoutumista kuvaillaan tapahtumaketjuna, jossa maahanmuuttaja oppii tietoja, taitoja ja 

toimintatapoja ja luo uusia sosiaalisia verkostoja, joiden avulla hän tulee osalliseksi ym-

päröivässä yhteiskunnassa. Valtaväestön asenteet ja toimintatavat vaikuttavat kuitenkin 

kotoutumiseen. Kotoutumisen edellytyksenä on, että valtaväestön toimintatavat ja asen-

teet mahdollistavat sen. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 7.) Yhteiskuntaan ja uuteen 

kulttuuriin sopeutumista on pitkään pidetty Suomeen muuttaneiden tehtävänä, vaikka 

sopeutumisprosessi on kaksisuuntainen. Tällä tarkoitetaan sitä, että muuttaneiden li-

säksi suomalaisen yhteiskunnan ja sen organisaatioiden on löydettävä toimintatapoja, 

jotka vastaavat tulijoiden tarpeisiin. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 6.) 

  

Kotoutuminen onnistuu parhaiten yhteiskunnassa, jossa viranomaiset, poliittiset päättä-

jät ja valtaväestö luovat yhteistyössä maahan muuttaneille edellytykset toimia tasa-ar-

voisesti yhteiskunnassa. Toimivaan kotoutumiseen liittyy vahvasti se, että maahan muut-

taneet saavat uudessa ympäristössä ylläpitää omaa kulttuurista erityisyyttään, kuitenkin 

ottaen huomioon yhteiskunnan yhteiset pelisäännöt ja asetetut lait. Kotoutunutta muut-

tajaa kuvataan henkilöksi, joka osallistuu työelämään ja muuhun kansalaistoimintaan, 

puhuu paikallista kieltä, tuntee valtaväestöön kuuluvia ihmisiä ja arvostaa omaa kulttuu-

ritaustaansa. Valtaväestön asenteiden tulee olla erilaisuutta hyväksyviä, jotta kotoutumi-

nen onnistuu. Tällöin maahan muuttaneita ei syrjitä eikä eristetä. (Alitolppa-Niitamo – 

Säävälä 2013: 7.) 

  

Suomessa kaikkien asukkaiden tasavertaista kohtelua pyritään edistämään lakisäätei-

sesti yhdenvertaisuuslailla (21/2004). Laki velvoittaa viranomaisia edistämään asukkai-

den yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan ja kieltää syrjinnän työelämässä sekä 

koulutuksessa. Etninen syrjintä on lain mukaan kiellettyä myös palveluiden ja tavaroiden 

tarjonnassa. Syrjinnäksi lasketaan häiriköinnin lisäksi sekä välitön että välillinen syrjintä. 

Toisin sanoen julkisen puolen työntekijöitä velvoitetaan edistämään yhdenvertaisuutta 

julkisten palveluiden asiakastyössä ja tarjonnassa, jottei kukaan joutuisi taustansa takia 

epäedulliseen asemaan. Vähemmistöryhmille voidaan räätälöidä erityistoimia, joiden 



16 

  

avulla turvataan heille yhdenvertainen kohtelu. Vieraskielisillä on oikeus tilata tulkki esi-

merkiksi oikeudenkäyntiin. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 8.) 

  

Kotouttamista säätelee laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Kotouttamisella 

tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä toimenpiteitä, joilla viranomaiset edistävät uusien 

tulijoiden kotoutumista. Lain päällimmäisenä tarkoituksena on tuoda eri kotouttamistoi-

met ja -palvelut niitä tarvitsevien saataville. Lakisääteisesti kotouttamistoimiin ja -palve-

luihin kuuluu alkukartoitus TE- tai sosiaalitoimistossa, minkä jälkeen laaditaan kotoutu-

misessa tukea tarvitsevalle kotoutumissuunnitelma. Kaikille toimeentulotukea hakeville 

ja työnhakijoiksi ilmoittautuville maahanmuuttajille tehdään alkukartoitus. Kotoutumis-

suunnitelmaan kirjataan koulutus ja muu tuki, jota maahan muuttanut tarvitsee saadak-

seen työpaikan ja osallistuakseen muuten suomalaiseen yhteiskuntaan. (Alitolppa-Nii-

tamo – Säävälä 2013: 8.) 

  

Yllä mainitun lain mukaan kotoutumisen keskeisimmiksi päämääriksi määritellään tar-

peellinen kieli- ja ammattitaito, työelämään pääsy sekä maahanmuuttajan mahdollisuus 

ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan.Yhteiskunnan tärkeimpiin kotouttamistoimenpitei-

siin kuuluukin kielikoulutus. Vaikka kotouttamistoimenpiteitä usein kritisoidaan, on niillä 

Suomessa huomattu olevan vaikutus maahanmuuttajan työllistymiseen ja tulotason ke-

hittymiseen. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 9.) 

  

Harvat kotouttamistoimet alkavat heti maahanmuuttajan saavuttua Suomeen. Alkukar-

toitus ja kotoutumissuunnitelma laaditaan vasta, kun maahan muuttanut on hakenut toi-

meentulotukea tai ilmoittautunut työnhakijaksi. Tanssi ei katso taustaa -hanke tavoittelee 

kotoutumista, joka alkaisi heti rajan yli astuttua. (Maahanmuuttovirasto 2015.) Harraste-

toiminta voisi toimia yhtenä hyvänä kotouttamista edistävänä vaihtoehtona erityisesti 

nuorille maahanmuuttajille. 

  

8 Monikulttuurisuus 
  

Käsitteenä monikulttuurisuus voidaan ymmärtää varsin monella tavalla. Yksinkertaisim-

millaan monikulttuurisuus kuvailee väestön kulttuurista ja etnistä monimuotoisuutta. 

Tällä tarkoitetaan usein sitä, että väestöön kuuluu eri kieliä, uskontoja, kansallisuuksia, 

ajattelutapoja, arjen toimintakäytäntöjä, vapaa-ajanviettotapoja, tervehdysnormeja sekä 

erilaisia arvoja ja tapoja järjestää perhesuhteet. Monikulttuurisen ajattelutavan mukaan 
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kulttuurista monimuotoisuutta pidetään myönteisenä tai neutraalina yhteiskunnan piir-

teenä. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 7.) 

  

Laajemmin ymmärrettynä monikulttuurisuus voi viitata poliittiseen ajattelutapaan. Tällöin 

puhutaan multikulturismista. Kyseisen ajattelutavan mukaan yhteiskunnassa täytyy edis-

tää kulttuurivähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja vahvistaa omia toiminta- ja ajat-

telutapojaan ja erillisyyttä muusta väestöstä. Multikulturalistisen ajattelutavan mukaan 

yksilöiden lisäksi myös yhteisöillä on oikeuksia ja yhteiskunta tukee erilaisuuden säily-

mistä yhteiskunnan varoilla. (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 7.) 

