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1

Vertaiset turvapaikkaa hakevien
lasten tukiverkkona
Yksin ilman huoltajaa tulevat turvapaikanhakijalapset ja -nuoret ovat
erityisen haavoittuva ryhmä. He tarvitsevat rinnalleen aikuisia, jotka
puhuvat heidän kieltään ja joilla on riittävästi aikaa tukea heitä
vaikeassa ja epävarmassa elämäntilanteessa.

Yksin ilman huoltajaa tulevat lapset ja nuoret tarvitsevat turvapaikkaprosessin aikana turvallisia aikuiskontakteja sekä mahdollisuuden käsitellä ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan luottamuksellisesti
omalla tai hyvin osaamallaan kielellä. Suomen Pakolaisavussa on kehitetty vertaistukimalli ryhmäkodeissa asuvien alaikäisten, yleensä murrosikäisten nuorten avuksi.
Euroopan Pakolaisrahaston rahoittama Tukiverkko (2012–2015) on tarjonnut nuorille vertaistukiohjaajien avulla viikoittaista ryhmätoimintaa ja antanut tarvittaessa myös henkilökohtaista tukea. Toiminnan tavoitteena on tukea vaativissa olosuhteissa elävien nuorten elämänhallinnan rakentumista.
Tähän tarpeeseen Tukiverkko on vastannut räätälöimällä heille sopivan vertaistuen mallin. Tukiverkon
ohjaajilla on omakohtaista kokemusta pakolaisuudesta ja turvapaikan hakemisesta sekä keinoja tukea
nuoria. Näitä keinoja he ovat saaneet käyttöönsä lisää Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutuksessa, jonka käyminen on ollut ohjaajana toimimisen edellytys.
Hankkeessa on käytetty toiminnallisia menetelmiä ja nuoret ovat voineet osallistua toiminnan suunnitteluun. Lapsille on tarjottu lisäksi retki- ja leiritoimintaa. Vertaistuen avulla nuoret ovat pystyneet
kertomaan tunteistaan, mikä on huojentanut heidän mieltään. Saamamme palaute on osoittanut,
että alaikäiset turvapaikanhakijat tarvitsevat vertaistukea hakuprosessin aikana.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Tukiverkossa on kahden palkatun työntekijän lisäksi toiminut 25 vertaistukiohjaajaa, jotka puhuvat 12
eri kieltä. Espoon ja Siuntion alaikäisyksiköt ovat toiminta-avustuksin tukeneet toimintaa. Myös monet
muut tahot ovat tarjonneet raha- ja muita avustuksia, joiden avulla hankkeen vaihteleva toiminta
on mahdollistunut. Liitteessä 1 kerrotaan keitä työntekijöitä ja vertaistukiohjaajia Tukiverkossa on
toiminut ja ketkä ovat olleet hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit. Kiitos tärkeästä avustanne.
Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä. Se on järjestänyt vertaistoimintaa aikuisille maahanmuuttajille yli kymmenen vuoden ajan. Järjestö tarjoaa kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja yhdistysten työntekijöille koulutusta
vertaisryhmien käynnistämiseen ja hallinnointiin ympäri Suomea. Sillä on kokemusta myös vertaisohjaajien peruskoulutusten järjestämisestä monessa kunnassa. Pakolaisavussa ylläpidetään vertaisohjaajapankkia koulutuksen suorittaneista ohjaustehtäviin halukkaista henkilöistä.
Tämän oppaan tavoitteena on innostaa ja antaa välineitä vertaisryhmien järjestämiseen niin yksin
kuin huoltajansa kanssa tulleita vastaanottokeskuksissa asuvia alaikäisiä varten. Luvussa 2 Turvapaikanhakijalapset Suomessa käydään lävitse hakijoiden tilannetta ja vastaanoton haasteita lasten
ja vastaanottojärjestelmän kannalta. Luvussa 3 Mitä vertaistuki antaa ja mitä se vaatii? pohditaan
vertaistuen hyötyjä ja sen antamisen edellytyksiä. Luku 4 Vertaistuesta voimaa arjesta selviytymiseen
sisältää Tukiverkon kokemuksia vertaisryhmätoiminnan aloittamisesta, tuen antamisen sisällöistä ja
muodoista, ryhmäkertaan valmistautumisesta, toiminnan arvioinnista sekä ohjaajien rooleista.
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Opas perustuu Tukiverkon kokemuksiin, toiminnasta tehtyihin havaintoihin sekä lapsilta ja vertaistukiohjaajilta saatuun palautteeseen. Tekstissä esiintyvien lasten nimet on muutettu. Oppaan on kirjoittanut Minna Lähteenmäki. Sen on toimittanut Anna-Reetta Korhonen. Arvokkaan panoksensa ovat
antaneet myös Päivi Hieta, Pia Lindfors, Laura Valtonen, Ala Saeed, Mohamed Bawa Sanoussi, Iiro
Huntus ja Pirita Viljamaa. Oppaan kuvitukset on tehnyt Susanna Jurvanen ja taitosta on vastannut
Eva Vesikansa.
Oleskeluluvan Suomesta saaneiden pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien taidot ja resurssit ovat
vielä pitkälti käyttämätön voimavara – heillä on paljon tietoa ja taitoja, joista voi olla hyötyä maastamme turvapaikkaa hakeville lapsille. Myös huoltajansa kanssa tuleville alaikäisille on tarpeen tarjota
vertaistukea, sillä vanhempien kyky huolehtia lapsistaan ja tukea jälkikasvuaan on usein vähäistä heidän oman hankalan tilanteensa vuoksi. Vastaanottokeskukset, kunnat, paikallisjärjestöt ja muut tahot
pystyvät järjestämään keskuksissa asuvien lasten avuksi vertaistukiohjaajia niin halutessaan. Tähän
vaaditaan hieman vaivaa ja ideoita, joita tämä opas pystyy tarjoamaan. Uskomme, että oppaasta
löytyy ajatuksia ja keinoja, joita voidaan hyödyntää suunniteltaessa tukimuotoja lasten avuksi.

