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kakelpoisuus + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena Keravan kaupungin sosiaalipal-

veluihin kuuluvalle monikulttuuriselle toimintakeskus Topaasille, jonka nimenä oli 

1.4.2012 asti monikulttuurinen perhekerho Topaasi. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä 

monikulttuuriseen perhekerho Topaasiin osallistuminen oli merkinnyt vuosina 2008–

2011 Topaasin asiakkaina olleille maahanmuuttajavanhemmille ja heidän perheilleen, 

sekä mitä monikulttuurisen kerhon kehittämishaasteet maahanmuuttajaperheiden näkö-

kulmasta ovat. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin maahanmuuttajien näkökulma 

monikulttuurisen kerhon merkityksestä, jotta Topaasin ja muiden toimijoiden monikult-

tuurista työtä ja kotouttamistoimintaa voidaan arvioida ja kehittää tarkoituksenmukai-

sesti. 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin viidellä teemahaastattelulla tammi- ja helmikuussa 

2012 monikulttuuriseen perhekerho Topaasiin vuosina 2008–2011 osallistuneilta maa-

hanmuuttajavanhemmilta. Neljä haastatteluista toteutui maahanmuuttajaäitien yksilö-

haastatteluina ja yksi maahanmuuttajapariskunnan haastatteluna. Aineisto analysoitiin 

sisällönanalyysin keinoin. Opinnäytetyön viitekehyksessä käsitellään maahanmuuttoa, 

maahanmuuttajaperheiden kotoutumista sekä sosiaalipedagogiikkaa maahanmuuttaja-

perheiden kanssa tehtävän työn taustateoriana. 

 

Tutkimustulosten mukaan maahanmuuttajavanhemmat oppivat monikulttuurisessa ker-

hossa suomen kieltä, solmivat sosiaalisia suhteita, saivat vertaistukea sekä matalan kyn-

nyksen ammatillista neuvontaa, tukea ja ohjausta Suomessa elämiseen, vanhemmuuteen 

sekä parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Ilman monikulttuurista kerhoa maahan-

muuttajaäitien elämä olisi ollut sosiaalisesti eristäytynyttä, heidän suomen kielen oppi-

misensa olisi hidastunut, eikä heillä olisi ollut yhteiskunnassa toimimiseen ja perhe-

elämän haasteista selviytymiseen tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Monikulttuurinen kerho 

tuki maahanmuuttajavanhempia psyykkisesti, vahvisti puolisoistaan riippuvaisina ollei-

den asemaa ja tuki lasten sosiaalistumista. Maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta To-

paasin keskeisimpinä kehittämishaasteina olivat pienet tilat, tiedottaminen sekä lyhyt 

päivittäinen aukioloaika. 

 

Tulosten perusteella Topaasiin osallistuminen lisäsi maahanmuuttajaperheiden elämän-

hallintaa sekä hyvinvointia, edisti samantahtista kotoutumista ja ehkäisi syrjäytymistä. 

Tutkimuksen valossa ennaltaehkäisevässä perhe- ja maahanmuuttajatyössä toimiva mal-

li on säännöllinen, pitkäjänteinen avoin ryhmätoiminta, johon vanhempien on mahdol-

lista tulla lasten kanssa, ja jossa vertaistuki ja ammatillinen tuki yhdistyvät. 

 

Asiasanat: maahanmuuttajat, vanhemmuus, kotoutuminen, sosiaalipedagogiikka, kvali-

tatiivinen tutkimus 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Linnapuomi, Mirjam. Immigrant families’ views on the significance of participating in a 

multi-cultural club. 63 pages and 1 appendix. Language: Finnish. Kauniainen, spring 

2013. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 

Option in Christian Youth Work. Bachelor of Social Services + Kindergarten Teacher. 

 

The aim of the study was to survey the effects of participating in the multi-cultural club 

Topaasi from the participant’s point of view. In addition, the purpose was to examine 

how the multicultural club could be developed according to the immigrant families. 

This thesis was conducted as a study for the multi-cultural centre Topaasi, which is part 

of the social services of the Kerava municipality. The theoretical background of this 

study covers topics such as the integration of immigrant families and social pedagogics. 

 

As for methods, the study is a qualitative research. The research data was collected us-

ing theme interviews. Four immigrant mothers and one immigrant couple were inter-

viewed. The data was recorded, transcribed and then analyzed inductively.  

 

The results showed that by participating in the multi-cultural club the parents had learnt 

Finnish, enlarged their social networks and received support from their peers and from 

the staff. The employees had guided immigrant families on issues related to everyday 

life in Finland and parenting. The children had learned social skills and Finnish. The 

main challenges of the club were the lack of room, the short daily duration and the ad-

vertisement of the club. 

 

In conclusion, the multi-cultural family club benefited the welfare and integration of 

immigrant families and prevented social exclusion. According to the results communal 

activity which combines peer support to professional support enables intervening in 

problems at an early stage.  

 

Key words: immigrant family, integration, social pedagogy, qualitative research
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JOHDANTO 

 

 

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien (Perho-

niemi & Jasinskaja-Lahti 2006). Vuonna 1990 äidinkielenään muuta kuin suomea tai 

ruotsia puhuvia oli noin 25000 eli 0,5 prosenttia Suomen väestöstä. Vuoden 2010 lopus-

sa vieraskielisiä oli jo 224 000 eli 4,2 prosenttia. (Rapo 2011.) Vieraskielinen väestö on 

vahvasti keskittynyt Suomen suuriin asutuskeskuksiin (Rapo 2011b). Pääradan varrella 

pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä sijaitsevana kaupunkina myös Keravalle 

muuttaa jatkuvasti lisää maahanmuuttajia (Keravan kaupunki 2010). Vuoden 2010 lo-

pussa Keravan asukkaista 5,1 prosenttia oli vieraskielisiä (Keravan kaupunki 2011). 

 

Maahanmuutto on suuri ja nopea elämänmuutos, joka koettelee yksilöiden ja perheiden 

elämänhallintaa sen monilla osa-alueilla (Novitsky 2005, 72). Maahanmuuttajien kotou-

tumista vaikeuttaa kielitaidottomuus sekä sosiaalisten verkostojen ja yhteiskunnan tun-

temuksen puute. (Alitolppa-Niitamo 2005, 39.) Eritahtinen kotoutuminen sukupolvien 

tai sukupuolten välillä on yksi maahanmuuttajaperheiden erityishaasteista. Vanhemmat 

voivat kadottaa kasvatuksellisen otteen lapsistaan lasten omaksuessa uuden yhteiskun-

nan kieltä ja kulttuuria heitä nopeammin ja puolisoiden välille voi syntyä epäterve valta-

riippuvuussuhde. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45–46.) Maahanmuuttajaperheisiin kohdis-

tuvat mittavat paineet järkyttävät perheiden hyvinvointia ja toimivuutta. Tämä näkyy 

myös siinä, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuna lastensuojelutyössä ja yhä useam-

pi huostaanotto koskee maahanmuuttajataustaista perhettä (Vihavainen 2012). Perhei-

den vaikeuksien kärjistymisen ehkäisemiseksi on tärkeää tukea perheitä vahvasti var-

sinkin kotoutumisen alkuvaiheessa. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä on 

valtiolla, kunnilla ja kolmannen sektorin toimijoilla kaikilla tehtävää (Laki kotoutumi-

sen edistämisestä 30.12.2010/1386). Riittävä tuki auttaa maahanmuuttajia omaksumaan 

aktiivisen roolin oman elämänsä hallitsijoina uudessa yhteiskunnassa (Alitolppa-

Niitamo 2005,37).  

 

Monikulttuurinen toimintakeskus Topaasi on Keravan kaupungin sosiaali- ja terveys-

toimen alaisuudessa toimiva maahanmuuttajien kohtaamis-. toiminta- ja informaatio-

paikka. Vuosina 2008–2012 yksikön nimenä oli monikulttuurinen perhekerho Topaasi 

ja se keskittyi erityisesti maahanmuuttajaperheiden tukemiseen. Topaasin avoin ryhmä-
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toiminta sisältää tavoitteellista suomen kielen opetusta, tutustumista ja keskustelua eri 

teemoista, henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea sekä yhdessä tekemistä kuten 

askartelua, leipomista ja retkiä. Topaasissa tuetaan sosiaalista kanssakäymistä eri kult-

tuureista tulevien asiakkaiden välillä, jotta maahanmuuttajat saisivat kokea keskinäistä 

vertaistukea. Toiminnan yleistavoitteina on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja 

ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea maahanmuuttajien arkipäivän van-

hemmuutta ja kehittää perheiden saumatonta palveluketjua kaupungin palveluissa (Saa-

rikivi 2010; 2012.) 

 

Topaasin toiminnan murrosvaiheiden aikaan toukokuussa 2011 minulle ehdotettiin mo-

nikulttuurisen kerhon tutkimista opinnäytetyönäni (Marika Niittymäki, henkilökohtai-

nen tiedonanto 17.5.2011). Tartuin haasteeseen, sillä sekä monikulttuurinen työ että tut-

kimuksen tekeminen kiinnostivat minua ja siihenastisissa opinnoissani päässyt vasta 

raapaisemaan pintaa kummastakin. Topaasista opinnäytteen tekeminen on ollut minulle 

erinomainen ammatillisen kasvun mahdollisuus. 

 

Toteutin opinnäytetyön kvalitatiivisena tutkimuksena. Teemahaastatteluin selvitin, mitä 

monikulttuuriseen perhekerho Topaasiin osallistuminen merkitsi sen asiakkaina vuosina 

2008–2011 olleille maahanmuuttajavanhemmille ja heidän perheilleen, sekä mitä moni-

kulttuurisen kerhon kehittämishaasteet maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta olivat. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin maahanmuuttajien näkökulma monikulttuuri-

sen kotouttamistoiminnan merkityksestä, jotta monikulttuurista työtä voidaan arvioida 

ja kehittää tarkoituksenmukaisesti. Monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin lisäksi 

tutkimustietoa voivat hyödyntää myös muiden kuntien ja kolmannen sektorin toimijat.  

 

Tämän tutkimuksen viitekehyksessä käsittelen maahanmuuttajuutta, kotoutumista eri-

tyisesti perheiden näkökulmasta sekä sosiaalipedagogiikkaa perhe- ja maahanmuuttaja-

työn taustateoriana. Tämän jälkeen esittelen tutkimusympäristön, monikulttuurisen per-

hekerho Topaasin. Topaasin kuvauksessa olen hyödyntänyt Topaasin ohjaajilta saamie-

ni tietojen lisäksi myös omia havaintojani toiminnasta. Loppuosassa työtä kirjoitan var-

sinaisen tutkimuksen toteutuksesta, saaduista tuloksista ja päätän työn johtopäätöksiin ja 

pohdintaan. Kirkon pätevyyden saavana käsittelen johtopäätöksissä myös seurakuntien 

monikulttuurista työtä peilaten sitä omiin tutkimustuloksiini.  
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1 MAAHANMUUTTAJUUS 

 

1.1 Maahanmuuttoon liittyvät käsitteet 

 

Maahanmuuttaja on laaja yleiskäsite, jolla tarkoitetaan suhteellisen pysyvästi toiseen 

maahan muuttanutta henkilöä. Termillä viitataan yleensä kotimaansa ulkopuolelle muut-

taneisiin. Virallisesti maahanmuuttajia ovat myös maasta kotoisin olevat ja sinne palan-

neet henkilöt. (Rapo 2011; Räty 2002, 11; Sisäasianministeriö 2012b.)  

 

Tilastoissa ja lainsäädännössä ulkomaista alkuperää olevaa maahanmuuttajaväestöä tar-

kastellaan kolmen tekijän: ulkomaan kansalaisuuden, vieraskielisyyden ja ulkomailla 

syntymisen perusteella. Vieraskielisellä tarkoitetaan Suomessa henkilöä, joka puhuu 

äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Jokainen kolmesta maahanmuut-

tajan määrittelytavasta antaa lukumäärältään ja kokoonpanoltaan erilaisen ihmisjoukon. 

Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että monille Suomeen muuttaneille ulkomaan kansalaisil-

le, ulkomailla syntyneille ja vieraskielisille on myönnetty Suomen kansalaisuus. Toi-

saalta moni ulkomaan kansalainen tai vieraskielinen on syntynyt Suomessa. Ulkomailla 

syntyneistä puolestaan moni on suomenkielinen ja Suomen kansalainen. Monikulttuuri-

sessa maailmassa kansalaisuus eli valtion jäsenyys ja kansallisuus eli ihmisen etninen 

tausta eivät suoraviivaisesti liity yhteen. Tätä kuvastaa puhe esimerkiksi suomenviet-

namilaisista tai amerikansuomalaisista. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 17, 18; Marti-

kainen 2007, 38; Rapo 2011; Sisäasiainministeriö 2011, 7.) 

 

Maahanmuuttoon on lukuisia syitä, jotka usein myös liittyvät yhteen. Maasta toiseen 

muutetaan muun muassa perhesiteiden, työn, opiskelun ja kotimaan vaikeiden olosuh-

teiden vuoksi. Suomen ja muiden EU-kansalaisten ja Suomeen oleskeluluvan saaneiden 

lähimmät perheenjäsenet voivat päästä Suomeen perhesiteen perusteella. Perheenyhdis-

tämiseksi kutsutaan sitä, kun oleskeluluvan saanut hakee perheenjäsenilleen oikeutta 

myös muuttaa maahan. Termillä paluumuuttaja tarkoitetaan etnisesti suomalaista, joka 

palaa Suomeen asuttuaan pysyvästi ulkomailla tai henkilöä, joka muuttaa Suomeen 

suomalaisten sukujuurtensa perusteella. Siirtolaiseksi kutsutaan vapaaehtoisesti työn 

perässä muuttavaa ihmistä. Pakolainen on puolestaan YK:n pakolaissopimuksen mu-

kaan henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi al-
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kuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai 

poliittisen mielipiteen johdosta. Kiintiöpakolaiselle YK on myöntänyt pakolaisen ase-

man ja hän kuuluu vastaanottavan maan pakolaiskiintiöön. Suomessa pakolaisiksi kut-

sutaan myös turvapaikanhakijoita, joille on myönnetty turvapaikka muista kuin pako-

laissopimuksessa määritellyistä syistä: esimerkiksi henkilön kotimaan sotatilan tai luon-

nonkatastrofin vuoksi. (Lainiala & Säävälä 2010, 9; Räty 2002, 11, 13; Martikainen & 

Tiilikainen 2007, 18, 22; Säävälä 2011, 12–13; Väestöliitto 2012.) 

 

Puhuttaessa maahanmuuttajista ja maahanmuuttajaperheistä on pidettävä mielessä, että 

kyseessä ei ole yhtenäinen ryhmä. Maahantulosyyn lisäksi maahanmuuttajat eroavat 

toisistaan muun muassa lähtömaan, äidinkielen, uskonnon, iän, koulutuksellisen ja am-

matillisen taustan, taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten elämänkokemusten sekä 

maassaoloajan suhteen. Muuttaneiden perheissä – myös samasta etnisestä taustasta tule-

vissa – on erilaisia arvoja ja käytäntöjä ja ne ovat erikokoisia, erimuotoisia ja erilaisissa 

elämänkaaren vaiheissa. Ainut, mikä yhdistää kaikkia maahan muuttaneita ja heidän 

perheitään, on maahanmuuton kokemus. Suurella muutoksella on ymmärrettävästi vai-

kutuksia yksilöiden ja perheiden elämänhallintaan. Vuosien myötä maahanmuuttotaus-

tan merkitys kuitenkin vähenee. Maahan pysyvästi asettunut, kieltä osaava ja kansalai-

suuden saanut henkilö ei välttämättä määrittele identiteettiään ensisijaisesti maahan-

muuttajaksi, vaikka hänet sellaiseksi kategorisoitaisiin. (Alitolppa-Niitamo & Söderling 

2005, 9–11; Säävälä 2011, 6, 9, 11, 12.)  

 

 

1.2 Maahanmuuttajat Suomessa 

 

Muuttoliike on perinteisesti suuntautunut Suomesta poispäin. Vasta kahden viimeisen 

vuosikymmenen aikana Suomeen muuttajia on ollut vuosittain enemmän kuin Suomesta 

pois lähtijöitä. 1990-luvulla Suomeen saapui paluumuuttajina inkeriläisiä entisen Neu-

vostoliiton alueelta sekä pakolaisia Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta. (Alitolp-

pa-Niitamo & Söderling 2005, 7–8.) Maahanmuuttajia oli vuosittain keskimäärin 13000 

henkeä. Laajemmassa mittakaavassa maahanmuutto on lisääntynyt 2000-luvulla EU:n 

laajenemisen myötä. Vuodesta 2007 lähtien Suomeen on muuttanut ulkomailta vuosit-

tain 25000–29000 ihmistä. Vuonna 2010 maahanmuuttajia oli 25636, joista 12200 eli 
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48 % oli vapaan liikkuvuuden perusteella muuttavia EU-valtioiden kansalaisia. 7400 eli 

29 % maahanmuuttajista oli Suomen kansalaisia. (Kuntaliitto 2011b, 7; Miettinen i.a.; 

Rapo 2011; Sisäasiainministeriö 2011, 3; Tilastokeskus 2012.) 

