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1 JOHDANTO 
 

 

Suomesta hakee vuosittain turvapaikkaa tuhansia pakolaisia. Vuosina 2015-

2016 tuo luku oli yhteensä 38 127. Heistä 3425 oli alaikäisiä vailla huoltajaa.  

Heistä lähes poikkeuksetta suurin osa on poikia. Maahanmuuttoviraston tilasto-

jen mukaan alaikäisistä yksintulleista turvapaikanhakijoista Afganistanilaisia on 

ollut kaikkia muita maita enemmän, yhteensä 109 henkilöä vuonna 2016. Vuon-

na 2015 Suomeen saapui yksin 1915 nuoria afgaania. Vertailun vuoksi Syyrias-

ta saapui vuonna 2016 97 alaikäistä yksin ja Irakista 65 henkilöä. (Maahan-

muuttovirasto 2017.)  

 

Suomeen yksintulleiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisprosessi on käytän-

nössä sama kuin aikuisilla. Ensin haetaan turvapaikkaa. Sen aikana nuoren 

taustat tutkitaan ja alaikäisyys varmistetaan lääketieteellisillä kokeilla. Proses-

sissa vierähtää helposti useampi kuukausi, jopa vuosi, eikä takeita turvapaikan 

saannista välttämättä ole. Yleensä alaikäisille myönnetään turvapaikka mutta 

odottaminen ja epäily käy nuorten voimille. Heidän on hankala motivoitua opis-

kelemaan tai pohtimaan tulevaisuutta, kun kokoajan kytee pelko kielteisestä 

päätöksestä. Nuorten mielessä on paljon huolia tulevaisuudesta ja omasta per-

heestä.  

 

Kotouttamisprosessi etenee tietyn kaavan mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa 

alle 18-vuotiaat nuoret sijoitetaan tukiasumisyksikköön odottamaan päätöstä 

turvapaikansaannista. Saatuaan oleskeluluvan, nuoret asuvat ryhmäkodissa. 

Siellä nuoret tähtäävät itsenäistymiseen. He kokkaavat itse ja heille neuvotaan 

miten hakemuksia täytetään ja puheluita soitetaan. 

 

Tukiasumisyksikössä työskentelee palkattuja ohjaajia ja sairaanhoitaja. Työnte-

kijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ohjaajan tehtävä on huolehtia 

poikien koulunkäynnistä, harrastuksista ja arjen sujumisesta. Hän tuottaa kuu-

kausikoosteen poikien arjesta kuukausittain sosiaalitoimistolle ja on tarvittaessa  

yhteydessä kouluun. Nuori ja ohjaaja sopivat tapaamiset kunnan sosiaalityönte-

kijän kanssa, jossa seurataan nuoren kehitystä ja kasvua. Jos nuori haluaa olla 

yötä kaverinsa luona, on sosiaalityöntekijän saatava kaverin vanhempien yh-
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teystiedot ja ohjaajan on käytävä katsomassa että paikka on turvallinen. Aina 

nuoret eivät ilmoita. Silloin  ohjaajan on ilmoitettava poliisille asiasta 48 tunnin 

sisään sekä lähetettävä viesti sosiaalityöntekijälle nuoren yöllisestä poissaolos-

ta. Turvapaikanhakuvaiheessa, jos nuori katoaa yöllä, herää huoli siitä onko 

nuori lähtenyt maasta. Tällaisiakin tilanteita on ollut tilaajamme taholla. Nuori 

pelkää jäävänsä vaille turvapaikkaa Suomessa, ja päättää lähteä toiseen maa-

han. Tämä tapahtuman kulku kuvaa sitä turvaverkkoa, joka alaikäisiä turvapai-

kanhakijoita ympäröi. Alla olevassa kaaviossa on esitetty ne kolme päätahoa, 

jotka vastaavat nuoresta, tämän ollessa maassa ilman vanhempiaan tai muita 

huoltajia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 1: Nuoren turvaverkko  

 

Ohjaaja siis huolehtii nuoren arjesta, on läsnä aamusta iltaan. Hän seuraa kou-

lunkäynnin etenemistä yhteistyössä opettajien kanssa. Edustaja hoitaa nuoren 

virallisia asioita kuten pankkiasioiminen, maahanmuuttovirastokäynnit ja siihen 

liittyvien asiakirjojen hankinnat. Edustaja päättä lupa-asioista esimerkiksi kou-

luun ja eri tapahtumiin. Meidän tapahtumassamme edustajilta on esimerkiksi 

etukäteen pyydetty luvat valokuvata poikia. Edustajat eivät elä arkea yhdessä 

poikien kanssa, joten ohjaajat kirjoittavatkin heistä kuukausittain koosteen. Kuu-

kausikoosteesta käy ilmi poikien oppimia asioita, mahdollisia sairastumisia ja 

 
NUORI 

OHJAAJA 

EDUSTAJA 

SOSIAALITYÖT-
NEKIJÄ 

Nuoren turvaverkko 

VAPAAEHTOINEN  
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koulunkäynnin edistyminen ja opettajien viestit. Sosiaalityöntekijä seuraa nuo-

ren kasvua. Nuorella ei ole vanhempia maassa, joten sosiaalityöntekijä huolehtii 

heidän kehityksensä seuraamisesta samaan tapaan kuin Suomessa syntyneitä 

lapsia, joilla ei ole vanhempia tai jotka on huostaan otettu. Tulkki, ohjaaja ja 

nuori yhdessä käyvät sosiaalityöntekijän vastaanotolla, jossa käydään läpi ar-

keen liittyviä asioita ja keskustellaan poikien kotoutumisesta. Tapaamisissa voi-

daan puhua myös nuorten rahankäytöstä, käytöksestä tai muusta ajankohtai-

sesta asiasta tämän elämässä. 18-vuotta täyttäneiden kanssa käydään täysi-

ikäisyyteen liittyviä asioita läpi. Poikien tukena ovat myös vapaaehtoiset autta-

jat, jotka vievät poikia urheilemaan, elokuviin sekä erilaisiin tapahtumiin viikon-

loppuisin. Heidän kanssaan pojille välittyy tietotaitoa vapaa-ajan tekemisestä. 

Vapaaehtoiset ovat myös esimerkiksi hankkineet pojille vaatteita ja kokanneet 

suomalaista ruokaa heille. Pojat odottavat vapaaehtoisten saapumista innolla. 

He ovat onnistuneet luomaan turvallisuuden tunnetta ja jopa ystävyyttä keske-

nään. Vapaaehtoiset ovat merkittävässä asemassa poikien elämässä, ja he tu-

levat todennäköisesti olemaan jatkossakin yhteydessä toisiinsa vielä turvapai-

kanhakuprosessin loputtuakin. 

 

Poikien arki on siis viranomaisten kanssa asioiden selvittelyä, sosiaalivirastossa 

käyntejä, edustajan kanssa maahanmuuttovirastossa asiointia ja koulun käyn-

tiä. Tukiverkon eri henkilöistä ohjaajat ovat niitä tutuimpia kasvoja, joita näh-

dään päivästä toiseen, ja joilta pyydetään apua tarvittaessa. Suhde ohjaajiin voi 

kehittyä parhaimmillaan syväksi luottamukseksi, mutta kuitenkin kyseessä on 

ohjaajille työ. Tilaajamme tukiasumisyksikössä nuorilla oli hyvä luottamus ohjaa-

jiinsa, mutta arjen rutiinien seassa molemmat toteuttavat tiettyä rooliaan. Ohjaa-

jat näkevät nuoret usein hämmentyneinä, alakuloisina tai epätietoisina tulevai-

suudestaan siinä missä pojat näkevät ohjaajat virallisina työntekijöinä ja tuki-

henkilöinään. 

 

Tukiasumisyksikön ohjaajilla on sellainen käsitys nuorista, että sekä Afganista-

nissa, Turkissa että Iranissa asuessaan pojilla on ollut pelko korruptoituneesta 

poliisista. Afganistanissa poliisi on viranomainen ja toimii hallituksen alaisena, 

mutta heillä on usein heikko koulutustausta, he eivät välttämättä osaa edes lu-

kea tai kirjoittaa. He tekevät usein päätöksensä rikospaikalla oman tuntuman 

mukaan. Tällaiset käytännöt eivät ainakaan lisää turvallisuuden tunnetta. Tans-
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sin ja musiikin esittäminen on ollut sekä Afganistanissa että Iranissa kiellettyä. 

Poliisin on voinut lahjoa sallimaan juhlat, mutta se ei ainakaan ole vähentänyt 

poikien epäluottamusta virkavaltaa kohtaan.  

 

Suomessa poliisi on näyttäytynyt pojille vain joko turvapaikanhakuprosessin 

kasvottomana kyselijänä, tai tukiasumisyksikköön saapuneena vierailijana, jon-

ka tarkoitus on kenties hieman uhkaavaan sävyyn varoittaa poikia olemaan ryh-

tymästä rikoksen tielle. Mielestämme tietoa voisi jakaa myös vähemmän pelot-

tavaan sävyyn, varsinkin, kun monen nuoren aiemmat kokemukset viranomai-

sista ovat olleet huonoja.  

 

Poikien kertomukset laittomista juhlista Iranissa sekä turvapaikanhakuajan 

stressaavan arjen rikkojaksi, halusimme tarjota tilaa rennolle yhdessä ololle ja 

musiikista ja hyvästä ruoasta nauttimiselle. Mielestämme nuorilla oli tarve tavata 

muita Suomen afganistanilaisia; sekä saman ikäisiä turvapaikanhakijoita, että jo 

maassa asuvia, menestyneitä aikuisia, saadakseen uutta näkökulmaa itseensä 

ja tekemiseensä.  

 

Kotouttamisen keinona taidetta on tutkittu aiemmin esimerkiksi Lapin yliopiston 

Pro Gradu tutkielmassa Taide Kotouttaa (Pétursdóttir, 2014). Lisäksi Turun 

ammattikorkeakoulun ”Ennen olin ujo, nyt olen rohkea” hanke käytti taidetta ko-

toutumista tukevana keinona, mutta sen kohderyhmänä olivat työttömät, aikui-

set maahanmuuttajat. Tarvetta yksintulleiden pakolaislasten ja nuorten kulttuuri- 

ja taidetoiminnalle löytyy. Idea toteuttaa musiikkitapahtuma ja luontoretkipojille, 

lähti vastaanottokeskuksen tarpeesta ohjatulle vapaa-ajan toiminnalle.  

