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taustaisten nuorten elämässä.  
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symyksiä, joiden pohjalta monikulttuurista nuorisotyötä voisi kehittää. Toivon että työtäni voisi so-

veltaa myös laajemmin sellaisissa paikoissa, jossa monikulttuurinen nuorisotyö ei ole yhtä vakiintu-
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My thesis is a customer expierience enquiry for customers in youth cafe in Tampere. The aim was to 

find out, how the youth cafe has helped immigrant backrounded youth to integrate to society and has 

it prevented rasism. The results of this work can help the youth cafe to develop their services and 

overall multicultural youthwork. There was no actual subscriber for my work, but we had a mutual 

agreement that Ahjola Settlement supports my thesis.  

 

I did the research for my thesis by interviewing eleven young people and four former or current 

embloyee of youth cafe. The interviews were half structured interviews that had a theme; has the yout 

cafe uniikki helped immigrant backrounded young people with integration and preventing rasism. 

The interviews were made in spring of 2017. Questions in the interview was about the interviewers 

backround, identity, opinions about uniikki and rasism. These questions supports the abstract theory 

base about multiculturity, identity and rasism.  

Questions for embloyees comformed the questions of the customers. My goal was to find out does the 

opinios of embloyees support the views of customers. I also a anonymous web enquiry, but the ans-

werers ammount was so low, that I could not use it in my thesis.  

 

From the interviews I found out that, opinions of the interviewers were mutual towards the cafe. In-

terviewers experienced that actions of the cafe were good and meaningful. Exsistence of the cafe had 

a positive impact in lifes of immigrant backrounded youth.   

 

So that my thesis would not only be confirmation of theories and strengthening the success of youth 

work, I also highlight some questions, from which you can develop multicultural youth work. I also 

hope that my thesis and its results can be used and adapted to real life and can be used in places where 

multicultural yout work is not yet so strong that is is in cities like Tampere.  
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1 JOHDANTO 

 

Aiheeni opinnäytetyöhöni sai alkunsa ajatuksestani hyödyntää entistä työpaikkaani ja 

siellä saamiani kokemuksia. Nuorisokahvila on toiminut pitkään Tampereella ja itse 

työskentelin siellä reilun vuoden ajan. Kahvila on profiloitunut pitkälti monikulttuuri-

sena nuorten kohtaamispaikkana ja siellä tehtävä työ on monipuolista ja antoisaa. Itse 

koin että työssä pääsee tapaamaan monenlaisista eri lähtökohdista olevia nuoria ja nä-

kemään nuorison monipuolisen kirjon. 

 

Nuorten erilaiset taustat ja monikulttuurisuus näkyvät selvästi myös uniikissa. Tänä 

päivänä monikulttuurisuus on muutoinkin tärkeä puheenaihe, joten minulle heräsi 

ajatus käyttää kahvilan tarjoamaa mahdollisuutta tarkastella tätä ”tilannetta”. 

 

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ on nykyään yhä merkittä-

vämpi osa nuorisotyötä. Nuorisokahvila Uniikissa kävijöiden taustat ja erilaisuus nä-

kyvät selvästi.  Niinpä päätin ottaa Uniikin tutkimukseni kohteeksi. Lähtökohtani on 

tarkastella kahvilan toimintaa syvällisemmin ja sitä kautta tuoda uutta näkemystä sii-

hen millaista paikan toiminta on ollut ja on, erityisesti nuorten näkökulmasta.  

Koska syrjintä ja rasismi ovat tämän päivän valitettavia ilmiötä ja niitä vastaan pyrki-

vät ”taistelemaan” myös uniikin kaltaiset paikat, niin on tärkeää saada myös näke-

mystä siitä, miten hyvin tässä työssä on onnistuttu. Parhaimpia arvioimaan tämän on-

nistumista, ovat nuoret itse ja siksi heidän äänensä on saatava kuuluviin mahdollisim-

man hyvin.  

Tämä ei ole varsinainen tilaustyö, mutta kun aihetta kahvilan henkilökunnalle ehdotin, 

ottivat he sen vastaan erittäin iloisesti ja sain heti tukea aiheelleni. Työssä nähtiin mah-

dollisuus kehittää nuorisokahvila uniikin toimintaa ja ylläpitää sitä mikä on alun pe-

rinkin ollut kahvilan yksi teemoista - syrjinnästä sekä rasismista vapaa-alue. Kahvila 

on teetättänyt nuorille asiakastyytyväisyyskyselyjä aiemminkin, mutta ne ovat keskit-



7 

 

tyneet enemmän koskemaan kahvilassa järjestettävää toimintaa ja aktiviteetteja. Ky-

selyt ovat olleet myös enemmän tai vähemmän aktiivisesti markkinoituja ja kyselyt ei-

vät olet olleet haastattelumuotoisia.  

 

Työssäni käyn ensin läpi lyhyesti sitä mikä on nuorisokahvila uniikin tausta ja mistä 

koko toiminta on saanut alkunsa, kerron hieman myös järjestöstä, joka on toimintaa 

ollut aloittamassa. Käyn läpi myös lyhyesti työn termistöä ja käsitteitä, joita tulen työs-

säni käyttämään.  Työn toisessa osassa käsitellään tarkemmin haastatteluita ja niiden 

sisältöä, sekä mitä näistä voidaan päätellä ja tulkita.  

Koska olen myös itse työskennellyt uniikissa sen ensimmäisinä vuosina, niin tuon 

esille omia näkemyksiäni ja kokemuksiani liittyen uniikin toimintaan.  

Toivon että tästä tutkimuksesta ja niiden tuloksista olisi hyötyä uniikin toiminnan ke-

hittämiselle ja mahdollisesti hyötyä myös Tampereen seudulla muille vastaavanlaista 

toimintaa järjestäville tahoille. 

 

2 SETLEMENTTILIIKE SUOMESSA 

 

Suomen setlementtiliikkeen juuret ovat jo 1890-luvulta ja ovat rantautuneet meille 

englannista. Alkusysäyksenä setlementtiliikkeelle voidaan pitää Hanna Rothmanin 

(1856-190) vuonna 1888 Sörnäisiin perustamaa lastentarhaa ja Alli Trygg-Heleniuk-

sen (1852-1926) aloittamaa kansankotitoimintaa. Pyrkimyksenä oli luoda suomeen 

moderni infrastruktuuri, teollistuneeseen ja kaupungistuneeseen yhteiskuntaan. 

(Uusi-Rauva 2008, 9)  

 

Nykyisen muotoiseen setlementtiliike muotoutui pitkälti kirkkohistorian professori 

Jaakko Gummeruksen (1870-1933) ja Lontoossa merimiespastorina toimineen Sigfrid 

Sireniuksen (1877-1961) toimesta 1910-luvulla. Pysyvästi paikallinen toiminta alkoi 

Helsingin Kalliossa vuonna 1919. (Uusi-Rauva 2000, 8-20) Seuraavina vuosina uusia 

keskuksia eli setlementtejä perustettiin ympäri suomen, mukaan lukien Tampere.  
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Setlementtiliiton sivuilla oleva lause: ” Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri 

taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeus hyvään elämään heidän 

kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista yksilöä ja 

yhteisöä löytämään omat voimavaransa.” kuvastaa erittäin hyvin toiminnan lähtökoh-

tia. Annetaan kaikille mahdollisuus osallistua toimintoihin, olkoonkin hänen lähtö-

kohtansa mitkä hyvänsä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, 

työtä tehdään paikallisesti ja siksi suomen setlementtiliitolla onkin 40 paikallista yh-

distystä ympäri suomen. (setlementin internetsivu, 14.11.2018) 

 

2.1 Ahjolan setlementti ry 

 

Ahjolan historia juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolille asti ja Ahjola on suomen 

setlementtiliito ry:n jäsen. Ahjolan toiminta nojaa vahvasti setlementtiin ja sen arvoi-

hin. Ahjolan setlementti on perustettu 1926 ja se on aina toiminut Tampereella Pispa-

lassa. Ahjolassa työskentelee päätoimisesti noin 70 työntekijää ja sivutoimisesti noin 

300 työntekijää. Toiminnassa on mukana myös paljon vapaaehtoisia ja harjoittelijoita. 

 

Ahjola Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Ahjolan 

toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampe-

reen kaupunki, yksityiset yritykset ja yhdistykset.  Ahjola rahoittaa toimintaansa myös 

myymällä mainostilaa Mainos Ahjolan kautta.  

 

Ahjola järjestää harrastetoimintaa ympäri Tamperetta kaikenikäisille - vauvasta vaa-

riin. Työmuotoina ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö. Ahjolan set-

lementissä toimii kansalaisopisto joka järjestää erilaisia kursseja ja koulutuksia, lasten 

ja nuorten harrasteryhmiä, sekä erilaisia aikuisten kerhoja. Ahjolassa on myös päivä-

kotitoimintaa, aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa ympäri Tamperetta sekä nuorille ty-

töille suunnattu Isosisko- Tyttöjen Tupa-toiminta sekä kaupungin ostopalveluna tuo-

tettava nuorisokahvila Uniikki. (Ahjolan internetsivu, 14.11.2018) 
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2.2 Nuorisokahvila uniikki 

 

Nuorisokahvila uniikki on Tampereen kaupungin kanssa ostopalvelusopimuksella 

2009 perustettu Ahjolan ylläpitämä nuorten kohtaamispaikka. Nuorisokahvila sai al-

kunsa paikallisen nuorisofoorumin aktiivisen toiminnan ansioista ja monen vuoden 

poliittisen väännön seurauksena kahvila saatiin vihdoin avattua.  

 

Nuorisokahvila on tarkoitettu pääsääntöisesti 14-19- vuotiaille nuorille, mutta myös 9-

13- vuotiaat ovat tervetulleita kahvilaan heille rajattuna aikana. Näin pystytään koh-

dentamaan palveluita paremmin myös nuoremmille. Kävijämäärätilastoja ei ollut tie-

dossa, mutta ensimmäisten vuosien aikana kävijöitä saattoi parhaimmillaan illan ai-

kana olla yli sata ja normaalinakin iltana noin viisikymmentä. Taustaltaan kävijät ja-

kautuivat ensimmäisten vuosien aikana melko tasaisesti puoliksi kantaväestöön ja 

maahanmuuttajataustaisiin. Uniikin muutettua uuteen paikkaan, kävijärakenne hie-

man muuttui maahanmuuttajataustaisten hyväksi. 

 

Kahvila on avoinna normaalisti iltaisin viitenä päivänä viikossa, tiistaista lauantaihin, 

poikkeuksina mahdolliset juhlapyhät ja näistä johtuvat erityisaukiolot. Kahvila on 

luonnollisesti päihteetön ja savuton. Kahvilassa korostuu myös rasisminvastaisuus ja 

se, että ketään ei saa syrjiä. Näihin asioihin puututaan tiukalla otteella, asioista kuiten-

kin asiallisesti keskustellen.  

 

Nuorisokahvila Uniikki toimii ennen kaikkea kohtaamispaikkana nuorille, toki palve-

luna on myös nimensä mukaisesti kahvilatoimintaa, jossa tarjolla pikkupurtavaa ja 

helposti valmistettavia lämpimiä tuotteita. Ostopakkoa nuorilla ei ole, vaan paikalle 

saa tulla myös vain tapaamaan muita nuoria vain ”hengailemaan” yksin tai yhdessä.  