 

Suomen maahanmuuttajien määrä on muihin Euroopan maihin verrattuna varsin pieni, 

vaikka se on kasvanut nopeasti. Vuonna 1990 Suomessa oli 26 300 ulkomaan kansalais-

ta ja noin 25 000 vieraskielistä. Luvut vastasivat noin 0,5 % väestöstä. Vuoden 2010 

lopussa Suomessa oli ulkomaan kansalaisia jo yhteensä 168 000 eli 3,1 % väestöstä, 

vieraskielisiä 224 000 eli 4,2 % väestöstä ja ulkomailla syntyneitä 248 000 eli 4,6 % 

väestöstä. Vieraskielisiä ulkomailla syntyneitä oli 194000 eli 3,6 % Suomen 5 375 000 

asukkaasta. (Rapo 2011; Sisäasiainministeriö 2011, 6; Kuntaliitto 2011.)  

 

Kun tarkastellaan tilastotietoja Suomeen muuttaneista, osoittautuu mielikuva maahan-

muuttajasta tummaihoisena pakolaisena harhaanjohtavaksi. Suomeen muuttaa muita 

Euroopan maita vähemmän ihmisiä Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. 

Suurin osa Suomen ulkomaalaisperäisestä väestöstä on kotoisin Euroopasta ja erityisesti 

Venäjältä ja Virosta muuttaneita on paljon. Vuoden 2010 päättyessä Suomessa asuvista 

ulkomaan kansalaisista 62 % oli lähtöisin Euroopan maista. Venäjänkielisiä oli yhteensä 

54 600, mikä oli 1 % koko Suomen väestöstä ja 24,3 % kaikista Suomen vieraskielisis-

tä. Vieraista kielistä venäjän jälkeen puhutuimpia olivat eesti (12,7 % vieraskielisistä), 

somali (5,8 %), englanti (5,7 %), ja arabia (4,6 %). (Kuntaliitto 2011; Sisäasiainministe-

riö 2011, 6; Säävälä 2011, 7, 8.) 

 

Nykyisin Suomeen muutetaan erityisesti perhesiteiden ja työn vuoksi. Kumpikin maa-

hantulosyy vastasi noin kolmannesta maahanmuuttoviraston vuonna 2010 myöntämistä 

ensimmäisistä oleskeluluvista. Seuraavaksi yleisin maahantulon syy on opiskelu. Vasta 

neljänneksi yleisimpänä olivat humanitääriset syyt eli kiintiöpakolaisuus ja turvapaik-

kaprosessi. Kaikista maahanmuuttajista vain 10–15 % muuttaa Suomeen humanitäärisin 

perustein, kun otetaan huomioon oleskelulupa-tilaston ulkopuolelle jäävät eli Pohjois-

maiden ja muiden EU/ETA-maiden kansalaiset. EU-maista muutetaan Suomeen lähinnä 

perheen, työn tai opiskelun perusteella. (Sisäasiainministeriö 2011, 8, 11; Lainiala & 

Säävälä 2010, 9–10; Säävälä 2011, 7,12.)  

 



11 

 

 

Tilastokeskus kutsuu maahanmuuttajaperheeksi perhettä, jossa ainakin toinen puolisois-

ta tai ainoa vanhempi on ulkomaan kansalainen tai vieraskielinen (Alitolppa-Niitamo & 

Söderling 2005, 9; Väestöliitto i.a). Tätä maahanmuuttajaperheen määritelmää käytän 

myös tässä tutkimuksessa. Perheitä, joissa puolisoista ainakin toinen tai ainoa huoltaja 

oli ulkomaan kansalainen, oli 60500 eli noin 4,2 % kaikista Suomen perheistä vuonna 

2009. Yli puolet perheistä oli sellaisia, joissa toinen puolisoista oli Suomen kansalainen. 

Monikansallisissa perheissä yleisin yhdistelmä oli suomalainen mies ja ulkomaalainen 

vaimo. (Sisäasiainministeriö 2011, 5.) Maahanmuuttajaperheissä on kantasuomalaisia 

perheitä useammin myös lapsia (Väestöliitto 2012). 

 

Tämä tutkimus toteutettiin Keravan kaupungin maahanmuuttajatyöhön liittyen, minkä 

vuoksi esittelen seuraavassa yleispiirteitä Keravan maahanmuuttajatilanteesta. Vuoden 

2010 päättyessä Keravan 34 282 asukkaasta 1334 eli 3,9 % oli ulkomaan kansalaisia ja 

1748 eli 5,1 % oli vieraskielisiä (Keravan kaupunki 2011). Vastaavasti koko Suomen 

väestöstä ulkomaan kansalaisia oli 3,1 % ja vieraskielisiä 4,2 %. (Tilastokeskus 2011.) 

Suurimmat ulkomaalaisryhmät Keravalla olivat venäläiset, virolaiset, arabit, turkkilaiset 

ja vietnamilaiset (Keravan kaupunki 2010). Keravalaisista äidinkielenään venäjää puhui 

1,2 %, viroa 1.1 %, turkkia 0,4 %, englantia 0,2 % ja muita vieraita kieliä 2,2 %. (Kera-

van kaupunki 2011.) 

 

Ulkomaalaisten osuutta Keravan väestöstä on lisännyt muun muassa työperäisen maa-

hanmuuton kasvu, ulkomaalaisten kanssa solmitut avioliitot sekä pakolaisten ja inkeri-

läisten paluumuuttajien vastaanottaminen. Maahanmuuttajien määrä Keravalla kasvaa 

jatkuvasti. Keravan kansainvälistymistä edesauttaa sen sijainti pääradan varrella pää-

kaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. (Keravan kaupunki 2010; Keravan kau-

punki 2011.) Vieraskieliset ovat keskittyneet muuta väestöä voimakkaammin suuriin 

asutuskeskuksiin. Uudenmaan maakunnassa asuu yli puolet Suomen vieraskielisistä.  

(Rapo 2011b; Tilastokeskus 2011.) 
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2 KOTOUTUMINEN 

 

 

Kotoutuminen on 1990-luvun lopulla suomen kieleen vakiintunut käsite, jonka kansain-

välinen vastine on integraatio. Integraatio- eli kotoutumisprosessissa maahanmuuttaja 

tulee vähitellen osalliseksi uudesta elinympäristöstään sosiaalisesti, taloudellisesti, kult-

tuurisesti ja poliittisesti luopumatta kuitenkaan omasta kulttuuri-identiteetistään. 

(Mammon 2010, 12; Martikainen & Tiilikainen 2007, 19.) Kotoutuminen on kaksisuun-

taista, maahanmuuttajien ja vastaanottavan yhteiskunnan keskinäistä mukautumista 

(Pentikäinen 2008, 11). Kotoutumislaki määrittelee kotoutumisen olevan ”maahanmuut-

tajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahan-

muuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tue-

taan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.” (Laki kotou-

tumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.)  

 

Kotoutumista eli integraatiota pidetään Suomessa maahanmuuttajan sopeutumisen par-

haana muotona. Berryn akkulturaatiomallin mukaan muita sopeutumisvaihtoehtoja ovat 

assimilaatio eli omasta kielestä ja kulttuurista luopuminen ja valtakulttuuriin sulautumi-

nen, separaatio eli eristäytyminen valtakulttuurista vähemmistöyhteisöön tai marginali-

saatio eli sekä valta- että vähemmistökulttuurista syrjäytyminen. Segmentoituneella eli 

lohkoutuneella sopeutumisella tarkoitetaan sitä, että sopeutuminen ympäröivään yhteis-

kuntaan etenee eri tavoin eri elämänalueiden osalta. Esimerkiksi työelämäintegraatio, 

kielen oppiminen ja kulttuurin omaksuminen voivat kehittyä eri nopeudella. (Janhonen-

Abruquah 2010, 31–32; Martikainen & Tiilikainen 2007, 19.) 

 

 

 

2.1 Laki kotoutumisen edistämisestä 

 

”Kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen 

toimenpiteillä ja palveluilla” kutsutaan kotouttamiseksi (Laki kotoutumisen edistämises-

tä 30.12.2010/1386). Uusin kotouttamistoimintaan velvoittava laki astui voimaan 

1.9.2011 (Svensk 2011). Lain tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien mahdolli-
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suuksia aktiiviseen osallistumiseen sekä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myön-

teistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kotoutumisen edistäminen on ensisi-

jaisesti valtion ja kuntien vastuulla, mutta myös kolmannen sektorin toimijoilla on siinä 

merkittävä osa. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386; Svensk 2011.) 

 

Kotoutumislaki oikeuttaa kaikkia Suomessa luvallisesti vähintään vuoden oleskelevia 

ulkomaalaisia saamaan tukea kotoutumiseensa. Kaikille maahanmuuttajille annetaan 

perustietoaineisto sekä ohjausta ja neuvontaa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksis-

taan suomalaisessa yhteiskunnassa, palvelujärjestelmästä sekä kotoutumista edistävistä 

toimenpiteistä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386; Svensk 2011.) 

 

Alkukartoitus kotoutujan valmiuksista ja tarpeista tehdään kunnissa työttömille työnha-

kijoille, toimeentulotuen saajille ja kartoitusta pyytäville.  Kartoituksen pohjalta voidaan 

maahanmuuttajalle ja tarvittaessa myös hänen perheelleen laatia kotoutumissuunnitel-

ma. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös alaikäiselle. Kotoutumissuunnitelmas-

sa maahanmuuttaja, kunta sekä työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä sopivat niistä tukitoi-

mista, joiden avulla maahanmuuttajan olisi mahdollista saavuttaa riittävä suomen tai 

ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja. Suunni-

telmaan voidaan sisällyttää suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi esimerkiksi 

oman äidinkielen opetusta, yhteiskuntaan perehdyttävää opetusta, perusopetusta täyden-

tävää sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta, kotoutumiskoulutusta ja muita kotoutumista 

yksilöllisesti edistäviä toimenpiteitä. Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin sitoutu-

essaan maahanmuuttaja on oikeutettu kotoutumistukeen, joka muodostuu toimeentulo-

tuesta tai työmarkkinatuesta. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.) 

 

Eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä on huomioitu laissa kotoutumisen edistämisestä. 

Siinä painotetaan erityisesti työelämän ulkopuolella olevien erityiskysymyksiä. Kunnat 

velvoitetaan huolehtimaan esimerkiksi kotona lapsia hoitavien äitien kieli- ja yhteiskun-

takoulutuksesta. Vahvistamalla kotiäitien kuntalaisuutta turvataan samalla tasavertai-

semmat mahdollisuudet heidän lastensa osallisuudelle ja kouluttautumiselle. (Sisäasi-

ainministeriö 2012; Svensk 2011.) 
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2.2 Vanhemmuus ja perhesuhteet muutoksessa 

 

Maasta toiseen muuttaminen on psykososiaalisesti haastavaa ja elämänhallintaa järkyt-

tävää. Laaja-alaisen muutoksen keskellä perhe voi toimia tärkeänä voimavarana ja tuke-

na kotoutumisprosessissa. Muutos ulottuu kuitenkin myös perheen sisälle koetellen 

vanhemmuutta ja perheen sisäistä eheyttä. (Alitolppa-Niitamo 2005, 44–45; Novitsky 

2005, 72.) 

 

Vanhemmat haluavat edesauttaa lastensa kasvamista perheen, suvun ja yhteiskunnan 

hyväksymiksi ja arvostamiksi jäseniksi. Maahanmuuttajavanhempien haasteena on kui-

tenkin se, että eri maissa ja kulttuureissa on erilaisia normeja ja arvoja ja niitä välitetään 

uusille sukupolville erilaisin kasvatuksellisin keinoin. Uudessa maassa vanhempien ai-

emmin sisäistämät ja arvot, normit ja roolit eivät välttämättä toimi. Heidän itsestään 

selvinä pitämät käytännöt voivat joutua kyseenalaisiksi. Laittaessaan lapsensa Suomessa 

päivähoitoon tai kouluun vanhemmille voi esimerkiksi tulla yllätyksenä, ettei suomalai-

sessa kasvatuskulttuurissa hyväksytä fyysistä kuritusta. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45; 

Novitsky 2005, 72, 81.) 

 

Käytänteiden kyseenalaistumisen vanhemmissa aiheuttama hämmennys voi hälvetä it-

sestään heidän tutustuessaan uusiin toimintaympäristöihin, mutta siitä voi seurata myös 

ulkopuolisuuden ja turhautumisen tunteita ja ristiriitoja. Maahanmuuttajavanhemmat 

tarvitsevatkin paljon ymmärrettävällä tavalla selitettyä ja perusteltua tietoa uuden yh-

teiskunnan käytänteistä. He tarvitsevat myös kotimaahan jääneiden sosiaalisten verkos-

tojen tilalle vertaisryhmiä, joissa he pääsevät keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja 

kohtaamiinsa haasteisiin. Vuorovaikutuksen ja sisäisen motivoitumisen myötä vanhem-

pien on mahdollista vähitellen omaksua uudessa ympäristössä päteviä toimintaperiaat-

teita, sääntöjä ja arvoja sekä ympäristön edellyttämiä rooleja. Vanhempien kielitaidon ja 

yhteiskuntatuntemuksen kasvaessa kasvavat myös heidän valmiutensa tarkoituksenmu-

kaisella tavalla ohjata lastensa valintoja ja tukea esimerkiksi heidän opiskeluaan. (Ali-

tolppa-Niitamo 2005, 45; Novitsky 2005, 74, 79, 81; Salmenkangas 2008, 43.) 

 

Maahanmuutto muuttaa usein perheenjäsenten välisiä rooleja haastaen perheen yhtenäi-

syyttä. Muutto merkitsee monille statuksen alenemista. Edes hyvä koulutus ei takaa 
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työllistymistä. Perinteisistä kulttuureista muuttavat miehet voivat kokea arvokkuutensa 

olevan uhattuna, jos he eivät kykene uudessa maassa elättämään perhettään työtä teke-

mällä. Naisten ensisijainen tehtävä on monissa maissa kodista ja lapsista huolehtiminen, 

joten he eivät välttämättä koe työttömyyttä yhtä raskaana asiana kuin miehet. (Alitolp-

pa-Niitamo 2005, 45–46; Salmenkangas 2008, 42.) 

 

Yhteisöllisistä kulttuureista tulevien rooleihin vaikuttaa myös se, että muuttamaan ei 

yleensä pääse koko laajennettu perhe, jolloin perheissä joudutaan muuton myötä sopeu-

tumaan aiempaa vähäisempään perheenjäsenten määrään. Yhteisöllisyyteen tottuneiden 

voi olla vaikea ymmärtää Suomessa vallitsevaa yksilön itsenäistä asemaa perheessä ja 

yhteiskunnassa. Perheissä voi syntyä eriäviä käsityksiä siitä, miten paljon perheenjäse-

net voivat määritellä toistensa elämää ja valintoja. (Alitolppa-Niitamo 2006; Novitsky 

2005, 77.) 

 

Perheen toimivuuden edellytyksenä on riittävä yhteisymmärrys perheenjäsenten rooleis-

ta ja toimintaa säätelevistä normeista ja arvoista. Eritahtisessa kotoutumisessa käsitykset 

hyväksyttävistä arvoista, normeista ja rooleista kuitenkin eriytyvät. Kun jollain perheen-

jäsenistä on toisia laajempi kosketuspinta yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin 

ja hän omaksuu uutta kieltä ja uusia arvoja, normeja ja rooleja toisia nopeammin, on 

vaarana, että perheenjäsenten väliset vuorovaikutus- ja valtasuhteet vääristyvät. (Ali-

tolppa-Niitamo 2005, 45–46; Novitsky 2005, 77; Salmenkangas 2008, 42.) 

 

Perheessä voi ilmetä eritahtista kotoutumista sekä sukupuolten että sukupolvien välillä. 

Puolisoiden välille voi muodostua epätyydyttävä valta-riippuvuus-suhde esimerkiksi jos 

toinen puolisoista on muuttanut maahan huomattavasti toista aiemmin tai niin sanotuis-

sa kahden kulttuurin liitoissa, joissa toinen puoliso on kotimaaperällään. Eritahtista ko-

toutumista tapahtuu helposti myös perheissä, joissa lapset menevät kouluun ja pääsevät 

siten sisälle valtakulttuuriin, mutta vanhemmat jäävät esimerkiksi työttömyyden vuoksi 

muusta yhteiskunnasta eristyksiin. Perheessä voi olla haastavaa sopia yhteisestä perhe-

kulttuurista, jos lapset ja nuoret omaksuvat suomalaisia tapoja vanhempiaan nopeammin 

ja lähtömaan tapakulttuuri poikkeaa niistä merkittävästi. Lapsi voi joutua tasapainotte-

lemaan kodin, koulun ja kavereiden erilaisten käyttäytymisodotusten ristipaineessa. 