 

Kenties uusin ja ajankohtaisin omaa työtämme vastaava opinnäytetyö on vuo-

delta 2016 Emmi Rahkjärven opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutuminen – luontomene-

telmät kotoutumisen tukena. Opinnäytetyössä tarkastellaan erään tu-

kiasumisyksikön nuorten suomen kielen oppimista ja ryhmäytymistä luonnossa 

toteutettujen toimintakertojen muodossa.  Sen mukaan nuorilla on tarve oppia 

suomen kieltä, ja toive saada suomalaisia ystäviä. (Rahkjärvi 2016, 47) Suomen 

kielen oppimisen tukena, sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäävänä tekijä-

nä Rahkjärvi havaitsi luonnossa yhdessä tekemisen hyväksi keinoksi. 
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1.1 Tavoitteet 
 

Suurin osa kaikista alaikäisistä pakolaisista on poikia. Tämä opinnäytetyö onkin 

rajattu koskemaan alle 18-vuotiaita afganistanilaisia turvapaikanhakija poikia, 

jotka olivat tulleet Suomeen yksin ilman huoltajaa. Kotouttamisprosessi on pitkä 

ja monimutkainen. Nuori voi joutua odottamaan monta kuukautta ja joutua eri-

laisiin lisäselvityksiin prosessin aikana. Tämä aiheuttaa stressiä. Sen lisäksi 

pojat pohtivat omaistensa kohtaloa, heidän kontaktinsa vanhempiin ja muihin 

sukulaisiin on katkennut täysin. Erilaiset mielenterveysongelmat, kuten masen-

tuneisuus ja eri ahdistushäiriöt ovat yleisiä pakolaisilla. (Snellman ym. 2014, 

204)  

 

Tukiasumisyksikön arkea seuranneena havaitsimme, että poikien elämä on hy-

vin rajattua. Pakomatkan kokemus mielessään he odottavat turvapaikanhaku-

päätöstä ja pohtivat omaa sekä perheensä ja ystäviensä kohtaloita. Heillä on 

takanaan pitkä ja vaarallinen matka, jonka aikana on koettu kamalia asioita. 

Osa matkalle lähteneistä ystävistä ei koskaan selvinnyt siitä. Tuntui, että pojille 

pitäisi saada jotakin sellaista tekemistä, jossa heidän ei tarvitse pelätä ja huo-

lehtia, vaikka edes hetkeksi.  

 

Kulttuurikeskus Caisassa järjestetyn kulttuuritapahtuman sekä Vallisaari-

Suomenlinna luontoretken tavoitteina oli tarjota pojille elämys, hetki, jolloin he 

voisivat edes hetkeksi unohtaa kotouttamisprosessiin, ahdistukseen ja omaan 

tulevaisuuteen liittyvät huolensa. Pyrimme tarjoamaan tämän kokemuksen jär-

jestämällä Caisassa tapahtuman, jossa he pääsisivät kuulemaan afganistani-

laista musiikkia, syömään heidän kotimaansa ruokaa, ja tuomalla yhteen joukon 

nuoria, jotka elävät samassa tilanteessa. Kutsuimme tapahtumaan afgaaninuo-

ria yhteensä kymmenestä eri vastaanottokeskuksesta ja tukiasumisyksiköstä. 

Paikalla nuoria ohjaajineen oli yli 200. Tapahtumassa oli sellaisia nuoria, jotka 

olivat tavanneet Suomeen tullessaan, mutta käsittelyprosessin aikana olivat 

ajautuneet eri vastaanottokeskuksiin. Vallisaari-Suomenlinna kierroksella nuoret 

vietiin luonnon äärelle, tutustumaan Suomen historiaan ja vanhoihin tapoihin. 
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Tämän lisäksi tavoitteenamme oli saattaa nuoret ja heidän ohjaajansa yhteen 

tavalla, joka poikkeaa vastaanottokeskusten arjesta. Tavallisesti pojat ovat tot-

tuneet kysymään neuvoa tai tulemaan komennetuksi ohjaajiensa toimesta. Cai-

san kulttuuritapahtumalla halusimme rikkoa tämän rakenteen; kaikki saivat istua 

samaan pöytään nauttimaan yhteisestä ateriasta, tanssia ja taputtaa bändin 

tahtiin. Pojat näkivät uuden puolen ohjaajistaan ja samaten ohjaajille tarjottiin 

mahdollisuus tarkastella nuoria oman toimintansa ulkopuolelta.  

 

Kulttuuritapahtuma oli muutakin kuin hauskanpitoa. Halusimme tarjota nuorille 

tietoa heidän oikeuksista ja velvollisuuksistaan lain edessä, mutta kuulla nämä 

asiat kevyemmässä muodossa, Halusimme tarjota myös mahdollisuuden kuulla 

muita afganistanilaisia, aikuisia, jotka olivat jo kotoutuneet Suomeen. Oikeuksis-

ta ja velvollisuuksista luennoi virkapukuinen poliisipari. Afganistanilaisten elä-

mästä kertoi Suomen Afgaanijärjestö ry:n sekä Suomi-Afganistan Akatemia 

AFA ry:n edustajat. Tavoitteena oli antaa nuorille yhdistysten infon kautta kos-

ketuspintaa kansalaisvaikuttamisen keinoihin Suomessa. 

 

Afganistanin poliisia on kansainvälisesti syytetty korruptoituneeksi ja epäpäte-

väksi (Singh 2015). Vastaanottokeskuksissa vierailleet poliisit on aiemmin koet-

tu uhkaaviksi ja kovisteleviksi. Tarkoituksenamme oli näyttää poliisi ystävälli-

sessä valossa sekä antaa pojille mahdollisuus esittää omia kysymyksiä heille. 

Poliisin läsnäolo ja puheenvuoro viihteellisemmän ohjelmiston seassa oli jota-

kin, mitä pojat eivät olleet aiemmin kokeneet. Poliisi näyttäytyi ystävällisessä ja 

informatiivisessa valossa heille ensi kertaa. 

 

Tapahtumasta tehtiin myös video, joka jaettiin vastaanottokeskuksille vapaa-

seen käyttöön. Niinpä tapahtuman jälkeenkin nuoret ja ohjaajat saattoivat kat-

soa videoa yhdessä ja tarkastella omaa tekemistään sen kautta. Videon tavoit-

teena oli myös tarkoitus antaa mahdollisille uusille ohjaajille kuva nuorista, jota 

he eivät ehkä päivittäisessä työssään näe. Tarkoitus oli tuottaa tietoa turvapai-

kanhakijoista vastaanottokeskuksen ohjaajille.  

 

Retket Vallisaareen ja Suomenlinnaan oli tarkoitettu afgaaninuorille tavaksi tu-

tustua Suomen luontoon ja vanhoihin elintapoihin. Vallisaaressa opas tulkin 

avustuksella kertoi vanhoista rakennuksista ja maan käytöstä Suomessa. Retki 
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oli myös tapa saada pojat ulkoilemaan ja viettämään aikaa yhdessä vastaanot-

tokeskuksen ulkopuolella, rakentavalla tavalla. Lisäksi tavoitteena oli tarjota 

elämys merestä positiivisena asiana, eikä osana pelkojen värittämää pakomat-

kaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 2: Opinnäytetyön toimintakokeilut ja niiden tavoitteet 

 

1.2 Tilaaja ja aineisto 
 

A-Klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, 

jonka päätehtävä on päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten kun-

touttaminen. A-Klinikkasäätiö toimii puite- ja ostopalveluperiaatteella yhteistyös-

sä kuntien kanssa. Sen rahoitus perustuu suurimmalta osin Raha-

automaattiyhdistyksen tukeen. Vuonna 2015 A-Klinikkasäätiö perusti pääkau-

punkiseudulle tukiasumisyksiköitä ala-ikäisille yksin maahan tulleille pakolais-

lapsille. Tukiasumisyksikkö on Suomen lastensuojelulain mukainen sijoituspaik-

ka. Yksin maahantulleita pakolaislapsia ei siis ohjata samoihin asumistiloihin 

aikuisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Alaikäisillä nuorilla on A-Klinikkasäätiön 

TAVOITTEET 

Afganistanilaisen  
musiikin ja ruoan ilta 

Vallisaari-
Suomenlinna retki 

6. Tuottaa kokemus Suomalaises-
ta luonnosta 

7. Tarjota mielekästä tekemistä 
ulkona 

8. Antaa tietoa Suomen historias-
ta ja luonnosta 

9. Kokemus merestä muuna kuin 
uhkaavana  

 
 
 

 

1. Elämys 
2. Syventää ohjaajien ja nuorten 

ymmärrystä toisistaan 
3. Tarjota tietoa nuorten oike-

uksista ja vastuista 
4. Näyttää Suomen poliisi uu-

dessa valossa 
5. Aktiivinen kansalaisuus ja 

verkostoituminen 
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kautta määrätyt ohjaajat valvomassa ja tukemassa heidän arkeaan tu-

kiasumisyksikössä. Lisäksi heillä on omat edustajat, jotka vastaavat heidän 

lainmukaisten oikeuksiensa toteutumisesta. Edustajat toimivat eräänlaisina las-

ten huoltajina nuorten 18-vuoden ikään asti. 

 

Alun perin tilaajana toimi Kulttuurikeskus Caisa, jonne järjestimme kulttuurita-

pahtuman. Keväällä 2016 Caisan johtaja kuitenkin vaihtui, ja samalla päättyi 

yhteistyö keskuksen kanssa. Seuraavaksi tarjosimme opinnäytetyötä eräälle 

pääkaupunkiseudun tukiasumisyksikölle. Samasta yksiköstä oli nuoria musiikki-

tapahtumassa, joten tämä oli luonnollinen vaihtoehto Caisalle. Yksikön johdos-

sa tapahtui muutoksia, jonka jälkeen päädyimme vihdoin toteuttamaan opinnäy-

tetyötä A-Klinikkasäätiölle, joka tällä hetkellä omistaa kyseisen tukiasumisyksi-

kön.  

 

Aineistona opinnäytetyössä käytimme 9.4.2016 järjestetyn kulttuuritapahtuman 

havaintoja, tapahtumasta saatua palautetta niin ohjaajilta, nuorilta itseltään kuin 

mukana olleilta vapaaehtoisilta. Tämän lisäksi teetimme yksilöhaastattelut kol-

melle nuorelle. Tämän lisäksi käytimme 20.5. saatua havainto- ja haastattelu-

materiaalia luontoretkestä Vallisaareen ja Suomenlinnaan. Kulttuurikeskus Cai-

san tapahtumasta tehtiin video kaikkien osallistuneiden tukiasumisyksiköiden 

omaan käyttöön. Aineisto kerättiin havainnoimalla toimintaa ja osallistumalla 

siihen, valokuvaamalla sekä videoimalla. Palautteet kerättiin sähköpostilla ja 

suullisesti osallistujilta. Haastattelut pidettiin tukiasumisyksikön tiloissa. 

 

 

2 TIETOPERUSTA 
 

Suomessa turvapaikkaa voi hakea sellainen henkilö, jolla kotimaassaan on to-

distettavasti pelko vainotuksi tulemisesta. Prosessi on sama niin täysi-ikäisille 

kuin alaikäisillekin hakijoille. Suomessa turvapaikkahakemuksen voi jättää Si-

säministeriön alaiselle maahanmuuttovirastolle, joka käsittelee hakemukset. 