Kahvila järjestää aktiivisesti myös omia tapahtumia ja osallistuu yhteistyössä, Tampe-

reen kaupungin nuoristotoimen järjestämiin nuorisotapahtumiin. Uniikissa on vuo-

sien varrella järjestetty bändi-iltoja, Discoja, erilaisia näyttelyitä, turnauksia ja kesäi-

sin siellä on pidetty nuorten jäätelöpistettä, jonne nuoret itse tulevat myymään jäätelöä 
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ja tuotto menee nuorten hyväksi. Yksi tärkeä osa toiminnan järjestämistä on, että nuo-

ret pääsevät itse osallistumaan mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun. Kahvilassa 

järjestetään myös teemailtoja, joissa nuoret itse ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kai-

ken. Tällaisten tapahtumien teemana on ollut esim. jonkun tietyn kulttuurin esiintuo-

minen ja näkyvämmäksi tekeminen.  

 

Nuorisokahvilassa nuorten on helppo lähestyä aikuisia, ohjaajia, vaikka pelailun mer-

keissä. Nuorten kanssa yhdessä tekeminen onkin yksi tärkeimmistä asioista, jota kah-

vilassa on pyritty toteuttamaan. Kahvilassa saatetaan intoutua pelailemaan Uno-kort-

tipeliä isolla porukalla yhdessä tai aloitetaan kiihkeä jalkapallomatsi pleikkarin äärellä. 

Tärkeintä on olla läsnä nuorten kanssa ja tätä kautta rakentaa luottamusta, jolloin nuo-

ren kanssa voi päästä syvällisempäänkin keskusteluun.  

 

Kahvilan toiminta oli uhattuna kolmen ensimmäisen toiminta vuoden jälkeen vuonna 

2012, kun kaupungin päättäjät olisivat halunneet irtisanoa ostopalvelusopimuksen 

Ahjolan kanssa. Syynä tähän oli, että rakennus, jossa nuorisokahvila toimi, oli myyty 

eteenpäin. Tampereen kaupunki harkitsi ensin toiminnan siirtämistä omiin jo ole-

massa oleviin tiloihinsa, mutta nuorten itsensä alulle laittaman adressin ja useiden 

sähköpostien avulla kahvilalle saatiin jatkoa ja uudet omat tilat etsittiin keskustan lä-

heisyydestä, jossa toiminta on saanut jatkua siitä lähtien. (Kansalaisyhteistoiminta, 

14.11.2018) 

 

2.3 Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

 

Tutkimuskysymyksinä työssäni oli selvittää, onko kahvilan toiminta edesauttanut 

maahanmuuttajataustaisia nuoria integroitumaan ja sopeutumaan yhteiskuntaan. Li-

säksi pyrin selvittämään kuinka rasismi ja syrjintä on näkynyt nuorisokahvilan unii-

kissa ja kuinka kahvilan toiminta on nuorten mielestä ehkäissyt sitä.  
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Tutkimusmenetelminä olen käyttänyt laadullista ja määrällistä tutkimusta. Haastatte-

lut olivat puolistrukturoituja ja ne kohdennettiin kahvilan asiakkaille. Puolistruktu-

roidut kysymykset antoivat minulle mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja 

kysymykset eivät liikaa ohjanneet vastaajaan tiettyyn suuntaan. Haastateltavat saivat 

vapaasti kertoa näkemyksiään kysytystä aiheesta halutessaan, antaen minulle enem-

män materiaalia työhön. Kerroin kaikille haastateltaville, että haastattelut tehdään 

anonyymisti ja kenenkään nimiä ei kysytä. Sanoin myös, että haastattelut nauhoite-

taan, jotta voin ne myöhemmin analysoida. Nuorella oli mahdollisuus kieltäytyä haas-

tattelusta, jos hän ei halunnut sitä nauhoitettavan. Toin esille myös, että nauhoitukset 

tulevat vain minun käyttööni ja poistan ne heti kun saan opinnäytetyöni valmiiksi. 

Edellä mainittuja tutkimuseettisiä seikkoja kuvataan tutkimusetiikan kirjallisuudessa 

(Kuula 2006, 61) 

 

Litterointi vaiheessa tiivistin haastattelujen vastauksia niin, että poimin haastatte-

luista vain tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon talteen. Osassa haastatteluista nuo-

ren vastaukset saattoivat kulkeutua täysin sivupolulle itse kysytystä kysymyksestä, jo-

ten säästin aikaa litteroimalla vain oleellisen. Työni tavoitteena oli kuitenkin selvittää, 

miten nuorisokahvilan toiminta on ollut apuna maahanmuuttajanuorten integraati-

ossa ja rasismin ehkäisyssä.  

 

Haastateltavat pyrittiin saamaan mukaan mainosten avulla, jotka julkaistiin kyselylin-

kin yhteydessä Facebookissa ja Instagramissa. (Liite 3) Tein myös videon jossa kehotin 

nuoria osallistumaan kyselyyn tai haastatteluun, video julkaistiin uniikin Facebook-

sivuilla. Video ei enää ole uniikin Facebook-sivuilla nähtävissä, joten sitä en pysty lin-

kittämään tähän työhön. Uniikin nykyiselle ja entiselle henkilöstölle tehtiin sähköpos-

tikysely (Liite 2) ja lisäksi tein myös kahvilan asiakkaille suunnatun webrobol-verkko-

kyselyn (Liite 5), näistä tarkemmin luvussa 4. 
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

Käsittelen tässä luvussa tarkemmin työhöni liittyviä käsitteitä ja sanastoa, sekä näiden 

määritelmiä. Käsitteiden avaaminen on tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää 

tutkimuksen sisältöä ja tuloksia.  Käsitteissä tuon esille laajemmin niiden taustaa ja 

pohdin hieman myös omia näkemyksiäni aiheesta 

 

3.1 Monikulttuurinen nuorisotyö 

 

Monikulttuurinen nuorisotyö on käsitteenä melko laaja, koska ensin täytyy avata hie-

man sitä mitä on monikulttuurisuus. Monikulttuurisuus sanana itsessään sisältää jo 

tiedon mistä on kyse. Kulttuuri on moninainen ja rikas, erilaisista taustoista tulevat 

ihmiset tuovat oman osansa kulttuurin. Monikulttuurisuutta ei ehkä myöskään voi tar-

kastella täysin objektiivisesti, koska tämäkin asia on sellainen, joka yleensä koetaan 

yksilötasolla.  

Monikulttuurisen nuorisotyön perusajatuksen voidaan kuitenkin ajatella juontavan 

juurensa YK:n ja Euroopan neuvoston sopimuksista. joissa sitoudutaan toimimaan ra-

sismia ja suvaitsemattomuutta vastaan. Monikulttuurinen nuorisotyö edistää tätä aja-

tusta. (Närvänen 2016, 7).  

 

Suomessa kulttuuri on aina ollut moninaista, johtuen Suomen historiasta. Suomessa 

kulttuurit ovat sekoittuneet perinteisesti niin Ruotsista kuin Venäjältä. Oman osansa 

tuo varmasti vielä alkuperäisväestön eli Saamelaisten panos. Suomessa on vielä vä-

hemmistönä vahva romaniväestö, jolla on myös oma kulttuurinsa. Näin ollen Suo-

mesta voidaan puhua monikulttuurisena maana, ilman että mukaan otetaan edes 

muista maista muuttaneita ihmisiä ja heidän kulttuuritaustojaan.  

Suomen punaisen ristin ylläpitämällä nettisivuilla on seuraava määritelmä monikult-

tuurisuudesta: ”Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ryhmien tasa-arvoi-

nen rinnakkaiselo.” (Ei rasismille-internetsivu 15.11.2018)  
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Tätä taustaa vasten ajatellen monikulttuurinen nuorisotyö on erilaisten ihmisten koh-

taamista ja heidän taustojaan kunnioittavaa. Nykyään varsinkin lapsille ja nuorille mo-

nikulttuurisuus on monella tapaa arkipäiväisempää kuin vanhemmille sukupolville. 

(Keskisalo & Perho 2001, 80; Harinen & Suurpää 2003, 5). Monikulttuurista nuoriso-

työtä ei pidä ymmärtää väärin vain maahanmuuttajanuorten parissa tehtäväksi työksi, 

vaan yhtä lailla kantasuomalaisten nuorten parissa tehtäväksi työksi.  

 

Tärkeintä nuorisotyössä on kohdata nuori nuorena, ilman ennakkoasenteita, mutta 

kunnioittaen hänen taustaansa. Nuori itse kyllä tuo esiin halutessaan omat juurensa ja 

kulttuuriset piirteensä. Kokemukseni mukaan, tärkeintä on, ettei nuori koe kohtaami-

sia vaivaannuttaviksi tai noloiksi. Tätä ideologiaa noudatetaan myös nuorisokahvila 

Uniikissa ja se näkyy myös työntekijöiden toiminnassa.  

 

3.2 Rasismi nuorisotyössä 

 

Monikulttuurisessa nuorisotyössä ei sovi unohtaa sanaa rasismi. Rasismilla on aina 

omat taustansa ja merkityksensä, eikä se synny tyhjästä. (Suurpää 2002, 167). Ennak-

koluulot ja ihan silkka tietämättömyys luovat rasismia. Myös opitut käyttäytymismallit 

vaikuttavat ihmisten asenteisiin.  Monikulttuurinen nuorisotyö, kuten nuorisotyö 

yleensäkin on ehdottomasti rasisminvastaista. Minkäänlaista syrjintää ei sallita ja asi-

oihin puututaan jyrkästi rasismia kohdatessa.  

 

Rasismi ilmiönä nähdään Suomessa valitettavasti yleensä niin että suomalainen kan-

taväestö on rasistinen maahanmuuttajataustaisia kohtaan. Rasismia esiintyy kuiten-

kin kaikissa kulttuureissa ja eri etnisten ryhmien välillä. Syrjintää ja kiusaamista voi 

olla myös saman etnisen ryhmän sisällä. Syinä voi olla esim. klaani- tai uskonnolliset 

erot.  (Sttinfo, 23.11.2018). Tämä näkyy mahdollisesti erimielisyyksinä, haukkumisena, 

joskus jopa suoranaisina tappeluina nuorisotiloilla.  
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Nuorisotyön kautta pyritään kuitenkin ehkäisemään rasismia ja rikkomaan ennakko-

luuloja. Monikulttuurinen nuorisotyö keskittyy erityisesti rajojen hälventämiseen ja 

aitojen kohtaamisten luomiseen ihmisten välille. Monikulttuuriseen nuorisotyöhön 

kuuluu siis myös rasisminvastaisen toiminnan järjestäminen. Nuorisokahvila uniikki 

ei ole tässä asiassa poikkeus, uniikki on ollut mukana, yhdessä Tampereen muiden 

nuorisotoimijoiden kanssa, osallisena rasisminvastaisissa tapahtumissa Tampereella 

koko kahvilan olemassaolon ajan. (Tamy, 23.11.2018) 

 

Opinnäytetyön puitteissa rasismi nuorisotyössä näkyy, edellä mainittujen kuvausten 

mukaisesti, etnisten ryhmien erimielisyyksinä, syrjintänä ja mahdollisina konflikteina. 