Vanhemmat saattavat kokea lastensa liukuvan pois heidän ulottuviltaan yhteiskuntaan, 
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jota he eivät vielä itse tunne. He voivat pyrkiä voimakkaastikin kontrolloimaan lastensa 

elämää, jos he tulkitsevat lapsen olevan hylkäämässä omaa kulttuuri-identiteettiään tä-

män omaksuessa uusia tapoja. Vanhemmat voivat toimia näin myös säilyttääkseen läh-

tömaassa asuvan suvun arvostuksen vanhempina. (Alitolppa-Niitamo 2005, 46; Novits-

ky 2005, 77; Salmenkangas 2008, 42.) 

 

Lasten oppiessa kieltä ja kulttuuria vanhempiaan nopeammin saattavat sukupolvien vä-

liset roolit kääntyä myös ylösalaisin. Lapsista voi tulla vanhempiensa tulkkeja, jotka 

ohjailevat heitä ja ottavat liiallista vastuuta perheestä. Tämänkaltaisen kehityksen seura-

uksena vanhemmat menettävät auktoriteettiasemansa ja kasvatuksellisen otteen lapsis-

taan ja lapset menettävät huolettoman lapsuutensa. Aikuisille uuden kielen oppiminen ja 

yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin mukaan pääseminen on erityisen tärkeää 

juuri vanhemmuuden kannalta. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45–46; Novitsky 2005, 79; 

Salmenkangas 2008, 42.) 

 

Monet uuteen maahan muuttaneet perheet kärsivät sosiaalisten tukiverkostojen hajoami-

sesta ja kokevat juurettomuutta. Psykososiaalisia ongelmia voivat lisätä etniseen identi-

teettiin liittyvä hämmennys sekä kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen puute. Samaan 

aikaan, kun vanhemmat ovat vasta alussa omassa integroitumisessaan yhteiskuntaan, 

lapset ja nuoret kasvavat, kehittyvät ja tarvitsevat vanhempiensa ohjausta ja tukea kuten 

aina ennenkin. Perheen tasapainoiselle kotoutumiselle on useita riskitekijöitä. Riski-

ryhmässä ovat erityisesti sellaiset perheet, joissa on samanaikaisesti useampia seuraa-

vista tekijöistä: luku- ja kirjoitustaidottomuus, yksinhuoltajuus, vanhempien masentu-

neisuus ja eristäytyneisyys, monilapsisuus sekä erityistarve vammaisuuden tai muun 

seikan vuoksi. Nämä tekijät tulisi tunnistaa kunnissa jo kotoutumisen alkuvaiheessa ja 

suunnitella yhdessä perheiden kanssa tehostettua ohjausta ja tukea. (Alitolppa-Niitamo 

2005, 46–47.) 
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3 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA PERHE- JA MAAHANMUUTTAJATYÖN 

TAUSTATEORIANA 

 

 

Sosiaalipedagogiikan käsite on tullut Suomeen vasta 1990-luvulla. Termin sisältö on 

tosin ollut jo aiemmin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä ajattelussa sisäänkirjoitettu-

na ja sosiaalipedagogiset käytännöt ovat olleet ihmistyön ammattilaisten hiljaista tietoa. 

(Kurki, Nivala, Sipilä-Lähdekorpi 2006, 9; Ranne 2005, 14.) Sosiaalipedagogiikasta on 

monia eri tulkintoja, jotka liittyvät erilaisiin ihmis-, yhteiskunta-, moraali- ja tiedekäsi-

tyksiin sekä kansallisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin. Sosiaalipedagogiikka voidaan 

nähdä yhteiskunnallisena toimintajärjestelmänä sekä oppi-, koulutus-, työ- ja tutkimus-

alana. (Hämäläinen & Kurki 1997, 10, 13.) Ensisijaisesti sosiaalipedagogiikassa on kyse 

ajatteluperinteestä, tavasta orientoitua sosiaalisiin kysymyksiin ja tarkastella yksilön ja 

yhteisön suhdetta sekä yksilön integroitumista yhteiskuntaan. (Hämäläinen & Kurki 

1997, 10,14, 18; Kurki, Nivala, Sipilä-Lähdekorpi 2006, 9.)  

 

Sosiaalipedagogiikalla on kaksi tehtävää. Sosiaalipedagogiikan yleisenä tehtävänä on 

jäsentää ja toteuttaa kaikkien ihmisten sosiaalista kasvatusta itsestään ja toisistaan huo-

lehtivina yhteiskunnan jäseninä. Sosiaalipedagogiikan erityisenä tehtävänä on puoles-

taan auttaa syrjäytymisvaarassa olevia yksilöitä ja heidän yhteisöjään tiedostamaan ar-

kielämänsä muutoksen mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin elämänlaatunsa parantami-

seksi. (Kurki, Nivala, Sipilä-Lähdekorpi 2006, 9; Kurki 2006, 75; Ranne 2005, 15, 16.) 

 

Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa pyritään tukemaan ihmisten elämänhal-

lintaa. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan osallisuutta riittävästä toimeentulosta, 

ihmissuhteista, työstä, koulutuksesta, edunvalvonnasta, palveluista, harrastustoiminnas-

ta ja muista elämänlaatuun vaikuttavista yhteiskunnallisista asioista. Sisäiseen elämän-

hallintaan sisältyy puolestaan mahdollisuus elää oman elämänsä subjektina tehden itse-

näisesti ja tietoisesti elämänkulkuaan myönteisesti ohjaavia ratkaisuja. Yhteiskunnalli-

nen ja sosiaalinen toimintakyky muuttuvissa olosuhteissa perustuu itsetuntemukseen ja -

luottamukseen. (Hämäläinen 1999, liite.) Sosiaalipedagogisen ajattelutavan mukaan ih-

misen elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edellytyksenä on se, että hän kuuluu yhteisöön, 

jossa toteutuu välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakult-
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tuuri. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa pyritään siis lisäämään elämänhallintaa ja hy-

vinvointia yhteisöllisyyttä vahvistamalla. (Nivala 2006, 157, 158; Pessi, Seppänen 

2011, 288–290.) 

 

Sosiaalipedagogista orientaatiota on mahdollista soveltaa kaikkeen sellaiseen ihmistyö-

hön, jossa kohdataan sosiaalisten ongelmien keskellä kamppailevia vauvasta vaariin, 

sekä työhön, joka tähtää sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Ongelmat vaikuttavat 

usein perheissä yli sukupolvien, minkä vuoksi sosiaalipedagoginen ajattelu ja toiminta 

on vahvasti perhekeskeistä. Esimerkiksi perhe- ja kasvatusneuvonta sekä vanhemmuu-

den tukeminen ovat siis selkeästi sosiaalipedagogisen työn kenttää. (Hämäläinen & 

Kurki 1997, 15, 20; Kurki, Nivala, Sipilä-Lähdekorpi 2006, 10.) Sosiaalipedagogiselle 

suuntautumiselle yhteisöllisine ja elämänhallintaa tukevine päämäärineen on tilausta 

myös maahanmuuttajatyössä. Muuton yhteydessä monet maahan muuttaneista nimittäin 

joutuvat eroon luonnollisista yhteisöistään ja heidän ulkoinen sekä sisäinen elämänhal-

lintansa heikkenee. Yhteisöllisellä, kokonaisvaltaista elämänhallintaa tukevalla kasva-

tuksellisella toiminnalla on hyvät edellytykset vaikuttaa myönteisesti maahanmuuttajien 

kotoutumiseen. (Hämäläinen & Kurki 1997, 191; Salmenkangas 2008, 43.) 
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4 MONIKULTTUURINEN TOIMINTAKESKUS TOPAASI  

 

 

4.1 Historia 

 

Monikulttuurinen toimintakeskus Topaasi alkoi marraskuussa 2008 Keravan kaupungin 

sosiaali- ja terveystoimen alaisena projektina nimellä monikulttuurinen perhekerho To-

paasi. Perhekerho Topaasin käynnistämisen taustalla oli lokakuussa 2008 päättynyt 

vietnamilaisten jarai-pakolaisten perheyksikkö. Topaasin ohjaajiksi palkattiin sosiaali-

kasvattaja sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja maahanmuuttajataustainen henkilö 

apuohjaajaksi. Toimitilaksi Topaasille saatiin neljän huoneen ja keittiön kerrostaloasun-

to Keravan keskustasta. Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi To-

paasille ehkäisevän työn hankerahoitusta ja loppuosa kustannuksista katettiin valtion 

kiintiöpakolaisista maksamilla laskennallisilla korvauksilla. (Saarikivi 2010.) Topaasi 

toimi projektina vuoteen 2011 ja vuoden 2012 alussa Topaasista tuli osa Keravan kau-

pungin sosiaali- ja terveystoimen vakinaista toimintaa. 1.4.2012 yksikön nimi muutet-

tiin monikulttuuriseksi toimintakeskus Topaasiksi. (Saarikivi 2012.) 

 

 

4.2 Toiminnan tavoitteet 

 

Topaasi on kohtaamis-, toiminta- ja informaatiopaikka maahanmuuttajille. Topaasin 

tarkoituksena on tukea vahvasti maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäistä heidän syr-

jäytymistään. Topaasin toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden suomen kielen tai-

toja. Topaasin tavoitteisiin kuuluu myös yhteisöllisyyden ja vertaistuen kokemisen 

mahdollistaminen sekä yksilöllisten palvelutarpeiden kartoittaminen ja palveluihin oh-

jaaminen. Topaasin asiakkaille pyritään luomaan vahva tukiverkosto tekemällä yhteis-

työtä eri tahojen kuten Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, neuvo-

loiden ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä kolmannen sektorin kanssa. Vanhemmuuden 

varhaisella tukemisella halutaan ehkäistä tarpeita lastensuojelun korjaaviin toimenpitei-

siin. (Saarikivi 2010; 2012.) 

 



20 

 

 

4.3 Toiminnan sisältö 

 

Topaasin avoimen ryhmätoiminnan päivittäinen sisältö koostuu tavoitteellisesta suomen 

kielen opetuksesta, neuvonnasta ja palvelunohjauksesta, keskustelusta sekä varhaiskas-

vatuksellisesta toiminnasta lasten kanssa. Toimintaan kuuluu myös yhdessä tekemistä 

kuten leivontaa, askartelua, käsitöitä sekä tutustumisretkiä eri kohteisiin. Topaasissa 

asiakkaat saavat ohjausta yhteiskunnallisissa asioissa ja käytännön arjen tarpeissa liitty-

en esimerkiksi koulutukseen, asumiseen, terveydenhuoltoon ja lasten kasvatukseen. 

(Saarikivi 2010.)  Sosiaalinen kanssakäyminen ohjaajien kanssa sekä asiakkaiden kes-

ken on Topaasissa merkittävällä sijalla. Yleensä Topaasissa ryhmän kokoontumisen 

aluksi vaihdetaan kuulumisia, keskustellaan erilaisista aiheista ja juodaan yhdessä teetä, 

keskivaiheilla opiskellaan suomen kieltä opettajan johdolla tunnista puoleentoista tun-

tiin ja on mahdollisesti muutakin ohjelmaa ja kokoontumisen päätösvaiheessa on myös 

aikaa yhteiselle keskustelulle. 

 

Topaasissa keskustellaan asiakkaiden kulttuureista ja niissä vallitsevista rooleista ja ar-

voista suhteessa suomalaisen yhteiskunnan rooleihin ja arvoihin. Topaasissa on käsitelty 

erilaisia asiakkaiden arkielämän kannalta tärkeitä teemoja kuten vanhemmuus, parisuh-

de, suomalaiset juhlapäivät, henkilökohtainen terveydenhoito, taloyhtiön järjestyssään-

nöt sekä paloturvallisuus. Topaasissa on vieraillut myös asiantuntijoita kertomassa jois-

takin aiheista kuten suuhygienisti hammashoidosta, Keravan varhaiskasvatuksen S2-

opettaja päivähoitoasioista ja Keravan Killan valmistavan koulun rehtori perusopetuk-

sesta. Topaasissa asiakkaat saavat tietoa paitsi suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuu-

rista myös eri maiden kulttuureista. Kulttuuri-teemaviikkojen aikana asiakkaat ovat saa-

neet esitellä toisille ryhmäläisille maidensa kulttuuria. (Saarikivi 2010.)   

 

Topaasissa kommunikoidaan jatkuvasti suomeksi ja harjoitetaan siten maahanmuuttaji-

en suomen kuullunymmärtämisen ja puhumisen taitoja. Ohjaajat opettavat myös suo-

men lukemista ja kirjoittamista ja pyrkivät kartuttamaan maahanmuuttajien sanastoa ja 

kielioppitaitoja. Suomen kielen oppitunnit on järjestetty koko ryhmälle yhteisesti tai re-

surssien salliessa pienissä tasoryhmissä. Maahanmuuttajavanhempien suomen kielen 

opiskelun ajan heidän lapsensa ovat toisessa huoneessa hoidossa. Arkisten toimintojen 
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ohessa myös lapsille opetetaan suomea. Lapset saavat leikkiä toistensa ja ohjaajien 

kanssa ja toisinaan heidän kanssaan myös esimerkiksi askarrellaan ja lauletaan.  

  

Topaasin suomen kielen opetuksessa käytetään erilaisia keinoja. Opeteltavia asioita kir-

jataan taululle ja osallistujat tekevät halutessaan muistiinpanoja. Topaasin opetuksessa 

hyödynnetään myös toiminnallisuutta. Suomea on opeteltu esimerkiksi arkielämän vuo-

rovaikutustilanteita näytellen, uutisia lukien ja niistä keskustellen sekä pelien avulla. 

Kieltä harjoitellaan kaiken keskustelun ja yhdessä tekemisen yhteydessä. Suomeen vast-

ikään muuttaneiden asiakkaiden suomen kielen opiskelua ovat Topaasissa tukeneet 

myös Keravan Opiston opettajat. Keravan Opiston kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta 

Topaasin asiakkaat ovat myös osallistuneet esimerkiksi Opiston ompelukursseille (Saa-

rikivi 2012).  

 

 

4.4 Asiakkaat  

 

Topaasin ensimmäisinä toimintavuosina sen kävijäkunta muodostui lähinnä kotona ole-

vista maahanmuuttajaäideistä ja heidän alle esikouluikäisistä vailla päiväkotipaikkaa 

olevista lapsistaan. Perhekerho oli auki maahanmuuttajavanhemmille ja heidän lapsil-

leen maanantaista torstaihin siten, että aamupäiväryhmä kokoontui kello 9–11.30 ja il-

tapäiväryhmä kello 13–15. (Saarikivi 2010.) Nykyisin maahanmuuttajavanhempien on 

mahdollista tulla Topaasiin lastensa kanssa keskiviikko- ja perjantaiaamuisin kello 9–12 

sekä maanantaista torstaihin kello 13–15. (Keravan kaupunki i.a.) 

 

Vuodesta 2011 lähtien Topaasin toimintaan on tullut mukaan aiempaa enemmän maa-

hanmuuttajia ilman lapsia ja myös miehiä. Ilman lapsia Topaasiin tulevat aikuiset ko-

koontuvat Topaasissa maanantai-, tiistai- ja torstai-aamuisin, jolloin Topaasin tiloissa 

toimii myös maahanmuuttajaperheiden lapsille tarkoitettu avoimen varhaiskasvatuksen 

Suomi-kerho. Suomi-kerho käynnistyi syksyllä 2011 kasvatus- ja opetustoimen alaisena 

toimintana, josta vastaa monikulttuurisen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja (Mer-

ja Saarikivi, henkilökohtainen tiedonanto 2.11.2011.).  
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Topaasin asiakaskäyntien määrä on kasvanut toiminnan ensimmäisen neljän vuoden ai-

kana. Vuonna 2009 aikuisten käyntejä oli 1174 ja lasten käyntejä 943, vuonna 2010 ai-

kuisten 1636 ja lasten 1333, vuonna 2011 aikuisten 1236 ja lasten 961 ja vuonna 2012 

aikuisten 1945 ja lasten 671. Toimintaan osallistuvien kansallisuuksien kirjo on myös 

lisääntynyt: vuonna 2009 asiakkaat olivat lähtöisin kymmenestä eri maasta, kun vuonna 

2012 kävijöitä oli jo kuudestatoista eri maasta. (Saarikivi 2013.) Asiakaskäyntien vähäi-

sempi määrä vuonna 2011 sekä lasten käyntien väheneminen selittyy Suomi-kerhon ai-

heuttamalla muutoksella.  

 

 

4.5 Perhetyö ja toiminnan kehittäminen  

 

Monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin toimintaa kehitetään koko ajan eteenpäin 

kotoutumislain velvoitteiden mukaisesti. Kehittämistyön seurauksena Topaasi on tehnyt 

myös jalkautuva perhetyötä syksystä 2011 lähtien. Topaasin jalkautuvan perhetyön ta-

voitteena on tehostetusti tukea muun muassa vanhemmuutta ja arjen hallintaa monikult-

tuurisissa perheissä. Topaasin ohjaaja tekee kotikäyntejä kartoittaen perheiden palvelu-

tarpeita ja vieden neuvontaa, ohjausta ja tukea suoraan perheille. Ohjaaja avustaa tarvit-

taessa maahanmuuttajia eri tahojen kuten terveydenhuollon tai KELA:n kanssa asioimi-

sessa sekä muutoissa. Topaasin perhetyöntekijä tekee tiiviistä yhteistyötä sosiaalisen 

perhetyön, päivähoidon ja koulujen sekä lastensuojelun kanssa. Hän on myös Topaasin 

edustajana Tarakka-hankkeessa, joka kokoaa yhteen sekä kehittää monikulttuurista toi-

mintaa Keravalla. Tarakka-yhteistyöverkostoon kuuluu monikulttuurisen toimintakes-

kus Topaasin lisäksi Keravan Opisto, Keravan kirjasto, Setlementti Louhelan Monikult-

tuurinen rinki, Keravan oppimiskeskus ja Keravan ev.lut. seurakunta. (Paula Alatalo, 

henkilökohtainen tiedonanto 18.2.2013.)    