Päätös perustuu poliisin kuulusteluun, turvapaikkapuhutteluun sekä lähtömaan 

yleisen tilanteen perusteella. Turvapaikkapuhuttelussa käydään läpi hakijan ko-

ko henkilöhistoria; Miten hän on tullut maahan ja millaista reittiä pitkin. Samalla 

varmennetaan myös hakijan henkilöllisyys. Puhuttelussa selvitetään, onko pe-
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rusteltua olettaa nuoren kokeneen vainoa tai onko hänellä syytä olettaa tule-

vansa kidutetuksi tai jollakin muulla tavalla joutua ihmisoikeusloukkausten koh-

teeksi. Haastattelu tehdään tulkin välityksellä hakijan äidinkielellä. Paikalla on 

lisäksi sosiaalityöntekijä sekä nuoren edustaja. Puhuttelu nauhoitetaan. Alaikäi-

sen hakijan ikä varmennetaan erilaisilla luustoon ja hampaisiin kohdistuvilla lää-

ketieteellisillä kokeilla. Ikää on sitä vaikeampi määrittää mitä lähempänä 18 ikä-

vuotta hakija on. Epäselvissä tapauksissa toimitaan harvoin nuoren edun mu-

kaisesti, Jos hakija tulkitaan täysi-ikäiseksi, hänet siirretään vastaanottokeskuk-

seen muiden aikuisikäisten hakijoiden joukkoon. (Pakolaisneuvonta ry 2014) 

 

Alaikäiset turvapaikanhakijat ohjataan ensin tukiasumisyksikköön, joissa he 

odottavat päätöstä. Tuona aikana heillä ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvan 

takaamiin oikeuksiin esimerkiksi hammaslääkärikäynteihin tai lähes välttämät-

tömiin mielenterveyspalveluihin. Kaikki tarvittavat maksulliset palvelut kuten 

lääkärikäynnit ja matkat, kustannetaan tukiasumisyksikön kautta. Haku aikana  

aikuinen hakija voi nostaa vastaanottorahaksi kutsuttua toimeentulotukea. Ala-

ikäisen hakijan kaikki kustannukset korvataan. (THL 2016.) 

 

Turvapaikan saatuaan alaikäisille hakijoille määritetään kotikunta ja heidät ohja-

taan lastensuojelulain mukaiseen ryhmäkotiin asumaan johonkin Suomen kun-

taan. Tavoitteena on, että nuori saisi jäädä samaan kuntaan kuin missä on asu-

nut turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Aina tämä ei kuitenkaan ole mah-

dollista. Kotikunnan asukkaana nuorella on oikeus sen palveluihin. (THL 2016.) 

 

Alaikäisille turvapaikan saaneille tehdään sosiaalitoimistossa alkukartoitus. Kar-

toituksessa selvitetään nuoren kielitaito sekä mahdollinen aiempi koulutus- ja 

työkokemus ja erityistarpeet. Kartoituksen pohjalta luodaan kotouttamissuunni-

telma. Suunnitelmaan lisätään sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat nuorta ko-

toutumisessa. Voimassaolevan kotouttamissuunnitelman kanssa on oikeus ha-

kea työmarkkina- ja toimeentulotukea. (Infopankki, 2015)  

 

Ilman huoltajaa maahan saapuneille lapsille ja nuorille määrätään edustaja. 

Edustaja valvoo nuoren etujen toteutumisesta sekä nuorta koskevista juridisista 

asioista. Lisäksi tukiasumisyksiköissä nuorilla on ohjaajat, jotka huolehtivat 

nuorten päivittäisistä tarpeista ja asioinnista esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen 
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ja maahanmuuttoviraston kanssa. Suhde ohjaajiin on yleensä arkipäivän rutiini-

en ja työn teon värittämää. Ohjaajien ja nuorten välille on kuitenkin ajan saatos-

sa syntynyt tietynlainen luottamus-suhde. Pojat turvautuvat ohjaajien neuvoihin 

ja puhuvat huolistaan heille. Edustaja näyttäytyy ainakin tarkastelemamme tu-

kiasumisyksikön nuorten elämässä lähinnä virkaatoimittavana henkilönä, jonka 

kanssa ohjaajat pyrkivät parhaaseen mahdolliseen palveluun, vaikka toisinaan 

aikataulut ja yhteistyö vaatiikin ohjaajien puolelta joustoa. 

 

Kerätessämme aineistoa opinnäytetyötä varten ja järjestäessämme tapahtumia 

nuorille, A-Klinikkasäätiön tukiasumisyksikössä asui vain alaikäisiä poikia, jotka 

odottivat oleskelulupa päätöstä. Myöhemmin ne nuoret, jotka täyttivät odottaes-

saan 18-vuotta, siirtyivät vastaanottokeskukseen muiden aikuisten hakijoiden 

kanssa. Ne nuoret, joilla nyt on oleskelulupa, ja sitä kautta asuinkunta, saavat 

päättää muuttavatko omilleen vai vuokraavatko tuetunasumisen muotona huo-

neen tilaajamme tiloista yläkerrasta. Toisessa kerroksessa nuoret asuvat vuok-

raa vastaan siellä. Nuoret saavat asua näissä tiloissa 21-vuotiaaksi asti. Tu-

kiasumisyksikön kaikki asukkaat nostavat päivärahaa. Ne, jotka asuvat yläker-

rassa maksavat vuokraa asumisestaan. Vuokran maksuun he saavat asumistu-

kea. Ohjaajien tehtävä on auttaa esimerkiksi erilaisten hakemusten ja kaavak-

keiden täytössä, mutta pääpaino tekemisessä on itsenäistymiseen tähtäämi-

sessä. Pojat opettelevat esimerkiksi hammaslääkäriajan varaamista ja työha-

kemuksen täyttämistä ja opiskelevat. Ensimmäisen kerroksen pojat saavat ko-

kin valmistamaa ruokaa päivittäin, toisessa kerroksessa he tekevät ruokansa 

itse. Heillä ei ole erityisiä kotiintuloaikoja tai muita rajoituksia, mutta tu-

kiasumisyksikön henkilökunta on silti aina heidän käytettävissään.  

 

2.2 Kotoutuminen 
 

Kotoutumisella tarkoitetaan uuteen maahan asettumista ja oman paikan löytä-

mistä yhteiskunnassa. Siihen sisältyy paikallisten kontaktien luomista, uusien 

tapojen opettelua, työllistymistä tai opiskelua, asunnon hankkimista ja sosiaalis-

ten aktiviteettien harrastamista. Kotoutumisvaihe on verrattain pitkä ajanjakso, 

joka voi jatkua henkilön koko loppu iän ajan. Kotoutuminen uuteen maahan on 

erilaisia haasteita täynnä niin yhteiskunnallisesti kuin henkilökohtaisestikin. Vi-
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ralliselta kannalta Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisesta Suomessa. 

Perustietoa Suomesta ja Suomessa oleskelusta on koottu niin internetin tieto-

kantoihin kuin erilaisiin julkaisuihin ja tiedottajien toimintamuotoihin.  

Kotouttamisesta on vuonna 2011 säädetty Laissa kotoutumisen edistämisestä. 

Siinä mainitaan tavoite tasa-arvoa edistävästä - ja yhdenvertaisesta toiminnasta 

eri väestöryhmien kesken (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 §1). 

Laissa määritellään myös alkukartoituksen sisältö ja tarkoitus sekä velvoitetaan 

kotouttamissuunnitelman laatimiseen. Kotouttamissuunnitelma on laadittava 

viimeistään kolmen vuoden sisällä oleskeluoikeuden saamisesta ja se on voi-

massa vuoden. Alkukartoituksessa käydään läpi asiakkaan, tässä tapauksessa 

nuoren, valmiudet kotoutua. Siihen liittyvät hänen työllistymis- ja opiskeluvalmi-

us sekä kielikoulutuksen mahdollinen tarve. Myös muista kotouttamista tukevis-

ta toimista sovitaan alkukartoitusvaiheessa. (1386/2010 §10-12.) 

 

 

Kotoutumisessa on pitkälti kyse akkulturaatiosta, eli uuteen kulttuuriin totuttau-

tumisesta ja sopeutumisesta. Karmela Liebkind listaa viisi vaihetta, jotka jokai-

nen uuteen kulttuuriin totutteleva käy läpi. Vaiheet eivät etene teoreettisen virta-

viivaisesti, vaan henkilö käy läpi eri tunnetiloja vuosien varrella. Nuo viisi vaihet-

ta ovat Konformisuus, uppoutuminen, ristiriita, itsetutkiskelu ja bikulturalismi. 

Ensimmäisessä vaiheessa, konformisuudessa, henkilö hylkii omaa kotikulttuuri-

aan ja näkee uuden kulttuurin täydellisenä ja hyvänä. Tässä vaiheessa pyritään 

jättämään vanha kulttuuri taakse ja omaksutaan mahdollisimman paljon uuden 

kulttuurin piirteitä itseensä. Täytenä vastakohtana uppoutumisen vaihe sisältää 

valtakulttuurin kieltämistä ja omaan kotikulttuuriin täysin uppoutumisen. Tässä 

vaiheessa kaikki uusi koetaan uhkaavana, ja henkilö hyväksyy oikeana totena 

vain vanhat totutut mallinsa. Tämän vaiheen jälkeen luonnollisesti ristiriidat tule-

vat esiin. Molemmissa kulttuureissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne 

menevät jatkuvasti ristiin keskenään. Siirrytään itsetutkiskelun vaiheeseen, jos-

sa henkilö tarkastelee kriittisesti omia näkemyksiään ja suhtautumistaan sekä 

omaan kotikulttuuriinsa että uuteen valtakulttuuriin. Ideaalitapauksessa tästä 

seuraa niin kutsuttu bikulturalismin vaihe, jossa henkilö oppii arvostamaan sekä 

juuriaan, että uutta kotimaataan ja sen tapoja. (Liebkind 1994.) Luonnollisesti-

kaan nämä vaiheet eivät toteudu sellaisenaan samassa järjestyksessä, sillä 

jokaisen kotoutumisprosessi on yksilöllinen ja sen vaiheet ja tasot vaihtelevat 
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vuodesta toiseen. Jonkinlaista osviittaa Liebkindin teoria kuitenkin antaa, ja se 

vahvistaa myös näkemyksiämme pojista, jotka pikku hiljaa ovat vähentäneet 

kotimaisen musiikin kuuntelua ja nykyään kuuntelevat mieluummin amerikka-

laista rap musiikkia. 

 

John W. Berryn vuonna 1997 laatima akkulturaatio teoria lienee myös mainin-

nan arvoinen. Berryn teorian mukaan kotoutumiselle kaksi tärkeää kysymystä 

ovat, onko tärkeää säilyttää oman kulttuurin piirteitä ja onko tärkeää saada posi-

tiivinen kokemus uudesta kulttuurista. Jos oman kulttuurin säilyttäminen on tär-

keää ja uusi kulttuuri nähdään positiivisena, on näistä kahdesta johtopäätökse-

nä luontevasti integraatio eli sopeutuminen. Mikäli taas korostaa pelkästään 

oman kulttuurin piirteitä, eikä näe uudessa kulttuurissa mitään hyvää, seuraa 

separaatio eri eriytyminen. Toisena ääripäänä assimilaatiossa henkilö hylkää 

täysin vanhan kulttuurinsa, unohtaa äidinkielensä ja tapansa ja sopeutuu täysin 

valtakulttuuriin. (Berry 1997, 10) Tätäkin teoriaa on kritisoitu sanomalla, että se 

keskittyy liikaa uuden valtakulttuurin näkökulmaan, eikä ota huomioon kotoutu-

misen eri vaiheita ja nyansseja.  