Ennen kaikkea erimielisyydet ovat näyttäytyneet juurikin tiettyjen etnisten ryhmitty-

mien sisällä, eikä niinkään suoraan suomen kantaväestön ja maahanmuuttotaustais-

ten nuorten kesken, kuten monesti luullaan. Näissä tärkeässä roolissa on ollut mah-

dollinen iän tuoma valtataistelu, uskonnollinen suuntaus tai heimolaisuus etnisessä 

ryhmässä, joka luo jännitteitä ryhmässä ja ryhmien kesken. (Sears, 2008. s. 34-36) 

 

3.3 Maahanmuuttaja 

  

Maahanmuuttajan käsite on laaja-alainen. Käsitteellä maahanmuuttaja tarkoitetaan 

monenlaisia ryhmiä. Esimerkiksi siirtolaiset, pakolaiset, kiintiöpakolaiset ja turvapai-

kanhakijat ovat kaikki maahanmuuttajia.  Tämän perusteella voidaan esittää kysymys, 

voiko maahanmuuttajia pitää yhtenä homogeenisenä ryhmänä, joita kohdellaan yh-

tenä kokonaisuutena. (Cantell 2000, 31) 

Väestöliitto määrittelee maahanmuuttajan seuraavasti:  

”Tilastoissa ja tutkimuksissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä sellaista Suo-

meen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo asua maassa pidempään. Maa-

hanmuuttajalla voidaan joskus viitata myös sellaiseen henkilöön, joka on syntynyt 

Suomessa, mutta jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut Suomeen 

(ns. toisen sukupolven maahanmuuttaja).” 

(Väestöliito, 15.11.2018) 
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Tämä määritelmä on selkeä, josta helposti saa kiinni mitä käsitteellä tarkoitetaan. Ti-

lastot suurimmista ulkomaalaistaustaisten taustamaaryhmistä vuodelta 2017 kertovat 

seuraavaa: (Tilastokeskus) 

 

 

Vuonna 2017 ulkomaalaistaustaisten määrä oli 385 000. Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisia oli 

321 494 (84 %) ja toisen polven 62 629 (16 %). 

 

Tilastokeskuksen sivuilla määritellään asiaa seuraavasti: ” syntyperäluokituksen avulla 

voidaan helposti eritellä ulkomailla syntyneet (ns. ensimmäisen polven) ja Suomessa 

syntyneet (ns. toisen polven) ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Syntyperä-luokituksessa 

henkilön syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltiotie-

don perusteella.” (Tilastokeskus, 23.11.2018) 

 

Tämä on tilastokeskuksen määritelmä maahanmuuttotaustaisesta ihmisestä, mutta lo-

pulta määritelmässä kyse on pitkälti vastaajaryhmästä. Jos ajatellaan kysymystä kan-

taväestön näkökulmasta, niin vastaus on varmasti erilainen kuin jos asiaa kysytään 
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maahanmuuttajataustaiselta. Tätä samaa asiaa sivuaa myös Närvänen (2016,8) poh-

tiessaan miten nuorisotyö auttaa maahanmuuttajanuoria ja maahanmuuttajataustai-

sia nuoria kotoutumaan suomeen.  

Ihmisten oma henkilökohtainen määritelmä voi kuitenkin olla hyvin erilainen riip-

puen mm. kulttuuritaustasta, iästä ja yhteiskunnallisesta asemasta. Tämän asian olen 

itse huomannut keskustellessani ihmisten kanssa, joilla on määritelmän mukaan maa-

hanmuuttajatausta. Myös nuoria haastatellessa asia on tullut esiin. Osa kokee olevansa 

täysin suomalaisia, kun taas osa kokee olevansa ulkomaalaisia, vaikka asuvatkin Suo-

messa ja ovat Suomen kansalaisia 

Omassa työssäni en erikseen pureudu siihen miten nuori tarkalleen kokee oman taus-

tansa, koska se ei ole oleellista onko kyseessä pakolainen, turvapaikanhakija vai toisen 

polven maahanmuuttaja. Haastattelukysymykset ovat siksi jätetty melko avoimiksi, 

jotta nuori voi itse päättää kuinka vastaa ja näin ollen nuoren oma kokemus asiasta 

välittyy parhaiten. 

 

3.4. Kotouttaminen/integraatio 

 

Kotoutumisessa eli integraatiossa tarkoituksena on sopeuttaa maahanmuuttaja maa-

han, jossa asuu ja että hän löytää paikkansa yhteiskunnassa. (Maahanmuutto, 

15.11.2018) 

 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että maahanmuuttaja kadottaisi oman kulttuu-

rinsa, vaan että hän omaksuu nykyisen yhteiskunnan toimintatavat ja pitää yllä suh-

teita vallitsevaan kulttuurin. Muutamina tärkeimpinä kriteereinä kotoutumisessa pi-

detään sitä, että oppii kielen mitä uudessa kotimaassa puhutaan, löytää työ- tai opis-

kelupaikan ja saa kontakteja paikalliseen yhteiskuntaan. (Infopankki, 15.11.2018). 

Nämä kriteerit ovat helposti todennettavissa ja mitattavissa, mutta on toinen asia, mi-

ten yksilö kokee itse kotoutuneensa yhteiskuntaan.  
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Laki kuvaa kotouttamista seuraavasti: ”Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovai-

kutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja 

työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan 

oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen” (Laki kotoutumisen edistämisestä 

1386/2010).  

Kotoutuminen voidaan kuitenkin jakaa neljään kategoriaan; integraatioon, assimilaa-

tion, separaatioon ja marginalisaatioon. Tämän mallin mukaisesti on luotu nelikenttä, 

jonka on kehittänyt kanadalainen John Berry. Berryn nelikenttä kuvaa akkulturaatio-

mallia, jossa tarkastellaan näitä neljää kategoriaa. Akkulturaatio tarkoittaa kulttuuriin 

sulautumista ja sopeutumista. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin mm. opinnäyte-

työssä Kohtaamisia maahanmuuttajatyössä- Tietopaketti opiskelijan ohjauksen väli-

neeksi. (Huovinen, Miettinen & Miettinen, 2011, s. 24-26)  

 

Berryn nelikenttämalli:  (Berry, Segall& Kagitcibasi, 1997) 

 

John W. Berryn akkultu-

raatiomalli (1997)  

neljä suhtautumista akkul-

turaatioon. 

 Kysymys 1:  

Onko tärkeää säilyt-

tää kulttuuriset erityis-

piirteet? 

 

  KYLLÄ EI 

Kysymys 2:  

Onko arvokasta olla kans-

sakäymisissä kantaväes-

tön ja muiden ryhmien 

kanssa? 

KYLLÄ INTEGRAATIO  

Oma kulttuuri säilyte-

tään, mutta siihen yh-

distetään uuden yh-

teiskunnan arvoja ja 

tapoja. 

ASSIMILAATIO  

Entisen kulttuurin hyl-

kääminen. Aktiivinen 

yhteys valtakulttuurin 

jäsenten kanssa. 

 

EI SEPARAATIO  

Oman kulttuurin vaali-

minen, samanaikai-

sesti vältellen kontak-

teja kantaväestön 

kanssa. 

MARGINALISAATIO  

Syrjäytynyt. Menettä-

nyt kiinnostuksensa 

sekä omaa kulttuuri-

aan kuin valtakulttuu-

riakin kohtaan. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+W.+Berry&search-alias=books&field-author=John+W.+Berry&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Marshall+H.+Segall&search-alias=books&field-author=Marshall+H.+Segall&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Cigdem+Kagitcibasi&search-alias=books&field-author=Cigdem+Kagitcibasi&sort=relevancerank
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Berryn nelikenttämallin mukaisesti ihanteena voidaan pitää siis integraatiota, jossa 

maahanmuuttaja säilyttää oman kulttuurin, mutta samalla omaksuu valtakulttuurin ja 

kykenee toimimaan tämän täysivaltaisena jäsenenä. Tällöin maahanmuuttaja on so-

peutunut ja kotoutunut ympäröivään yhteiskuntaan. (Räty 2002, 126.) 

Työskennellessäni nuorisokahvilassa, huomasin että monesti samaan etniseen ryh-

mään kuuluvat nuoret liikkuvat pitkälti omissa ryhmissään. Tämä on ymmärrettävää 

samanlaisen kulttuuritaustan omaavilla, kun tavat ja kieli ovat yhteisiä. Integraation 

kannalta tämä voi kuitenkin olla hidastava ja jarruttava tekijä. Integraatiota ei ehkä 

tapahdu ollenkaan tai se jää heikoksi ja vaikuttaa yksilön kotoutumiseen monin tavoin, 

tällöin vaarassa on tapahtua Berryn nelikentän mukaan separaatio.  

 

3.5 Nuoruuden määritelmä 

 

Sanotaan että nuoruus on ihmisen ikäkausi lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Kuiten-

kin tästä määritelmästä on olemassa erilaisia tulkintoja mitä ikävuosia nuoruudella 

tarkoitetaan. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin konsensuslausuman mukaan 

nuoruusikä ajoitetaan yleisesti ikävuosiin 13–22. (Nettisivut, 15.11.2018) 

YK taas määrittelee asian seuraavasti: YK:n viitekehyksessä nuoret määritellään tavan-

omaisesti iän mukaan. Tämän määritelmän mukaan kaikki 15–24-vuotiaat ihmiset 

ovat nuoria. Määritelmä ei ole kuitenkaan ongelmaton, sillä nuoruus voidaan nähdä 

siirtymäaikana lapsuuden ja aikuisuuden tai koulutuksen ja työelämän välillä. Toi-

saalta YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1989) määrittelee alle 18-vuotiaat ensisijai-

sesti lapsiksi. (Yk-nettisivut, 15.11.2018).  

 

Suomen nuorisolain toinen artikla taas määrittelee nuoruuden seuraavasti: 

”2 § Tässä laissa tarkoitetaan:  

 

1) nuorilla alle 29-vuotiaita;  
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2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskun-

nassa;  

3) sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen pa-

rantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi;  

4) nuorisotyöllä nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden 

edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäis-

tymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta;  

5) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista 

 

Nuorten vapaa-aikatutkimuksesta ilmenee, että nuorten itsensä mielestä nuoruus al-

kaa noin 10-vuotiaana ja päättyy noin 20-vuotiaana. (Valtion nuorisoneuvoston sivut, 

15.11.2018) 

Tämä on mielenkiintoista, että määritelmä voi olla näinkin joustava riippuen tahosta 

ja nuorten oma tulkinta poikkeaa selvästi muista tulkinnoista. Aikuisen silmin varsin-

kin määritelmän alapäässä 10-vuotias on selvästi lapsi ja teini-ikään siirrytään vasta 

kun ollaan yläaste ja lukioiässä.  

 

Nuoruus on varmasti myös osittain kulttuurisidonnainen käsite. Joissain kulttuureissa 

ihmisellä ei ole kuin lapsuus ja tämän jälkeen siirrytään suoraan aikuisuuteen. Missä 

vaiheessa tämä tapahtuu, on eri asia.  

 

3.6 Identiteetti 

 

Identiteetillä tarkoitetaan käsitystä itsestään, arvoistaan ja tavoitteistaan. Identiteetti 

jaetaan henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Nuoren identiteetti alkaa 

muodostua ja rakentua siinä vaiheessa, kun nuori alkaa arvioimaan lapsena opittuja 

arvoja ja rooleja.  

 



20 

 

Ihmisen identiteetti muodostuu monesta tekijästä. Identiteettiin vaikuttavat niin kan-

salaisuus kuin etninen alkuperäkin, näiden vaikuttajien lisäksi jokaisella on myös oma 

yksilöllinen identiteettinsä. (Cantell, 2000, 22). Ihmisen etninen identiteetti koostuu 

subjektiivisesta tunteesta kuulua johonkin ryhmään sekä objektiivisesti tarkasteltuna 

piirteistä, joiden perusteella ihmisen voidaan olettaa kuuluvan tiettyyn etniseen ryh-

mään. Subjektiivinen kokemuksen määritelmä tulee henkilön ja ryhmän sisältä, jolloin 

henkilö tuntee yhteenkuuluvuutta tietyn etnisen ryhmän kanssa. Objektiivinen koke-

mus taas on toisen henkilön olettamus tiettyyn etniseen ryhmään kuulumisesta esi-

merkiksi uskonnon, kielen tai ihonvärin perusteella. Keskeistä identiteetin kannalta on 

yksilön tunne olevansa hyväksytty ja arvostettu (Cantell 2000, 24.) 