 

Useimmissa maissa monikulttuurisuus on nykyään ennemmin sääntö kuin poikkeus. Eri 

kulttuurien kohdatessa ihmiset joutuvat sopeutumaan väistämättä muutoksiin.  Kulttuu-

rien kohtaamisesta aiheutuvaa muutosprosessia kutsutaan kokonaisuudessaan akkultu-

raatioprosessiksi. Akkulturaatioprosessiin liittyy niin vähemmistöryhmien sopeutuminen 

enemmistökulttuuriin kuinenemmistön jäsenten suhtautuminen kulttuurivähemmistöön. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa muutoksia ihmisten uskomuksissa, tunteissa, asen-

teissa, arvoissa, käyttäytymisessä ja samastumiskuvioissa. Toisinaan akkulturaatio voi-

daan ymmärtää prosessin sijaan tilana, jolloin mitataan sen määrää tai astetta tiettynä 

ajankohtana. Tällöin tarkastellaan akkulturoituneen yksilön käyttäytymistä, asenteita ja 

tunteita. Useimmiten akkulturaatiotutkimukset keskittyvät kulttuurivähemmistöjen jäse-

niin ja heissä tapahtuviin muutoksiin. (Liebkind 2000: 13–14.) 

 

Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu yhä useampia eri kulttuureja. Yhteiskunnan tasa-

painoisen kehityksen edellytyksenä on, että etnisten ryhmien väliset suhteet ovat hyviä 

ja toisiaan rikastuttavia. Ryhmien tasa-arvoinen asema niin taloudellisesti kuin sosiaali-

sesti on hyvien etnisten suhteiden edellytys ja vaikuttaa kyseisten ryhmien mahdollisuuk-

siin kehittää ja ylläpitää kulttuureitaan. Lopuksi todettakoon, että etnisten ryhmien yhteis-

kunnallinen asema ja mahdollisuus ylläpitää omaa kulttuuriaan puolestaan riippuvat yh-

teiskunnan vähemmistöpolitiikasta ja yhteiskunnassa vallitsevista asenteista. (Liebkind 

2000: 9.) 

  

8.1 Monikulttuurinen ohjaus 
  

Kun ohjataan ryhmää, jonka edustajat ovat peräisin useista eri maista, on otettava huo-

mioon mahdolliset kulttuurierot. Lisäksi tulee aina pitää mielessä, että myös yksilöissä 
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on eroja. Ei siis pidä yleistää omia näkemyksiään jostain kulttuurista kaikkiin kyseisen 

kulttuurin edustajiin. (Korhonen – Puukari 2013: 34.) 

  

Toisaalta oman ja ohjattavien kulttuurien vaikutusta toimintaan voi olla vaikea havaita. 

Usein siihen kulttuuriin, jossa on kasvanut ja elänyt, kuuluvat toimintatavat ja normit ovat 

vaikeita tunnistaa. Monikulttuurista ryhmää ohjatessa onkin tärkeä olla valmis oppimaan 

uutta eri kulttuureista. Samoin oman kulttuurin vaikutusta omaan persoonaan ja toimin-

taan onkin hyvä pohtia. Näiden asioiden vaikutuksen ymmärtäminen omassa itsessään 

auttaa samantyyppisten asioiden huomaamista ihmisistä, jotka tulevat muista kulttuuri-

taustoista. (Korhonen – Puukari 2013: 34–35, 36.) 

  

Tanssituntiemme aikana huomasimme, että ohjattu harrastustoiminta ei välttämättä ollut 

kovin tuttua kaikille osallistujille. Suomessa kasvaneet lapset ja nuoret osallistuvat usein 

hyvinkin varhain erilaisiin ohjattuihin harrastustoimintoihin. Näin ollen he myös ymmär-

tävät heihin kohdistuvat odotukset. Esimerkiksi oletetaan, että paikalle tulleet osallistuvat 

aktiivisesti toimintaan ja kuuntelevat ohjaajaa. Tunneillamme useat osallistujat vain istui-

vat salin reunalla seuraamassa ja keskustelemassa keskenään. Usein myös keskustel-

tiin kovaankin ääneen kaukana olevien ystävien kanssa. 

  

9 Tanssituntien sisältö 
  

Tanssitunnin toteutuksen suunnittelussa otettiin huomioon, ettei valtaosa osallistujista 

ollut aikaisemmin osallistunut ohjattuun liikuntaan tai muuhun ohjattuun toimintaan. 

Tanssitunnin ohjauksessa on käytettävä kielimuurin takia suomen ja englannin kielten 

lisäksi paljon kehonkieltä, jotta tunti etenee sujuvasti. Tanssitunnit toteutetaan Kasavuo-

ren yläasteen koulun liikuntasalissa. Pyrimme käyttämään tanssitunteja ohjatessa sel-

kokieltä. 

  

Tunnin tavoitteena ei ollut ainoastaan tanssitaidon kehittäminen. Tarkoituksena on pitää 

hauskaa ryhmänä ja tutustua harrastetoimintaan, jonka kautta voi saada ryhmäkodin 

nuorten lisäksi myös suomalaisia ystäviä. Hankkeen toimintaan olivat tervetulleita myös 

kantaväestöön kuuluvat nuoret. Osallistuminen harrastetoimintaan voi parhaimmillaan 

luoda uusia ystävyyssuhteita, edistää osallisuutta ja helpottaa nuoren kotoutumisproses-

sin alkua (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Tarkoituksena oli luoda nuorille uusia 

ihmiskontakteja ja onnistumisen kokemuksia. 
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Tanssitunnin tavoitteina on tutustuttaa Espoon ryhmäkodin nuoria liikunta- ja harraste-

toimintaan, luoda onnistumisen kokemuksia tanssitunneille osallistuville nuorille, solmia 

uusia sosiaalisia kontakteja sekä tukea nuorten osallisuutta harrastetoiminnan avulla.  

     

Kokonaisuudessaan tanssitunti kesti 60 minuuttia. Tunti koostui alkulämmitelystä, koor-

dinaatio- ja liikuntaharjoitteista, katutanssin perusteisiin tutustumisesta musiikin ja liik-

keen keinoin sekä loppuvenyttelystä. 60 minuuttia saattaa olla pitkä aika nuorelle, joka 

ei ole koskaan osallistunut ohjattuun liikuntaan, joten tunneilla oli syytä käyttää luovuutta 

ja monipuolisia harjoituksia. Tunnin etenemisessä otettiin huomioon nuorten sopeutumi-

nen tunnin toimintaan. Suunnittelimme tunnille monipuolisesti erilaisia harjoituksia liittyen 

liikuntaan, koordinaatioon ja musiikkiin. Etenimme tunnilla sen mukaan miten nuoret 

omaksuivat harjoitukset. Tanssi ei katso taustaa -hankkeen viralliset opetuskielet ovat 

suomi ja englanti. Osa nuorista ei kuitenkaan puhu kumpaakaan, jonka takia kehonkielen 

käyttö on tunnilla tärkeässä roolissa selkokielen lisäksi. 

  

 

9.1 Tanssituntien toteutus 
  

Suunnittelimme ja toteutimme kaiken kaikkiaan neljä tanssituntia Espoon ryhmäkodin 

nuorille. Tanssitunnit toteutettiin Kasavuoren yhteiskoulun liikuntasalin tiloissa, joka 

mahdollisti käyttöömme kaikki tanssitunnilla tarvittavat välineet kuten peilit, joiden avulla 

nuoret pystyivät tarkkailemaan sekä tanssinopettajan että oman kehonsa liikkeitä. Tar-

vittavan äänentoistolaitteiston saimme Tanssi ei katso taustaa -hankkeelta. Toteutuk-

sessa opinnäytetyömme kannalta tärkeää oli tanssituntien havainnointi. Toinen opinnäy-

tetyön kirjoittajista toimi tanssitunnin ohjaajana, tanssinopettajana, ja toinen havainnoi-

jana, ikään kuin vierestä katsojan roolissa. Havainnoija kiinnitti huomiota nuorten osal-

listumistapoihin, tuntiohjelmaan keskittymiseen, kommunikointiin sekä omatoimiseen ak-

tiivisuuteen. Nuorten lisäksi tunneille osallistui yksi tai kaksi Espoon ryhmäkodin ohjaa-

jaa, jotka toimivat tanssitunneilla ”innostajan” roolissa. 
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10 Tunnit 
  

Tässä kappaleessa kuvailemme jokaista työhömme kuuluvaa tanssituntia tarkemmin. 