 

2.3 Kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen kotouttamisessa 
 

Kulttuuritoiminnan ja taiteen hyötyjä turvapaikanhakijoiden terapeuttisena tai 

kotouttavana tekijänä on tutkittu ennestään paljon. Tässä kappaleessa esitel-

lään Suomessa ja ulkomailla tehtyjä taiteen ja kulttuurin hyödyntämisprojekteja, 

joissa pakolaislapset ja nuoret ovat olleet pääosassa. Luontoa on käytetty jon-

kin verran eri tavoin kotouttamisen keinona. Esimerkiksi Emmi Rahkjärvi tarkas-

teli luonnossa toimimista kotouttavana tekijänä opinnäytetyössään, ja havaitsi 

että pakolaisnuoret ovat kiinnostuneita tutkimaan luontoa. Yhdessä toimiessa 

suomenkielen opettelu tulee luontevaksi osaksi tekemistä. Luonnolla on Rahk-

järven mukaan myös parantavia ominaisuuksia. ”Luonnossa kelpaa sellaisena 

kuin on”, ja on helpompi unohtaa arjen vaatimukset ja huolet. (Rahkjärvi 2016, 

29.)  

 

McArdle ja Spina Australian Queenslandin teknisestä yliopistosta tutkivat kokei-

lumenetelmällä nuorten pakolaislasten suhtautumista taiteeseen. Palkkaaman-
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sa taiteilijan avulla he järjestivät normaalin opetuksen ohessa yhdeksälle ala-

kouluikäiselle, kolme tunnin kestävää taidetyöpajaa. Ryhmässä oli turvapaikan-

hakijoita muun muassa Afganistanista, Liberiasta ja Sudanista. Osa lapsista oli 

asunut Australiassa vasta muutamia viikkoja, osa pidempään. Työpajojen aika-

na lapset saivat henkilökohtaista ohjausta värien käytöstä ja heitä kannustettiin 

luovaan ja kokeilevaan ajatteluun. He havaitsivat, että lapsilla, jotka ovat koke-

neet pelkoa ja vainoa kotimaassaan, on paljon tarve ilmaista itseään ja saada 

keino käsitellä kokemuksiaan rakentavasti. Tässä taide toimi hyvänä kanavana. 

(McArdle & Spina 2007.) Pohdimme, että varsinkin alakouluikäisille vastaava 

toiminta on varmasti ollut hyödyllistä ja mukavaa, juuri kuten McArdle ja Spina 

havainnoivat tutkimuksessaan. Kyseessä oli vain lyhytaikainen kokeilu, jonka 

tavoitteena oli uuden tiedon tuottaminen. Ollakseen aidosti kotouttava tai lasten 

kehitystä tukeva, taidetyöpajoja olisi mielestämme voinut jatkaa pidempään.  

 

Pitkäjänteisempi taideterapiakokeilu löytyy muun muassa Cécile Rousseaun 

johtaman Kanadalaisen tutkimusryhmän tekemänä. He teettivät draamakasva-

tusta osana koulupäivää 136 pakolaistaustaiselle lukiolaiselle yhdeksän viikon 

ajan. Draamatyöpajoja vetivät psykologian ja draamakasvatuksen ammattilaiset 

(Rousseau ym 2007, 454). Tavoitteenaan heillä oli tutkia voiko draamakasvatus 

edistää koulumenestystä ja kasvattaa kokonaisvaltaista itseluottamusta sellaisil-

la lapsilla ja nuorilla, jotka ovat kokeneet pelkoa vainotuksi tulemisesta ja so-

dasta. Tuloksista kävi ilmi, että työpajatoiminnan johdosta nuorten, erityisesti 

poikien koulumenestys parani (Rousseau ym 2007, 462).  

 

Opinnäytetyössä vuodelta 2015 Hanna Mankonen selvitti viiden maahanmuutta-

jaksi määrittelemäänsä henkilön hyötymistä taidepajatoiminnasta. Henkilöt oli-

vat käyneet  Jyväskylän sivistyspalvelun organisoimilla Nuorten taidetyöpajoilla 

vuosina 2010-2015. Työpajalla tähdättiin nuorten aktivoimiseen sekä oman 

elämän haltuun ottoon. Tavoitteena oli nuorten työllistyminen tai opintojen aloit-

taminen. Pajalla kävijöitä oli vuosien saatossa kertynyt n. 30, mutta opinnäyte-

työssä tarkasteltiin vain viiden nuoren tilannetta. Pajoihin osallistumisen jälkeen 

jokainen haastatellusta osallistujasta oli saanut joko työn tai aloittanut uudessa 

koulussa. Pajatoiminta oli työllisyyslähtöisyyden lisäksi aktivoinut osallistujiaan 

jo pelkästään sillä, että heidän oli lähdettävä kotoa ja vietettävä aikaa sosiaali-

sessa ympäristössä. Haastatteluista kävi ilmi pajalla oppi myös suomenkieltä 
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luontevammin kuin kielikursseilla. (Mankonen 2015, 42.) Tässä opinnäytetyössä 

käy hyvin ilmi juuri se, että tavoitteellisen toiminnan ulkopuolinenkin tekeminen 

on usein jo tavoitteita tukevaa toimintaa. 

 

Johanna Péttursdóttir havaitsi pro gradu tutkielmassaan, että taiteella on kotout-

tavia ominaisuuksia. Tuloksissaan hän toteaa, että taidekasvatus vahvistaa 

nuorten itsetuntoa ja halua toimia taiteen parissa jatkossakin. (Péttursdóttir 

2013, 64) Hän kartoitti myös Suomalaista taidekasvatusta kolmannella sektorilla 

ja totesi, että hyvinkin vaihtelevaa työpajatoimintaa on tarjolla. Hyvästä tarjon-

nasta huolimatta Péttursdóttir esittää, että taidetta tulisi käyttää kotouttavassa 

työssä tavoitteellisesti.   

 
 
 
3 AFGANISTANILAISEN MUSIIKIN ILTA 
 

 

Järjestimme Kulttuurikeskus Caisassa 9.4.2016 afganistanilaisen musiikin illan. 

Tapahtuma oli suunnattu pääkaupunkiseudun tukiasumisyksiköiden pojille ja 

heidän ohjaajilleen. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin kau-

punki, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Suomen Afgaanijärjestö ry, Suomi-

Afganistan Akatemia AFA ry sekä Helsingin poliisilaitos. Paikalla oli yhteensä 

200 henkeä henkilökunta mukaan luettuna. Medialle ei kerrottu etukäteen, eikä 

kulttuurikeskuksen aulassa juuri mainostettu erikseen, nuorten turvallisuuden 

takaamiseksi. Sosiaalisessa mediassa ei ollut julkista kutsua. Tapahtumaan 

pääsi vain kutsuttuna ja pääsymaksua vastaan. 

 

Valmistelut alkoivat hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Kulttuurikeskus 

Caisan suuri aulatila siivottiin vapaaehtoisten voimin. Lattialle asetettiin fleece 

kankaiset vihreät matot vieriviereen, ja mattojen päälle aseteltiin kokin tuomat 

pitkät rullat valkoista pöytäliinaa, jonka ympärille nuoret asettuisivat syömään. 

Afganistanilaiseen kulttuuriin kuuluu, että syödään lattialla, muttei koskaan pal-

jaalta maalta. Osa pojista riisui kenkänsä ennen ruokailua. Ruokailu oli järjestet-

ty Afgaanijärjestö ry:n puolesta. Heidän kokkinsa ja hänen rekrytoimiensa va-

paaehtoisten avulla. Kolme pyylevää naista jakoivat ruokaa valtavavista padois-

ta Caisan portaikon juuressa. Ruoka tarjoiltiin styrocs astioista. Tarjolla oli riisiä, 
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lihaa ja tulista kastiketta, ranskanperunoita ja kaalia. Poikien mukaan ruoka oli 

perinteistä afgaaniruokaa. Ruokailu tapahtui Kaikki olivat asettautuneet vasta-

tusten kolmeen riviin kokin tuomien vaaleiden liinojen eteen. Hämmästelin kuin-

ka he saman tien tiesivät mihin asettua ja miten käyttäytyä. Nuorten mukana tuli 

myös suomalaisia ohjaajia. Hekin asettuivat pöytään yhdessä nuorten kanssa. 

Tilat loppuivat kesken ja Caisasta avattiin kaksi muuta huonetta ruokailua var-

ten.  

 
Keittiö kyhättiin hetkessä rullaportaiden päähän. Valtavia kattilallisia ruokaa, 

jotka pakattiin kertakäyttösäilytysastioihin. Pojat kantoivat valtavia huojuvia me-

hutarjottimia pitkin salia, kunnes kaikilla oli lasillinen kuplivaa juomaa kädes-

sään. Kuvaaja: Ahmed Kakoyi 

 

Ruoan jälkeen juhlasalissa Tomi Purovaara, kulttuurikeskuksen johtaja piti ava-

jaispuheen, joka tulkattiin dariksi nuorille. Suomen afgaanijärjestön puheenjoh-

taja Nabi Qanezadeh, varapuheenjohtaja Peik Nasrollaha sekä Suomi-

Afganistan Akatemian puheenjohtaja Hamed Shafae esittelivät yhdistyksen toi-

mintaa ja kertoivat kotoutumisesta. He näyttivät kuvia afgaaneista, jotka ovat 

saaneet töitä ja uran Suomesta. Eräässä kuvassa nainen istui vastaanottohuo-

neessa lääkärin takki päällä. Suomessa nainenkin voi olla lääkäri.  

 

Klo 18:50 pelleshow oli noin 10 minuutin esitys, jonka aikana clowniksi pukeu-

tunut mies esitti hassuja temppuja. Clownilla oli itämaiseen tyyliin piirretyt kas-

vomaalit ja asu. Yhdessä tempussa hän otti viisi pitkää neulaa ja yritti puhkaista 
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niillä leikkisästi kasvojensa ihon. Pojat huusivat ja hurrasivat. Sketsin päätteeksi 

clowni vihdoin toteutti aikeensa ja puhkaisi neulalla läpi, ei ihonsa vaan paksun 

partansa! Tämä huvitti kovasti yleisöä. Clowni myös huudatti yleisöä dariksi 

muutamalla sanalla. Toinen temppu oli leikkimiekalla, jonka clowni taittoi kahtia 

ja asetteli palaset vatsansa molemmin puolin, ikään kuin miekka olisi läpäissyt 

hänet. Sama toistui pään läpi. Pojat hurrasivat ja mietin miksi he nauroivat? Oli-

ko vapauttavaa nähdä väkivalta asetettavan naurunalaiseksi? Tuntuiko hyvältä 

nauraa niin kauhealle asialle? Varmasti. Aivan shownsa lopuksi clowni yllytti 

yleisön raikuviin aplodeihin ja kannusti pojat nousemaan tuoleiltaan taputta-

maan hänelle. Pojat nousivat, eivät päätähuimaavan shown takia, vaan koska 

clowni oli saanut heidät puolelleen. Huumori on vahva keino yhdistää ihmisiä ja 

saada heidät riemastumaan. Pojat taputtivat ja vislasivat innoissaan monta mi-

nuuttia.  