 

Kun tarkastellaan yllä olevia kuvauksia tarkemmin, tulee ensimmäisenä mieleen nuo-

risokahvila uniikin kävijät, ennen kaikkea maahanmuuttajataustaiset nuoret. Haastat-

teluitakin välittyy vahvasti, ainakin osan kohdalla, se oma etninen tai kansallinen iden-

titeetti. Nuori kokee voimakkaasti identifioituvansa omiin juuriinsa, eikä vaikkapa 

suomalaisuuteen. Nuori saattaa olla syntynyt suomessa, mutta silti kokee täysin ole-

vansa ulkomaalainen, ei pelkästään ulkomaalaistaustainen.  

 

Täytyy muistaa, että nuoren identiteetti ei rakennu pelkästään vain oman alkuperänsä 

tai etnisyyden ympärille. Myös nuorisokulttuurilla on merkityksensä nuoren identitee-

tin rakentumisen kannalta. Kun nuori poistuu kotoa kouluun ja tapaa muita nuoria, on 

hän tekemisissä uuden kulttuurin kanssa ja se voi poiketa vanhempien kautta saadun 

identiteetin kanssa. Tällöin nuori saattaa olla ristiriitaisessa tilanteessa oman minuu-

tensa kanssa. Vanhemmat voivat olla esteenä nuoren maailmankuvan rakentamisessa 

ja se voi johtaa siihen, ettei identiteetti välttämättä olekaan oma vaan toisten määrit-

tämä. Tällöin puhutaan omaksutusta identiteetistä ja siitä voi tulla nuorelle taakka.  

(Forssell 2008, Tiede nro 5, s. 17). Tätä aihetta sivutaan myös Närväsen työssä. (När-

vänen 2016, 13).    
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4 TUTKIMUSAINEISTO 

 

Tutkimusaineistona käytin nuorten haastatteluja ja kahvilan työntekijöille lähettä-

määni sähköpostikyselyä. (Liitteet 1 ja 2). Toteutin kohderyhmälle myös webrobol ky-

selyn (Liite 5), mutta vähäisen vastausprosentin vuoksi en voinut käyttää sitä varsinai-

sena aineistona. Nuorten haastatteluissa käytin puolistrukturoituja kysymyksiä, koska 

ne antoivat minulle mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa. Kysy-

mykset olivat sellaisia, että haastatteluissa oli havaittavissa myös teemahaastattelun 

piirteitä. (Tietoarkisto- nettisivut, 15.11.2018) Kysymyksiä oli yhteensä kaksitoista ja 

kaikki kysymykset liittyivät nuorisokahvila uniikkiin ja perustuivat haastateltavan ko-

kemuspohjaan (Liite 1.). Lisäksi jokaisen kysymyksen kohdalla sain mahdollisuuden 

esittää tarkentavia kysymyksiä, koskien nuoren antamaa vastausta. Haastateltavia sain 

yksitoista kappaletta, joten tähän olin erittäin tyytyväinen, koska tavoitteena oli kym-

menen. Osa nuorista olisi vanhempia kävijöitä, osa uudempia.  Kutsu haastatteluun 

meni useammalle, mutta muutamat eivät vastanneet takaisin koskaan.  Haastatelta-

vista poikia/miehiä oli kahdeksan ja loput olivat tyttöjä. Nuorin haastateltavista oli 15 

ja vanhin oli 24. Suurin ikäryhmä haastateltavista oli 18 vuotta. Haastattelut kestivät 

keskimäärin noin kymmenen minuuttia. Tarkempi koonti tiedoista on liitteessä (Liite 

6)  

 

Lisäksi toteutin sähköpostikyselynä nuorisokahvilan entisille ja nykyisille työnteki-

jöille haastattelun, jossa halusin kartoittaa myös heidän näkemyksiään ja kokemuksia 

uniikin toiminnasta. Näin pystyin hieman peilaamaan näkemyksiä ja kokemuksia 

Uniikista suhteessa nuoriin ja eroavatko ne miten paljon toisistaan.  

Työntekijöille lähettämäni sähköposti kysely/haastattelu oli teemaltaan samanlainen 

kuin nuorten haastattelu, mutta kysymyksiä oli vähemmän ja ne keskittyivät enemmän 

työntekijän näkemyksiin nuorisokahvilan toiminnasta yleisesti. (Liite 2) En myöskään 

päässyt esittämään tarkentavia kysymyksiä työntekijöiden vastauksiin, jonka pystyin 

tekemään nuorten kyselyn kohdalla. Näin työntekijöiden vastauksiin jäi enemmän ”il-

maa” ja ehkä myös tulkinnan varaa minun osaltani. Kysely lähetettiin sähköpostilla 

siksi, koska koin että aikataulullisesti olisi ollut haastavaa saada sovittua tapaamisia 
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kaikkien työntekijöiden kanssa ja en uskonut, että olisin saanut enempää lisätietoa 

suhteessa kirjalliseen kyselyyn, vaikka olisinkin haastatellut heidät kasvotusten. Lähe-

tin kahdeksan sähköpostia, joista kuusi oli entisille työntekijöille ja kaksi edelleen työ-

suhteessa oleville työntekijöille. Sain neljä sähköpostia vastauksena takaisin. Työnte-

kijöiden koulutustausta vaihteli kouluttamattomasta ammattikorkeakoulutason tut-

kintoon. Työkokemusta alalta löytyi alle vuodesta aina yli kahteenkymmeneen vuo-

teen. Kukaan vastanneista työntekijöistä ei enää työskennellyt uniikissa, kun kysely 

toteutettiin. Pisimpään työskennellyt oli lopettanut vuonna 2015 

 

Verkkokysely toteutettiin webropol-työkalulla ja linkki kyselyyn julkaistiin nuoriso-

kahvilan Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä. (Liite 5). Verkkokyselyllä pyrin saa-

maan laadullisen aineiston vahvistukseksi määrällistä aineistoa.  

”Määrällisen aineiston kyselylomakkeessa käytetään lähinnä ns. suljettuja kysymyksiä, 

joihin vastataan strukturoidun, annetun asteikon mukaisesti. Myös ns. avoimia kysy-

myksiä sisältyy yleensä aineiston keruuseen, näihin annetaan kyselylomakkeessa vas-

taustilaa.” (Vilpas 2014 s. 5)  

 

Kysely toteutettiin anonyymisti, mutta kyselyn yhteydessä sai halutessaan osallistua 

arvontaan, johon oli pakko laittaa joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Arvonnan 

palkintona oli leffalippuja ja tämän ideana oli toimia porkkanana nuorille, jotta he jak-

saisivat osallistua kyselyyn. Arvonnan päätyttyä sähköpostit ja puhelinnumerot luvat-

tiin hävittää. Verkkokyselyn vastauksista oli tarkoitus toteuttaa kaavio, josta tulokset 

olisivat helposti nähtävissä ja tulkittavissa.  

 

Verkkokyselyyn ei tullut vastauksia kuin kuusi kappaletta, kampanjoinnista ja palkin-

noista huolimatta. Kysely oli avoinna kaksi kuukautta, maaliskuusta toukokuuhun 

2017. Kun tässä ajassa ei ollut enempää kyselyitä kertynyt, päätin sulkea kyselyn linkin. 

Kyselyiden vastauksia tuli niin vähän, että tuloksia ei voi hyödyntää mitenkään työs-

säni.  
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Kaikki kyselyt ja haastattelut tehtiin anonyymisti ja painotin osallistujille, että nimiä 

ei kysellä ja julkaista missään. Tieto vastaajan henkilöllisyydestä jäi täysin vain minun 

tietooni. Kerroin nuorten haastatteluiden aluksi, että haastattelu nauhoitetaan myö-

hempää käyttöä varten, Tällä tavoin pystyin kunnioittamaan haastateltavien itsemää-

räämisoikeutta ja antaa heille mahdollisuuden kieltäytyä haastattelusta. Edellä mai-

nittua tutkimuseettistä seikkaa kuvataan tutkimusetiikan kirjallisuudessa (Kuula 

2006, 61) 

Tutkimuskysymyksinä oli selvittää, onko kahvilan toiminta edesauttanut maahan-

muuttajataustaisia nuoria integroitumaan ja sopeutumaan yhteiskuntaan, sekä kuinka 

rasismi ja syrjintä on näkynyt nuorisokahvilan uniikissa ja kuinka kahvilan toiminta 

on nuorten mielestä ehkäissyt sitä.  

 

 

4.1 Nuorten haastattelut ja kokemukset  

 

Nuorten haastatteluissa tärkeintä oli saada heidän oma kokemuksensa esiin ja kuulu-

ville. Painotin nuorille, että kysymyksiin sai vastata itse haluamallaan tavalla ja jos ky-

symys tuntui sellaiselta, että siihen ei halunnut vastata, tähän sai jättää vastaamatta. 

Haastattelut toteutettiin keväällä 2017 ja ne olivat yksilöhaastatteluita, jotka kaikki ää-

nitettiin myöhempää analysointia varten. Kaikki haastateltavat suostuivat nauhoituk-

seen. Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut ja karsin sieltä tutkimuksen kan-

nalta merkityksettömän tiedon pois ja litteroin vain tutkimuksen kannalta oleelliset 

osiot.  

 

Haastatteluista nousi esiin selvästi kaksi isompaa teemaa, integraatio ja rasismi. Haas-

tattelun aluksi halusin tilastoida hieman tarkemmin nuorten ikää, elämäntilannetta ja 

sukupuolta. Tämä ei tutkimuskysymysten kannalta ole oleellista tietoa, mutta halusin 

taustatietona saada selville millaiset ovat nuorten lähtökohdat ja onko niillä mahdolli-

sesti vaikusta siihen, miten nuori vastaa. Koska osa haastateltavista oli jo täysi-ikäisiä 

eivätkä kuuluneet kahvilan varsinaiseen asiakaskuntaan. Tarkoituksena työssäni oli 

saada tietoa myös siitä, miten kahvilan toiminta on koettu ennen ja miten se koetaan 
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nyt. Näin koetin saada vertailukohtaa menneen ja nykyisyyden välille ja ideoita kahvi-

lan toiminnan kehittämiseen.  

 

Yhtenä kantavana teemana haastattelujen vastauksissa oli ehdottomasti uniikin rooli 

integraatiossa ja tämä tuli esiin, kun haastatteluissa keskusteltiin kavereiden saami-

sesta ja siitä mikä saa nuoret käymään uniikissa. Moni nuorista toi esille sen, että heillä 

on kavereita monista eri kulttuureista. Kuten Berryn nelikentässäkin (Berry, Segall& 

Kagitcibasi, 1997) tuodaan esille, integraatio pääsee tapahtumaan vain, kun nuori saa 

kavereita toisista kulttuureista ja heidän kauttaan omaksuu valtakulttuurin tapoja. 