Minna Lähteenmäki

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Hankejohtaja
Tukiverkko
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2

Turvapaikanhakijalapset ja
-nuoret Suomessa
Turvapaikkaa Suomesta hakevien lasten ja nuorten elämässä on asioita,
jotka voivat lisätä huonovointisuutta. Aiempien kokemusten lisäksi
heidän elämäänsä vaikeuttavat hakuprosessin aikaiset olosuhteet.
Siirtymiset keskuksesta toiseen, asuminen kaukana Suomessa olevista
sukulaisista, hakuprosessin sekä koulu- ja kuntapaikan löytymisen
pitkittyminen, oma tai mahdollisen mukana olevan vanhemman tai
sisaruksen heikko terveystilanne, vastuun kantaminen perheestä,
ystävien puute ja näiden poislähtemiset sekä eristäytyminen hankaloittivat monen lapsen elämää tuona aikana. Varsinkin turvapaikkapäätösten
odottaminen ja saaminen vaikuttivat voimakkaasti arjen kulkuun.
Vuonna 1990 Suomeen tuli yllättäen lähes 3 000 turvapaikanhakijaa. Heidän tuloonsa vaikutti
Somalian sisällissota, entisen Jugoslavian alueella alkanut sota sekä Iranin ja Irakin epävakaa tilanne.
Muutos oli merkittävä, sillä aiemmin Suomesta oli hakenut turvapaikkaa yleensä alle 200 ihmistä
vuodessa. 1990-luvun alusta lähtien maahan on saapunut noin 3000 turvapaikanhakijaa joka vuosi.
Määrä on kansainvälisesti katsottuna pieni. Eniten turvapaikanhakijoita Suomeen on viime vuosina
tullut Irakista, Venäjältä, Somaliasta ja Nigeriasta. Maahanmuuttovirasto ei tilastoi alaikäisiä erikseen
lukuun ottamatta ilman huoltajaa tulleita. Alle 18-vuotiaita hakijoista on arviolta kolmannes.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