 

Seuraavaksi, klo 19 esittäytyi virkapukuinen poliisipari. Miespoliisi esittäytyi ja 

sanoi, että afganistanilaiset ovat hänelle siksi tuttuja, koska hän on toiminut Af-

ganistanissa rauhanturvaajana vuoden ajan. Tämä sai yleisössä aikaan raikuvat 

aplodit. Yllätyin reaktiosta. He olivat todella innoissaan tästä. Jopa ylpeitä. Polii-

si jatkoi, ja kertoi yleisistä käyttäytymismalleista Suomessa. Toinen poliiseista, 

nainen, kertoi tasa-arvosta. ”Suomessa mies ja nainen ovat tasa-arvoisia ja 

heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet.” ja ”Niin minun kuin mieskollegani 

antamat käskyt ovat yhtä lainpitäviä.” Miespoliisi jatkoi ja kertoi että väkivalta on 

laitonta, niin kotona kuin kadullakin. Jopa pieni töniminen voidaan tulkita väki-

vallaksi, josta on oikeus tehdä rikosilmoitus. Kaikki tulkattiin dariksi pojille. 

 

Poliisi kertoi myös suomalaisten suuresta luottamuksesta poliisia kohtaan. Polii-

sia ei voi lahjoa ja poliisi ei Suomessa hallitse tai päätä mitään. ”Suomessa po-

liisi valvoo lakien noudattamista. Armeija toimii vain maahan hyökkääviä voimia 

vastaan.” Hyvin lyhyillä selkeillä lauseilla, ja tulkkauksella tehtiin selväksi miten 

Suomessa laki toimii ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella kansalai-

sella on. Suomessa on ihmisiä, jotka eivät pidä ulkomaalaisista. Se sanottiin 

suoraan. ”Riippuu täysin teistä, kuinka afgaaneihin Suomessa tullaan suhtau-

tumaan. Olette avainasemassa siinä.”  
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Lopuksi nuorilla oli mahdollisuus esittää omia kysymyksiään. Aivan alussa polii-

sit olivat todenneet, että turvapaikanhakukysymyksistä he eivät vastaa, sillä se 

toimielin on siirretty Migrille, maahanmuuttovirastolle. Monet kysyivät mitä tehdä 

rasistisille kommenteille ja aggressiivisuudelle. Poliisi vastasi, että rasismi on 

Suomessa laitonta, sitä ei saa harrastaa virkavallan tai yksityishenkilöiden ta-

holla. Mikäli sinua tullaan hakkaamaan kadulla, sinulla on oikeus soittaa hätä-

numeroon. ”Hätänumero auttaa aina. Palvelua on suomeksi, ruotsiksi ja eng-

lanniksi.” ”Entä mitä pitää tehdä, jos joku hakkaa sinut niin pahasti, ettet pysty 

itse soittamaan apua?” Hetken hiljaisuuden jälkeen poliisi vastasi, että silloin on 

toivottava, että joku muu soittaa apua. Poliisit saivat, jos mahdollista, vieläkin 

raikuvammat aplodit osuutensa päätteeksi.  

 

Tapahtumassa haastateltiin myös viittä nuorta heidän kokemuksistaan Suo-

messa. Kysymykset ja vastaukset löytyvät tämän työn haastattelut osiosta 6.2. 

Nuoret pääsivät itse esille ja saivat sanomisistaan suoraa vertaispalautetta rie-

mastuneelta yleisöltä. Samankaltaista riemua herätti myös nuori poika, joka 

räppäsi darin kielellä intensiivisen kappaleen. Emme saaneet suoraa käännöstä 

pojan itse kirjoittamasta laulusta, mutta sen sisältö liittyi pojan omiin kokemuk-

siin elämästään. Voimakkaalla äänen painolla lausutut rytmiset sanat saivat 

yleisön hurraamaan ja taputtamaan kovasti. 

 

Illan kohokohtana soitettiin ja tanssittiin. Ensin esiintyi pieni Yagan niminen tyttö 

oranssissa kimmeltävässä röyhelömekossa. Hän soitti lyhyen kappaleen kitaral-

la, ja sai raikuvat aplodit jälleen osakseen. Kappale oli afganistanilainen perinne 

laulu. Sen melodia oli haikea. Tytön soolon jälkeen lavalle nousivat Zaman ja 

Mansur Nasimi  Pianisti ja rumpali. He soittivat vauhdikkaalla kompilla, eikä lo-

pettanut sitä ennen Caisan oli sulkemisaikaa.  

 
 

3.1. Havainnot 
 
 

Tähän kappaleeseen on kerätty palautteet Kulttuurikeskus Caisan tapahtumas-

ta sekä havaintoja nuorista. Saimme palautetta Caisan tapahtumaan osallistu-

neilta vapaaehtoisilta, Caisan sen hetkiseltä johtajalta sekä nuorilta itseltään. 
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Palaute oli pääosin positiivista. Vapaaehtoiset kiittelivät tapahtuman järjestämi-

sestä ja toivoivat lisää samanlaista. Informaatiota oli toisten mielestä riittävästi, 

toisten mielestä ehkä jopa liikaa. Suomen Afgaanijärjestö ry:n sekä Suomi- AFA 

ry:n puheenvuoroista olisi toivottu ytimekkäämpiä. Poliisin vierailua kaikki va-

paaehtoiset pitivät hyvänä ja tärkeänä osana tapahtumaa.  

 
Ihmisiä alkaa kerääntyä Caisan aulaan. Joukko poikia vetäytyy omaan rauhaan 

tilan seinustalle yhtenäisissä farkkutakeissa. (vas.) Sali on tupaten täysi. Me-

neillään on diaesitys afganistanilaisista Suomessa. (alla) Tanssi jatkuu viimei-

seen saakka. Lavalla ei saisi tanssia. Jama käy hätistelemässä poikia mutta 

päätyy jonkun harteille tanssin pyörteisiin. Kuvaaja: Ahmed Kakoyi 

 

Havainnot tehtiin osallistuvan havainnoin keinoin. Tarkastelimme poikien reakti-

oita ja olemusta Caisan tapahtuman eri vaiheissa ja kirjasimme havainnot ylös.  

Caisassa järjestetyssä tapahtumassa nuoret saapuivat ohjaajiensa kanssa. 

Caisassa nuoret kuuntelivat tarkkaavaisesti kaikkea, vaikka älypuhelinten valo 

hohtikin salin pimeydessä heidän kasvoiltaan aika ajoin.  



 

 

22 
 
Pojat kiittelivät kokkia ruoan mainiosta mausta ja ruokatarjoilun järjestämisestä. 

Se oli monelle ensimmäinen kerta, ja kaikille vähintäänkin harvinainen tilaisuus, 

saada syödä kotimaansa ruokaa Afganistanista lähdön jälkeen.  

 

Ohjelmanumero, jossa viisi nuorta pääsi lavalle haastateltavaksi oli menestys. 

Tuntui, että sillä oli iso merkitys, että heistä viisi oli valittu kertomaan omasta 

elämästään Suomessa. Kysymykset esitettiin suomeksi, tulkki käänsi, pojat vas-

tasivat kukin vuorollaan dariksi ja tulkki käänsi vastaukset suomeksi. Yleisö eli 

voimakkaasti jokaisen kysymyksen ja vastasi ääneen oman näkemyksensä joko 

suomeksi tai dariksi huudahtaen. Lavalla olleiden nuorten vastaukset saivat 

osakseen raivokkaat aplodit ja naurua riippumatta siitä, oliko vastaus ollut syväl-

lisen pohtiva vai jollakin tapaa viihdyttävä. Tämä oli hauska kokemus. Viidestä 

nuoresta ensimmäinen vastasi aina pyrkien asiallisuuteen. Toinen halusi nau-

rattaa yleisöä. Kolmas vastasi lyhytsanaisesti ja nauraen. Neljäs, joukon vanhin, 

vastasi asiallisesti ja syventyi joka kysymykseen huolella. Viides kertoi näke-

myksensä hieman ujosti, käsi rinnallaan silmät kimmeltäen. Hän ei hymyillyt, 

mutta hänen sanomisensa saivat useaan otteeseen yleisön raikuviin aplodeihin. 

Erään pojan vastaus kysymykseen Onko Suomi hyvä maa elää? kosketti rehel-

lisyydellään:  

 

”Suomi on kaunis maa ja täällä voi opiskella ja elää rauhassa. 

Suomalaiset ovat hiljaisia mutta ystävällisiä. Haluan sanoa teille 

kaikille suomalaisille tämän: maassamme on sota. Siellä eläminen 

on mahdotonta. Kukaan ei lähde maastaan ilman hyvää syytä. Siksi 

olemme täällä ja toivomme rauhallista hyvää elämää.” 

 

Tapahtuman tarkoituksena oli saada pojat hetkeksi unohtamaan murheensa, 

joten luonnollisesti sotaa tai pakolaisuutta ei aiemmissa puheenvuoroissa oltu 

nostettu esille. Tuo oli illan ainoa hetki, jolloin sanottiin ääneen se syy, miksi 

pojat siinä salissa istuivat. He olivat kaikki nyt Suomessa, koska Afganistanissa 

oli sota, vailla tietoa tulevasta, toivoen hyvää elämää. Kaikki hurrasivat ja osa 

taputti dramaattisin elkein, yleisö huudahteli ja mumisi myöntymyksen merkiksi 

pojan sanoille. 

 



 

 

23 
 
Illan kohokohdaksi muodostui Nasimin bändin musiikkiesitys. Kun musiikki al-

koi, yleisö hyppäsi välittömästi lavalle. Täysin erilainen reaktio kuin suomalaisil-

ta miehiltä esimerkiksi saattaisi odottaa. ”En yhtään ihmettele, jos suomalaiset 

tuntuvat hiljaisilta ja juroilta tämän nähtyäni” kommentoi eräs suomalaisosallis-

tujista. Pojat tanssivat perinteisen afgaanimusiikin tahtiin villisti. Ne harvat, jotka 

eivät heti lavalle tai sen eteen tanssimaan uskaltaneet, kuvasivat tapahtumaa 

videopuhelimillaan ja taputtivat ja vislasivat. Tämä hetki, ruokailun lisäksi, oli se, 

josta voi ymmärtää tapahtuman arvon ja merkityksen nuorille. Kaiken hämmen-

nyksen, turhautumisen ja epävarmuuden keskellä oli pala jotakin tuttua, jotakin 

iloista. Nuoret tanssivat ja nauroivat niin yleisössä kuin lavallakin. He olivat has-

suja, riehakkaita, huomaavaisia ja iloisia. Aulassa muutamaa tuntia aiemmin 

seisoskelleista ujoista pälyilevistä pojista ei ollut tietoakaan. Kaikilla oli hauskaa.  