 

Monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin toimintaan on pyritty saamaan mukaan kan-

tasuomalaisia liittymällä Keski-Uudenmaan olohuoneverkostoon. Verkoston olohuoneet 

ovat kaikille lähiseudun asukkaille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa voi seurustella 

toisten kävijöiden kanssa, juoda kahvit pientä korvausta vastaan ja osallistua toimintaan, 

jota kehitetään kävijöiden toiveiden pohjalta (Setlementti Louhela ry 2013). Topaasin 

on ollut tarkoitus toimia kaikille avoimena olohuoneena perjantai–aamupäivisin. Ke-
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väällä 2013 olohuonetoimintaa on kuitenkin tauolla. Jatkossa toiminnan edellytyksiä 

voidaan harkita uudelleen. (Merja Saarikivi, henkilökohtainen tiedonanto 20.2.2013.)    

 

 

4.6 Monikulttuurisia toimijoita Uudellamaalla  

 

Monikulttuurinen toimintakeskus Topaasi on julkisen sektorin vakinaisena toimijana 

melko ainutlaatuinen. Kolmannella sektorilla Topaasia vastaaviin toimijoihin kuuluu 

Setlementti Louhela ry:n Monikulttuurinen osaamiskeskus Rinki Järvenpäässä. Rinki on 

Topaasin tärkeä yhteistyökumppani. Ringin toiminta-ajatuksena on kehittää maahan-

muuttajien ja kantaväestön yhteisöllistä toimintaa omaehtoisuus- ja oma-aloitteisuus- 

periaatteella. Ringin olohuone on kohtaamispaikka, joka on auki arkisin kello 10–

14. Rinki tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa ja tukea mm. työnhaussa ja koulutuksen 

suunnittelussa. Rinki järjestää kansainvälistä harraste- ja kerhotoimintaa. Keskustelu-, 

ruoanlaitto- yms. kerhoja toimii paitsi Järvenpäässä myös Keravalla, Topaasin sekä Va-

paaehtoisen hyvinvointityön keskuksen tiloissa. (Setlementti Louhela ry ia.) Vapaaeh-

toisen hyvinvointityön keskus on keravalainen toimintakeskus, jonka Talkoorengas vä-

littää yli 200 vapaaehtoisen voimin apua avuntarvitsijoille sekä järjestää harrastetoimin-

taa ja avoimia tilaisuuksia Hyvinvointiakatemiassa. (Vapaaehtoisen hyvinvointityön 

keskus ia.)  

 

Kolmannen sektorin monikulttuurista työtä tekee Uudellamaalla myös Monika-naiset 

liitto ry. Järjestöllä on Helsingin Sörnäisissä monikulttuurinen kohtaamispaikka Moni-

Naisten Talo, joka on avoinna arkisin 9–17 tarjoten maahanmuuttajanaisille tietoa, tai-

toa, tukea ja toimintaa useilla eri kielillä. MoniNaisten Talolla on säännöllistä ryhmä-

toimintaa. Suomen kielen kerhojen lisäksi MoniNaisten Talolla toimii myös esimerkiksi 

jumppa-, kokki- ja työelämä-kerho. Teemapäivissä ja infotilaisuuksissa saa tietoa Suo-

messa elämisessä tärkeistä asioista. Ohjaajilta saa ohjausta esimerkiksi työn tai koulu-

tuksen hakuun ja luottamuksellista keskustelutukea. (Monika-naiset liitto ry ia.) 

 

Julkisella sektorilla maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan yleisesti erilaisilla kieli- ja 

kotoutumiskursseilla. Kurssimuotoinen toiminta eroaa Topaasista määräaikaisuudessa 

sekä siinä, että se ei ole avointa toimintaa, johon voi joustavasti osallistua oman elämän-



24 

 

 

tilanteen mukaan. Kurssit painottuvat tiedollisiin ja taidollisiin asioihin kohtaamisen 

sijaan.  

 

Helsingin kaupungin perhetalo Sahramissa on Topaasin tavoin yhdistetty kotoutumis-

koulutusta sosiaalisia suhteita tukevaan toimintaan. Sahrami kuuluu Helsingin kaupun-

gin varhaisen tuen piiriin ja toimii Helsingin Merihaassa entisen päiväkodin tiloissa. 

Sahramin toimintamuotoja ovat kantasuomalaisille ja maahanmuuttajanaisille ja heidän 

lapsilleen avoin perhekahvila sekä vain maahanmuuttajanaisille suunnatut kotoutumis-

kurssit. Sahramin avoin perhekahvila on eräänlainen monikulttuurinen leikkipuisto, jos-

sa on Sahramin ohjaajat ovat läsnä valmiina neuvomaan käytännön asioissa ja kuunte-

lemaan huolia. Kotoutumiskurssien päätavoitteina on tukea maahanmuuttajien elämän-

hallintaa, kielen ja kulttuurin oppimista sekä kartoittaa jatkokoulutusmahdollisuuksia. 

Sahramin maahanmuuttajanaisille järjestämä kotoutumiskoulutus ei ole avointa vaan 

lukuvuoden mittaisille kursseille on erillinen hakumenettely. (Neuvonen 2011, 20–21.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimustehtävät 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa monikulttuurisen perhekerho Topaasin asiak-

kaina olleiden maahanmuuttajaperheiden kokemuksia toiminnan merkityksestä heidän 

elämässään sekä heidän ajatuksiaan Topaasin kehittämishaasteista. Tutkimuskysymyk-

set ovat:  

- mitä monikulttuuriseen perhekerho Topaasiin osallistuminen on merkinnyt maa-

hanmuuttajavanhemmille ja heidän perheilleen? 

- mitä ovat monikulttuurisen kerhon kehittämishaasteet maahanmuuttajaperheiden 

näkökulmasta? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin maahanmuuttajien näkökulma monikulttuuri-

sen kotouttamistoiminnan merkityksestä, jotta Topaasin ja muiden vastaavien toimijoi-

den monikulttuurista työtä voidaan arvioida ja kehittää tarkoituksenmukaisesti. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

5.2.1 Laadullinen tutkimus 

 

Valitsin toteuttaa tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisena, koska halusin tuoda esiin 

maahanmuuttajaperheiden omia näkemyksiä monikulttuurisesta kerhosta. Laadulliset 

tutkimusmenetelmät antavat mahdollisuuden tarkan lähikuvan saamiseen ilmiöstä; tässä 

tapauksessa siis kerhon merkityksestä maahanmuuttajaperheille. (Hakala 2001, 20; 

Hirsjärvi & Hurme 2004, 27–28.) Tutkimuksen kohteena on ihmisten kokemuksellinen 

suhde elämistodellisuuteensa. Pyrkimyksenä on tulkita ja käsitteellistää kokemusten 

merkityksiä ja siten tehdä koettua tietoiseksi ja näkyväksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

34–35.) 
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Laadullinen tutkimus kohdistuu yleensä pieneen määrään tapauksia, jotka pyritään ana-

lysoimaan perusteellisesti. Tutkijan tarkoituksena ei ole koetella valmiita hypoteeseja ja 

luoda tilastollisia yleistyksiä vaan tarkastella aineistoa moniulotteisesti ja kokonaisval-

taisesti osana kontekstiaan. Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa aineistonkeruu, ana-

lyysi, tulkinta ja raportointi kietoutuvat yhteen. (Eskola & Suoranta 1998, 18–20; Hirs-

järvi & Hurme 2004, 25: Kiviniemi 2001, 68.) 

 

 

5.2.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suosituimmat aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 71). Tämän tutkimuksen aineiston keräsin haastattelemalla. Haastattelulla tarkoi-

tetaan haastattelijan ennalta suunnittelemaa, alulle panemaa ja ohjaamaa keskustelua 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 42–43). Haastattelututkimuksen etuihin kuuluu se, että siitä 

kieltäydytään lomaketutkimusta epätodennäköisemmin. Haastattelun etuna on myös sen 

joustavuus. Suorassa vuorovaikutustilanteessa on mahdollista toistaa, täsmentää ja laa-

jentaa kysymyksiä ja vastauksia. Ei-kielelliset vihjeet auttavat haastattelijaa ja haastatel-

tavaa ymmärtämään toisiaan. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–36; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 73–74.) Nämä haastattelumenetelmän keskinäistä ymmärrystä tukevat seikat oli-

vat erityisen merkityksellistä tässä tutkimuksessa, jossa haastateltavat eivät puhuneet 

suomea äidinkielenään eikä tulkkeja ollut käytettävissä.  

 

Haastattelulla on myös joitakin haittoja aineistonkeruumenetelmänä. Ensinnäkin haas-

tattelututkimuksen tekeminen on vaativaa ja edellyttäisi koulutusta tehtävään. Toiseksi 

haastattelu aiheuttaa kustannuksia ja vie eri vaiheineen paljon aikaa. Kolmanneksi on-

gelmana saattaa olla, että keskustelu tuottaa tutkimuksen kannalta epäolennaista materi-

aalia. Haasteena on myös se, ettei haastattelututkimuksessa voida taata tutkittavien 

anonymiteettiä yhtä hyvin kuin lomaketutkimuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35–36, 

43; Tuomi & Sarajärvi 2009, 74.) 

 

Haastattelu voidaan toteuttaa strukturoidusti lomakehaastatteluna, puolistrukturoidusti 

esimerkiksi teemahaastatteluna tai strukturoimattomasti avoimena haastatteluna eli sy-
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vähaastatteluna (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Teemahaastattelussa eli puolistruktu-

roidussa haastattelussa keskustelu etenee keskeisten etukäteen määriteltyjen teemojen 

varassa mutta kysymyksiä ei tarvitse esittää täysin samassa muodossa ja järjestyksessä 

kaikkien haastateltavien kanssa. Haastattelun joustavuus edistää luontevaa vuorovaiku-

tusta ja tuo tutkittavien äänen kuuluville. Haastattelumuotona teemahaastattelu huomioi, 

että kokemusten tulkinta ja niille merkityksen antaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. 

(Eskola & Vastamäki 2001, 26–27; Hirsjärvi & Hurme 2004, 48.) Tässä tutkimuksessa 

käytin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Eri haastattelumuodoista puoli-

strukturoitu teemahaastattelu sopi mielestäni parhaiten tutkimustehtäviini vastausten 

löytämiseen sekä tutkimusjoukon tarpeisiin. Päädyin tähän haastattelutyyppiin, koska 

avoimeen eli strukturoimattomaan haastatteluun vastaaminen voisi olla suomea vieraana 

kielenä puhuville vaikeaa, mutta halusin kuitenkin antaa haastateltaville strukturoitua 

lomakehaastattelua laajemmat mahdollisuudet ilmaista omia kokemuksiaan perheker-

hosta.  

 

 

5.2.3 Haastattelujen toteutus 

 

Syksyllä 2011 osallistuin kolmena päivänä monikulttuuriseen perhekerho Topaasin toi-

mintaan. Tarkoitukseni oli tutustua siihen, millaista toiminta on käytännössä ja saada 

pohjaa teemahaastattelurungon suunnitteluun. Haastatteluteemat ja -kysymykset (ks. 

LIITE 1) muotoilin tutkimustehtävien pohjalta hyödyntäen aiempia tutkimuksia sekä 

Topaasin työntekijöiltä ja opinnäytetyön ohjaajalta saamiani neuvoja. Jaottelin kysy-

mykset taustatietoihin, elämään ennen kerhoa ja kerhon aloittamiseen, kokemuksiin 

kerhosta ja sen vaikutuksista, kerhon arviointiin sekä kerhon jättämiseen liittyviin ky-

symyksiin. Kysyessäni perheiden elämästä ennen Topaasin toimintaan osallistumista on 

tarkoitukseni ollut selvittää kerhon merkitystä nimenomaan siitä näkökulmasta, miten 

kerho on muuttanut siihen osallistuneiden arkielämää. 

 

Haastateltavat valitsin Topaasin työntekijöiden minulle asiakkaiden luvalla antamasta 

listasta. Haastateltavien valinnan kriteerinä oli riittävä suomen kielen taito koska tulkke-

ja ei ollut tutkimusta varten käytettävissä ja tein haastattelut suomeksi. Toinen valinta-

kriteeri oli perhekerho Topaasin toimintaan säännöllisesti osallistuminen. Saadakseni 
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tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa monipuolisesti valitsin haastateltaviksi per-

heenäitejä, jotka olivat kotoisin eri maista ja olivat muuttaneet Suomeen eri vuosina. 

Tiedustelin henkilöiden halukkuutta osallistua haastatteluun puhelimitse. Tavoittamista-

ni henkilöistä vain yksi kieltäytyi haastattelusta kiireisen elämäntilanteensa vuoksi.  

 

Keräsin tutkimuksen aineiston viidellä teemahaastattelulla tammi- ja helmikuussa 2012. 

Valitsin haastattelumuodoksi yksilöhaastattelun, jotta haastateltavat uskaltaisivat esittää 

ajatuksiaan mahdollisimman avoimesti. Yksi haastatteluista toteutui kuitenkin parihaas-

tatteluna, sillä naisen suomenkielentaito osoittautui sen verran heikoksi, että hän tarvitsi 

osittain aviomiestään tulkkaamaan ja aviomies myös osallistui haastatteluun. Parihaas-

tattelussa, kuten muissakin ryhmähaastatteluissa valtahierarkia vaikuttaa siihen, kuka 

ryhmässä puhuu ja mitä sanotaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 61, 63). Saattaa siis olla, 

että jos olisin haastatellut naista yksin, olisi hän ollut puheliaampi ja voinut tuoda myös 

sellaista esiin, mitä hän ei miehensä läsnä ollessa halunnut sanoa. Haastattelutilanteessa 

en kuitenkaan huomannut viitteitä tästä, vaan keskustelu tuntui avoimelta. Kyseinen 

haastattelu oli tekemistäni haastatteluista suppein, mutta luulen että se johtui ensisijai-

sesti haastateltavien heikosta suomen kielen taidosta. Myös toisessa haastattelussa haas-

tateltavan mies oli läsnä osan aikaa, ja kolmessa viidestä haastattelusta lapset aiheuttivat 

lyhyitä keskeytyksiä. Kaikki haastattelut äänitettiin. 

 

Haastattelemani naiset olivat osallistuneet perhekerho Topaasiin puolestatoista vuodesta 

kolmeen vuoteen vuosien 2008 ja 2011 välillä. He olivat ohjautuneet Topaasiin joko 

sosiaalitoimiston, neuvolan tai tuttavan välityksellä. Haastateltavien koulutus vaihteli 

lähes luku- ja kirjoitustaidottomasta korkeakoulututkinnon suorittaneeseen. Haastatelta-

vat olivat tulleet Suomeen neljästä eri maasta ja he olivat haastatteluhetkellä asuneet 

Suomessa neljästä yhteentoista vuotta. Haastattelemani naiset olivat kaikki parisuhtees-

sa. Kolmella heistä oli suomalainen ja kahdella omanmaalainen puoliso. Perheissä oli 

kahdesta neljään lasta. Perheet olivat pikkulapsiperheitä. Haastatteluajankohtana jokai-

sessa perheessä lapsista yksi tai kaksi oli alle seitsemänvuotias, nollavuotiaasta neljä-

vuotiaaseen. Jokaisella haastateltavalla oli ollut ainakin yksi lapsi perhekerho Topaasis-

sa mukana. 
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Hirsjärvi ja Hurme mainitsevat joitakin teemahaastattelun toteutuksessa olennaisia asi-

oita (2004, 74). Teemahaastattelua tehtäessä on tärkeää saada hyvä, luottamuksellinen 

kontakti haastateltavaan. Mielestäni onnistuin tässä kaikkien haastateltavien kanssa. 

Asiaa edesauttoi se, että haastattelupaikat olivat rauhallisia ja haastateltaville turvallisia. 

Neljä haastattelua toteutettiin haastateltavien kodeissa ja yksi haastateltavan toiveesta 

kirjaston pienryhmätilassa. Haastateltavien avoimuutta kertoa kokemuksistaan lisäsi 

luultavasti myös se, että olin ulkopuolinen henkilö, enkä osa Topaasin henkilökuntaa, ja 

korostin, että heidän vastauksensa pysyvät nimettöminä. 