(Huovinen, Miettinen & Miettinen, 2011, s. 24) Monilla nuorilla oli ensi arvoisen tär-

keää, että saa tutustua uusiin ihmisiin ja löytyy juttukavereita uniikista. Ennen kaikkea 

pidettiin tärkeänä sitä, että kahvilassa pääsee juttelemaan suomeksi ja saa näin ollen 

vahvistusta ja rohkeutta oppia lisää suomen kieltä. Erään nuoren kommentti kuuluu-

kin: 

 

 

-”Se auttaa, että käy uniikissa, koska saa tutustua uusiin ihmisiin, suoma-

laisiin ja ulkomaalaisiin. Ihmiset ovat erilaisia, pitää keskustella ja ym-

märtää toisia. Se auttaa oppimaan myös suomen kieltä, kun joutuu puhu-

maan ja kuuntelemaan sitä. ” 

 

 

Nämä asiat ovat kotouttamista sekä integraatiota edistäviä toimia. Yksi monikulttuu-

risen nuorisotyön tavoite onkin nuoren liittäminen jäseneksi yhteiskuntaan kulttuu-

riin ja yhteisöön. (Nieminen 2013, 298)  

Huomion arvoista oli kuitenkin yhden nuoren kommentti, josta voidaan päätellä, että 

liiallinen yhteydenpito vain maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, ei välttämättä ole 

enää hyvä asia, eikä edistä integraatiota.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+W.+Berry&search-alias=books&field-author=John+W.+Berry&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Marshall+H.+Segall&search-alias=books&field-author=Marshall+H.+Segall&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Cigdem+Kagitcibasi&search-alias=books&field-author=Cigdem+Kagitcibasi&sort=relevancerank
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-”Vanha (Uniikki) oli parempi, siellä oli paljon suomalaisia nuoria. Uu-

dessa uniikissa käy enemmän ulkomaalaisia, suurin osa on ulkomaalai-

sia.” 

 

On tärkeää, että nuorilla on kontakteja myös kantaväestön nuoriin, jotta ei pääse ta-

pahtumaan Berryn nelikentän mukaista separaatiota. (Berry, Segall & Kagitcibasi, 

1997) Uniikin rooli monikulttuurisena nuorisopaikkana ja integraation edistäjänä on 

tärkeä ja haastatteluiden perusteella voidaan todeta uniikin tässä onnistuneen hyvin.  

 

Yhden nuoren kommentti kertoo hyvin tämän, miten tärkeänä uniikin rooli on koettu: 

 

-”Vähän ehkä pieniä ennakkoluuloja oli, kun kaikkea oli kuullut ja nähnyt 

tietyistä ihmisistä. Totta kai, kun ihmisiin tutustui, niin huomasi että ei ne 

olekaan sellaisia kuin oli luullut. Se on positiivista, että tutustuu uusiin 

ihmisiin. Toki oli jo ennen uniikkia joitain tuttuja eri kulttuuritaustoista, 

mutta uniikissa tutustui enemmän sitten ihmisin oikeasti.”  

 

Osa haastateltavista kuitenkin toi esille, että vaikka on saanut kavereita uniikista, niin 

nämä kaverit eivät olet sellaisia, joiden kanssa vietetään aikaa myös uniikin ulkopuo-

lella. Yksi nuori mainitsi jopa sanan ”uniikkikaveri”, joka kuvastaa hyvin tämän kave-

risuhteen laatua. Kuitenkin kaikenlaiset kontaktit kantaväestön ja maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten kesken ovat aina hyväksi ja osaltaan auttavat rikkomaan ennakko-

luuloja. Voidaan siis päätellä, että uniikki on ollut edistämässä kotouttamista ja integ-

raatiota. Varsinkin kun yhtenä monikulttuurisen nuorisotyön tavoitteista voidaan pi-

tää nuorten sosialisaatiota, eli nuorten liittämistä jäseniksi yhteiskuntaan, kulttuuriin 

ja yhteisöön (Nieminen 2013, 298) 

 

Huomioitavaa on myös se, että maahanmuuttajataustaisten kesken kohtaamiset val-

votussa ja turvallisessa ympäristössä on yhtä arvokasta ja tärkeää, koska etnisten ryh-

mien väliset konfliktit ovat myös mahdollisia. Tämä ilmenee myös haastattelujeni 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+W.+Berry&search-alias=books&field-author=John+W.+Berry&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Marshall+H.+Segall&search-alias=books&field-author=Marshall+H.+Segall&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Cigdem+Kagitcibasi&search-alias=books&field-author=Cigdem+Kagitcibasi&sort=relevancerank
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kautta, joissa jotkut haastateltavista toivat esille sen, kuinka juuri parhaiten on tullut 

juttuun suomalaisten nuorten kanssa, kuin esimerkiksi toisten maahanmuuttotaus-

taisten nuoren kesken.  

 

4.2 Rasismi ja syrjintä uniikissa 

 

Tässä kappaleessa käsittelen rasismia ja syrjintää nuorten haastattelujen pohjalta, 

sekä miten haastateltavat ovat tämän kokeneet uniikissa. Haastateltavat toivat esille, 

että suoranaista rasismia he eivät ole kohdanneet, mutta osa oli huomannut erimieli-

syyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten kesken.  

Haastateltavista välittyi hyvin se, että osalle uniikki on tärkeä kohtaamispaikka, jossa 

voi tutustua toisiin nuoriin ja uniikissa saa olla rauhassa/turvassa. Myös muutamille 

juuri täysi-ikäiseksi tulleelle paikka on edelleen tärkeä. Tämä välittyy selvästi myös 

muutamien nuorten kommenteista: 

 

-”Se on ollut positiivinen kokemus, että aina on saanut tukea uniikista, jos 

on vaikka ollut vaikeita asioita niin niistä on saanut tulla puhumaan. 

Kuunnellaan ja koetetaan auttaa, että mitä asioille voisi tehdä. Kaikki ote-

taan vastaan, ketään ei syrjitä, jos jollain on vaikeaa, autetaan, vaikka on 

nollatoleranssi alkoholiin niin, jos joku tulee huonossa kunnossa sisään, 

häntäkin autetaan. ” 

 

-”Paljon on hyviä asioita, että on autettu nuoria elämässä eteenpäin, nuo-

ret pois kaduilta hölmöilemästä, annetaan vaihtoehto hengailuun kadulla 

notkumisen sijaan. ” 

 

Uniikin ohjaajat koettiin myös erittäin mukaviksi ja oikeiksi henkilöiksi työskentele-

mään kahvilassa. Nuoret myös selvästi kokivat ohjaajat turvallisiksi aikuisiksi ja heille 

oli helppo tulla juttelemaan. Tämä on erittäin tärkeää myös integraation sekä kielen 
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oppimisen kannalta, löytää mielekkäitä kiinnityskohtia elämään ja luoda turvallisia so-

siaalisia suhteita myös kantaväestöön kuuluvien aikuisten kanssa.  (InfoFinland, 

15.11.2018).  Tämä on tärkeää, että tehtävään valikoitunut oikeanlaiset henkilöt ja per-

soonat. Koulutus ei ole automaattisesti tae siitä, että aikuinen on se oikea turvallinen 

ja luotettava henkilö paikalla.  

 

Kun nuorilta kysyttiin uniikin ohjaajista, niin yksi nuori kertoi kokemuksensa seuraa-

vasti:  

 

-”Vähän niin kuin olis ollut kavereita, oli helppo puhua ja sai olla ihan oma 

itsensä. Ei tarvinnut stressata mitään, ohjaajat ei tuominnut ketään. Ei ol-

lut mitään sellaista, että nuoret olis haukkunut ohjaajia keskenään.” 

 

 

4.3 Työntekijöiden kysely ja kokemukset 

 

Työntekijöiden sähköposti kyselyn perusteella, yhtäläisyyksiä nuorten haastatteluiden 

vastauksiin löytyi.  Ajatellen uniikin roolia, varsinkin monikulttuurisuuden näkökul-

masta, rooli on koettu voimakkaana ja erittäin merkityksellisenä. Työntekijät toivat 

kommenteissaan esille, että kuinka he kokivat uniikin roolin tärkeäksi, etenkin kotout-

tamista edistävänä paikkana:  

 

- ”Aluksi ei ymmärtänyt, että kuinka tärkeä paikka Uniikki oli nuorille. 

Erityisesti maahanmuuttaja taustaisille jotka eivät vielä tunteneet juuri-

kaan Suomen kieltä ja kulttuuria. Töissä ollessani ymmärsin, kuinka hieno 

paikka Uniikki on. Siellä nuori saa olla oma itsensä ja saa apua ja tukea 

tarvittaessa. Uniikin rooli nuorille on ehdottomasti isompi mitä aluksi ku-

vittelin.” 
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- ”Uniikin rooli muotoutui ensimmäisen vuoden aikana ja sen kävijäryh-

mäksi muotoutui Koskikeskuksessa viihtyvät nuoret, joihin kuului monen 

ikäisiä, eri lähtökohdista ja kulttuureista tulevia nuoria. Uniikki oli nuor-

ten olohuone, johon oli turvallista tulla viettämään iltaa tai vaikka vain 

piipahtamaan bussia odotellessa.” 

 

(Koskikeskus on Tampereella keskustassa sijaitseva ostoskeskus, joka on nuorten suo-

siossa toim. huom.) 

 

Työntekijät olivat melko yksimielisiä vastauksissaan siitä, että uniikki on onnistunut 

hyvin kohdistamaan toimintansa oikeisiin asioihin monikulttuurisen nuorisotyön kan-

nalta. Yhtenäinen tekijä sekä nuorten että työntekijöiden vastaksissa oli se, että uniikin 

toiminta ja olemassaolo on vaikuttanut nuorten ennakkoasenteisiin ja näkemyksiin. 

Näin uniikin toiminta voidaan nähdä rasismia ennaltaehkäisevänä.   

 

- ”Ehdottomasti kyllä on (asenteita) muuttanut. Nuorilta itseltään tuli 

tästä palautetta, kun vielä toimin Uniikissa ja sen jälkeen. Työntekijöiden 

suhtautuminen asiakaskuntaan positiivisesti oli myös yksi iso vaikuttava 

tekijä nuorten mukaan.” 

 

- ”Ehdottomasti on. Uniikissa nuoret tapaavat toisia nuoria mm. eri kult-

tuureista. Ohjaajille on suoraan sanottu, että on ennen ollut rasisti mutta 

kun on käynyt uniikissa niin asenne on muuttunut.” 

 

Nämä näkemykset ovat mielenkiintoisia ja näistä voi päätellä, että kuinka tärkeää on 

työntekijöiden asenne ja kuinka he kohtaavat nuoret kahvilassa. Nämä kohtaamiset 

ovat tärkeitä myös nuorten silmin katsottua, koska nuoret ottavat mallia aikuisista. 

Työntekijöiden vastauksista nousi esille myös se, että heidän omat ennakkoasenteet 

työn tekemisen myötä muuttuivat.  
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- ”Työ Uniikissa nuorten kanssa muutti asenteitani ja ennakkoluulojani 

valtavasti. En ollut ennen juurikaan kohdannut maahanmuuttajia ja tässä 

työssä opin paljon heistä ja heidän haaveistaan ja haasteistaan.” 

 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Aineistoni koostui nuorisokahvila Uniikin asiakkaiden haastatteluista ja Uniikin hen-

kilöstölle suunnatusta sähköpostikyselystä. (Liitteet 1 ja 2) Lähetin kutsuja haastatte-

luun viidelletoista ja sähköposteja kuudelle. Ajatellen otantaa, haastatteluita oli 11 ja 

sähköpostivastauksia neljä, olen varsin tyytyväinen vastausprosenttiin.  