Tuntien toteutuksessa olemme ottaneet huomioon osallistujien yksityisyydensuojan. 

Emme keränneet osallistujilta nimiä ja esitämme tutkimustulokset siten, ettei niistä voida 

tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

  

10.1 Ensimmäinen tunti 
  

Ensimmäiselle tunnille osallistui 16 nuorta. Kuten osasimme olettaa, suurin osa osallis-

tujista oli 15–16-vuotiaitia poikia. Kaikkiaan tunnille osallistui 14 poikaa ja 2 tyttöä. Suurin 

osa osallistujista oli Afganistanista, mutta moni oli myös Iranista. Tunnille osallistui yksi 

Espoon ryhmäkodin ohjaajista, joka oli ollut mukana Tanssi ei katso taustaa -hankkeen 

tunneilla useaan otteeseen hankkeen alkamisesta lähtien. 

  

Tunnin alussa esittelimme itsemme toisillemme. Kävi ilmi, että suurin osa nuorista tunsi 

toisensa jo ennestään, ja he viettivät suuren osan vapaa-ajastaankin keskenään. Kolme 

tunnille osallistuneista nuorista puhui auttavasti englantia ja toimi “tulkkeina” keskustel-

taessa. Ennen tunnin alkua kysyimme, kuinka moni tietää, mitä hiphop- ja katutanssilla 

tarkoitetaan. Kaksi nuorta kertoi nähneensä katutanssia televisiossa. Yksi nuorista sanoi 

katsovansa kotona Youtube-videoita internetistä, joista hän harjoittelee erilaisia liikkeitä 

ja tanssisarjoja eli koreografioita. Muutama nuorista sanoi pitävänsä amerikkalaisesta 

rap-musiikista. 

  

Monet nuorista eivät olleet aiemmin osallistuneet minkäänlaiseen ohjattuun toimintaan, 

mikä täytyi ottaa tanssitunnin toteutuksessa huomioon. Tästä syystä Espoon ryhmäkodin 

ohjaajat toimivat tärkeässä roolissa osallistumalla itsekin tanssitunnin toimintaan ja in-

nostamalla näin ryhmäkodin nuoria tanssimaan. 

  

Yhtenä Tanssi ei katso taustaa -hankkeen tavoitteena oli nuorten psyykkisen hyvinvoin-

nin edistämisen ja kotoutumisen lisäksi myös ylläpitää ja parantaa nuorten fyysistä hy-

vinvointia. Tästä syystä tunneilla tärkeässä roolissa oli myös fyysinen aspekti, jolla tar-

koitetaan alkulämmittelyä, itse tanssimista ja erilaisia motoriikka- ja koordinaatioharjoi-

tuksia. 
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Nuoret olivat todella kiinnostuneita suomalaisesta musiikista ja tanssinopettajan kulttuu-

ritaustasta. Monet nuoret halusivatkin soittaa tanssitunnin aikana Robinia ja suomenkie-

listä rap-musiikkia. Tämä pystyttiin toteuttamaan äänentoistolaitteen bluetooth-toimin-

non avulla. Nuoret kertoivat musiikin olevan heille tärkeää, ja halusivat soittaa itselleen 

mieleistä musiikkia ja opettaa oman kotimaansa tansseja tanssitunnin ohjaajalle. 

Tanssitunnin kestoksi oli määritelty 60 minuuttia, mikä tuntui olevan osalle nuorista pitkä 

aika. Tanssituntia seurasi sivusta aktiivisesti 3 nuorta, ajoittain useampiakin. Lähes 

kaikki nuoret osallistuivat kuitenkin toimintaan. Pyrimme osallistamaan sivustakatsojia 

toimintaan nimeämällä aina yhden nuorista DJ:ksi, “tiskijukaksi”. DJ oli vastuussa ää-

nentoistosta ja sai valita tunnilla tanssittavan musiikin. Muutama nuori tuntui pitävän 

tästä vaihtoehdosta enemmän kuin itse tanssimisesta. Kaikki näyttivät nauttivan tunnilla 

soitetusta musiikista, ja tutun kappaleen soidessa nuoret taputtivat käsiään yhteen ja 

hurrasivat. 

  

Huomattuamme, kuinka hyvin nuoret heittäytyivät mukaan toimintaan, päätimme toteut-

taa kaksi improvisaatioharjoitusta tunnin lopuksi. Pyysimme nuoria muodostamaan 

“tanssiringin”. Ensimmäisessä harjoituksessa pyysimme nuoria keksimään “oman liik-

keen “. Halukkaat näyttivät jokainen vuorollaan “oman liikkeensä”, jonka opettivat koko 

ryhmälle. Liikettä harjoiteltiin yhdessä ryhmänä. Toinen harjoitus koostui vapaasta tans-

sista, johon nuoret saivat valita itse haluamansa musiikin. Halukkaat tanssivat vuorollaan 

keskellä rinkiä valitsemaansa musiikkiin joko yksin, pareittain tai ryhmissä. Harjoitukseen 

osallistujat saivat liittyä tanssiin vapaasti mukaan. Kaikki eivät uskaltautuneet tähän har-

joitukseen mukaan, mutta suurin osa tuli kuitenkin muodostamaan rinkiä ja kannusta-

maan tanssijoita. Improvisaatioharjoitusten avulla nuoret saivat itse vaikuttaa tanssitun-

nin toimintaan, niin liikkeisiin kuin musiikkiin. Monet halusivat tässäkin osiossa opettaa 

oman kotimaansa perinnetansseja. Arabimaiden musiikin lisäksi  nuoret halusivat kuulla 

amerikkalaista rap-musiikkia. 

  

Tunnin päätteeksi pidimme vielä lyhyen loppuvenyttelyn. Pidimme tärkeänä, että nuoret 

hahmottavat tanssitunnin rakenteen (alkulämmittelyt - tanssiliikkeiden harjoittelu - muut 

harjoitteet - loppuvenyttely) jatkotunteja ajatellen. Venyttelytuokion jälkeen keräsimme 

osallistujilta suullisen palautteen avoimen keskustelun kautta. 

  

10.2 Toinen tunti 
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Toiselle tanssitunnille osallistui 16 nuorta, joista noin puolet oli osallistunut edellisen vii-

kon toteutukseen. Osallistujista 14 oli poikia ja 2 tyttöjä. Poikia oli siis jälleen huomatta-

vasti enemmän. Nuorista suurin osa oli kotoisin Afganistanista, mutta osa myös Iranista 

ja Irakista, Somaliasta. 