 
 

3.2 Videon tuottaminen tapahtumasta 
 
 
Kulttuurikeskus Caisan tapahtumasta teetettiin video tukiasumisyksiköiden käyt-

töön. Videon kuvasi ja leikkasi Fuad Eriteria. Kuvaaja kuvasi tapahtumassa poi-

kia ja ohjelmanumeroita. Muutamia teknisiä ongelmia kuvaamiseen liittyi, jonka 

vuoksi esimerkiksi poliisiparin esiintyminen jäi kokonaan nauhalta pois. Editoin-

nissa  ja leikkaamisessa meni kolme päivää n. 10 tuntia. Videomateriaalia oli 

yhteensä tunnin ajalta, josta editoitiin viiden minuutin valmis tuotos. Teosta hiot-

tiin kolmen tapaamisen aikana, jonka jälkeen materiaali hyväksyttiin. Kuvamate-

riaaliin lisättiin tekstit ja kiitokset. Caisan tapahtuman lisäksi kuvia Vallisaari-

Suomenlinna retkeltä lisättiin videolle. Tavoitteena oli tehdä matriaali vastaa-

maan nuorten tavoitteita. Eriterian kanssa käytiin läpi materiaalia turvapaikan-

hakijoiden taustoista, jotta tämä saisi käsityksen nuorten taustoista.  

 

Videosta tehtiin 7 kopiota muistitikuille. Viisi jaettiin tapahtumassa mukana olleil-

le tukiasumisyksiköille, yksi kopio jätettiin tilaajallemme ja yksi annettiin kuva-

materiaalin leikanneelle ohjaajalle. Digitaaliset kopiot jaettiin opinnäytetyön teki-

jöiden kesken. Videomateriaalia ei ole  tarkoitettu ulkoiseen jakoon, vaan pel-

kästään tukiasumisyksiköiden sisäiseen käyttöön. Nuorille itselleen materiaalia 

ei annettu omaan käyttöön, ettei materiaalia leviäisi sosiaaliseen mediaan. Tä-
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mä päätös tehtiin poikien oman turvallisuuden vuoksi, osa heistä on edelleen 

turvapaikanhaku prosessin eri vaiheissa. Tämän lisäksi pojat elävät kahden eri 

kulttuurin välissä, jos heidän vanhempansa jostain saisivat materiaalin haltuun-

sa, voisi syntyä hankalia tilanteita selittää, miksi he ovat tanssineet lavalla ja 

juhlineet vanhempien mielestä ehkä jopa rienaavasti. 

 

 
4 VALLISAARI-SUOMENLINNA LUONTORETKI 
 

Lauttamatkalla Suomenlinnaan. Pojat astuvat ensi kertaa lautan kyytiin sitten  

vaarallisen meren ylitysmatkan Turkista Kreikkaan. Sataa vettä ja merituuli rie-

pottelee kertakäyttöisiä sadetakkeja. Poikien mielenkiinto kohdistuu lautan ym-

pärillä parveileviin lokkeihin. Kuvaaja: Shoot Hayley 
 

Vallisaaren luontoretki 20.5. järjestettiin ennen saaren varsinaista kesäkauden 

avausta. Ryhmässä oli 15 nuorta, tulkki ja valokuvaaja. Matka budjetoitiin ja se 

esitettiin tilaajalle, joka maksoi poikien matkat ja eväät. Valokuvien ottamista 

varten pyydettiin etukäteen luvat kirjeitse nuorten edustajilta. Retken tavoitteena 

oli tutustua Suomen luontoon. Paikan päällä opas kertoi paikallisista nähtävyyk-

sistä. Opas kertoi Vallisaaren historiasta sotilastukikohtana. Hän esitteli vanhat 

rakennukset ja kertoi isosta räjähdyksestä, joka tapahtui viime vuosisadalla. 



 

 

25 
 
Pojat ihmettelivät, että Suomikin on joskus ollut sodassa. Nuorille vanhanaikai-

sen elämäntyylin näkeminen oli merkittävä kokemus. He huomasivat, että suo-

malaisetkin ovat eläneet maalaiselämää, samaan tapaan kuin Afganistanin 

maaseudulla. Nuorille tulostettiin 12 kuvakorttia eri kasveista. Tehtävänä oli et-

siä luonnosta kuvia vastaava kasvi tai puu luonnosta. Tulkin oli hankala kääntää 

joitakin kasvien nimiä, joita hän ei tuntenut. Kuvien avulla tutustuminen luontoon 

oli helpompaa. Vallisaaren ulkovessat olivat myös oma kokoemuksensa heille. 

Pojat sanoivat, että nämä muistuttivat heitä siitä millaisia käymälöitä heidän ko-

timaassaan oli ollut. Ulkona oli kylmä tuuli ja vettä satoi. Pojilla oli kertakäyttö-

sadetakit päällä. Osa heistä olisi säästä huolimatta halunneet jäädä vielä pi-

demmäksi aikaa.  

 

Aiemmin nuoria oli viety mm. Nuuksion kansallispuistoon, mutta Vallisaaren 

retki oli kuitenkin erilainen siihen verrattuna, sillä mukana oli opas joka kertoi 

vanhoista tiluksista. Retki kesti lähes viisi tuntia. Vallisaaren jälkeen ryhmä vie-

tiin Suomenlinnaan, tutustumaan vanhaa linnoitukseen. Pojat ottivat paljon ku-

via puhelimillaan. Myöhemmin toteutettiin vielä toinen retki Vallisaareen ja mu-

kaan pääsi myös joukko sellaisia nuoria, jotka eivät aiemmalle retkelle olleet 

päässeet mukaan. 
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Opaskartan lukua ja luonnon ihmeitä; Missä kaikki villipedot on? Sadetta uhma-

ten pojat kuvaavat kamerapuhelimillaan Vallisaaren näköalapaikalla. Kuvaaja: 

Shoot Hayley 

 

4.1 Havainnot 
 

Haastattelimme neljää nuorta heidän kokemuksistaan luontoretkeltä. Kolme 

heistä oli kasvanut kaupungissa, joten heillä ei ollut varsinaista kosketuspintaa 

luontoon. Neljäs pojista oli tehnyt töitä paimentolaisena, ja tunsi luonnon hyvin. 

Nuoret kertoivat, että talvisin Afganistanissa on myös lunta, joten se ei ollut mi-

tään uutta heille. Sen sijaan keväinen vehreys oli heille uutta. ”Talvi on yhtä ru-

ma kuin Afganistanissa mutta kevät ja kesä ovat kauniita Suomessa.” 
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Afganistan on sisämaa, joten järvet olivat pojille uusi kokemus. Lauttamatka 

Vallisaareen ja Suomenlinnaan olikin ensimmäinen positiivinen kokemus meri-

matkailusta. Ainoat aiemmat kokemukset laivoista ja merestä pojilla oli vain läh-

dettyään Turkista vaaralliselle merenylitysmatkalle täyteen ahdetuissa kumive-

neissä. Osa heistä oli jopa nähnyt omin silmin kavereittensa hukkuvan täyteen 

ahdetuista veneistä pudotessaan. Kukaan pojista ei osannut uida. Osa pojista 

oli tullut laivalla Saksasta, mutta tuokin matka oli mennyt lähinnä paperittomana 

pelkäämiseen ja piilotteluun.  

 

Vallisaaren lauttaan astuessaan pojat olivat epävarmoja. Voiko vene upota? 

Entä jos väkeä on liikaa? ”En osaa uida!” Ohjaajat vakuuttelivat nuorille, että 

venettä ei ahdeta rajoituksien yli. Mukaan mahtuu vain tietty määrä ja siinä py-

sytään. Turvallisuuden tunnetta lisäämään pojille näytettiin mistä löytyvät pelas-

tusrenkaat, joiden avulla he kelluisivat vedessä, jos jokin vahinko sattuisi. Pyy-

simme myös että kapteeni kertoisi pojille miten lautalla turvallisuus toimi. Kap-

teeni hämmästeli pyyntöä ja sanoi että kyseessä oli ensimmäinen kerta kun 

asiakas tällaista pyytää. Hänen oli siis vaikea samaistua nuorten rooliin pelosta 

merta kohtaan. Kapteeni kuitenkin ohjeisti poikia, ja täten he saivat mielen-

rauhaa matkaa varten. He tietäisivät miten toimia, jos tarve niin vaatii. Vallisaa-

resta Suomenlinnaan ja Suomenlinnasta takaisin mantereelle pojat olivat jo ren-

toutuneita ja keskittyivät lähinnä lokkien ruokkimiseen ja meri-ilmasta nauttimi-

seen. Muutos oli huomattava jo niinkin lyhyessä ajassa. 

 

Kaupungissa kasvaneille pojille luonto oli kaukainen asia, kouluissa opiskeltiin 

asioita kirjasta, eikä luokkaretkiä juuri tehty. Osa syynä kaupungissa pysyttelyyn 

oli myös se, että nuoret elivät jatkuvassa pelossa Talibanin kidnappaamaksi 

tulemisesta. Eräs pojista kertoi, että asuessaan Iranissa, iranilaisille järjestettiin 

luontoretkiä koulussa. Afganistanilaiset olivat siellä kuitenkin kuin toisen luokan 

kansalaisia, eikä heidän luokkansa opetuksessa resursseja laitettu juuri vastaa-

vaan toimintaan. Hän olisi mielellään halunnut silloinkin nähdä meren ja tutus-

tua luontoon. Poika oli myös iloinen siitä, että Suomessa kaikki olivat tasa-

arvoisia tuossa suhteessa. Kuka vain voi mennä metsään nauttimaan luonnon 

kauneudesta ilman pelkoja. Hän oli myös iloinen siitä, kuinka innoissaan opas 

kertoi heille eri aiheista. Eräs toinen poika harmitteli sitä, kuinka retken aikana 
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oli satanut vettä. Hän olisi toivonut auringon paistetta ja lisäksi olisi halunnut 

nähdä enemmän villieläimiä kuten karhun.  