 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista reiluun tuntiin. Haastatteluiden kestoon vaikutti 

haastateltavien runsas- tai vähäsanaisuus sekä puhenopeus. Yksi haastateltava puhui 

nopeasti paljon, toinen ei tahtonut löytää kokemuksilleen sanoja suomeksi ja kolmas 

puolestaan puhui rauhallisesti ja pohtien. Haastattelijana pidin huolen, että kaikkien 

haastateltavien kanssa käsiteltiin kaikkien teemojen olennaiset osa-alueet, vaikka kes-

kustelun kulku vaihtelikin haastattelusta toiseen. Haastattelutilanteissa keskinäisen ym-

märryksen saavuttamista edesauttoi teemahaastattelumenetelmän joustavuus. Jos haasta-

teltava ei ymmärtänyt kysymystäni, selitin asian toisin sanoin ja vastaavasti jos minä en 

ymmärtänyt haastateltavan vastausta, pyysin häntä tarkentamaan.  

 

 

5.2.4 Aineiston analysointi 

 

Analysoin haastatteluista muodostuvan tutkimusaineiston induktiivisesti sisällönanalyy-

sin keinoin. Sisällönanalyysi on systemaattinen ja objektiivinen tapa analysoida tekstiä. 

Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä ja kuvataan niitä sanallisesti (Eskola & 

Suoranta 1998, 138). Aineiston rikkauden välittäminen on kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa keskeistä (Hirsjärvi & Hurme 2004, 191) ja siihen olen pyrkinyt myös tässä työssä. 

Analyysin kautta olen halunnut luoda tiivistetyn mutta monipuolisen kuvan monikult-

tuurisen perhekerho Topaasin merkityksistä maahanmuuttajaperheille sekä perheiden 

kehittämistoiveista Topaasin toiminnan suhteen. 

 

Tehtyäni haastattelut kuuntelin haastatteluäänitteet ja kirjoitin ne tekstiksi sanasta sa-

naan. Litteroin sekä kysymykset että haastateltavien vastaukset. Litteroitua tekstiä kertyi 
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Pienet tilat 

H1:Vaa oli pieni paikka. Kerava, tosi pieni, ei 

hyvin liiku, ei hyvin opettaa suomia. 

M: Joo. 

H1: Vaa, iso paikka, jotain. Sitten tosi hyvä. 

Parempi. Saa hyvin liikkuu, saa hyvin lapsia 

liikkuu. Saa opettaa mitä suomalainen tekee. 

ruokaa, mitä jotain. Saa opettaa sinneee.. Näyt-

tää ulkomaalainen. 

 
H2: Meille oli meille vähän vaikea. Koska oli 

niin pieni ja paikka oli niin pieni. Lapset heti 

huomaa, että äiti menee sinne huoneeseen ja 

ovi on suljettu: ”äiti, äiti, äiti!” ((nauraen)) Joo, 

ja sitten: ”okei, okei mä rauhoittaa!” ja joku 

juoksee pois huoneesta. 

 

H3:  Se on vain pieni. Mä ajattelen, jos isompi 

se on hyvä. Isompi paikka. Muuten on hyvä.  

 

 

yhteensä 56 sivua rivivälillä 1,15 ja fontilla Times New Roman. Litteroituna lyhin haas-

tattelu oli kuusi sivua ja pisin viisitoista. Litteroinnin yhteydessä poistin aineistosta ni-

met ja merkitsin haastateltavat koodeilla H1, H2, H3, H4, H5 ja H6. Omat puheeni mer-

kitsin koodilla M. Tutustuin litteroimaani aineistoon lukemalla sen useaan kertaan läpi. 

Lihavoin, alleviivasin eri väreillä ja merkitsin koodeilla eri haastatteluteemojen kannalta 

olennaisia ilmauksia. Esimerkiksi kaikki haastateltavien esiin tuomat Topaasin kehittä-

mishaasteet alleviivasin punaisella ja merkitsin marginaaliin miinusmerkillä. Tiivistin 

alkuperäisilmausten ajatuksia pelkistetymmiksi ilmauksiksi, joita kirjasin ensin tekstiai-

neiston marginaaliin ja kokosin sitten haastattelu kerrallaan haastattelurungon kysymys-

ten mukaiseen taulukkoon paperille. Tämän jälkeen ryhmittelin samankaltaisia vastauk-

sia yhteen, jotta sain esiin Topaasin eri merkityksiä perheille sekä heidän arvioitaan 

toiminnan kehittämishaasteista. Esimerkkinä analyysista esitän seuraavassa kuviossa 

(KUVIO 1.), kuinka ”Topaasin kehittämishaasteet”-teeman yhteydessä pelkistin kolmen 

eri haastattelun ilmauksia ja ryhmittelin ne yhteen.   

 

 

 

 

  

liikkuminen 

                    
kielen & suomalaisten  

ruokien opettaminen 

 

 

 

 

 

                          opiskeluun  

                          keskittyminen 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä 
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Kuvion (KUVIO 1, s.30) oikeassa laidassa on otteita litteroidusta aineistosta, joissa käy 

ilmi, että H1, H2 ja H3 kaikki olivat kokeneet tilat liian pieniksi ja miksi heidän koke-

muksensa perusteella suurempia tiloja tarvittaisiin. Haasteltavien mainitsemia asioita 

pelkistin kuvion keskellä näkyviksi ilmauksiksi. Analyysin pohjalta kirjoitin tuloksista 

omin sanoin tuloslukuun, esimerkkitapauksessa lukuun 6.2. Esitellessäni tuloksia hyö-

dynsin havainnollistamiskeinona suoria lainauksia litteroidusta aineistosta. Tarvittaessa 

tein lainauksiin hakasulkeiden sisälle selventäviä kommentteja niiden sanojen kohdalle, 

joiden sisältöä arvelin mahdollisesti olevan vaikea ymmärtää. Tutkimuksen ensimmäi-

sen osion tuloksista eli Topaasin merkityksistä maahanmuuttajaperheille tein tiivistel-

män kuvion muotoon (KUVIO 2, s.32). 
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Merkitykset 

 

 
 

  Kielen oppiminen 

 

Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki 

 

Suomessa elämiseen liittyvä tuki 

 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

 

     Naisten aseman vahvistuminen 

   

         Psyykkinen vahvistuminen 

        

     Lasten sosiaalistuminen 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Merkitykset maahanmuuttajaperheille 

 

 

    - kielitaidon alkeet/ vahvistuminen 

- osallisuus elämään kodin ulkopuo-

lella  

- yhteisö puuttuvien lä-

heisverkostojen tilalle 

- haastavan elämäntilan-

teen jakaminen 

 

- matalan kynnyksen 

ammatillinen apu 

- tieto, palveluohjaus, 

asiointiapu 

- tieto & tuki lastenkas-

vatukseen ja parisuhtee-

seen 

 

- itsenäisyys & väärin-

käytösten mahdollisuuk-

sien väheneminen 

 

- elämänilo 

- voimavarat jatkaa elä-

mässä eteenpäin 

                    

- sos. taitojen & kielen oppiminen 

valmisti päivähoidon aloittami-

seen  

 

KUVIO 2. Tiivistelmä monikulttuurisen kerhon merkityksistä maahanmuuttajaperheille 

 

 

6.1.1 Kielen oppiminen 

 

Kaikki haastateltavat korostivat monikulttuuriseen perhekerho Topaasiin osallistumisen 

olleen merkittävää suomen kielen oppimisensa kannalta.  Ilman monikulttuurista kerhoa 

olisi pieniä lapsiaan kotona hoitavien äitien suomen kielen opiskelu lykkääntynyt myö-

hemmäksi. Ajatus kielenopiskelun ja kotiäitiyden yhdistämisestä ei välttämättä ollut 

tuntunut mahdolliselta, ennen Topaasiin tuloa: 
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Mä vain ajattelin, että odotetaan nyt, sitten kun [lapsen nimi] tulee 

isommaksi ja menee päiväkotiin, sit vasta mä aloitan taas menee suomen 

kielen kurssi.-- Mutta se oli tosi hyvä, että löytyi se paikka [Topaasi]. (H2) 

 

Topaasissa äidit pystyivät hyödyntämään hoitovapaalla viettämiään vuosia suomen kie-

len oppimiseen. Kerhoon osallistuneet kuvasivat ainoastaan kotona olevien maahan-

muuttajaäitien edellytykset oppia suomea varsin heikoiksi: 

 

Me opimme parempi suomi kuin suuri osa. Kun vain olet kotona, ei ole 

suomalaiset kaveri, ei ole mitään. (H4) 

 

Mitä sinä tekee kotona? Menee vain lasten kans kauppaan joka päivä. 

Opit mitä? (H1) 

 

Haastateltavat kertoivat kirjoitus-, luku- ja erityisesti puhetaitonsa kehittyneen Topaa-

sissa. Luku- ja kirjoitustaidottomat olivat Topaasissa oppineet suomen alkeita kuten 

esimerkiksi aakkoset. He kokivat Topaasissa opitun helpottaneen myöhemmin kieli-

kursseilla suomen opiskelua. Suomen kielen perusteet jo ennestään hallinneiden kielitai-

toa perhekerhossa käyminen oli ylläpitänyt ja vahvistanut. Yksi haastateltava kertoi 

kerhon ansiosta suorittaneensa yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason testin 

tasolla kolme, mikä on edellytys suomen kansalaisuuden hakemiselle. Haastateltavien 

mukaan kielitaidon kehittymisen edellytyksenä on mahdollisuus käyttää kieltä: 

 

Jos en mene perhekerhossa kauan [pitkään aikaan], kenen kanssa mä 

puhun suomen kieli? Mä unohdan. Mutta heti kun mä menen se tulee 

paranee suomen kieli. (H4) 

  

Haastateltavat mainitsivat monia vahvuuksia perhekerho Topaasissa suomen opiskelus-

sa. Topaasissa suomen puhumiseen rohkaistiin ja siihen oli matala kynnys, kun kukaan 

osallistujista ei puhunut virheetöntä suomea ja suomi oli ainoa yhteinen kieli. Haastatel-

tavien suomen oppimista oli edistänyt myös opiskelun säännöllisyys, rauhallinen tahti ja 

pienet opiskeluryhmät, jotka oli jaettu tasoryhmiin. Erilaiset opiskelutavat oli koettu 

hyödyllisinä. Suomen kielessä muita pidemmälle ehtineiden esimerkki rohkaisi usko-

maan siihen, että suomen kielen oppiminen on itsellekin mahdollista: 
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Mä tykkäsin nähdä semmosia, jotka asu täällä pidempi kuin minä. Osaa 

niin hyvin suomea. Se antoi minulle toivoa, että ehkä pari vuotta, sitten mä 

osaisin niin paljon. (H2) 

 

Maahanmuuttajaperheissä suomen oppiminen nähtiin avaimena suomalaisesta yhteis-

kunnasta osalliseksi pääsemiseen. Haastateltavat kuvasivat kielitaidottomuuden raskaa-

na, syrjäytymistä ja ulkopuolisuuden kokemusta tuottaneena tekijänä: 

 

Minä tulee ensin Suomeen. Minä en ymmärrä suomea. Minä en tiedä mi-

hin mennä. Minä kotona vaa lasten kans. Tosi tyhmä. -- Ei saa tietää 

missä Suomi. (H1) 

 

Kun mä en osaa suomen kieli, mä tuntuu ihan pois Suomesta, ihan pois 

maailmasta. Mä halusin mennä sisälle elämään. (H4) 

 

 

Haastateltavat pitivät suomen kielen taitoa välttämättömyytenä kodin ulkopuoliseen 

elämään osallistumisen kannalta. Suomen kieli on opittava, jotta voisi työllistyä ja hoi-

taa itsenäisesti esimerkiksi lääkärikäynnit sekä lasten koulu- ja päiväkotipalaverit. Kyky 

kommunikoida suomeksi oli muuttanut haastateltujen elämää merkittävällä tavalla ai-

empaa mielekkäämmäksi. Tästä kokonaisvaltaisesta muutoksesta oli Topaasissa iloittu 

paitsi omalla kohdalla myös silloin kun sen nähtiin tapahtuvan toiselle. Yksi haastatel-

tava kuvasi, että oli kuin patsas olisi herännyt eloon, kun aiemmin kerhossa täysin um-

mikkona ollut oli alkanut puhua suomea.  

 

 

6.1.2 Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki 

 

Haastateltavat korostivat monikulttuurisen perhekerho Topaasin sosiaalisen ulottuvuu-

den olleen heille todella tärkeä. Mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen oli haas-

tateltaville keskeinen syy osallistua Topaasin toimintaan:  

 

Haluaa mennä tapaamaan kaverii, monta äitii. (H3) 

 

Ilman kerhoa haastateltavien elämä kotiäiteinä oli ollut eristäytynyttä ja yksitoikkoista. 

Perheenjäsenet olivat olleet monen kohdalla ainoita ihmisiä, joiden kanssa oltiin päivit-
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täin vuorovaikutuksessa. Vaikka ystäviä olisi Suomessa ollutkin, oli yhteydenpito han-

kalaa välimatkojen vuoksi. Lasten ja kotitöiden ympärille rakentunut elämä erossa 

luonnollisista tukiverkostoista oli tuntunut erityisen raskaalta yhteisöllisistä kulttuureista 

Suomeen muuttaneista: 

 

Olin tottunut siellä [kotimaassa] kavereiden ja siskot kanssa. Niin paljon 

ihmisiä ja juttelee ja ihan hauska. Ja mä tulin tänne. Ihan kuin kuollut. Se 

oli tosi vaikeaa.-- Mä en halua edes miettiä, mitä se aika oli. (H4) 

 

Topaasiin osallistumisen myötä maahanmuuttajien sosiaalinen verkosto oli laajentunut. 

Haastateltaville oli ollut tärkeää saada tutustua sekä toisiin maahanmuuttajiin että kanta-

suomalaisiin ohjaajiin. Kodin eristyksestä yhteyteen pääseminen oli tukenut naisten ar-

jessa jaksamista. Topaasi oli tarjonnut osallistujilleen sitä yhteisön tukea, jota he kauka-

na kotimaistaan tarvitsivat. Turvallinen ryhmä paikkasi perheyhteisöstään eroon joutu-

neiden puutteita ja yksi haastateltava korostikin perhekerhon olleen hänelle kuin toinen 

perhe.  

 

Haastateltavat mainitsivat ryhmän erityisenä vahvuutena sen monikulttuurisuuden. Nai-

set kokivat rikkautena eri maista Suomeen muuttaneisiin ja heidän kulttuureihinsa tutus-

tumisen. Tätä korostivat erityisesti haastateltavat, jotka tunsivat Suomesta jo ennestään 

oman etnisen ryhmän edustajia. Toisille oli ollut uutta ja merkittävää saada Topaasissa 

tutustua muihin samasta maasta Suomeen muuttaneisiin ja puhua äidinkieltään heidän 

kanssaan.  

 

Haastateltavat kertoivat monikulttuurisen perhekerho Topaasin toimineen heille vertais-

ryhmänä. Topaasin heterogeenistä osanottajajoukkoa oli yhdistänyt maahanmuuton ko-

kemus sekä se, että kaikki olivat naisia. Näiden yhteisten asioiden ansiosta ryhmäläiset 

olivat kokeneet ymmärtävänsä toisiaan.  

 

Se oli meille ihan sama kaikille: ei oo oma kotimaassa. Ja sitten kaikki 

ymmärtää toiset -- kuinka se on vaikea, kun asut joku toinen maa. (H4) 

 

Haastavassa elämäntilanteessaan he olivat saaneet toisistaan vertaistukea. Ryhmässä oli 

voinut avoimesti ilmaista tunteitaan ja jakaa kokemuksiaan: 
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Jos me olimme surullinen, jos me olimme iloinen, ihan kaikki me 

puhuimme siellä. (H4) 

 

Haastateltavat kertoivat keskinäisen luottamuksen ja välittämisen ilmenneen ryhmässä 

myös muun muassa siten, että äidit saattoivat toisinaan jättää lapsensa toisten hoitoon 

esimerkiksi lääkärikäyntinsä ajaksi.    

 

 

6.1.3 Suomessa elämiseen liittyvä tuki 

 

Maahanmuuttajaperheille oli vertaistuen lisäksi tärkeää Topaasin työntekijöiltä saaman-

sa tuki, neuvonta ja ohjaus. Haastateltavat olivat käsitelleet Suomessa elämiseen ja per-

heeseen liittyviä haasteita sekä yhteisesti ryhmässä että ohjaajien kanssa kahden kesken. 

Ohjaajien ja asiakkaiden suhteet olivat olleet luottamuksellisia, eikä ohjaajia mielletty 

viranomaisiksi. Tästä kertoo se, että haastateltavien oli ollut helppo lähestyä kysymyk-

sineen ohjaajia ja yksi haastateltava kuvasi ohjaajien olleen kuin ystäviään tai perheen-

jäseniään. Omaisistaan erossa olevien elämään oli tuonut turvaa tieto siitä, että apua on 

aina saatavilla: 

 

Meillä ei ole äitii, ei siskoo ei kukaan ole tänne. Sitten ei kenen voi juttele 

tän tärkeä asia. Mutta oli mulle helppo, kun mä tiedän en ole yksin. Mulla 

on paikka. Voin mennä kun mulla on vaikeaa ja kysyä. Ja he auttaa mua. 