  

Tunnilla oli paljon uusia osallistujia, joten esittelimme itsemme koko ryhmälle ja ker-

roimme, millaista tanssia oli luvassa. Edelliskerralle osallistuneet nuoret kertoivat uusille 

osallistujille, millaista tanssia katutanssi on ja millaiseen musiikkiin sitä tanssitaan. Muu-

tama nuori totesi, ettei yleensä kuuntele hiphop-musiikkia, mutta on valmis kokeilemaan 

tanssimista. Kysyttäessä nuoret kertoivat kuuntelevansa kaikenlaista musiikkia, mutta 

nauttivansa erityisesti kotimaansa musiikista. Nuoret tunsivat toisensa hyvin kuten edel-

liselläkin tanssitunnilla, ja mukana tanssimassa oli yksi Espoon ryhmäkodin ohjaajista.  

  

Aloitimme tanssitunnin alkulämmittelyllä. Huomasimme jo tässä vaiheessa tuntia, että 

osa nuorista viihtyi paremmin katsojan kuin osallistujan roolissa. Suurin osa nuorista oli 

mukana tanssimassa koko alkulämmittelyn ajan, jonka jälkeen moni siirtyi sivulle katso-

maan toimintaa. Alkulämmittelyn jälkeen siirryimme opettelemaan hiphopin perusteita. 

Mukana tanssimassa oli vaihdellen 5–14 nuorta. Kaksi nuorta katsoi sivusta koko toimin-

nan ajan. Tunnin loppua kohden nuorilla esiintyi vaikeuksia keskittyä. Osallistujista in-

nokkaimmat 5–6 nuorta olivat mukana tanssimassa koko 60 minuutin ajan. 

  

Tunnin loputtua keräsimme nuorilta suullisen palautteen. Palautteen keruu osoittautui 

haastavaksi, sillä vain yksi nuorista puhui auttavasti englantia. Kyseinen nuori toimi kui-

tenkin parhaan mahdollisen kykynsä mukaan tulkkina palautetta kerättäessä. Pyysimme 

myös Espoon ryhmäkodin ohjaajalta suullisen palautteen tanssitunnista, joka osoittautui 

positiiviseksi.  

  

10.3 Kolmas tunti 
  

Kolmannen tanssitunnin toteutus ei onnistunut, sillä Espoon ryhmäkodin ohjaajat eivät 

olleet tietoisia siitä, että tanssitunti pidettäisi kyseisellä viikolla normaalisti. Edellisen vii-

kon tanssitunti oli jouduttu perumaan, sillä tanssinopettaja oli sairastunut. Olimme yhtey-

dessä ryhmäkotiin ja sovimme tanssitunnin pitämisestä seuraavalla viikolla. 
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10.4 Neljäs tunti 
  

Neljännelle ja viimeiselle tanssitunnille osallistui vain yksi nuori. Nuori kertoi ennen tans-

situnnin alkamista käyneensä tunnollisesti syksyn jokaisella tunnilla ja haluavansa tans-

sia jatkossa useammin kuin kerran viikossa. Nuori kertoi yrittäneensä suostutella useaan 

otteeseen ryhmäkodin muitakin poikia osallistumaan toimintaan, mutta pojat olivat to-

denneet olevansa joko liian väsyneitä koulun jälkeen tai harrastavansa mieluummin jal-

kapalloa kuin tanssia. Nuori totesi, ettei häntä haittaa tulla yksin tunneille, ja näytti naut-

tivan aikuisen läsnäolosta ja välittömästä huomiosta. Nuori harmitteli, että tunnit olivat 

vain kerran viikossa, mutta kertoi innoissaan, että ryhmäkodista nuoren omaohjaaja oli 

järjestänyt hänelle paikan katutanssikerhossa, joka toimii Espoon Matinkylässä. Näin 

hän pääsee jatkossa tanssimaan useammin kuin kerran viikossa. 

  

Tunti aloitettiin alkulämmittelyllä, jonka jälkeen siirryttiin motoriikka- ja koordinaatiohar-

joituksiin. Koordinaatio- ja motoriikkaharjoitusten jälkeen siirryimme nuoren pyynnöstä 

koreografia(tanssisarja)osuuteen, jonka jälkeen pidimme loppuvenyttelyt. Yhden nuoren 

ohjaaminen oli huomattavasti helpompaa kuin kuudentoista nuoren. Yhtä nuorta ohja-

tessa voi keskittyä niihin asioihin, jotka nuori kokee yksilönä haastaviksi tanssimisessa, 

ja tehdä niitä asioita tunnilla, joista kyseinen nuori nautti. Yksilöohjaus toimi keinona taata 

nuorelle onnistumisen kokemuksia tanssin oppimisen ohella. Kyseisen nuoren kanssa 

tunti eteni sujuvasti ja mutkitta osittain myös siksi, että nuoren oma motivaatio oppia 

tanssimaan oli poikkeuksellisen suuri ja nuoren englannintaito erityisen hyvä, mikä hel-

potti sekä tanssitunnin etenemistä, tuntiohjelmaan keskittymistä että palautteen saa-

mista. 

  

Katutanssitunnit innostivat kyseistä nuorta liikkumaan. Nuori koki, että tanssiminen on 

hauskaa liikuntaa ja hyvää kuntoilua ja hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät pidä esimerkiksi 

jalkapallon pelaamisesta. Nuori koki löytäneensä “oman lajinsa” ja haaveili tulevaisuu-

desta tanssinopettajana. 

  

11 Arviointi 
  

Tässä luvussa reflektoimme työtämme ja siitä saamaamme palautetta. Saamamme pa-

laute ei kokonaisuudessaan ollut kovin kattavaa. Tämä vaikeutti suuresti työmme onnis-

tumisen ja tavoitteiden toteutumisen arvioimista. 
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11.1 Osallistujien palaute 
  

Tanssitunneille osallistuneilta nuorilta saamamme palaute oli pääsääntöisesti positii-

vista. Nuoret kertoivat viihtyneensä tunneilla ja pitäneensä niistä. Työmme kannalta pa-

laute kuitenkin oli melko vajavaista. Lähinnä osallistujien heikon tai olemattoman eng-

lannin kielen taidon ja siitä johtuvan kielimuurin takia emme saaneet juurikaan toivo-

maamme syvällisempää palautetta. 

  

11.2 Ryhmäkodin ohjaajien palaute 
  

Ryhmäkodin ohjaajilta saamamme palaute oli niin ikään positiivista. Heidän mielestään 

olimme osanneet ottaa hyvin huomioon osallistujien taitotason. Heidän mukaansa 

osasimme myös huomioida, että katutanssi oli kaikille osallistujille joko täysin uusi, tai 

ainakin melko tuntematon laji. Onnistuimme pitämään tuntien sisällön aloittelijaystävälli-

senä ja etenemään tarpeeksi rauhallista tahtia, niin että pääosin kaikki pysyivät mukana 

opetuksessa. 

  

11.3 Havainnot 
 

Vaikka palautteenkeruu osoittautui haastavaksi, teimme useita havaintoja nuorista tans-

situntien aikana. Kuten aiemmin mainittu, tämä onnistui siten, että toinen opinnäytetyön 

toteuttajista toimi sivustakatsojana havainnoitsijan roolissa. Tällä tavalla toinen työn te-

kijöistä sai keskittyä itse tanssin opettamiseen ja ryhmän ohjaamiseen.  