Kaikki yli kaksikymppiset haastateltavat olivat miehiä, joka hieman minua harmitti. 

Olisi ollut hienoa saada myös naisten näkökulmaa, ennen kaikkea vanhaan uniikkiin. 

Laitoin sähköpostia yhdellä kantaväestöön kuuluvalle naiselle, joka oli aikoinaan to-

della aktiivinen kävijä uniikissa, mutta hän ei koskaan sitten vastannut minulle takai-

sin. Hänen kommenttejaan   odotin todella paljon, koska itse työskentelin samanaikai-

sesti uniikissa, kun hän oli aktiivikävijä ja näin hänen kasvunsa ja kehityksensä vuo-

sien saatossa. Häneltä onkin jäänyt elämään hieno kommentti, jossa kiteytyy paljon 

siitä, miksi nuorisokahvila uniikki on olemassa. Hän kommentoi aikoinaan, kysyttä-

essä mielipidettä uniikin vaikutuksesta hänen elämäänsä: ”ennen olin rasisti, mutta 

nykyään olen suvaitsevainen”.  

 

Sain aineiston rajattua selkeästi ja koottua sitä tukevan teoriapohjan. Haastatteluiden 

kysymysrunko oli melko onnistunut sekä nuorten että ohjaajien osalta. Sain luotua 

molemmista selkeän ja melko yhtenäisen kokonaisuuden. Kuitenkin varsinkin nuorten 

haastattelut olisivat voineet mennä vielä paremmin. Koska en ollut aiemmin toteutta-

nut tällaista haastattelua, olisin voinut valmistautua niihin monipuolisemmin. Vasta 

jälkikäteen huomasin, että olisin voinut joissain kysymyksissä olla tarkempi ja muo-

toilla ne paremmin ymmärrettäviksi. Ohjaajien kysymykset olivat myös sellaisia, että 
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parhaimman lopputuloksen olisin saanut, jos olisin päässyt haastattelemaan myös oh-

jaajia kasvotusten. Aikataulullisista syistä tämä ei kuitenkaan olisi mitenkään ollut 

mahdollista toteuttaa.  

 

 Joidenkin nuorten kohdalla kielimuuri osoittautui tulevan vastaan, ainakin osittain. 

Kysymykset olivat liian haasteellisia ymmärtää ja niitä joutui selittämään, eikä välttä-

mättä silti haastateltava ymmärtänyt mistä oli kyse. Tällä on varmasti ollut vaikutusta 

näiden nuorten vastaukseen, koska todellista näkemystä ja mielipidettä en saanut. Tu-

levaisuuden kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että kysymyksiä mietitään vielä yksi-

löllisemmin.   

 

Vastaukset olivat mielenkiintoisia, muutama nuorista puhui avoimemmin taustastaan, 

osa taas lyhyesti ilmoitti asian. Muutamien nuorten vastausten perusteella kuitenkin 

pystyi tekemään johtopäätöksiä siitä, millaisella taustalla nuori mahdollisesti on va-

rustettu. Johtopäätökset ovat tietenkin aina henkilökohtaisia, eivätkä perustu miten-

kään faktatietoihin. Jäin pohtimaan sitä, olisiko tässä kohdassa ollut hyvä esittää lisä-

kysymys siitä, onko taustana pakolaisuus/siirtolaisuus jne. Tämä tieto ei ehkä ole työn 

lopputuloksen kannalta merkityksellinen, mutta oman lisänsä varmasti olisi tuonut 

luotettavuuteen.  

 

Vastauksia analysoidessa on hyvä huomioida, että koska osa haastateltavista on täysi-

ikäisiä ja vanhoja kävijöitä, vastaukset ovat hieman erilaisia. Lisäksi uniikin sijainti 

vaihtui 2013 kauemmaksi ”ydinkeskustasta”, joten tälläkin on varmasti ollut hieman 

vaikutusta kävijöiden aktiivisuuteen, sekä vastausten sisältöön.  

 

Selvästi kavereiden voima on suuri näissä asioissa. Jälkikäteen harmittelen, että ei tul-

lut kysyttyä tarkemmin vielä sitä, että mistä nämä kaverit olivat kuulleet paikasta. Työn 

tulosten kannalta tämä ei ehkä ole merkityksellinen asia, koska tässä ei analysoida kah-

vilan asiakaskunnan saavutettavuutta. Mutta yksittäisenä lisätietona, ajatellen kahvi-

lan toimintaa tulevaisuudessa, tämä tieto olisi varmasti ollut hyvä saada.  
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Yksi nuori vastasi lyhyesti joo, josta jäi vaikutelma, ettei hän ymmärtänyt kysymystä 

oikein mahdollisen kielimuurin takia. Hän on vasta muutaman vuoden asunut suo-

messa. Jäin pohtimaan mahdollista kielimuuria haastatteluissa, oliko sillä vaikutusta 

vastauksiin. Todennäköisesti oli.  

Mietin myös sitä, että miten nämä nuoret käsittävät kaverin, mikä heille on kaveri. 

Varsinkin ne nuoret jotka eivät puhuneet sujuvaa suomea. Yksi nuori kertoi saaneensa 

suomalaisia kavereita. Miten paljon hän on heidän kanssaan tekemisissä uniikin ulko-

puolella, vai ovatko he vain sellaisia kavereita joihin törmää satunaisesti juurikin unii-

kissa.  

 

Osa nuorista toi itse esille tämän asian, että heillä on ”uniikkikavereita” joita nähdään 

vain kahvilassa. Erityisesti integraation kannalta on tärkeää, että nämä ulkomaalais-

taustaiset nuoret saavat kantasuomalaisia kavereita ja pääsevät heidän kanssaan kes-

kustelemaan. Oman kokemuksen kautta pohdin sitä, että monesti nuoret hengaavat 

kuitenkin omissa ”porukoissaan” ja eivät loppujen lopuksi kauheasti välitä tutustua 

porukan ulkopuolisiin nuoriin. Pohjaan tässä kokemukseni kuitenkin enemmän tähän 

alkuperäiseen ”vanhaan” uniikkiin, ”uudesta” uniikista minulla on erittäin suppea ko-

kemus.  

 

Vastaukset olivat mielenkiintoisia siksi, että moni vastasi vain lyhyesti, sekä suomalai-

sesta että ulkomaalaisesta kulttuurista. Mietin, oliko kysymys hankala ymmärtää vai 

miksi vastaukset olivat sekä ulkomaalaisesta että suomalaisesta kulttuurista. Miten 

nuoret käsittävät nämä määritelmät eri kulttuureista? Sillä on kuitenkin merkitystä 

mistä kulttuurista puhutaan. Vai halusivatko nuoret ymmärtää asian niin, että jos ka-

veri/ystävä ei ole suomessa syntynyt, niin hän on sitten ulkomaalainen eli ulkomaalai-

sesta kulttuurista?  

 

Kuitenkin muutama halusi eritellä asian ja kertoa suoraan mistä eri maista eli kulttuu-

reista heidän lähipiirinsä koostuu Mietin tässäkin hieman kielimuuria ja mahdollisesti 

ikää, onko näillä vaikutusta vastaukseen. Jos ei täysin ymmärrä kysymystä, niin ei voi 
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vastata monipuolisesti. Ikä saattaa myös vaikuttaa asiaan, teini-iässä olevat nuoret ei-

vät ehkä omaa tarpeeksi laajaa näkemystä asioihin. Nämä nuoret ehkä ajattelevat, että 

kaikki ”ei suomalaiset” ovat samaa massaa ja niputetaan ulkomaalaisiksi.   

Selvästi nämä muutamat, jotka halusivat enemmän avata aihetta ja vastausta olivat 

kuitenkin ensinnäkin vanhempia nuoria ja toisekseen itse maahanmuuttotaustaisia. 

Selvästi tässä vaiheessa selkeni, että muutamien haastateltavien oli hankalaa ymmär-

tää kysymyksiä tai niiden sisältöä. Jouduin selittämään useasti, että mitä kysymyksellä 

haetaan ja siltikään ei kielimuurin takia päästy yhteisymmärrykseen asian kanssa.  

 

Työntekijöiden vastaukset olivat melko pitkälti linjassa siihen mitä nuoret halusivat 

kertoa omista näkemyksistään. Vastauksista voi hyvin päätellä, että myös työntekijät 

kokivat uniikin roolin vahvasti monikulttuurisena paikkana, jonne kaikki ovat terve-

tulleita. Etenkin maahanmuuttaja nuorten saaminen uniikkiin on ollut tärkeää. Tämä 

heijastuu hyvin myös suoraan nuorilta tulleeseen palautteeseen, että nuoret ovat ko-

keneet alusta asti itsensä tervetulleiksi kahvilaan, taustasta välittämättä. Työntekijöi-

den asenne vaikuttaa suoraan siihen, millainen ilmapiiri kahvilaan muodostui. Työn-

tekijöillä, kuten harjoittelijoilla on ollut vahva visio siitä, miten toimintaa halutaan 

pyörittää ja mihin toiminnalla pyritään. Viesti on voimakas ja antaa lisää pontta tehdä 

työtä monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden eteen. Työntekijöiden vastauksista 

heijastuu, kuinka valtava vaikutus uniikin toiminnalla on ollut myös heidän omaan 

elämäänsä. Osalle työ on ollut ensikosketus monikulttuuriseen nuorisotyöhön ja osalla 

se on vahvistanut heidän omia asenteitaan entisestään, positiivisessa mielessä.  

 

Työntekijöille tekemäni kysely (Liite 2) sisälsi taustatietoa työntekijöistä, koulutuk-

sesta työkokemukseen alalla. Avoimeksi jäi, oliko näistä tiedoista loppujen lopuksi mi-

nulle mitään konkreettista hyötyä.  Alkuperäinen ideani oli, että olisin voinut jotenkin 

hyödyntää tietoja työntekijöiden taustoista tutkimuksen näkökulmasta. Koska työnte-

kijän koulutus ja kokemustausta on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, miten työntekijä 

vastaa kysymysiin. Pitkä kokemus alalta varmasti auttaa analysoimaan omia näkemyk-

siään monipuolisemmin. Toisaalta vasta alalle tullut voi nähdä asiat tuorein silmin, 
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ilman ennakkoluuloja ja oletuksia. Harmillista oli, että kyselyyn vastanneista työnte-

kijöistä kukaan ei enää kyselyn toteuttamisen aikaan työskennellyt kahvilassa. Olisin 

kaivannut nykyisten työntekijöiden näkemyksiä kovasti, jotta heiltä olisin voinut saada 

täysin ajantasaista tietoa.  

 

Yleisesti vastauksista paistaa läpi se, että kaikki kokevat uniikissa käymisessä olleen 

positiivisia vaikutuksia itseensä ja ajatuksiinsa. Selvästi paikka koetaan lämminhen-

kiseksi ja avoimeksi tulla käymään. Jotkut nuoret ovat selvästi saaneet voimaa ja kan-

nustusta elämäänsä. Mietin kuitenkin sitä, koska muutamassa vastauksessa tuotiin 

esiin, että ennen oli parempi, koska kävi enemmän suomalaisia nuoria. Varsinkin kun 

kommentti tulee turkkilaistaustaisen nuoren suusta, että toivosi enemmän suomalai-

sia nuoria paikalle, herättää ajatuksia. Valitettavasti tässäkään vastauksessa ei menty 

pintaa syvemmälle, mutta jälkikäteen mietittynä ehkä tähän vastaukseen olisi voinut 

tarttua tarkemmin. 

 

Vastausten perusteella uniikissa on hyvin vähän syrjintää tai rasismia muita kohtaan. 