(H4) 

 

Topaasissa maahanmuuttajien tietämys suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta oli 

karttunut. Yksi haastateltu kertoi, että opittuaan tuntemaan suomalaisten tapoja, oli vuo-

rovaikutus kantasuomalaisten kanssa helpompaa, kun hänen ei enää tarvinnut pelätä 

kulttuuristen virheiden tekemistä. Haastateltavat olivat saaneet Topaasin ohjaajilta tie-

don lisäksi Suomessa elämiseen liittyviin haasteisiinsa käytännöllistä, yksilöllistä apua 

ja palvelunohjausta. Haastateltavat mainitsivat ohjaajien muun muassa auttaneen ym-

märtämään ja käsittelemään asiapapereita sekä hakemaan koulutuksiin.  

 

Suomalainen laittaa meille jotain paperii. Esimerkiksi lääkärilasku. Ja sit-

ten me ei ymmärretä. Näyttää siellä sitten. Ja siellä eka selittää, mitä se 

tarkoittaa. (H5) 
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Minä haluan opiskella lisää ja ammatti jotain. Niin he ettii paperi ja tieto. 

Antaa, näyttää kaikki. (H3) 

 

 

 

6.1.4 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

 

Perhe-elämän kysymykset olivat olleet Topaasissa keskeisellä sijalla. Haastatellut koki-

vat saaneensa Topaasin ohjaajilta tukea sekä vanhemmuuteen että parisuhteeseen. Ai-

heita oli käsitelty perheiden omista tarpeista lähtien.  

 

Topaasissa maahanmuuttajat oppivat lasten kasvattamisessa olennaisia asioita kuten ra-

jojen asettamista lapsille. He saivat kuulla suomalaisista kasvatuskäytännöistä, jotka 

poikkesivat monessa kohtaa siitä, mihin he olivat kotimaissaan tottuneet. Esimerkiksi 

se, että Suomessa lasten fyysinen rankaiseminen on laissa kielletty, oli kerhossa tullut 

monelle uutena tietona. Topaasissa opastettiin myös lasten hoitamiseen liittyviä asioita 

kuten lapsen pukemista tarpeeksi lämpimästi sekä sairastuneesta lapsesta huolehtimista. 

Kerhoon esikoisensa kanssa tullut nuori äiti oli tarvinnut muita enemmän neuvoja ja 

ohjaajat ja toiset asiakkaat olivat auttaneet häntä kaikessa vaipanvaihdosta lähtien. Toi-

nen äiti oli puolestaan saanut kerhon ohjaajilta ammatillista näkökulmaa erityistä tukea 

tarvitsevan lapsensa tilanteeseen. Haastateltava koki, ettei hänen perheensä olisi selviy-

tynyt, jos hän olisi ollut lapsiensa ja suurten huoltensa kanssa vain kotona. Hän kuvasi 

lapseen liittyneiden haasteiden koetelleen parisuhdettaan. 

 

Lasten kasvattaminen ja parisuhde olivat teemoja, joihin haastateltavat kertoivat tarvin-

neensa ohjaajien apua. Topaasin ohjaajille oli voinut avoimesti kertoa vaikeistakin per-

hetilanteista ja he olivat auttaneet löytämään ratkaisuja niihin. Topaasin työntekijät oli-

vat ohjanneet maahanmuuttajavanhempia myös muiden palveluiden pariin. 

 

Saa kertoo kaikki. Sinä jotain hätänä, hän [ohjaaja] auttaa. Lapsia jotain 

hätänä, mies kans. Hän sanoo, mitä menee, mitä tekee. (H1) 

 

Jos tapahtuu miehen kanssa joku ongelma, me kertoimme siellä. Joskus 

aloimme itkeä, kun haluamme kertoo.--Ja sitten he [ohjaajat] opetti 

meille, miten voi käyttäytyä. (H4) 
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Topaasissa haastateltavat olivat saaneet tietoa parisuhteessa tärkeistä vuorovaikutustai-

doista. Yksi haastateltava toi esiin, että suhde puolisoon oli parantunut hänen opeteltu-

aan esimerkiksi ymmärtämään puolison tunteita ja selvittämään erimielisyyksiä rauhal-

lisesti keskustellen.  

 

 

6.1.5 Naisten aseman vahvistuminen 

 

Topaasista saatu tuki oli vahvistanut haavoittuvassa asemassa olleiden maahanmuutta-

janaisten asemaa itsenäisinä toimijoina. Vailla kielitaitoa, suomalaisen yhteiskunnan 

tuntemusta ja sosiaalisia verkostoja haastateltavat olivat olleet vahvasti puolisoistaan 

riippuvaisia joutuen tukeutumaan kaikessa puolisoihinsa. Ongelman toivat esiin kanta-

suomalaisten kanssa parisuhteessa olleet sekä lievempänä myös haastateltava, jonka 

puoliso oli omanmaalainen mutta kotoutumisprosessissa häntä edellä. Kyvyttömyys hoi-

taa itsenäisesti omia asioitaan oli tuntunut haastateltavista kestämättömältä tilanteelta. 

 

Täytyy ottaa miehen mukana joka paikka. Esimerkiksi jos mä menen lää-

käriin. Mä en haluisi, et koko ajan tulee, jos vaik hänellä ei ole aikaa tai 

jotain. Mitä mä sit teen? (H4) 

 

Tiedonsaantimahdollisuuksien yksipuolisuus oli ollut kantasuomalaisten kanssa naimi-

sissa olleiden keskeinen haaste. Sen seurauksena he olivat vaarassa joutua väärinkäytös-

ten kohteeksi. Haastateltavilla oli ollut tarve voida tarkistaa saamiensa tietojen todenpe-

räisyyttä.  

 

Mies oli melkein ainoa suomalainen, kuka minä tietää. Ja mies voisi ker-

toa, että Suomes on noin ja noin -- mutta ei ollut ketään mä voisin mennä 

kysyy, että onks se oikein. (H2) 

 

 

Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien asema oli ollut erityisen heikko ilman 

ulkopuolista tukea. Lukutaitoinen ja yhteiskuntajärjestelmästä tietävä puoliso voi ylläpi-

tää valta-asemaansa ja kontrolloida toisen elämää jättämällä kertomatta yhteiskunnalli-

sista osallistumismahdollisuuksista kuten monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin 
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toiminnasta. Puoliso voi tarkoituksella pitää esimerkiksi Internetistä Topaasista saaman-

sa tiedon itsellään: 

 

Paljon ihmisiä käy Internettii. Mun ei ymmärrä enempi. Ei osaa mennä 

sinne, ei osaa hyvin lukea vielä. Mies osaa. Vaa kertooko hän? Ei. Haluu 

vaimo tyhmä kotona. Ei tarvii kertoo. Mies miettii, ei tarvii vaimo mennä 

mihinkään. Vaimo menee mihinkää, vaimo ymmärtää paljon. (H1) 

 

Mahdollisuus kysyä Topaasin ohjaajilta kaikista mieltään askarruttaneista asioista oli 

ollut haastateltaville tärkeää ja edesauttanut sitä, etteivät he olleet enää puolison tai esi-

merkiksi työnantajan hyväksikäytettävissä. Maahanmuuttajat saivat tietoa oikeuksistaan 

ja apua niistä kiinnipitämiseen. Tuen ansiosta pelko ja kielitaidottomuus eivät enää es-

täneet esimerkiksi väkivaltaisesta puolisosta eroamista.  

 

 

6.1.6 Psyykkinen vahvistuminen 

 

Maahanmuuttajaäidit kuvasivat Topaasin toiminnan kokonaisuuden vaikuttaneen heihin 

psyykkistä hyvinvointia vahvistaen. Elämää hallinneet pahan olon tunteet olivat vähen-

tyneet ja ilo oli lisääntynyt. Haastateltavat liittivät elämänilon löytymisen siihen, että 

kerhon ansiosta heidän sosiaalinen elinympäristönsä laajeni, he oppivat kieltä ja saivat 

monipuolista tukea arkielämänsä haasteisiin. Maahanmuuttajaäitien kokemat henkilö-

kohtaiset positiiviset muutokset olivat heijastuneet myös heidän perhe-elämäänsä. Yksi 

haastateltava kertoi, että lapseensa liittyneen huolen vähentymisen myötä hän ei enää 

riidellyt puolisonsa kanssa yhtä usein kuin aiemmin. Toinen haastateltava toi puolestaan 

esiin, ettei hän kerhoon päästyään esimerkiksi suuttunut lapsilleen yhtä helposti kuin 

aiemmin. 

 

Minä menee sinne. Minä iloinen. Minä ei mitää vihainen. Ei oo mitää vi-

hainen lapsia [lapsille]. (H1)  

 

Haastateltavat kokivat Topaasin tuen auttaneen heitä selviytymään haastavista elämänti-

lanteista ja ikään kuin nousemaan jälleen omille jaloilleen. Voimavarojensa elpymisen 

myötä maahanmuuttajanaiset halusivat jatkaa elämäänsä itsenäisesti.    
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Voit tehdä [osallistua Topaasiin] ehkäpä pari vuotta. Mutta sen jälkeen 

sinä saat energiaa.--Sen jälkeen sinä haluat myöskin tehdä omia elämäitä. 

(H2) 

 

Topaasin toiminnasta pois jäämistä useimmat haastateltavat perustelivat hoitovapaan 

päättymisellä. Lapsen siirtyessä päivähoitoon oli vanhemman ollut luontevaa suuntautua 

eteenpäin esimerkiksi opiskelemaan tai töihin.  

 

 

6.1.7 Lasten sosiaalistuminen  

 

Useimmat maahanmuuttajavanhemmat kertoivat lastensa viihtyneen hyvin perhekerho 

Topaasissa, sillä heillä oli ollut siellä paljon leikkikavereita ja leluja. Vain yksi haasta-

teltava kertoi, ettei kerho ollut sopinut hänen lapselleen. Lapsi oli kaivannut sitä, että 

olisi saanut leikkiä ulkona. Tälle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle Topaasin ympäris-

tö oli myös ollut liian meluisa saaden lapsen vetäytymään vuorovaikutuksesta.  

 

Toiset haastateltavat kokivat Topaasin olleen hyödyksi lapselleen lasten sosiaalistumi-

sen kautta. Topaasissa lapset oppivat suomen kieltä ja toisten samanikäisten lasten 

kanssa leikkiessä heidän sosiaaliset taitonsa kehittyivät. Topaasissa perheiden kuopuk-

sillakaan ei ollut erityiskohtelua, niin kuin heillä sisarussarjassa oli ollut. Vertaissuhteis-

sa lapset oppivat suomalaisen kasvatuskulttuurin normeja.  

 

Lapset oppi, ei saa ottaa toisille kaverille kädestä leluja, ei saa työntää, ei 

saa tommosia. (H4) 

 

Vanhemmat kokivat, että sekä heidän itsensä, että lasten kannalta oli hyvä osallistua 

Topaasin toimintaan ennen päivähoidon aloittamista. Topaasissa opitut asiat valmistivat 

sekä lapsia että vanhempia lasten päivähoidon aloittamiseen.  

 

Lapsi vähän oppii suomalainen tapoja, ja sitten myöskin äiti oppii, että 

ahaa, päiväkoti ei saa ottaa toisen kädestä. Ja paljon tietoo päiväkodin 

asia. Ja sitten äidit, lapset molemmat on valmiita. (H2) 
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6.2 Arviointi ja kehittämisehdotukset 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että Topaasin toiminnalle on selkeä tarve. He kertoivat 

puolisoidensa suhtautuneen myös pääosin myönteisesti perhekerho Topaasiin huoma-

tessaan sen merkityksen vaimoilleen. Yhden haastateltavan kantasuomalainen puoliso 

oli tosin etukäteen ollut kerhoa kohtaan ennakkoluuloinen. Hän oli ajatellut, että Topaa-

si on tarkoitettu vain erittäin vahvaa apua tarvitseville kuten mielenterveytensä menettä-

neille pakolaisille, eikä korkeasti koulutetulle, joka saa kantasuomalaiselta puolisoltaan 

kotoutumiseensa tukea.  

 

Haastateltavat kuvasivat monisanaisesti myönteisiä kokemuksiaan Topaasista. Sen si-

jaan Topaasin kehittämishaasteita tiedustellessani, ei yhdellä haastateltavalla ollut mi-

tään kriittistä sanottavaa: 

 

Mä en halua piilottaa mitään. Mutta ihan oikeasti, mulla ei oo mitään 

huonoo sanoo tän paikka.(H4) 

 

Monikulttuurisen perhekerho Topaasin kokonaisuus koettiin niin toimivana, ettei siinä 

välttämättä nähty kehittämistarpeita, jos ei ollut kokemusta mistään vielä paremmasta. 

Helsingin perhetalo Sahramissa käynyt haastateltava oli vaikuttunut näkemästään ja ko-

ki, että Topaasissa voitaisiin ottaa mallia siitä: 

 

Koska mä olin Sahramissa pari kertaa, mulle tuli sellanen mieli, että se 

[Topaasi] voisi olla parempi: kuin Sahrami. Mutta jos mä en tiedä, että on 

semmonen Sahrami, mä sanon, että se on paras kerho koko maailmassa! 

(H2) 

 

Samassa yhteydessä haastateltava tosin myös totesi ymmärtävänsä, ettei Keravalla ole 

käytettävissään yhtä suuria resursseja kuin Helsingin kaupungilla.  

 

Haastateltavien mielestä Topaasin suurin kehittämishaaste oli tilojen pieni koko suh-

teessa kävijämäärään. Pienessä huoneistossa lasten äänet olivat vaikeuttaneet aikuisten 

opiskeluun keskittymistä. Vaikeutena oli ollut myös se, ettei lapsilla ollut tarpeeksi tilaa 

liikkua. Suurempien tilojen myötä kerhossa voitaisiin paremmin opettaa suomalaiseen 
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arkielämään liittyviä asioita kuten ruoanlaittoa, toi yksi haastateltava esiin. Eri maiden 

ruokien laittamiseen oli naisilla myös kiinnostusta. 

 

Haastateltavilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka usein Topaasin ryhmien olisi hyvä 

kokoontua. Yksi haastateltava oli kokenut neljä päivää juuri sopivaksi, toisen mielestä 

kolme päivää olisi ideaali ja kolmas oli sitä mieltä, että olisi hyvä jos Topaasissa voisi 

käydä joka arkipäivä, jotta oppisi suomea mahdollisimman hyvin. Aamupäiväryhmään 

osallistuneet totesivat ajankohdan olleen sopiva lasten nukkuessa iltapäivisin päiväunia. 

Kerho oli motivoinut nousemaan aamuisin ja tuonut siten rytmiä arkeen. Kerhon päivit-

täinen kesto oli kuitenkin joidenkin haastateltavien mielestä liian lyhyt. Yksi haastatel-

tava toi esiin, että olisi hyvä, jos kerho olisi yhtenäisesti auki aamusta iltapäivään ja 

kerhoon voisi jäädä syömään lounaaksi omia eväitä. Kiirehtiminen pois kerhosta ohjaa-

jien lounastauon alkaessa oli koettu huonona asiana. Haastateltavan mukaan pidempi 

aukiolo mahdollistaisi niidenkin äitien mukaantulon, jotka eivät jaksa lähteä aamulla 

aikaisin kerhoon. Haastateltava myös koki, että lasten kannalta olisi todella hyvä, jos 

kerhoryhmänä voitaisiin toisinaan lähteä sisätiloista ulos esimerkiksi puistoon.  

 

Topaasin toiminnasta tiedottamisessa oli haastateltavien mielestä kehittämisen varaa. 

Yksi kotiäiti esimerkiksi kertoi, ettei työvoimatoimistossa oltu tiedetty Topaasista eikä 

siten osattu ohjata häntä sinne. Myöskään haastateltavan kantasuomalainen puoliso ei 

ollut ikinä aiemmin kuullut Topaasista. Vasta sosiaalitoimiston välityksellä haastatelta-

va oli löytänyt Topaasiin. Oman kokemuksensa perusteella haastateltava ymmärsi, ettei 

tieto Topaasista välity kaikille maahanmuuttajille:  

 

Ei kaikki mene sosialle [sosiaalitoimistoon]. Ei ne tiedä. (H1) 

 

Haastateltavat mainitsivat neuvolan, yleiset perhekerhot sekä päiväkodit kotona olevien 

maahanmuuttajavanhempien tavoittamiseksi sopivina paikkoina tiedottaa toiminnasta. 

Haastateltavien mielestä Topaasista tulisi kertoa sekä ilmoitustauluille laitettavien il-

moitusten välityksellä että sanallisesti. Tiedottaminen koettiin tärkeänä, jotta yhä use-

ammat maahanmuuttajat löytäisivät kotiensa eristyksestä Topaasiin. Haastateltavat ker-

toivat myös itse välittävänsä uusille maahanmuuttajille tietoa Topaasista. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

7.1 Yhteenvetoa  

 

Tutkimustulosten mukaan Topaasin monikulttuurinen kerho edisti kotona olevien maa-

hanmuuttajavanhempien suomen kielen oppimista ja laajensi heidän sosiaalista verkos-

toaan tarjoten heille mahdollisuuden vertaistukeen sekä matalan kynnyksen ammatilli-

seen tukeen kaikissa Suomessa elämiseen sekä lasten kasvatukseen ja parisuhteeseen 

liittyneissä kysymyksissä. Maahanmuuttajanaisten asema vahvistui, psyykkinen hyvin-

vointi lisääntyi ja heidän lapsensa sosiaalistuivat. Topaasin keskeisinä kehittämishaas-

teina maahanmuuttajaperheet kokivat tilojen pienen koon, päivittäisen aukioloajan ly-

hyyden sekä toiminnasta tiedottamisen. 