 

Tanssitunneilla oli selkeästi huomattavissa se, että nuorten motivaatio osallistua tanssi-

tunneille oli vahvasti yhteydessä siihen olivatko nuoret kuulleet aiemmin katutanssista. 

Ensimmäisellä tanssitunnilla muutama nuori kertoi katsoneensa internetistä ja televisi-

osta musiikkivideoita, joissa olivat nähneet katutanssia. Osa näistä nuorista oli videoiden 

kautta jopa opetellut tanssimaan katutanssia oma-aloitteisesti. Nämä nuoret olivat niitä, 

jotka olivat parhaiten sitoutuneita toimintaan ja jaksoivat keskittyä lähes kokonaiset 60 

minuuttia tanssimiseen. Nämä nuoret olivat myös niitä harvoja nuoria, jotka osallistuivat 

useammalle kuin yhdelle tanssitunnille. Havaittavissa oli myös, että ne nuoret kenellä oli 

jo mieleinen harrastus eivät olleet yhtä motivoituneita aloittamaan uutta harrastusta kuin 

ne nuoret kenellä ei ollut harrastusta. 
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Yllämainitun lisäksi nuorten sisäistä motivaatiota opetella tanssimaan lisäsi kiinnostus 

musiikkiin. Huomasimme musiikin valinnalla olevan vaikutus siihen, kuinka moni nuori 

tahtoi osallistua toimintaan. Musiikin valinnalla oli myös yhteys siihen, kuinka pitkään 

nuoret jaksoivat keskittyä harjoituksiin. Havaintojemme mukaan nuoret jaksoivat keskit-

tyä toimintaan parhaiten silloin, kun saivat itse vaikuttaa tanssitunnilla soitettuun musiik-

kiin. Tällä tavalla myös ne nuoret ketkä eivät olleet innoissaan itse tanssimisesta saivat 

mahdollisuuden osallistua toimintaan valitsemalla tanssijoille tanssittavan musiikin. 

 

Nuorten valitsemaan musiikkiin kuului niin arabialaista, suomalaista kuin amerikkalaista 

musiikkia. Nuorille oli tärkeää saada jakaa asioita liittyen omaan kulttuuritaustaansa ja 

halusivat opettaa tanssinopettajalle ja muille nuorille kotimaansa perinnetansseja ensim-

mäisellä tanssitunnilla. Yhtälailla nuoret olivat kuitenkin kiinnostuneita suomalaisesta 

kulttuurista ja kyselivät tanssinopettajalta hänen kulttuuritaustasta, koulutuksesta ja lem-

pimusiikista.  

 

Havaintojemme perusteella voidaan todeta, että kulttuuritaustasta riippumatta nuoriso-

kulttuurien välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Tietyt artistit ja tanssit ovat levinneet nuorten 

suosioon internetin ja musiikkivideoiden kautta. Voidaan todeta, että tanssi ja musiikki 

toimivat yhteisenä kielenä. Toisin sanoen, tanssi ja musiikki voivat tuoda ihmisiä yhteen 

ilman yhteistä kieltä ja musiikin keinoin voidaan huomata yhtäläisyyksiä eri kulttuuritaus-

tasta tulevien ihmisten välillä. 

 

11.4 Toteutuksen arviointi ja haasteet 
  

Saamamme palautteen ja omien huomioidemme perusteella tanssituntimme onnistuivat 

hyvin. Vaikka palaute useimmiten jäikin melko kevyeksi ja vajavaiseksi, suurin osa osal-

listujista innostui ainakin ajoittain toiminnasta. On kuitenkin vaikeaa arvioida, kuinka hy-

vin opinnäytetyömme tavoitteet toteutuivat heidän kohdallaan. Voidaan kuitenkin ha-

vaita, että neljännen tanssitunnin ainoan osallistujan kohdalla tavoitteet toteutuivat aina-

kin jossakin määrin. 

  

Kyseinen nuori oli omien sanojensa ja havaintojemme perusteella kehittynyt tuntien ai-

kana paljon tanssijana. Hänen luottamuksensa omiin taitoihinsa ja osaamiseensa kasvoi 

myös silmin nähden. Samalla hän löysi lajin, josta hän innostui suuresti ja josta toivotta-

vasti jatkossa kasvaa iso osa hänen elämäänsä. Tuntiemme aikana ei hänelle juurikaan 
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päässyt syntymään uusia sosiaalisia suhteita, koska lähes kaikki muut osallistujat olivat 

hänelle ennestään tuttuja. Kuten aiemmin on mainittu, neljännellä tunnilla hän oli myös 

ainoa osallistuja. Kuitenkin mikäli hänen innostuksensa tanssiin jatkuu ja hän aloittaa 

suunnitelman mukaisesti katutanssikerhossa käymisen, hän solmii varmasti uusia sosi-

aalisia suhteita. 

  

Ehkä suurin tanssitunteja koskenut haasteemme oli tiedonkulku meidän ja ryhmäkodin 

työntekijöiden kesken. Usein kummallakin osapuolella oli hieman epätietoisuutta tuntei-

hin liittyvistä asioista ja aikatauluista. Esimerkiksi kun jouduimme perumaan yhden tun-

neista, seuraavan viikon tunnille ei saapunut ketään paikalle. Ryhmäkodin työntekijät 

olivat tulkinneet yhden tunnin perumisen niin, että tunnit oli peruutettu toistaiseksi. Lähes 

joka kerta myös tunneille saavuttiin myöhässä. Myöhästelyt vaihtelivat muutamasta mi-

nuutista noin kahteenkymmeneen minuuttiin. 

  

Vaikeudet tiedonkulussa ovat tietenkin ymmärrettäviä. Ryhmäkodin työntekijät tekevät 

kolmivuorotyötä, joten tanssitunteihin liittyviä asioita, kuten kyyditystä, hoiti usein eri 

työntekijä. Kaikki työntekijät eivät välttämättä olleet täysin perillä siitä, mitä aikaisemmin 

oli sovittu ja puhuttu. Luonnollisesti inhimillisiä virheitä sattuu myös muutenkin. Esimer-

kiksi eräällä kerralla ryhmäkodissa oli unohdettu merkitä tunti kalenteriin. Vuorossa olleet 

työntekijät eivät näin ollen tienneet tunnista. 

  

Toinen haaste oli osallistujien saaminen tunneille. Tyttöjen osuus Suomeen saapuvista 

turvapaikanhakijoista on selvästi pienempi kuin poikien, joten heitä näkyi myös vähän 

tunneilla (Valtonen 2015). Ryhmäkodin työntekijöiden mukaan poikia oli myös hankala 

saada mukaan tunneille. Usein heitä kiinnosti enemmän esimerkiksi jalkapallon pelaa-

minen kuin tanssiminen. 

  

Haastavaa oli myös se, että ryhmien koostumus vaihteli suuresti. Parhaimmillaan pai-

kalla oli kuusitoista osallistujaa, vähimmillään yksi. Tunneille osallistui myös paljon eri 

henkilöitä. Monet kävivät vain yhdellä tunnilla eivätkä tulleet enää uudestaan. Tämä se-

littynee osaltaan kiinnostuksen puutteella, mutta myös ryhmäkodin asukkaiden suurella 

ja nopealla vaihtuvuudella. Koska osallistujat olivat joka kerta lähes kokonaan uusia, jo-

kaisella tunnilla piti aloittaa alusta. Kuitenkin jokaisen tunnin oli oltava tarpeeksi erilainen, 

jotta ne, jotka kävivät säännöllisesti tunneilla, eivät turhautuisi.   