Tämä on tietenkin myös tarkoituskin, uniikki tuomitsee kaikenlaisen rasismin ja syr-

jinnän jyrkästi. Kuten yksi vastaajista toteaa, että näki paljon syrjintää uniikin ulko-

puolella mutta ei varsinaisesti uniikissa. Muutamassa vastauksessa sanotaan myös, 

että enemmänkin maahanmuuttotaustaiset nuoret keskenään haastoivat joskus riitaa. 

Kantasuomalaisten ja maahanmuuttotaustaisten kesken ei riitoja tai erimielisyyksiä 

ole ilmennyt. Tämä toki herättää kysymyksen, että oliko näissä tilanteissa kysymys 

juurikin kulttuurieroista vai mistä? Erimielisyyksiä voi toki syntyä kenelle vaan, mutta 

vastausten pohjalta, ja myös oman kokemuksen pohjalta, ne harvat erimielisyydet ovat 

syntyneet ulkomaalaisten kesken. Onneksi kokonaisuutena nuoret kokevat uniikin 

erittäin turvalliseksi paikaksi viettää aikaa ja tavata ihmisiä.  

 

Mielenkiintoinen kommentti on myös yhden nuoren näkemys siitä, että jos uniikissa 

on vain naisohjaajia, niin silloin heitä ei aleta haastamaan niin herkästi. Tätä asiaa voi 

pohtia niin, että vaikuttaako kulttuuritausta tässä miten paljon? Onko kunnioitus nai-

sia kohtaan niin suuri, että heitä ei haluta alkaa haastamaan tai heille ei olla ilkeitä? 
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Onko kyse valtataistelusta, jos vastassa onkin toinen mies, miesohjaaja? Cantell puhuu 

oman identiteetin etsimisestä ja löytämisestä, nuori etsii paikkaansa yhteiskunnassa 

ja myös omassa ryhmässä. (Cantell 2000, 24.) Varsinkin aikuisuuden kynnyksellä tai 

juuri sen ylittäneet pojat/miehet voivat hakea identiteettiään ja lähtevät herkemmin 

haastamaan auktoriteetti asemassa olevan toisen miehen.  

 

Verkkokysely ei onnistunut aiotulla tavalla ja epäonnistui mielestäni kokonaan. Syitä 

siihen, miksi verkkokyselyyn ei ollut enempää halukkaita osallistujia, voi vain arvailla. 

Kyselyyn osallistuminen oli tehty mahdollisimman helpoksi, juurikin siksi että kynnys 

osallistua olisi matala. Uniikin Facebook-sivuilla oli mainos, (Liite 3) jossa kerrottiin 

verkkokyselystä ja haastattelusta. Tulostin myös paperisia mainoksia, joita teippailin 

seinille joka puolelle kahvilaa. Helpotin entisestään osallistumista luomalla Qr-koodin, 

jonka pystyi lukemaan kännykällä, josta pääsi suoraan kyselyyn. (Liite 4) Näin nuorten 

ei erikseen tarvinnut edes mennä kännykän selaimella nettisivulle, jossa kysely oli.  

 

Mielestäni markkinoin kyselyä ahkerasti ja aktiivisesti netissä, mutta jostain syystä 

tämä ei tuottanut tulosta. Fyysisesti en itse kahvilassa käynyt paikalla markkinoimassa 

työtäni kuin muutaman kerran, jäin miettimään olisiko sillä ollut vaikutusta, jos olisin 

aktiivisemmin käynyt itse juttelemassa nuorille ja kehottanut osallistumaan. Helposti 

mainokset seinillä jäävät huomaamatta. Olin toki sopinut kahvilan työntekijöiden 

kanssa, että he kertovat nuorille aiheesta ja muistavat välillä mainostaa kyselyä. Kui-

tenkin jälkikäteen ajateltuna, olisi ollut hyvä, että olisin tehnyt itseäni hieman enem-

män näkyväksi itse kahvilassa. Tämä ei kuitenkaan ollut helposti järjestettävissä, joh-

tuen aikataulullisista asioista työni takia.  

 

Vaikka tällainen verkkokysely tuntuu lähtökohtaisesti melko yksinkertaiselta järjestää, 

niin asiassa on otettava huomioon monta eri puolta. Markkinointi ja miten sen toteut-

taa on avainasemassa onnistumisen kannalta. Mainonta pitää olla selkeää ja nopeasti 

ymmärrettävissä. Osallistuminen täytyy olla helppoa ja vaivatonta. Ihmisiä pitää ehkä 

hieman joskus kannustaa ja ohjata osallistumaan. Jos toteuttaisin kyselyn uudelleen, 

panostaisin enemmän juurikin markkinointiin paikan päällä. Olisin fyysisesti läsnä 
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enemmän ja aktiivisesti menisin nuorten luokse ja kehottaisin osallistumaan, vaikka 

näyttämällä itse miten se tapahtuu.   

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISIDEAT 

 

Lopuksi käyn vielä läpi tiivistetysti sen mitä työssäni olen saanut selville ja mitä mah-

dollisia kehittämisideoita minulla on esittää uniikille jatkoa ajatellen. Käyn läpi myös 

epäkohtia ja niiden kautta esiin nousseita ideoita.  Tuon esille myös omat kokemukset 

uniikista ja erityisesti siellä työskentelemisestä.  

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tuloksissa saa vahvistusta Berryn nelikentän (Berry & al.1997) integraatiota korostava 

kenttä eli Uniikin kävijät kokevat oman kulttuurinsa säilyneen, mutta siihen yhdiste-

tään uuden yhteiskunnan arvoja ja tapoja. Nuorisokahvila uniikki vaikuttaa siis edis-

tävän erittäin hyvin integraatiota ja kotoutumista. Kuitenkin välillä nuorten käytök-

sestä kahvilassa on nähtävissä, että vaarana on separaatio, koska nuoret helposti ajau-

tuvat viettämään aikaa ainoastaan jo entuudestaan tuttujen kavereiden ja hengenhei-

molaistensa kanssa. Tähän uniikki onkin koettanut reagoida, järjestämällä tapahtumia 

ja toimintaa kahvilassa, johon kaikkien on helppo osallistua. Näin luodaan avointa il-

mapiiriä ja edistetään monikulttuurisuutta.  

 

Nuorisokahvilan rooli monikulttuurisena nuorisopaikkana, ei haastatteluiden ja säh-

köpostikyselyiden perusteella ole muuttunut juuri lainkaan. Nuorisokahvila uniikki 

näyttäytyy Tampereen nuorille avoimena ja helppona kohtaamispaikkana tulla käy-

mään. Kahvilassa toteutuu hyvin sen perimmäinen idea, monikulttuurinen nuorisotyö. 

Myöskään rasismia tai syrjintää kahvilassa ei ole näkynyt, joten uniikki voidaan nähdä 

rasismia ennaltaehkäisevänä paikkana. Kahvilan toiminta on jatkunut pitkään ja 

vaikka muutoksia on matkan varrella tullut, niin henkilökunnan kuin toimipaikankin 
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vaihtumisena, niin työn ydin on säilynyt samana. Kahvila elää ja hengittää nuorten 

mukana ja pitää pintansa muuttuvassa maailmassa.  

 

Kommenttien pohjalta voi sanoa, että uniikissa tehdään arvokasta työtä ja oikeanlaiset 

persoonat ovat onnistuneet löytämään kyseisen työpaikan. Nuoret kokevat selkeästi 

ilmapiirin rennoksi, ennen kaikkea ohjaajien ansiosta. Rasismia ja syrjintää ei juuri-

kaan näy tai tapahdu ja ristiriitatilanteisiin puututaan heti.  

 

5.1 Omat kokemukset 

 

Oma kokemukseni uniikissa työskentelystä on erittäin paljon saman henkinen kuin 

muidenkin työntekijöiden. Suoranaista kokemusta monikulttuurisesta nuorisotyöstä 

minulla ei entuudestaan ollut ja hyppäsin kahvilan toimintaan mukaan ennakkoluu-

lottomasti.   

Uniikki on monikulttuurinen kohtauspaikka, jossa kaikki otetaan avosylin vastaan. 

Erittäin tärkeää on ensivaikutelma mikä annetaan nuorille. Jos vastaanotto on heti 

lämminhenkinen ja avoin, nuorelle varmasti ainakin jää mieleen uniikki ja toivon mu-

kaan saapuu myös toistekin paikalle.  

 

Uniikissa järjestettiin minun aktiiviaikoina todella paljon tapahtumia nuorille, lähes 

joka viikko.  Tämä varmasti osaltaan on auttanut nuoria suvaitsevaisuudessa ja luo-

maan avoimen ilmapiirin nuorten keskuuteen. Nuoret ymmärrettävästi haluavat hen-

gailla keskenään kaveriporukoidensa kanssa, mutta koin että silti yhteishenki oli läsnä 

kahvilassa. Ketään ei syrjitty ja välillä syntyi esim. peliporukoita joissa yhdessä intou-

duttiin pelailemaan vaikka korttia isolla jengillä. Tärkeää oli nuorten osallistaminen ja 

ottaminen mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun. Uniikissa järjestettiin myös tee-

mailtoja, joissa nuoret itse olivat mukana suunnittelemassa toimintaa. Toiminnan läh-

tökohtana muutoinkin oli, että nuoret itse saavat ideoida asioita, suunnitella ja toteut-

taa.   
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Itse koin aina, että tunnelma kahvilassa oli hyvä ja konfliktit erittäin harvinaisia ja epä-

toivottuja. Nuoret kyllä itse ilmaisivat mielipiteensä ristiriitatilanteissa ja olivat heti 

auttamassa, jos jotain sattui.  

Oma kokemukseni on että, nuorista näki selvästi, että kukaan ei halua kahvilaan eri-

mielisyyksiä tai ongelmia. Nuoret selvästi pitävät kahvilaa kaikkien yhteisenä paik-

kana, jossa halutaan viihtyä.  

 

Itse työskentelin vielä muutamia vuoroja myös uudessa uniikissa, ennen kuin lopetin 

kokonaan, joten ehdin nähdä hieman uudenkin uniikin toimintaa. Oma kokemukseni 

on, että asiakasmäärät hieman tippuivat, kun uusi uniikki avattiin.  Toki myös se, että 

paikka oli juuri vaihtunut, on huomion arvoista. Kuitenkin ohjaajien toiminta säilyi 

samanlaisena ja kohtaamiset nuorten kanssa olivat lämminhenkistä ja välittävää.  

 

5.3 Lopputulos ja kehittämisideat 

 

Aineistoni pohjalta ei noussut mitään varsinaisesti uutta ja mullistavaa liittyen nuori-

kahvila Uniikin toimintaan. Tutkimustulokseni kuitenkin vahvistavat jo olemassa ole-

via käsityksiä ja aiempia tutkimustuloksia monikulttuurisesta nuorisotyöstä. Tiedot 

ennemminkin vahvistavat jo olemassa olevia käsityksiä, nuorisolle tarkoitetuissa pai-

koissa tehtävästä monikulttuurisesta nuorisotyöstä.  

Johtopäätöksinä voidaan kuitenkin todeta, että uniikin kaltaiselle paikalle on edelleen 

tilausta ja tarvetta nuorisotyössä. Varsinkin kun halutaan tehdä monikulttuurista nuo-

risotyötä nuorten parissa ja edistää kotoutumista. Maahanmuuttotaustaiset nuoret 

ovat hyvin löytäneet uniikin ja omaksuneet sen turvalliseksi paikaksi käydä. Uniikki 

edistää hyvin niitä tavoitteita mitä nuorisotyölle on tänä päivänä asetettu ja koettu tär-

keäksi tuoda esille.  