 

Sosiaalisten tukiverkostojen sekä kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen puute ovat kaik-

kien maahanmuuttajien psykososiaalista hyvinvointia ja kotoutumista uhkaavia tekijöi-

tä. Kotoutumisen kannalta erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne perheet, joissa 

vanhemmat ovat eristäytyneitä ja masentuneita tai luku- ja kirjoitustaidottomia tai joissa 

on paljon lapsia tai esimerkiksi vammaisuutta. (Alitolppa-Niitamo 2005, 47.) Näitä ko-

toutumista hankaloittavia tekijöitä tuli esiin myös tähän tutkimukseen osallistuneilla 

maahanmuuttajaperheillä. Teemahaastattelut siis osoittivat, että keravalaisilla kotona 

olevilla maahanmuuttajilla on tarvetta Anne Alitolppa-Niitamon (2005, 47) peräänkuu-

luttamalle tehostetulle tuelle ja ohjaukselle. Tutkimustulosten mukaan monikulttuurinen 

perhekerho Topaasi onnistuneesti vastasi maahanmuuttajaperheiden tiedon ja tuen tar-

peisiin.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat Lassi Lainialan ja Minnä Säävälän (2010, 53) 

havaintoja, joiden mukaan maahanmuuttajaäidit ovat erityisessä vaarassa eristäytyä yh-

teiskunnasta. Lastenhoitovelvoitteiden vuoksi maahanmuuttajaäitien suomen kielen op-

piminen usein viivästyy. Haastateltavien mukaan kieli on väylä sisälle elämään, osalli-

suuteen yhteiskunnasta kodin ulkopuolella. He kokivat kielitaidottomuuden heikentä-

neen elämänhallintaansa ja vaikuttaneen sosiaalisista verkostoista eristävästi. Kielitaitoa 

ja sosiaalisia verkostoja pidetään myös kirjallisuudessa kotoutumisen ja sen vastakoh-

dan eli syrjäytymisen indikaattoreina. Mitä paremmin maahanmuuttaja hallitsee valta-
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väestön kielen ja mitä laajemmat sosiaaliset tukiverkostot hänellä on, sitä paremmin hä-

nen voidaan sanoa kotoutuneen. (Liebkind, Mannila, Jasinskaja-Lahti, Jaakkola, Kyntä-

jä & Reuter 2004, 55; Mammon 2010, 14.) Tämän perusteella se, että maahanmuuttaja-

vanhemmat oppivat monikulttuurisessa perhekerho Topaasissa suomen kieltä ja laajen-

sivat sosiaalisia verkostojaan, osoittaa kerhon tukeneen maahanmuuttajien kotoutumista 

ja ehkäisseen heidän syrjäytymistään. Ilman tukea perheissä olisi luultavasti jatkunut 

vahvempana eritahtinen kotoutuminen, jonka vaikutuksista esimerkiksi Alitolppa-

Niitamo on kirjoittanut (2005, 45–46).  

 

Tulosten perusteella maahanmuuttajaperheiden Topaasista saama kielitaito, tieto ja tuki 

lisäsivät perheiden elämänhallintaa ja hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan kotona olevi-

en vanhempien tukeminen edistää koko perheiden toimivuutta. Vanhemmat saavat val-

miuksia toimia lastensa kasvattajina sekä tasa-arvoisina puolisoina.  

 

Tutkimuksessa ilmeni, että Topaasi tarjosi perheille varhaista tukea, sillä maahanmuut-

tajavanhemmilla oli kerhossa matala kynnys kysyä kaikista mieltään askarruttaneista 

asioista liittyen esimerkiksi yhteiskuntaan tai perhe-elämään. Varhaisen tuen toteutumi-

seen vaikuttivat useammat eri tekijät, joita oletettavasti olivat ainakin Topaasin toimin-

nan säännöllisyys, pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys ja matala – ei viranomaistahoihin yh-

distyvä – profiili.  

 

Tutkimustulokset vahvistivat sosiaalipedagogista olettamusta, jonka mukaan yhteisölli-

syyttä vahvistamalla voidaan lisätä ihmisten elämänhallintaa ja hyvinvointia. Kotoutta-

mistoiminnassa ja muussakin ennaltaehkäisevässä toiminnassa on tutkimustulosten va-

lossa tärkeää tarjota asiakkaille mahdollisuuksia kuulua yhteisöön, jossa toteutuu välit-

tämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri. Tutkimuksessa 

ilmeni, että Suomessa vailla sosiaalisia verkostoja olevilla maahanmuuttajilla on erityi-

siä tarpeita yhteisölliselle toiminnalle. Kantasuomalaisten yhteisöissä sosiaalisten kon-

taktien luominen oli haastateltavien mielestä tärkeää, mutta hankalaa ja he kokivat maa-

hanmuuttajien vertaistoiminnalle olevan tarvetta. Tutkimuksen valossa ammatillisen 

neuvonnan, tuen ja ohjauksen sekä kielen opetuksen liittäminen vertaisryhmätoimintaan 

on toimiva malli ennaltaehkäisevässä maahanmuuttajatyössä. Anne Laimion (2010, 11) 
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mukaan vertaistuki ja ammatillinen apu täydentävät toisiaan ja tämä kävi selkeästi ilmi 

myös tässä tutkimuksessa.  

 

 

7.2 Vertailua aiempiin tutkimuksiin 

 

Tämän tutkimuksen kohteena olleen monikulttuurisen perhekerhon kanssa samantapai-

sia maahanmuuttajille suunnattuja kerhoja ja niiden merkitystä ovat käsitelleet Marjo 

Harju-Tolppa (2004) ja Elina Puirola (2011) tutkimuksissaan. Etnografisessa lisensiaat-

titutkimuksessaan Harju-Tolppa tutki osallistuvan havainnoinnin keinoin kahden moni-

kulttuurisen naisryhmän merkitystä naisten voimaantumisen ja verkostojen kannalta. 

Harju-Tolpan tutkimustulokset vahvistavat monikulttuurisilla ryhmillä olevan sosiaali-

sina verkostoina mahdollisuuksia tukea osanottajien voimaantumista ja arjen sujumista. 

Erona tämän tutkimuksen tuloksiin voisi mainita, ettei tutkimuksen kohteena olleilla 

ryhmillä ollut yhtä selkeää suomen kielen oppimista edistävää vaikutusta kuin perhe-

kerho Topaasilla, vaan ohjaajan rooli oli ryhmissä taustalla ja vertaistuen merkitys ko-

rostui.  

 

Puirola (2011) selvitti opinnäytetyössään oululaisten maahanmuuttajaäitien kokemuksia 

kotoutumisen haasteista sekä siitä, miten osana maahanmuuttajaäitien ja -lasten kotout-

tamishanketta järjestetyt varhaiskasvatuskerhot tukivat maahanmuuttajien kotoutumista. 

Vaikka Puirolan tutkimuksen kohteena olleet varhaiskasvatuskerhot eivät toimineet 

perhekerho Topaasin tavoin ympärivuotisesti jatkuvina, vaan kestivät kukin vain kolme 

kuukautta, olivat kerhojen vaikutukset niihin osallistuneiden elämässä pitkälti samanlai-

set kuin mitä tässä opinnäytetyössä ilmeni perhekerho Topaasista. Varhaiskasvatusker-

hoissa naiset olivat muun muassa solmineet sosiaalisia suhteita, oppineet suomen kieltä 

sekä tutustuneet suomalaiseen kasvatuskulttuuriin ja palvelujärjestelmään.  

 

Vertaamalla Puirolan (2011) tutkimustuloksia tämän opinnäytetyön tuloksiin voi päätel-

lä monikulttuurisella perhekerho Topaasilla olleen myös sellaisia ulottuvuuksia, joita ei 

Oulun varhaiskasvatuskerhoilla havaittu. Perhekerho Topaasissa ohjaajilta ja vertaisilta 

saadun tuen voi päätellä olleen Puirolan tutkimien varhaiskasvatuskerhojen tarjoamaa 

tukea laaja-alaisempaa. Topaasista maahanmuuttajaperheet olivat saaneet paitsi Suo-
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messa elämiseen tarvittavia tietoja ja taitoja myös käytännöllistä tukea esimerkiksi asia-

papereiden tekemiseen ja palveluihin hakeutumiseen. Toisin kuin Puirolan tutkimukses-

sa, tämän tutkimuksen haastateltavat kertoivat voineensa perhekerho Topaasissa keskus-

tella todella avoimesti myös kaikista oman elämänsä kipukohdista. Perhekerhossa oli 

matala kynnys ottaa ohjaajien kanssa puheeksi mitä tahansa ongelmia esimerkiksi lap-

siin tai parisuhteeseen liittyen. Maahanmuuttajien ja ohjaajien välisen luottamuksellisen 

suhteen ansiosta monikulttuurisen perhekerho Topaasin voi päätellä toimineen perheti-

lanteiden kriisiytymistä ehkäisevänä varhaisen tuen ympäristönä ja helpottaneen myös 

perheiden toimista yhteydessä kouluihin, päivähoitoon ja viranomaistahoihin.  

 

 

7.3 Seurakunta ja maahanmuuttajat 

 

Tässä tutkimuksessa ilmeni, että Suomeen eri maista muuttaneiden elämää hankaloittaa 

varsinkin kotoutumisprosessin alkuvaiheessa sosiaalisten tukiverkostojen sekä yhteis-

kunnassa toimimiseen tarvittavien tietojen ja kielitaidon puuttuminen. Maahanmuuttaji-

en tueksi tarvitaan kuntien lisäksi kolmannen sektorin toimijoita. Tehtävässä kristillisil-

lä kirkoilla ja seurakunnilla on merkittävä osa, sillä enemmistö Suomeen muuttavista 

ulkomaalaisista, arviolta kolme viidestä, on kristittyjä (Haastettu kirkko 2012, 58).     

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko tekee monikulttuurista työtä edistääkseen Suo-

meen muualta muuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta kirkossa ja yhteiskunnassa 

(Haastettu kirkko 2012, 213). Maahanmuuttajien huomioimiseen seurakuntia velvoittaa 

kristinuskon käsitys kaikkien ihmisten ehdottomasta yhdenvertaisuudesta ja samanar-

voisuudesta (Jokinen 2009, 66). Toiminta perustuu myös Jeesuksen ohjeeseen, jonka 

mukaan jokaista ihmistä tulee rakastaa ja kohdella niin kuin haluaisi itseään kohdelta-

van hänen asemassaan (mm. Luuk.6:31).  

 

Maahanmuuttajat voivat tuoda uutta energiaa Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon, 

jonka perinteinen suomalaiskansallinen asema heikennee kantasuomalaisten erotessa 

kirkosta (Jokinen 2009, 68; Vähäkangas 2009, 106). Kirkon uudistumisen avain on ky-

ky avautua uusille uskon ilmaisemisen kielille, tavoille ja sävyille (Jokinen 2009, 83). 

Kirkon tie kohti monikansallista identiteettiä on kuitenkin haastava. Tällä hetkellä val-
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taosassa Suomen evankelis-luterilaisista seurakunnista ei ole monikulttuurista toimintaa 

(Haastettu kirkko 2012, 214) ja kristityistä maahanmuuttajista vain murto-osa löytää 

tiensä Suomen kirkon jäseneksi (Kirkko 2020 – Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

tulevaisuusselonteko 2010, 29). 

 

Kirkon tutkimuskeskuksen vuoden 2011 tilastojen mukaan maahanmuuttajille oli nimet-

ty vastuuhenkilö tai tiimi 30 prosentissa Suomen evankelis-luterilaisista seurakunnista 

(Haastettu kirkko 2012, 214). Säännöllistä maahanmuuttajaryhmille suunnattua toimin-

taa järjesti yhteistilaisuuksina eri kansallisuuksille 7 % seurakunnista ja inkeriläisille 

sekä venäläisille 4 % seurakunnista vuonna 2011. Tilapäisenä toimintana oli yhteistilai-

suuksia 13 prosentissa seurakunnista ja venäläisille ja romaneille kummallekin 9 pro-

sentissa seurakunnista. (Haastettu kirkko 2012, 214.) 

 

Maahanmuuttajille suunnattuja leirejä järjesti 40 seurakuntaa parisuhdeleireinä ja perhe-

leireinä ja monikulttuurisina leireinä kumpinakin vajaa 20 seurakuntaa vuonna 2011. 

Lisäksi muutamassa seurakunnassa järjestettiin vain naisille suunnattuja leirejä. (Haas-

tettu kirkko 2012, 214.) Työmarkkinoilla heikossa asemassa olevana väestöryhmänä 

maahanmuuttajien työllistymistä edisti 17 prosenttia seurakunnista (Haastettu kirkko 

2012, 212). Seurakuntien diakoniatyön vastaanotoilla kävi yli 4800 maahanmuuttajaa. 

Diakoninen apu oli neuvontaa sekä henkistä, taloudellista ja hengellistä tukea (Haastettu 

kirkko 2012, 214).  Uskontodialogiin liittyvää toimintaa järjesti kertaluonteisesti 15 % 

seurakunnista ja säännöllisesti 2 % (Haastettu kirkko 2012, 214). Uskontojen välisen 

vuoropuhelun tarkoituksena on edistää uskontojen rauhanomaista rinnakkaiseloa kasvat-

tamalla keskinäistä ymmärrystä ja viemällä pohjaa toiseuden pelolta (Suomen evanke-

lis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien haasteena on avautua monikulttuurisuudel-

le nykyistä laajemmin. Toistaiseksi monikulttuurinen työ on seurakunnissa yleensä osa 

yhden työntekijän työnkuvaa (Jokinen 2009, 84). Kaikilla seurakuntien työntekijöillä 

kirkkoherrasta lastenohjaajaan tulee kuitenkin olla tarvittava tuki ja koulutus monikult-

tuurisuuden ymmärtämiseen ja siinä toimimiseen, sillä kirkon nykytodellisuudessa kan-

sainvälisyys tulee vastaan kaikilla toimialueilla (Jokinen 2009, 83, 84). Monikulttuuri-

nen työote tulee omaksua osaksi seurakuntien tavanomaisia käytäntöjä, jolloin myös 
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paine erillisten palveluiden tuottamiseen vähenee (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

monikulttuurisen työn työryhmä 2012.).   

 

Tämän opinnäytetyön tulosten valossa seurakuntien maahanmuuttajille ja heidän per-

heilleen suuntaamalle erillistoiminnalle on myös tarvetta. Tutkimuksessa havaittiin, että 

monikulttuurinen perhekerho tarjosi siihen osallistuneille vertaistukea, matalan kynnyk-

sen ammatillista tukea sekä edisti heidän suomen kielen taitojaan siten tukien psy-

kososiaalista hyvinvointia, samantahtista kotoutumista sekä vanhemmuutta maahan-

muuttajaperheissä. Myös seurakunnissa voidaan tukea maahanmuuttajaperheitä vastaa-

van kerhotoiminnan sekä esimerkiksi perheleirien, -retkien, henkilökohtaisten keskuste-

luiden ja kotikäyntien avulla. Tämänkaltainen monikulttuurinen työ perheiden hyväksi 

voi toimia maahanmuuttajille ovena muuhunkin seurakunnan toimintaan. Sen toteutta-

misessa voisi vapaaehtoisilla olla tärkeä rooli. 

 

Seurakuntien monikulttuurisen työn tulisi luoda maahanmuuttajille mahdollisuuksia 

vertaistukeen. Samankaltainen elämäntilanne yhdistää eri maista Suomeen muuttaneita 

helpottaen sosiaalisten suhteiden solmimista ja mahdollistaen vertaistuen. Ryhmän vuo-

rovaikutuksen avoimuutta edistää se, jos mukana on vain yhden sukupuolen edustajia. 

Maahanmuuttajille suunnatussa toiminnassa haastateltavat kokivat tärkeänä myös mah-

dollisuuden tutustua muihin samasta kieli- ja kulttuuritaustasta. Omankieliset yhteisöt 

tukevat kotoutumista ja seurakunnissa yhteisöjä tarvitaan erityisesti siksi, että äidinkie-

len merkitys korostuu uskonelämässä (Jokinen 2009, 72). 