  



27 

  

Tunneilla huomasimme myös, että osallistujat eivät olleet aikaisemmin osallistuneet oh-

jattuun harrastustoimintaan. Useat tulivat tunneille vain istumaan ja keskustelemaan ys-

täviensä kanssa. Myös ohjeistukseen ja tanssiliikkeiden harjoitteluun oli ajoittain vaikea 

keskittyä. Nekin jotka osallistuivat tunneilla aktiivisemmin, puhuivat paljon keskenään ja 

myös huutelivat salin reunoilla istuville ystävilleen. 

  

Tarkoituksenamme oli kerätä osallistujilta palautetta tunneista. Tämä osoittautui kuiten-

kin erittäin vaikeaksi. Useat osallistujista eivät puhuneet lainkaan englantia. Yleensä tun-

neilla kuitenkin oli ainakin joku, joka osasi edes auttavasti englantia. Nämä henkilöt toi-

mivat tulkkeina meidän ja muiden osallistujien välillä. Tällä tavalla saamamme palaute 

jäi kuitenkin heikoksi. Palaute ei ollut rakentavaa, vaan enemmänkin “oli ihan kivaa” -

tyyppistä. Saamamme palautteen mukaan lähes kaikki nuoret tulisivat uudestaan mu-

kaan tanssitunneille. Uusia sosiaalisia suhteita nuoret eivät tanssitunneilla kuitenkaan 

solmineet, sillä osallistujat tunsivat toisensa ennestään. 

  

Kielimuuri vaikeutti suuresti myös tuntien ohjaamista. Suuri osa ohjauksesta tapahtuikin 

esimerkkiä näyttämällä ja elekielellä. Tästä johtuen osallistujille oli usein hieman epäsel-

vää, mitä pitäisi tehdä ja miten tietyt tanssiliikkeet tulisi suorittaa. Ensimmäisellä tanssi-

tunnilla nuoret olivat selvästi kiinnostuneita tanssimisesta ja hyvin yhteydessä oman 

maansa tanssikulttuuriin ja musiikkiin. Tämä helpotti ohjausta, sillä nuorten motivaatio 

tanssia oli suuri ja tanssiminen ennestään heille tuttua, vaikkakaan ei harrastustoiminnan 

muodossa. Tällöin yhteisen kielen löytäminen ei ollut niin tärkeässä roolissa kuin esimer-

kiksi toisella tunnilla, jolloin tanssiminen oli monelle nuorelle täysin vierasta. 

 

Ohjausta helpotti myös se, että ryhmäkodista osallistui tunneille yksi tai useampi ohjaaja. 

Ohjaajat olivat tärkeässä roolissa innostamassa nuoria tanssimaan. Ohjaajien innostus 

ja mukanaolo tunneilla madalsi nuorten kynnystä osallistua toimintaan.  

  

12 Pohdinta 
  

Idean opinnäytetyömme aiheeseen saimme siitä, että toinen opinnäytetyön tekijöistä 

työskenteli Tanssi ei katso taustaa -hankkeessa tanssinopettajana. Ajattelimme aiheen 

sopivan hyvin sosiaalialan opinnäytetyöhön. Myös Tanssi ei katso taustaa -hankkeen 

projektipäällikkö kertoi toivoneensa sosiaalialan opiskelijoiden opinnäytetyötä hank-

keesta. Lisäksi vuonna 2015 alkanut ja otsikoihin noussut Euroopan pakolaiskriisi teki 
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työn aiheesta erittäin ajankohtaisen. Kun vuoden 2015 aikana Suomeen saapui lähes 

yhdeksänkertainen määrä turvapaikanhakijoita edelliseen vuoteen verrattuna (Sisämi-

nisteriö 2016), on selvää, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamiseen on 

tarpeellista lisätä resursseja ja kehittääuusia toimintatapoja.  

 

Erityisesti nuorten turvapaikanhakijoiden kohdalla katutanssi on mielestämme erinomai-

nen tapa edistää heidän kotoutumistaan. Moni tunneille osallistuneista nuorista kuunteli 

rap-musiikkia ja tiesi ennestään, millaista tanssia katutanssi on. Katutanssin kerrotaan-

kin olevan turvapaikanhakijoille helposti lähestyttävä laji, sillä idoleihin ja esikuviin on 

helppo samastua. Monien menestyneiden katutanssijoiden juuret ovat Afrikassa, Lähi-

Idässä sekä Aasiassa, ja katutanssin yhdysvaltalaiset kehittäjät ovat pääosin afroame-

rikkalaisia. (Maahanmuuttovirasto 2015.) Katutanssi ja siihen liittyvät rap- ja hiphop-mu-

siikin genret ovat siis levinneet maailmanlaajuisesti nuorten suosioon ja tehneet lajista 

monista eri kulttuureista lähtöisin oleville nuorille helposti lähestyttävän. 

  

Kontaktit kantasuomalaisiin ikätovereihin olisivat turvapaikanhakijanuorille kotoutumisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Mielestämme olisi kuitenkin suotavaa, että tämän kal-

taista toimintaa jatkossa kehitettäessä ja toteutettaessa mukaan saataisiin myös kan-

tasuomalaisia nuoria. Vaikka Tanssi ei katso taustaa -hankkeen tunneille kantasuoma-

laiset olivatkin tervetulleita, ei heitä ainakaan järjestämillämme tunneilla näkynyt. Käsi-

tyksemme mukaan tunteja ei myöskään erityisemmin markkinoitu kantasuomalaisille 

nuorille. 

 

Tämän kaltaisten hankkeiden kannalta olisi myös hyvä, jos osallistujat saataisiin sitoutu-

maan toimintaan paremmin. Tunneilla ei pääse syntymään jatkuvuutta, jos lähes kaikki 

osallistujat vaihtuvat tunnista toiseen. On myös vaikea toteuttaa suurempia ja kunnian-

himoisempia projekteja, jos vain yksi osallistuja osallistuu kaikille tunneille. Samalla on 

kuitenkin pidettävä mielessä, että tuntien sisällön tulee olla tarpeeksi vaihteleva toimin-

taan sitoutuneiden mielenkiinto säilyy. 

 

Osallistujien vaihtuminen on kuitenkin väistämätöntä, sillä vastaanottokeskusten ja ryh-

mäkotien asukkaiden vaihtuvuus on suurta. Myös turvapaikanhakijoiden moninkertaistu-

nut määrä Suomessa vaikuttaa puolestaan osallistujien vaihtuvuuteen. Lähes jokaisella 

tanssitunnilla oli osallistujia, jotka olivat saapuneet Suomeen vasta muutama päivä en-

nen tanssituntia. Jatkossa olisi hyvä keksiä keino, jolla saadaan aiemmin tunneille osal-

listuneet turvapaikanhakijat osallistumaan tunneille, vaikka he olisivatkin muuttaneet jo 
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pois ryhmäkodista pitempiaikaiseen asumismuotoon. Olisi tärkeää taata kaikille tunneille 

osallistuneille mahdollisuus jatkaa harrastusta, vaikka heidän olosuhteensa Suomessa 

muuttuisivat. Harrastustoiminnan jatkuvuus on tärkeää niin kotoutumisen ja osallisuuden 

kuin sosiaalisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen kannalta. Haasteena tässä on ta-

voittaa ryhmäkodin ulkopuolella asuvat osallistujat.  