 

Haastatteluiden ja sähköpostikyselyn perusteella ei varsinaisesti mitään epäkohtia tul-

lut esille.  Kaikki osallistuneet kokivat uniikin ja uniikin toiminnan erittäin mielek-

käänä ja positiivisena, eikä kukaan osannut kertoa mitään negatiivista paikasta. Asiaan 
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on voinut paljon vaikuttaa myös se, että haastatteluihin osallistuneet nuoret olivat hy-

villä mielin halukkaita kertomaan kokemuksistaan. Hyvin todennäköistä on, että ne 

nuoret jotka paikasta eivät ole tykänneet, eivät ole uniikissa käymistä alun jälkeen ha-

lunneet jatkaa. Näitä nuoria on vaikea tavoittaa mitenkään ja he tuskin olisivat olleet 

halukkaita tulemaan haastatteluun. Näin mielipiteet ja näkemykset ehkä hieman väki-

sinkin ovat ”vääristyneitä” ja antavat hieman yksipuolisen kuvan uniikista.  

Toisaalta kuitenkin työntekijöiden vastaukset ovat linjassa nuorten vastausten kanssa, 

joten nämä tukevat nuorten näkemyksiä. Lähtökohtaisesti oletettavaa onkin, että työn-

tekijät ovat kyenneet analysoimaan uniikin toimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti 

ja monesta näkökulmasta, ammattilaisen silmin.  

 

Nuoren haastatteluista nousi esille yhden nuorten kommentti siitä, miten alkuperäi-

sessä uniikissa kävi enemmän kantaväestöön kuuluvia nuoria ja uudessa uniikissa käy 

maahanmuuttajataustaisia nuoria enemmän. Tätä voidaan pitää myös mahdollisesti 

negatiivisena asiana, koska tällöin maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät saa yhtä hy-

vin kontakteja kantaväestöön kuuluvista nuorista. Tärkeää olisikin, että nuorisokah-

vila ei leimaudu pelkästään maahanmuuttajataustaisten nuorten paikaksi, jossa kan-

taväestöön kuuluvat eivät ole tervetulleita. Nuorisokahvilan asiakaskunta on tärkeää 

pitää mahdollisimman monipuolisena ja tämä on hyvä muistaa myös kahvilaa mark-

kinoidessa.  

 

Varsinkin haastatellessa uniikin entisiä asiakkaita, jotka olivat jo täysi-ikäisiä, heräsi 

mieleen ajatus siitä, voisiko kahvilan ikähaarukkaa laajentaa esimerkiksi kahteenkym-

meneen ikävuoteen asti? Tai mahdollisesti 21? Yhden täysi-ikäisen nuoren puheissa 

tämä nousi esille, koska kyseine nuori kertoo, että hän edelleen tykkäisi käydä unii-

kissa, mutta on sinne vähän liian vanha. Nuorisokahvia uniikin kaltaiselle paikalle vois 

olla tilausta myös juuri täysi-ikäiseksi tulleille ja siitä muutaman vuoden vanhemmille. 

Mahdollinen iltakahvila/hengailupaikka 18-21- vuotiaille? Monesti maahanmuuttaja-

taustaiset ja kantaväestöön kuuluvat nuoret tykkäävät hengailla porukalla kahviloissa 

ja viettää aikaa ihmisten parissa. Jos nuorilla aikuisilla olisi turvallinen hengailupaikka 

oman ikäryhmän nuorten parissa, tämä edistäisi varmasti integraatiota ja sopeutu-
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mista. Toimintaa voisi järjestää etenkin viikonloppuisin, jolloin on eniten nuoria lii-

kenteessä ja tarvetta varmasti valvottuun ympäristöön on. Toimintaa voisi kehittää 

enemmän juuri tästä lähtökohdasta, nuoria aikuisia, jotka etsivät vaihtoehtoa ravinto-

loille ja baareille.  

 

Näiden tietojen pohjalta suoranaisia muita kehittämisideoita ei noussut esiin, uniikin 

toiminnan kannalta. Toiminta koetaan mielekkääksi ja tärkeäksi, jolle on tilausta Tam-

pereen nuorisotyössä. Yhtenä tärkeimpänä asiana voidaan sanoa, että nuoret kaipaa-

vat aktiivista toimintaa, yhdessä tekemistä ja ennen kaikkea hyvän ”me-hengen” luo-

mista ohjaajilta. Tärkeää on, että kaikki, alkuperään katsomatta, kokevat itsensä ter-

vetulleeksi kahvilaan.  Läsnäolo on avainsana nuorisotyössä ja toiminnassa, sekä aito 

kohtaaminen nuoren kanssa.  

 

Yhden nuoren terveiset uniikkiin: 

 

”Terveisiä kaikille ohjaajille, kaikille jotka olivat uniikissa töissä, kun kä-

vin aktiivisesti siellä ja terveisiä muille nuorisopaikoille, että koettakaa 

pyrkiä samaan menetelmään kuin uniikissa.”  
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LIITTEET 

   Liite 1 

 

Nuorten haastattelu 

 

1. Sukupuoli: 
2. Ikä: 
3. Elämäntilanne/Status: 

 

4. Miten sinä koet oman taustasi, oletko syntynyt suomessa vai jos-
sain muualla: 

 

5. Milloin kävit ensimmäisen kerran uniikissa: 
 

6. Käytkö edelleen, miksi? /Jos et käy, miksi? 
 

7. Jos käyt edelleen, kuinka usein? 
 

8. Mistä kuulit ensimmäisen kerran uniikista: 
 

9. Oletko saanut kavereita/ystäviä uniikista? 
 

10. Millaisista kulttuureista ystäväpiirisi koostuu? 
 

11. Onko uniikin toiminta vaikuttanut suhtautumiseesi muista kult-
tuureista tuleviin nuoriin ja jos on niin miten? 

 



44 

 

12. Jos vertaat tilannetta, kun tulit ensimmäisen/ensimmäisiä ker-
toja uniikkiin ja sitä missä olet nyt, niin miten ne eroavat? Ajat-
teletko asioista eri tavalla nyt kuin silloin? 

 

13. Oletko kohdannut rasismia/syrjintää/kiusaamista uniikissa? Jos 
olet, niin millaista? 

 

14. Mikä on näkemyksesi uniikin työskennelleitä aikuisia, ovatko he 
sopivia tehtäväänsä vai olisiko parannettavaa? 

 

15. Yleiset terveiset, haluaisitko vielä sanoa jotain? 
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Liite 2 

 

Sähköpostikysely Uniikin työntekijöille 

 

 

Koulutustausta kun aloitti uniikissa: 

Koulutus tällä hetkellä: 

Työkokemus alalta vuosina: 

 

1. Milloin on ollut töissä uniikissa/onko edelleen/milloin aloit-

tanut: 

 

2. Mikä oli ennakkokäsityksesi uniikin roolista ja onko se 

muuttunut/muuttuiko se matkan varrella: 

 

3. Mikä on sinun näkemyksesi siitä, onko uniikin toiminta 

muuttanut nuorten asenteita/ennakkoluuloja: 

 

4. Onko se muuttanut omia asenteitasi/ennakkoluulojasi? 

 

 

5. Mitä muuta haluaisit sanoa, mietteitä? 
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  Liite 3 
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 Liite 4 

 

 

OSALLISTU KYSELYYN! KÄYTÄ QR-KOODIA 

APUNA PÄÄSTÄKSESI KYSELYLOMAKKEESEEN!  

PALKINTONA ARVOTAAN LEFFALIPPUJA!  
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Liite 5 

 

NUORISOKAHVILA UNIIKKI 

 

1. Sukupuoli * 

   Tyttö 

 

   Poika 

 

   Muu 

 

 

 

 

 

2. Ikäsi * 

   14-15 

 

   16-17 

 

   18-19 

 

   yli 20 

 

 

 

 

 

3. Status (voit valita useamman vaihtoehdon) * 

 opiskelija 

 

 työtön 

 

 työssä 
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4. Alkuperä (valitse itsellesi sopivin vaihtoehto) * 

   Syntynyt suomessa 

 

   Maahanmuuttaja/Pakolainen/Paluumuuttaja 

 

 

 

 

 

5. Kuinka kauan olet maahanmuuttajana/Pakolaisena/Paluumuuttajana asunut suo-

messa?   

   Alle vuoden 

 

   1-2 

 

   2-5 

 

   5-10 

 

   Yli 10 vuotta 

 

 

 

 

 

 

6. Milloin kävit ensimmäisen kerran Uniikissa? * 

   2009 

 

   2010 

 

   2011 

 

   2012 

 

   2013 

 

   2014 

 

   2015 

 

   2016 

 

 

 

 

 

7. Käytkö edelleen? (Jos vastasit en, siirry kysymykseen numero 9.) * 

   Kyllä 

 

   Ei 

 

 

 

 

 

8. Jos käyt edelleen uniikissa, kuinka usein?  

   
Joka päivä, 

kun se on auki 

 

   

Muutamana 

päivänä vii-

kossa 

 

   
Muutamana päi-

vänä kuukaudessa 

 

   
Muutaman ker-

ran vuodessa 

 

 

 

 

 

9. Kerro meille mikä on se syy, miksi käyt/ et enää käy? * 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10. Mistä kuulit Uniikista ensimmäisen kerran? * 

   Kaveri kertoi 

 

   Some (Facebook, Instagram yms.) 

 

   Lehtiartikkeli/Mainos 

 

   Tapahtuma (ChillHouse, #äläjäädy yms.) 

 

   Nuorisotila/talo (Monitoimitalo 13 yms.) 

 

   Jokin muu 

 

 

 

 

 

11. Oletko saanut uusia kavereita/ystäviä uniikin kautta? (Jos vastasit en, siirry ky-

symykseen numero 13.) * 

   Kyllä 

 

   En 

 

 

 

 

 

12. Jos olet saanut kavereita/ystäviä, niin ovatko nämä kaverit/ystävät samasta kult-

tuuritaustasta vai eri kulttuuritaustasta kuin sinä itse?  

   sama kulttuuritausta 

 

   eri kulttuuritausta 

 

   sekä että (molempia) 
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13. Onko uniikin toiminta vaikuttanut suhtautumiseesi eri kulttuuritaustasta tuleviin 

ihmisiin ja jos on niin miten? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

14. Lopuksi, kerro terveisesi uniikin väelle, kehittämisehdotuksia, risuja, ruusuja?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15. Jos haluat osallistua arvontaan, niin jätä sähköpostisi tai puhelinnumerosi 

meille! Otamme voittajaan henkilökohtaisesti yhteyttä! ps. emme kerää kenenkään 

yhteystietoja talteen, voittajan selvittyä poistamme kaikki tiedot.  

puhelinnumero: 

________________________________ 

sähköposti: 

________________________________ 

 

 

 

 Vahvista vastausten lähetys  
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     Liite 6  

 

kyselylomake 

NUORET 

 

sukupuoli: 

8 poikaa 3 tyttöä 

 

Ikä: 

15-24 v.  

 

Elämäntilanne/Status: 

6 opiskelijoita 

1 työelämässä 

4 työttömänä 

 

miten sinä koet oman taustasi, oletko syntynyt suomessa vai jossain muu-

alla:  

3 Suomalaista 

2 ulkomaalaista 

5 muulla syntynyttä  

1 suomessa syntynyt 

 

Milloin kävit ensimmäisen kerran uniikissa:  

2009- 2017 