 

Seurakuntien tulisi toiminnallaan edistää kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien sosi-

aalisia suhteita. Haastatteluista nimittäin ilmeni, että Suomeen eri puolilta maailmaa 

muuttaneiden voi olla vaikea tutustua kantasuomalaisiin. Monelle tämän tutkimuksen 

haastateltavalle monikulttuurisen kerhon ohjaajat olivat niitä harvoja kantasuomalaisia, 

jotka he tunsivat. Ohjaajien välityksellä maahanmuuttajat saivat Suomessa elämisen 

kannalta oleellista yhteiskunnallista ja kulttuurillista tietoa ja pääsivät harjaantumaan 

suomen kielessä. Myös kantasuomalaiset ystävät voisivat auttaa maahanmuuttajia sa-

mankaltaisissa asioissa ja siten tukea heidän kotoutumistaan. Tutkimuksen tulosten pe-

rusteella kantasuomalaisten ammattiauttajien kuten diakonien tukea tarvitaan myös. 

Toiminnan pitkäjänteisyyden ja säännöllisyyden voi tutkimustulosten perusteella päätel-
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lä edesauttavan maahanmuuttajien suomen kielen oppimista sekä luottamuksellisten 

asiakkuussuhteiden rakentumista. Monikulttuurisessa työssä on tärkeää myös yhteisölli-

syys eli kyky luoda ja vahvistaa yhteen kuulumisen ja välittämisen kokemusta.  

 

Keravan evankelis-luterilaisessa seurakunnassa monikulttuurisuuden edistämiseksi teh-

tävä työ on osa kansainvälisen vastuun kokonaisuutta. 1.2.2013 seurakuntaan perustet-

tiin aiemman lähetyssihteerin viran tilalle laaja-alaisempi kansainvälisen työn sihteerin 

virka, mikä loi edellytyksiä vahvistaa paikallista kansainvälistä työtä. Kansainvälisestä 

työstä vastaavan Virpi Paulannon (henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2013) mukaan seu-

rakunta on tilanteessa, jossa tarvitaan aiempien toimintamallien päivittämistä ja aiempaa 

aktiivisempaa otetta. Tällä hetkellä monikulttuurinen työ on käytännössä sitä, että seu-

rakunta on mukana rovastikunnallisissa yhteistyökuvioissa, yhteiskristillisissä tapahtu-

missa muiden kristillisten yhteisöjen kanssa sekä yksittäisissä hankkeissa Keravan kau-

pungin muiden toimijoiden kanssa, kuten Tarakka-yhteistyöverkostossa. Eri maista 

Suomeen muuttaneita osallistuu kantasuomalaisten ohella seurakunnan perhekerhoihin 

ja yleiseen seurakuntatoimintaan. Uusia rohkaistaan mukaan toimintaan ja heille pyri-

tään tarjoamaan myös mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä. Seurakunnassa ollaan kevään 

2013 aikana suunnittelemassa monikulttuurista ystäväpalvelutoimintaa eli kummitoi-

mintaa maahanmuuttajien tukemiseksi. 

 

Keravalla helluntaiseurakunta on evankelis-luterilaista seurakuntaa huomattavasti mo-

nikulttuurisempi. Keravan helluntaiseurakuntaan kuuluu paljon eri-ikäisiä ja eri puolilta 

maailmaa Suomeen muuttaneita. Keravan kaupungin vastaanottaessa pakolaisia Viet-

namilaisesta jarai-heimosta oli helluntaiseurakunta vapaaehtoisvoimin vahvasti mukana 

tukemassa heidän uuden elämänsä alkua Keravalla, minkä ansiosta kymmenet jarai-

perheet ovat kotiutuneet helluntaiseurakuntaan. Vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien 

parissa on ollut monipuolista ja perustunut siihen, että seurakuntalaiset ovat pyrkineet 

vastaamaan havaitsemiinsa tarpeisiin. Maahanmuuttajamiehiä on esimerkiksi tuettu ajo-

kortin hankinnassa rahallisesti sekä antamalla heille opetusluvalla ajo-opetusta ja vailla 

isovanhempia Suomessa oleville maahanmuuttajalapsille on ryhdytty sijaisisovanhem-

miksi. Jaraiden lisäksi säännöllisesti helluntaiseurakunnan tiloissa kokoontuvia kieli-

ryhmiä ovat thait ja arabit. Seurakunnassa toimii myös englanninkielinen pienryhmä. 

Omien ryhmiensä lisäksi maahanmuuttajat osallistuvat seurakunnan suomenkielisiin, 
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tarvittaessa tulkattuihin tilaisuuksiin kuten jumalanpalveluksiin ja perheille suunnattui-

hin muskareihin. Maahanmuuttajataustaisia nuoria vetää puoleensa helluntaiseurakun-

nan nuortentoiminnassa vaikuttava rap-yhtye ja tanssiryhmä. Osallistujamäärien kasvun 

myötä maahanmuuttajanuorten parissa tehtävää työtä pyritään kehittämään. (Elli Mek-

lin, henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2013.) 

 

 

7.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen tekeminen on arvosidonnaista toimintaa, jonka tulee olla eettisesti kestä-

vää. Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa ihmisoikeudet muodostavat tutkimuksen eet-

tisen perustan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Eettiset kysymykset on tärkeää ottaa 

huomioon tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Jo tutkimusaihetta valittaessa on pohditta-

va, kenen ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Eettisyys korostuu 

aineiston hankintaan ja käyttöön liittyvissä ratkaisuissa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 19, 

20; Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus kiertyvät yh-

teen. Luotettava ja myös eettisesti kestävä tutkimus tehdään laadukkaasti, noudattaen 

hyvää tieteellistä käytäntöä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132.) 

 

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto myönsi tutkimukseen tutkimusluvan mar-

raskuussa 2011. Tutkimusta tehdessäni otin huomioon Tuomen ja Sarajärven (2009, 

131) sekä Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 20) mainitsemat tutkittavien suojaan liittyvät 

periaatteet. Pyytäessäni Topaasin asiakkaita haastateltaviksi selitin heille samalla mah-

dollisimman ymmärrettävästi tutkimuksen tavoitteet ja keskeiset teemat. Halusin kunni-

oittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta tekemällä selväksi, että tutkimukseen osallistu-

minen on täysin vapaaehtoista. Korostin, että raportoin tulokset tutkittavien anonymitee-

tin säilyttäen eikä heidän henkilöllisyytensä käy opinnäytetyöstä ilmi. Pyysin haastatel-

tavilta suullisesti lupaa haastattelujen äänittämiseen, mihin kaikki suostuivat. Tieduste-

lin lupaa jo puhelinkeskusteluiden yhteydessä ja varmistin haastateltavien suostumuk-

sen vielä ennen jokaista haastattelua. Painotin, että olen ainoa, joka kuuntelee äänitteitä 

ja säilytän tiedot luottamuksellisina ja hävitän äänitteet tutkimuksen päätyttyä.  
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Tämän tutkimuksen luotettavuutta heikentää kokemattomuuteni tutkimuksen tekemises-

sä. Haastatteluun sisältyy tutkimusmenetelmänä monia sekä haastattelijasta että haasta-

teltavasta johtuvia virhelähteitä (Hirsjärvi ja Hurme 2004, 35). Hirsjärven ja Hurmeen 

(2004, 35) mukaan haastateltavilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia, 

mikä on luultavasti vaikuttanut monikulttuurisen kerhon myönteisten merkitysten ko-

rostumisena aineistossa. Tutkimuksen tuloksiin on oletettavasti vaikuttanut myös se, 

että haastateltavien valinnassa suomenkielentaito oli yksi tutkimuksen kriteeri.  

 

Uskottavassa tutkimuksessa tutkijan rekonstruktio eli tulkinta ja käsitteellistäminen vas-

taavat tutkittavien käsityksiä, alkuperäistä konstruktiota (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138). 

Tavoitteeni on ollut haastattelujen nauhoittamisen sekä sen mahdollistaman haastatelta-

vien suoran lainaamisen avulla säilyttää tutkimuksessani tutkittavien ääni. Tiedostamal-

la omat ennakko-oletukseni ja koettelemalla tulkintojani aineiston valossa olen pyrkinyt 

tavoittamaan sen, mitä tutkittavat ilmaisuillaan tarkoittivat. Tutkimuksessa erityishaas-

teena on ollut se, että suomen kieli, jolla haastattelut toteutettiin, ei ollut tutkittavien äi-

dinkieli. Haastateltavat eivät siis välttämättä kaikissa sanoissaan tavoittaneet kokemuk-

siaan parhaiten vastaavia ilmaisuja ja minä saatoin ymmärtää väärin, mitä he tarkoitti-

vat. 

 

 

7.5 Työelämäyhteistyö 

 

Tämän opinnäytetyön työelämätahona oli Keravan kaupungin sosiaali- ja terveysviras-

ton alainen monikulttuurinen toimintakeskus Topaasi. Tiedustellessani opinnäytetyötar-

peita Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen johtajilta Marika Niittymäeltä ja Kati Ti-

molta, ehdottivat he tutkimusaiheeksi Topaasin toiminnan tutkimista. Kaupungin aikai-

semmin tutkimattoman toiminnan vaikutusten selvittäminen koettiin tärkeäksi Topaasin 

muutosvaiheessa.  

 

Tutkimusprosessi alkoi Topaasiin tutustumisella ja tutkimuksen ideoimisella yhdessä 

Topaasin työntekijöiden ja Keravan maahanmuuttoasioista vastaavan sosiaaliohjaajan 

kanssa. Minulle jätettiin varsin vapaat kädet sen suhteen, miten tutkisin toimintaa. Mo-

nikulttuurisesta toimintakeskus Topaasista sain tietoa toiminnasta, jotakin kirjallisuutta 
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lainaan ja työntekijät välittivät minulle myös haastateltavien yhteistietoja asianosaisten 

luvalla. Prosessin varrella tutkimukseen liittyviä valintoja tehdessäni kysyin myös To-

paasin työntekijöiden mielipiteitä asioihin ja sain arvokasta palautetta. Erityisesti hyö-

dynsin palautetta kirjoittaessani kuvausta monikulttuurisesta toimintakeskus Topaasista. 

Toimitan Keravan sosiaali- ja terveysvirastolle yhden kappaleen tästä tutkimuksesta, 

kuten tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä pyydettiin. Julkistan tutkimustulokset 

Diakin julkistamisseminaarin lisäksi monikulttuurisessa toimintakeskus Topaasissa. 

Esittelen tutkimustuloksia mielelläni muissakin yhteyksissä, jos minulle tarjotaan siihen 

mahdollisuuksia. 

 

 

7.6 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu 

 

Kun minulle toukokuussa 2011 ehdotettiin tähän tutkimukseen ryhtymistä opinnäyte-

työnäni, en epäröinyt hetkeäkään, sillä aihe tuntui vastaavan tarpeitani täydellisesti. 

Kiinnostukseni tutkimuksen aihepiiriä eli maahanmuuttoa ja kotoutumista kohtaan on 

motivoinut minua pitkän ja haastavan tutkimusprosessin keskellä. Tutkimuksen vaiheis-

ta mielenkiintoisinta oli maahanmuuttajien haastatteleminen. Kohtaamiset maahanmuut-

tajaperheiden kanssa olivat ainutlaatuisia ja keskustelut silmiä avartavia.  Vaikka aineis-

toa kerätessäni huomasin, että minulla on vielä haastattelijana oppimista, kohtasin 

osaamiseni rajallisuuden paljon voimakkaampana tutkimuksen muissa vaiheissa. Tut-

kimusprosessia olisi huomattavasti helpottanut, jos olisin rohkeammin pyytänyt ohjaus-

ta tutkimuksen umpikujavaiheissa, joissa en ole tiennyt miten edetä. Erittäin hankalaksi 

kokemani tutkimusraportin kirjoittaminen olisi nopeutunut, jos olisin kyennyt irtautu-

maan vaatimuksista kirjoittaa suorilta käsin ajatuksellisesti kirkasta ja kielellisesti hiot-

tua tekstiä. Opinnäytetyön tekemistä on vaikeuttanut myös opintojen ohessa työskente-

leminen. Haasteista huolimatta opinnäytetyön tekeminen on kokonaisuudessaan ollut 

minulle todella antoisa ja opettavainen kokemus. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on tukenut ammatillista kasvuani monin tavoin. Se on ensin-

näkin syventänyt tutkimus- ja kehittämisosaamistani. Olen oppinut suhtautumaan aiem-

paa kriittisemmin työkäytäntöihin sekä saanut valmiuksia eritellä, arvioida ja kehittää 

niitä. Kirjallisuus, johon perehdyin tutkimustani varten, avasi minulle uusia näkökulmia 
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sosiaalityön arkeen. Paitsi tutkimusmenetelmistä opin paljon myös esimerkiksi maa-

hanmuutosta, kotoutumisprosessista, maahanmuuttajaperheiden erityiskysymyksistä 

sekä sosiaalipedagogiikasta. Huomasin kuinka ajattelua avartavaa uusiin käsitteisiin ja 

teoreettisiin malleihin tutustuminen voi olla. Kokemuksen myötä motivoiduin lukemaan 

ammattikirjallisuutta, jota vasten voin peilata ammatillista työskentelyäni.  

 

Myönteiset kokemukseni tutkimusympäristönä olleesta monikulttuurisesta perhekerhos-

ta herättivät minussa kiinnostuksen hakeutua monikulttuuriseen työhön. Koen valmiuk-

sieni maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön huomattavasti lisääntyneen opinnäyte-

työn ansiosta. Erityisesti haastateltavien kanssa käydyt keskustelut laajensivat ymmär-

rystäni maahanmuuttajien elämään liittyvästä problematiikasta. Tutkimus vahvisti myös 

perhetyön osaamistani. Opin esimerkiksi vanhemmuuden sekä parisuhteen tukemisen 

keinoista sekä tuen merkityksestä lapsille ja koko perheille. 

 

 

7.7 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut kohdennettiin kerhoon osallistuneille maahanmuuttaja-

äideille.  Monikulttuurisen kerhon perheeseen heijastuneet merkitykset ilmenivät lähin-

nä perheenäitien kuvauksista, silla vain yhteen haastatteluun osallistui tulkkina myös 

perheen isä. Olisi kuitenkin mielenkiintoista laajentaa näkökulmaa selvittämällä myös 

lasten ja osallistujien puolisoiden ajatuksia Topaasin toiminnan merkityksestä perheiden 

elämässä. Jatkossa Topaasia ja sen käytäntöjä voisi myös tutkia ohjaajien näkökulmasta. 

 

Tämä tutkimus rajautui Topaasissa kolmena ensimmäisenä toimintavuotena asiakkaina 

olleiden kokemusten selvittämiseen. Asiakkaiden vaihtumisen ja toiminnan kehittymi-

sen vuoksi olisi mielenkiintoista tutkia myös tämänhetkisten Topaasin asiakkaiden ko-

kemuksia toiminnasta ja vertailla tuloksia tässä tutkimuksessa havaittuun. Esimerkiksi 

Topaasin toimintaan mukaan tulleiden monikulttuuristen miesten kokemusten tutkimi-

nen olisi kiehtova aihe. Topaasin toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyödyllistä sel-

vittää myös niiden kokemuksia, jotka eivät ole jääneet Topaasin asiakkaiksi, vaan ovat 

käyneet siellä vain tutustumassa. Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi myös olla sen 

selvittäminen, minkä vuoksi tiettyjen kansalaisuuksien edustajat ovat aliedustettuina 
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Topaasin toiminnassa ja mitkä olisivat mielekkäitä keinoja tukea näiden maahanmuutta-

jaryhmien kotoutumista. 
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9 LIITE: HAASTATTELURUNKO 

 

 

1. Taustatiedot 

 

- ikä 

- kotimaa 

- mitä tehnyt kotimaassa 

 

- milloin ja miksi Suomeen, entä Keravalle 

- perheenjäsenet 

o kotikieli/-kielet 

 

2. Monikulttuurinen perhekerho Topaasi 

 

 

2.1 Perheen elämä ennen kerhoa ja kerhon aloittaminen 

 

- millaista perheen elämä oli ennen Topaasiin osallistumista? 

 

- ystäviä/tuttavia silloin?  

 

- mistä tieto Topaasista? 

- milloin ja miksi Topaasiin?  

- lapsia mukana? (määrä, iät) 

 

 

2.2 Perheen kokemuksia kerhosta ja sen vaikutuksista 

 

 

- mitä tehneet kerhossa? 

 

- mikä kerhossa tärkeää?  

 

- apua /tukea kerhosta? millaista? 

o merkitys itselle, lapsille, koko perheelle 

 

- kerhon vaikutus vanhempana lapsille olemiseen ja lasten kasvattamiseen 

 

 

- mitä oppineet kerhossa? 

 

- millaista suomen kielen opetus?  

- miten suomen oppiminen vaikuttanut perheen elämään? 
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2.3 Kerhon arviointia  

 

- mitä mieltä kerhosta? (itse, lapset, puoliso) 

- tarvitaanko kerhoa? 

 

- mikä kerhossa hyvää?  

- onko jotain huonoa? mitä? 

- mitä voisi tehdä toisin, jotta kerho olisi parempi? 

- miten uusille maahanmuuttajille saisi tiedon kerhosta?  

 

 

 

2.4 Kerhon jättäminen ja elämä sen jälkeen 

 

 

- käyvätkö vielä Topaasissa? 

 

o jos eivät, milloin lopettivat? miksi? mitä nykyään?  

 

 