 

Neljäs pojista oli tehnyt nuorena töitä paimentolaisena Afganistanissa, ja tunsi 

luonnon ilmiöitä hyvin. Vallisaaressa hän päätyi pitkään keskusteluun oppaan 

kanssa siitä, mitä vuohet saavat ja eivät saa syödä. Kun pelattiin luontovisaa, 

hän oli ainoa joka tunnisti eri puita ja kasveja. Muilla pojilla ei ollut juurikaan tie-

toa kasveista tai eläimistä. Paimentolaisena kasvanut poika oli hämmästynyt 

kuullessaan, että Suomessa voi saada maataloustukea ja että sateen perässä 

ei tarvitse kulkea satoja kilometrejä vuohien kanssa, vaan eläimet laiduntavat 

yhdessä paikassa läpi vuoden eikä tarvitse asua teltassa. Afganistanissa poika 

oli tottunut kulkemaan 200 kilometriäkin kuivina kausina sadetta toivoen. Halli-

tukselta ei saa apua jos sato meni huonoksi tai eläimiä kuoli. Poika kertoikin 

haaveilevansa maanviljelijän urasta Suomessa. Tällä tavalla tulisi mielestämme 

hyödyntää pakolaisten aiempaa osaamista esimerkiksi juuri työn ohjauksessa. 

Sen sijaan, että ehdotetaan lähihoitaja tai rakennustyömaa alaa kaikille, tulisi 

huomioida nuorten omat haaveet ja jo olemassa olevat kyvyt.  
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Mikroskoopissa Suomenlahden levät ja muu kasvisto näyttäytyvät uudessa va-
lossa. Kuvabingossa riittää haastetta pojille, jotka ovat kasvaneet kaupungissa. 
Kuvaaja: Shoot Hayley 
 

 

5 LOPUKSI 
 
Tässä kappaleessa arvioimme kehitystehtävämme onnistumista. Arvioimme 

Kulttuurikeskus Caisassa järjestetylle tapahtumalle, sekä Vallisaari-

Suomenlinna luontoretkelle asettamiamme tavoitteita. Lopuksi arvioimme myös 

omaa onnistumistamme ja pohdimme, mitä olisi voinut tehdä toisin. Miten saa-

maamme tietoa voisi jatkossa hyödyntää, ja olisiko mielekästä toteuttaa vastaa-

vanlaista toimintaa uudestaan ja mille kohderyhmille. Pohdimme myös mikä 

merkitys opinnäytetyöllämme ja sen tuloksilla on nuorisotyölle ja kulttuurituotan-

non alalle. 

 

Kehittämistehtävämme tavoitteena oli käyttää kulttuuritoimintaa kotouttamisen 

keinona. Toisaalta tavoitteena oli poikien kotimaisen kulttuuritoiminnan tarjoa-

minen ja kiinnostuksen ylläpitäminen, toisaalta Suomalaiseen luontoon ja elä-

mäntapoihin tutustuminen. Kulttuurikeskus Caisan kulttuuritapahtumalla ha-

lusimme tarjota yksin Suomeen tulleille afgaanipojille elämyksen, hetken jolloin 

heidän ei tarvitsisi murehtia vaan he voisivat nauttia palasta omaa kulttuuriaan. 

Halusimme myös syventää poikien ja heidän ohjaajiensa välistä ymmärrystä 

toisistaan saattamalla heidät yhteen tutustumaan afganistanilaiseen kulttuuriin. 

Pyrimme myös tarjoamaan pojille tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksis-

taan Suomessa sekä opastaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja antaa heille 

verkostoitumismahdollisuuksia muihin afgaaneihin Suomessa. Halusimme an-

taa heille mahdollisuuden nähdä poliisi ystävällisenä hahmona, eikä jonain pe-

lottavana kontrolloimattomana johon he olivat tottuneet. Seuraavissa kappaleis-

sa arvioimme näiden tavoitteiden onnistumista. 

 

Halusimme tarjota pojille elämyksen, hetken, jolloin omat murheet voisi jättää 

hetkeksi sivuun ja nauttia musiikista ja hyvästä ruoasta. Tarkoituksena oli myös 

syventää ohjaajien ja nuorten ymmärrystä toisistaan, jotta he näkisivät toisensa 

erilailla kuin vastaanottokeskuksen arjen rajoitteiden kautta. Kulttuurikeskus 

Caisan tapahtuma tarjosi juuri tällaisen elämyksen. Havainnoituamme poikia ja 
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heidän riemuaan, oli kuin heitä ei olisi samoiksi ihmisiksi tunnistanut. He tanssi-

vat vapautuneesti ohjaajien kanssa, jakoivat yhteisen aterian ja nauroivat ja ta-

puttivat villisti eri ohjelmanumeroille. Tapahtuma toi yhteen nuoria, joista osa oli 

saapunut samaan aikaan Suomeen puoli vuotta aiemmin, mutta joutunut sit-

temmin eroon toisistaan, jouduttuaan eri vastaanottokeskuksiin ympäri pääkau-

punkiseutua ja sen kehyskuntia. He eivät olleet nähneet toisiaan pitkään aikaan. 

Jälleennäkemisenriemu oli sanoin kuvaamaton.  

 

Tarkoituksenamme oli saattaa tukiasumisyksiköiden ja vastaanottokeskusten 

ohjaajat yhteen poikien kanssa, tarjoten ohjaajille uutta tietoa pojista, ja saattaa 

samalla myös ohjaajat ja pojat tasavertaisiksi yhteisen aterian ja tanssin lomas-

sa. Ohjaajat saivat tarkastella poikia heidän riisuessa kenkänsä ja istuessaan 

odottamaan tarjoiltavaa ruokaa. Pojat neuvoivat ohjaajiaan tekemään samoin. 

Ohjaajat näkivät pojat tanssimassa villisti ja iloisina lavalla. He näkivät poikien 

jälleennäkemisen riemun tavatessaan pitkästä aikaa ystäviä toisista vastaanot-

tokeskuksista. Haastattelimme muutamaa ohjaajaa tapahtuman jälkeen ja  ko-

kosimme niiden ja omien havaintojemme perusteella käsityksen siitä, että oh-

jaajat olivat saaneet uutta tietoa pojista tapahtumassa. He olivat liikuttuneita ja 

iloisia nähdessään pojat sosiaalisina ja aktiivisina. Vielä monta päivää tapahtu-

man jälkeen pojat kyselivät koska he pääsisivät uudestaan johonkin vastaavaan 

tapahtumaan. Ohjaajat katsoivat myös tapahtumasta teetettyä videota yhdessä 

poikien ja tapahtuman jälkeen ohjaajina aloittavien kanssa, ja tätä kautta välitti-

vät tietoa kokemuksesta toisilleen. Pojat osoittelivat ruutua sanoen ”Tuolla sinä 

tanssit meidän kanssa!” ja nauroivat.  

 

Elämyksellisyyden lisäksi tavoitteenamme oli myös tarjota nuorille tietoa heidän 

oikeuksistaan sekä vastuistaan Suomessa. Tapahtumassa esittelijänä toimineet 

Afganistanilaisten yhdistykset tarjosivat juuri tätä tietoa. Tekemiemme haastat-

teluiden perusteella pojat olivat positiivisesti yllättyneitä mahdollisuuksiensa laa-

juuksista kouluttautua, työskennellä ja elää Suomessa. Caisan lavalla haastat-

telemiemme poikien toiveissa toistuivat haaveet ammatista ja koulun käynnistä. 

Näkemällä aikuisia afgaaneja esiintymässä ja esittelemässä omaa elämäänsä 

Suomessa, pojat saivat kuvan siitä, millaista heidänkin elämänsä voisi tulevai-

suudessa olla. Heillä ei välttämättä ole tällä hetkellä paljon muita toiveita kuin 

abstrakti toive turvapaikan virallistamisesta ja sen jälkeen jostakin ammatista. 
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Kenties heillä on jo jokin ammattimielessä, ja siksi oli mielestämme erittäin tär-

keää, että pojat näkivät mikä kaikki voisi heille olla mahdollista. Heidän ei ole 

pakko ruveta huonosti palkatuille aloille nopean rahan toivossa, vaan heillä on 

oikeus ja mahdollisuus korkeakoulutukseen ja vaativampiin toimiin, niin halutes-

saan.  Afgaanijärjestöjen esittäytyminen toimi myös eräänlaisena porttina aktii-

viseen kansalaisuuteen. Nähtyään järjestön edustajat ja heidän esitelmänsä, 

pojille syntyi ainakin jonkinlainen kuva vaikuttamismahdollisuuksista Suomessa. 

Mikäli tämän tavoitteen olisi asettanut suurempaan painotukseen projektia teh-

täessä, kenties paikalle olisi voitu kutsua muitakin järjestöjä tai aktiivisesti Suo-

messa vaikuttavia tahoja.  

 

Eräs merkittävä tavoitteemme oli näyttää poliisi ja virkavalta positiivisemmassa 

valossa. Pojat ovat tottuneet pelkäämään poliisia ja Suomessakin heidän en-

simmäinen kontaktinsa oli ollut nimenomaan virkavalta. Kulttuuri tapahtumassa 

pojat saivat tavata virkapukuisen poliisiparin. He saivat esittää kysymyksiään 

heille, ja saivat selkeät vastaukset kysymyksiinsä tulkin tulkkaamana. Toinen 

poliiseista oli aiemmin toiminut Afganistanissa rauhanturvaajana, ja tämä loi 

poikien ja hänen välilleen tietynlaisen siteen. Kun poliisi kertoi tästä taustastaan, 

hän sai osakseen suuret aplodit.  

 

On vaikea arvioida, onko pojilla jatkossa parempi luottamus poliisia kohtaan 

ylipäätään, mutta ainakin he saivat nähdä toisenlaisen puolen heistä ja siitä, 

kuinka poliisin ammattiakin voi kunnioittaa. Mielestämme poliisi näyttäytyi ta-

pahtumassa arvokkaana, muttei pelottavana. Poikien turvallisuuden tunnetta 

saattoi lisätä myös se, että heitä oli moninkertainen määrä salissa, verrattuna 

poliisipariin. Poliisi ei ottanut keneenkään henkilökohtaista kommenttia tai pääs-

syt nolaamaan tai pelottelemaan ketään, vaan esiintyi poikien edessä. Joihinkin 

poikien esittämiin kysymyksiin poliisin oli jopa hieman vaikea vastata. Riippu-

matta siitä kokiko monikaan poika tietoisesti asiaa näin, voisi ajatella, että tämä 

tekee poliisista inhimillisemmän poikien silmissä. Poliisilla ei ole valmiita vasta-

uksia kaikkeen. He oppivat myös, mitkä lait säätelevät poliisin toimintaa, ja ettei 

kukaan yksittäinen poliisi tee päätöksiä rikosten uhrien tai tekijöiden kohtalosta. 

Voisikin olla vahvasti suositeltavaa, että jatkossa, kun vastaanottokeskuksissa 

vierailee poliiseja valistusmielessä, tapaamisesta pyrittäisi tekemään mahdolli-

simman rento. Poliisin tulisi näyttäytyä asiallisena muttei uhkaavana. Tätä kaut-
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ta pojat saavat terveen kuvan viranomaisista, ja kuvittelisimme, että hädän het-

kellä uskaltaisivat turvautua virkavallan apuun. 