  

Opinnäytetyöprosessimme on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Tarkempi tutustuminen 

opinnäytetyössämme käsiteltäviin aiheisiin on ollut antoisaa ja hyödyllistä. Työmme ai-

kana olemme oppineet paljon eri kulttuureista, niiden tavoista ja erityisesti musiikista. 

Opimme paljon myös eri maiden tanssikulttuureista, sillä nuoret halusivat jakaa koti-

maassaan opittuja tansseja. Oli mielenkiintoista havaita samankaltaisuuksia nuorisokult-

tuureissa turvapaikanhakijanuorten kotimaissa ja Suomessa. Nuoret tunsivat ja pitivät 

ainakin osittain samoista artisteista, jotka ovat myös kantasuomalaisten nuorten keskuu-

dessa suosittuja.  

 

Työelämänyhteistyökumppanina Suomen Katutanssiliitto ry oli meille mieluinen. Saimme 

vapaat kädet tuntien sisällön suunnitteluun sekä kaiken tarvitsemamme tuen. Suomen 

Katutanssiliitto järjesti toiminnalle tilat ja tarvittavat välineet kuten äänentoiston. Keskus-

telimme opinnäytetyömme toteutuksesta myös hankkeen projektipäällikön sekä projek-

tikoordinaattorin kanssa, jotta saisimme käsityksen siitä, miten työmme hyödyttäisi han-

ketta parhaiten.  

 

Vaikka hankkeen toiminta lakkautettiin joulukuussa 2015, hanke toimii hyvänä esimerk-

kinä siitä, millaisia kotoutumistoimenpiteitä voidaan jatkossa kehittää turvapaikanhaki-

joille. Luovien menetelmien käyttö mahdollistaa yhteyden luomisen ilman yhteistä kieltä. 
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Tutkimussuunnitelma: 
Osallistavaa tanssia turvapaikanhakijoille Tanssi ei katso taus-
taa-hankkeessa 
 
Matleena Huovio 
Lauri Mattila 
Sosiaaliala, Metropolia AMK 
 

Lähtökohdat ja relevanssi 
 
“Tanssi ei katso taustaa” on Suomen Katutanssiliitto Ry:n ja vastaanottokeskusten yh-
teistoiminnalla käynnistetty kolmivuotinen (2015-2017) hanke. Toiminta alkoi huhti-
kuussa 2015 kaikissa Suomen vastaanottokeskuksissa, Kajaania lukuunottamatta. Ka-
tutanssiliiton ja vastaanottokeskusten yhteistyö sai alkunsa keväällä 2014 järjestetyllä 
Terveyttä tanssista-kiertueella. Kiertueella turvapaikanhakijoille annettiin mahdollisuus 
tutustua yhden päivän ajan erilaisiin katutanssityyleihin. Hanke on pääasiallisesti suun-
nattu nuorille, mutta ketään ei jätetä ulkopuolelle. Mikäli aikuiset haluavat osallistua 
tunneille, he ovat tervetulleita. (Maahanmuuttovirasto, 2015.)  
 
Katutanssiliiton puheenjohtaja Jouni Janatuinen kertoo haluavansa tänä vuonna (2015) 
tarjota turvapaikanhakijoille ympäri Suomea pysyvämpää toimintaa, joka tarjoaa turva-
paikanhakijan arkeen jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Katutanssiliitto on palkannut kautta 
maan 15 katutanssinopettajaa, jotta säännöllisten tanssituntien pitäminen ympäri Suo-
mea olisi mahdollista. Janatuinen kertoo myös, että opettajavalinnoissa on käytetty 
tarkkaa harkintaa, sillä hankkeen opetustehtävät poikkeavat huomattavasti tavallisesta 
tanssinopetuksesta kerho- ja tanssikoulutoimintana. Mahdollisen kielimuurin lisäksi 
haasteita tuo opettajille opetuksessa se, etteivät kaikki oppilaat ole välttämättä tottu-
neet ohjattuun toimintaan tai viikottaistoiminnan aikatauluttamiseen. (Maahanmuuttovi-
rasto, 2015.) 
 
Katutanssin kerrotaan olevan turvapaikanhakijoille helposti lähestyttävä laji, sillä idolei-
hin ja esikuviin on helppo samaistua. Euroopassa menestyneiden huipputanssijoiden 
juuret ovat usein Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa. Katutanssin yhdysvaltalaiset ke-
hittäjät ovat myös pääosin afroamerikkalaisia. (Maahanmuuttovirasto, 2015.) 
 
Opinnäytetyömme on monimuotoinen ja toteutetaan osana Tanssi ei katso taustaa-
hanketta. Hanke on vielä kehittymisvaiheessa, jonka takia kehittämistyö on tärkeää. 
Kehittämistyönä toimii tässä tapauksessas opinnäytetyömme. Hankkeeseen osallistu-
vien turvapaikanhakijoiden näkemys hankkeen toiminnasta on tärkeä selvittää, jotta toi-
mintaa voidaan kehittää. Tämä on osa-alue johon pyrimme opinnäytetyössämme kes-
kittymään. 
 
Vuonna 2014 turvapaikkaa haki Suomesta yhteensä 3651 henkilöä. Vuonna 2013 luku 
oli 3238 ja vuonna 2012 3129. (Pakolaisneuvonta Ry, 2014.) Vuosi vuodelta turvapai-
kanhakijoiden määrä on ollut nousussa. Maahanmuuttoviraston uusimman arvion mu-
kaan seuraavan 12 kuukauden aikana on mahdollista että Suomeen saapuu jopa 15 
000 uutta turvapaikanhakijaa. Tällä hetkellä Suomesta on hakenut turvapaikkaa jo yli 
6300 henkilöä, joka on viime vuosiin nähden huomattavasti suurempi määrä. Viime 
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viikkoina turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen noin 600 viikossa. (Maahanmuut-
tovirasto, 2015.) Mikäli arvio pitää paikkansa, on keksittävä keinoja edistää turvapai-
kanhakijoiden kotoutumista. harrastetoiminta saattaa olla yksi näistä keinoista. 
 

Tutkimuksen tavoitteet 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on Suomen Katutanssiliitto Ry:n Tanssi ei katso taustaa-
hankkeen toiminnan kehittäminen. Suunnittelemme ja toteutamme kolme tanssituntia, 
joita havainnoimme sosiaalialan näkökulmista.  
 