 
 

5.1 Oman toiminnan arviointi ja toiminnan jatkuvuus 
 

 

Tapahtumapaikkana  Kultturikeskus Caisa, Kaisaniemessä on keskeisen sijain-

tinsa ansiosta hyvä paikka järjestää tapahtuma, johon osallistujat saapuvat eri 

puolilta pääkaupunkiseutua. Caisassa järjestetään jatkuvasti erilaisia kulttuuri-

tapahtumia, joten sen henkilökunta ja tilat olivat erittäin oivalliset musiikkitapah-

tuman järjestämiseen. Äänentoisto ja valaistus oli kohdillaan. Kaikki mahtuivat 

hyvin istumaan kuuntelemaan ruokailun jälkeen alkanutta ohjelmistoa salin puo-

lelle.  

 

Sen sijaan suurta ruokatapahtumaa varten Caisan tilat eivät ole. Aliarvioimme 

hieman kaikkien osallistujien mahtumisen ruokailemaan yhdessä. Ihmisiä istui 

ruokailuliinojen molemmin puolin, sekä niiden päässä. Tämän lisäksi ihmisiä 

istui siellä täällä mihin mahtui. Jouduimme avaamaan kaksi erillistä luokkahuo-

netta, jotta kaikki mahtuisivat mukaan. Yhteen huoneista Caisan aulavahti osoit-

ti tapahtumaan osallistuneita naisia sijoittumaan, erilleen muista. Vapaaehtoiset 

ja heidän sukulaisensa, kaikki naisia, söivät siis erillisessä huoneessa. Tämä oli 

hieman hämmentävä yksityiskohta, mutta kenelläkään ei tuntunut olevan valit-

tamista asian suhteen. Ne ohjaajat, jotka olivat naisia, söivät kuitenkin pää-

aulassa poikien kanssa yhdessä.  

 

Kulttuurikeskuksen keskeinen sijainti olisi voinut myös olla mahdollinen turvalli-

suusriski pojille. Mahdollista häiriköintiä tai väkivallan uhkaa pyrittiin välttämään 

olemalla tiedottamasta tapahtumasta ulkoisesti. Kukaan ulkopuolinen ei paikalle 

eksynytkään, vaan kaikki sujui suunnitelman mukaisesti. Ainoa tekninen asia 

mitä olisi voinut kehittää, oli osallistumismaksun periminen etukäteen. Aula 

ruuhkautui hyvin äkkiä, kun kaikki lähes 200 poikaa ohjaajineen saapui paikalle 

ja alkoi järjestellä maksuasioita. Ilmeisesti tiedotuksessakin oli ollut jonkinlaista 

katvetta, sillä kaikki osallistuneet tukiasumisyksiköt eivät olleet varautuneet 

maksamaan osallistumisesta etukäteen.  
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Yleisimmät tapahtumat Caisassa ovat olleet joko ruokafestivaalit eri kulttuurien 

ruoista, tai jonkinlainen musiikkiesitys tai konsertti, ei molempia yhdessä tapah-

tumassa. Sekä Kulttuurikeskus Caisalle, että tilaajallemme tapahtuma oli aivan 

uusi kokemus. Caisassa ei oltu aiemmin järjestetty nuorille noin suurta tapah-

tumaa, eikä tilaajamme ollut osallistunut vastaavaan. Caisasta saimme apua 

tapahtuman järjestämiseen erittäin hyvin. Ymmärryksemme oli, että mikäli Cai-

san johdossa ei olisi tapahtunut muutoksia tapahtumamme aikana, olisi tapah-

tumastamme voinut tulla joka vuotinen perinne. Paikat pysyivät siisteinä, paik-

koja ei hajoitettu tai sotkettu. Vapaaehtoisten voimin onnistuimme järjestämään 

tapahtuman onnistuneesti. Saimme hyvää palautetta niin pojilta, vapaaehtoisilta 

kuin tapahtuman esittelijöitäkin. Tärkein saamamme palaute oli kuitenkin tietysti 

poikien kokema riemu ja innostus ja toive jatkosta.  

 

Vallisaari-Suomenlinna kierros järjestettiin keväällä, jolloin saarta ei vielä oltu 

avattu yleisölle. Koko päivän satoi vettä ja oli kylmä, joten parempi sää olisi tie-

tysti ollut mukavampaa aikaa viettää ulkosalla. Sää ei kuitenkaan tuntunut hait-

taavan poikia liikaa. Pojat olivat aiemmin tutustuneet Luukin kansallispuistoon. 

Olisimme voineet viedä pojat uudestaan vastaavalle kierrokselle, mutta Val-

lisaressa ja Suomenlinnassa he näkivät pelkän luonnon sijaan myös muinaista 

asutusta ja kulttuuria. Oppaan ja tulkin avulla värittyi aivan uudenlainen kuva 

Suomen luonnosta ja historiasta. Toki luontoa ja historiaa löytyy muualtakin. 

Jatkossa muihin vastaavanlaisiin kohteisiin tutustuminen voisikin olla mielekäs-

tä. Sitä kautta pojat pääsisivät näkemään monenlaisia erilaisia paikkoja, ja voi-

simme saada heidän mieleensä istutettua ajatuksen siitä, että luonnossa voi 

viettää vapaa-aikaa ja rentoutua.  

 

Kulttuuritapahtuman ja luontoretken järjestäminen olivat eräänlaisia kokeiluja. 

Nauttivatko pojat tästä? Onko syytä tarjota heille jotakin tällaista, uutta miele-

kästä tekemistä, jossa he pääsevät irti arjen rutiineista? Mielestämme kokeilu 

onnistui hyvin. Havaitsimme, että pojat olivat rentoja, nauroivat ja iloitsivat niin 

musiikista, ruoasta kuin ulkona tekemisestäkin. Näemme, että vastaavanlaiselle 

toiminnalle olisi jatkossakin tarvetta. Tämä kokeilumme rajoittui pääkaupunki-

seudun alaikäisiin afgaanipoikiin. On kuitenkin loogista olettaa, että muidenkin 

vastaanottokeskusten eri ikäiset lapset ja aikuiset voisivat hyötyä vastaavanlai-
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sesta toiminnasta. Kuka sellaista toimintaa sitten lähtisi toteuttamaan jatkossa, 

ja voisiko siitä saada jotenkin systemaattista? Tämä kokeilumme lähti puhtaasti 

ohjaajan huomiosta oman työnsä kautta nuorten tarkkailusta. Haluaisimme työl-

lämme innostaa muitakin tukiasumisyksiköiden ja vastaanottokeskusten henki-

lökuntaa aktiivisesti pohtimaan keinoja parantaa varsinkin turvapaikanhakuvai-

heessa olevia ja tukiasumisyksiköissä asuvien nuorten aikuisten arkea eri kei-

noin. Kulttuuritapahtuman tuottaminen voi olla raskas ja aikaa vievä prosessi, 

jolle ei oman työn ohessa ole aikaa. Sen sijaan luontoretkiä on helppo järjestää. 

Oikeastaan merkityksellistä ei ole se, mitä ja missä toimintaa tehdään, vaan se, 

että ylipäätään annetaan mahdollisuuksia mielekkääseen osallistumiseen ja 

tekemiseen. Tapahtumien ja järjestettyjen retkien tulisikin palvella tu-

kiasumisyksiköiden ja vastaanottokeskusten asukkaiden tarpeita ja mielenkiin-

nonkohteita.   

 

Näkisimme että nuorisotyöntekijät ja kulttuurituottajat voisivat olla avainase-

massa tämän kaltaisen toiminnan kehittämisessä ja teettämisessä. Kulttuuri-

tuottajille merkittävää olisi tehdä tapahtumia eri kulttuurien edustajien kanssa. 

Samalla voi laajentaa omaa käsitystä erilaisista ihmisistä ja heidän tavoistaan. 

On tärkeää, että ihmisillä on pääsy oman kulttuurinsa lähteille. Jos tapahtumia 

ei järjestetä, on vaikea löytää mielekästä toimintaa.  Globalisaation edetessä 

nuorisotyöntekijänkin on pyrittävä ymmärtämään entistä kirjavampaa nuorten 

joukkoa Suomessa. On tärkeää, että käsillä on materiaalia jonka avulla ymmär-

rystä voi edistää. Jo yksi sana nuorten omaa kieltä voi luoda yhteyden nuoriso-

työntekijän ja nuoren välillä. Monet vastaanottokeskusten ohjaajista eivät tiedä 

ohjaamiensa nuorten taustoista ja kulttuurista juuri mitään.  

 

Ne nuoret, jotka ovat syntyneet Suomessa, unohtavat helpommin oman kulttuu-

rinsa. Tapahtumia järjestämällä olisi mahdollisuus tarjota myös heille elämys ja 

kokemus omasta kotikulttuuristaan. Musiikkia kuuntelemalla voi oppia esimer-

kiksi myös kieltä ja sanastoa.  Aiemmin vastaanottokeskuksen pojat kuuntelivat 

kotimaista musiikkia, mutta nykyään enemmän ja enemmän länsimaista musiik-

kia. Eräs poika kertoi saavansa unta vain kuunnellessaan haikeaa afganistani-

laista musiikkia. Suomalaista kulttuuria on tarjolla kokoajan, omaa kulttuuritoi-

mintaa joutuu etsimään tai jopa järjestämään itse.  
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Myös ohjaajien välillä on eroja. Osa ohjaajista, joiden henkilökohtainen koke-

mus kotimaastaan ei ole positiivinen, haluaa, että pojat jättäisivät afganistanilai-

set tapansa ja sopeutuisivat suomalaiseen kulttuuriin. Toisin kuin nuorisotyön-

tekijät ja kulttuurituottajat, joilla on, toivottavasti, laajempi käsitys siitä miksi 

oman kulttuurin säilyttäminen on tärkeää jo nuoresta iästään asti, jotkin ohjaajat 

eivät välttämättä näe kokonaiskuvaa, vaan ajattelevat ikään kuin lasten parasta, 

oman henkilökohtaisen kokemuksensa kautta.  

 

Se mistä nuoret ovat kotoisin on kuitenkin osa heitä. Se, että osaa kertoa omas-

ta maastaan kysyttäessä, on rikkaus. Jos ei tunne omia juuriaan on hukassa. 

Ajattelimme musiikkitapahtumaa järjestäessämme, että tärkeintä on tarjota 

mahdollisuus niille jotka ovat kiinnostuneita omasta kulttuuristaan, mutta kenen-

kään ei ole pakko osallista. Kuitenkin suurin osa tilaajamme nuorista osallistui, 

ja kaiken kaikkiaan paikalla oli satoja ihmisiä. Ohjaajat ovat havainnoineet, että 

mitä pidempään pojat ovat olleet Suomessa, sen vähemmän kiinnostusta heillä 

on kotimaahansa, mutta jos kiinnostusta pidetään yllä, järjestämällä tapahtumia, 

kiinnostus ei häviä. Ohjaajilla on siinä suuri rooli, kannustaako tämä nuoria py-

symään aktiivisesti osana omaa kulttuuriaan vai välittääkö siitä ollenkaan. Toi-

sena ääripäänä on aktiivinen kotimaisen kulttuurin vähättely ja minimointi.  
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