Keskeiset käsitteet  
 
Keskeisiä käsitteitä työssämme ovat  
 
turvapaikanhakija 
“Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikanhakijan 
pakolaisuus todetaan vasta hakemuksella annetulla päätöksellä, joten tulisi välttää pa-
kolainen sanaa ennen kuin päätös on annettu” (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 
2002.) 
 
monikulttuurisuus 
“Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa. Moni-
kulttuurisuuden rinnalla käytetään käsitteitä monietninen ja monikansallinen.” (Helsin-
gin kaupungin sosiaalivirasto, 2002.) 
 
kotoutuminen 
“Prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen 
ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja kehittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteen 
liittyviä tärkeinä pitämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää myös sopeutumista sekä 
vähemmistöltä että valtaväestöltä.” (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 2002.) 
 
osallisuus 
Osallisuus on laaja termi, johon kuuluu useita ulottuvuuksia. Yhteisön tasolla osallisuus 
tarkoittaa esimerkiksi yhteisön jäsenten arvostuksena, heidän välisenä tasavertaisuu-
tena ja luottamuksena, kuin myös mahdollisuuteen vaikuttaa yhteisön sisällä. Yhteis-
kunnan tasolla osallisuus tarkoittaa esimerkiksi tasavertaiseen mahdollisuuteen asun-
toon, koulutukseen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen, toimeentuloon ja työhön. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
 
taidelähtöisetmenetelmät 
“Taidelähtöiset menetelmät ovat yleiskäsite monenlaiselle työskentelylle ja eri taide-
muodoille. Menetelmillä pyritään vaikuttamaan tai saamaan muutosta aikaiseksi osallis-
tujien ajattelussa ja toiminnassa. Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan osallistujien 
kanssa tehdä yhdessä taidetta tai menetelmiä voidaan soveltaa välineellisesti muissa 
konteksteissa.” (Taika-hanke, 2008-2013.) 
 
harrastetoiminta 
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Teoreettiset taustat 
 
Teoriapohjana käytämme työssämme osallisuutta. Osallisuus on laaja termi, johon kuu-
luu useita ulottuvuuksia. Yhteisön tasolla osallisuus tarkoittaa esimerkiksi yhteisön jä-
senten arvostuksena, heidän välisenä tasavertaisuutena ja luottamuksena, kuin myös 
mahdollisuuteen vaikuttaa yhteisön sisällä. Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa 
esimerkiksi tasavertaiseen mahdollisuuteen asuntoon, koulutukseen, sosiaalisiin suh-
teisiin, terveyteen, toimeentuloon ja työhön. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
 
Tarkastelemme työssämme harrastetoiminnan (tanssin) ja osallisuuden välistä yh-
teyttä. Kartoitamme millainen vaikutus tanssiharrastuksella on nuoren kokemaan osalli-
suuteen. 
 
Keskitymme työssämme myös kotoutumiseen. Tanssi ei katso taustaa hankkeen ta-
voitteena on siirtyä kotouttamisesta kotoutumiseen. . Tällä tarkoitetaan sitä, että kotou-
tumisprosessi aloitetaan heti siitä hetkestä, kun astutaan rajan yli. (Maahanmuuttovi-
rasto, 2015.) Sekä työmme toiminnallisessa osuudessa että palautteenkeruu osiossa 
analysoimme harrastetoiminnan vaikutusta nuoren kotoutumiseen. 
 

Kehittämistehtävä 
 
Työmme tarkoituksena on kehittää Tanssi ei katso taustaa-hankkeen toimintaa. Kartoi-
tamme miten toiminta vaikuttaa nuoren turvapaikanhakijan osallisuuden kokemukseen 
ja kotoutumiseen. Työn avulla saadaan yleiskäsitys siitä, mitä tanssinopetuksessa tu-
lee ottaa huomioon sosiaalialan näkökulmasta kun työskennellään turvapaikanhakijoi-
den kanssa. Toiminta on haastavaa monella tapaa, jonka takia palautteen kerääminen 
on tärkeää. Näin tiedostamme mitkä asiat toimivat opetuksessa ja mitkä eivät.  
 

Tutkimusasetelma 
 
Menetelmät ja aineiston hankinta 
 
Toteutamme monimuotoisen opinnäytetyömme taidelähtöisten menetelmien avusta-
mana. Tässä tapauksessa menetelmänämme on katutanssi. Kokonaisuudessaan jär-
jestämme kolme 60 minuuttia kestävää tanssituntia osana Tanssi ei katso taustaa-han-
ketta. Tunnille osallistuvat nuoret ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisesti. 
 
Jokaisen tanssitunnin jälkeen keräämme osallistujilta suullisen palautteen. Koska useat 
nuorista eivät puhu suomea ja vain vähän englantia, käytämme apuna selkokieltä ja yk-
sinkertaistettuja kyllä/ei kysymyksiä. Tanssitunneilla on kuitenkin mukana myös nuoria, 
jotka osaavat hyvin englantia. Hyödynnämme näitä nuoria tulkkausapuna, mikäli sitä 
tarvitaan. Tunneilla on osallistujia joilla on sama äidinkieli, joka helpottaa tulkkausta 
huomattavasti.  
 

Aikataulu 
 
Etenemme työssämme kiireellisellä aikataululla. Tavoitteenamme on toteuttaa tanssi-
tunnit Kasavuoren yläasteen koululla keskiviikkoisin kello 17.00-18.00 viikoilla 37, 38 ja 
39.  
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Tanssitunnin toteutussuunnitelma 
 
Tanssitunnin toteutuksen suunnittelussa on otettu huomioon, ettei valtaosa osallistu-
jista ole aikaisemmin osallistunut ohjattuun liikuntaan tai muuhun ohjattuun toimintaan. 
Tanssitunnin ohjauksessa on käytettävä mahdollisen kielimuurin takia puhutun selko-
kielen (suomi ja englanti) lisäksi paljon kehonkieltä, jotta tunti etenee sujuvasti. Tanssi-
tunnit toteutetaan Kasavuoren yläasteen koulun liikuntasalissa.  
 
Tunnin tavoitteena ei ole ainoastaan tanssitaidon kehittäminen, vaan myös vuorovaiku-
tussuhteiden luominen ja toisiinsa tutustuminen. Osallistuminen harrastetoimintaan voi 
parhaimmillaan luoda uusia ystävyyssuhteita, edistää osallisuutta ja helpottaa nuoren 
kotoutumisprosessin alkua. 
 
Tanssitunnin tavoitteena on: 
 

1. Toisiinsa tutustuminen (Ohjaajat ja nuoret, nuoret keskenään) 
2. Osallistuminen tunnille ja sitä kautta osallisuuden kokemus. 
3. Ohjattuun liikuntatoimintaan tutustuminen. 
4. Tanssin ilo, tätä kautta yhdessä tekeminen. 
5. Palautteen keruu ja toiminnan kehittäminen. 

 
Kokonaisuudessaan tanssitunti kestää 60 minuuttia. Tunti koostuu alkulämmitelystä, 
koordinaatio- ja liikuntaharjoitteista, katutanssinperusteisiin tutustumisesta musiikin ja 
liikkeen keinoin, sekä loppuvenyttelystä. 60 minuuttia saattaa olla pitkä aika nuorelle 
joka ei ole koskaan osallistunut ohjattuun liikuntaan, joten tunneilla on syytä käyttää 
luovuutta ja monipuolisia harjoituksia. Tunnin etenemisessä otetaan huomioon nuorten 
sopeutuminen tunnin toimintaan. Suunnittelemme tunnille monipuolisesti erilaisia har-
joituksia liittyen liikuntaan, koordinaatioon ja musiikkiin. Tanssi ei katso taustaa-hank-
keen viralliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Osa nuorista ei kuitenkaan puhu 
kumpaakaan, jonka takia kehonkielen ja selkokielen käyttö on tunnilla tärkeässä roo-
lissa. 
 
 

Opinnäytetyöstämme ei aiheudu kustannuksia. 
 
 

Lähteet 
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