2.1

Turvapaikkaprosessi lapsen kannalta
Turvapaikkamenettely on monivaiheinen prosessi, jossa kohdataan monta eri toimijatahoa.Menettely
alkaa turvapaikkahakemuksen jättämisestä, jonka jälkeen poliisi ja Maahanmuuttovirasto aloittavat
turvapaikkatutkinnan. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää onko hakijalla peru teita kansainväliselle
suojelulle tai oleskeluluvalle muilla perusteilla. Ensin poliisi tekee turvapaikkakuulustelun, jossa selvitetään henkilöllisyys, matkareitti ja maahantulotapa. Myöhemmässä vaiheessa yksintullut alaikäinen tai,
jos lapsella on perhe mukana, huoltaja kutsutaan Maahanmuuttoviraston puhutteluun. Kuulemistilaisuudessa kartoitetaan hakijaan kohdistunutta vainoa, muuta oikeudenloukkausta tai näiden uhkaa.
Turvapaikkatutkintaan liittyy usein erilaisia lisäselvityksiä. Poliisi, Rajavartiolaitos tai Maahanmuuttovirasto voivat vaatia esimerkiksi kielitestiä tai oikeuslääketieteellistä tutkimusta iän selvittämiseksi.
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Seuraavasta kaaviokuvasta käy ilmi turvapaikkaprosessin monimutkaisuus yksintulleiden alaikäisten
kohdalla. Poliisin ja Maahanmuuttoviraston lisäksi lapsi kohtaa useita eri toimijoita.
Kaaviokuva. Yksintulleen alaikäisen turvapaikkaprosessi (Alanko, Marttinen & Mustonen 2011:
Lapsen etu ensin - Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa, Yhteiset Lapsemme - All Our
Children ry:n julkaisuja)

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Turvapaikanhakijoille myönnetään eripituisia ja eri perustein myönnettyjä oleskelulupia. Toisin sanoen
lapsi voi saada päätöksen turvapaikasta tai hänelle myönnetään oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun tai yksilöllisten inhimillisten syiden perusteella.
Turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella annettu oleskelulupa myönnetään neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Humanitaarisen suojelun perusteella tai yksilöllisistä inhimillisistä syistä saatu oleskelulupa
annetaan vuodeksi kerrallaan. Päätöksistä turvapaikka on lapsen edun kannalta paras ja yksilöllisten
inhimillisten syiden perusteella saatu oleskelulupa heikoin vaihtoehto.

Turvapaikkapäätökset
1. Turvapaikka
2. Toissijainen suojelu
3. Humanitaarinen suojelu
4. Yksilölliset inhimilliset syyt
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2.2

Elämää vastaanottokeskuksessa
Suomessa on eri puolilla maata vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille ja erityisiä ryhmäkoteja
yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Turvapaikkaa hakevat kokevat usein yksinäisyyttä, sillä
he ovat joutuneet monesti pakon edessä jättämään kotinsa, ainakin osan sukulaisistaan, ystävänsä
ja koko entisen elämänsä. Työntekijöiltä ja muilta asukkailta saatu ystävällinen sana tai katse merkitsee yleensä paljon tulijalle, vaikka uudet tuttavuudet ja ystävät eivät pystykään täysin korvaamaan
menetettyjä läheisiä suhteita.
Turvapaikanhaun syyt vaihtelevat suuresti. Yhteistä hakijoille on yleensä se, että he ovat olleet pakotettuja luopumaan paljosta ja joutuvat hakuprosessin myötä rakentamaan elämäänsä ja identiteettiään uudestaan. Toisille asettautuminen uuteen ympäristöön tapahtuu nopeammin, toisilla se vie
enemmän aikaa ja voimavaroja.
Turvapaikanhakijoiden, lasten ja aikuisten, on ensimmäiseksi maahan tultuaan hankittava perustaitoja, joiden avulla he selviytyvät uudessa tilanteessa. Sopeutuminen vaatii aikaa ja siinä voidaan ajatella olevan kaksi puolta: uuteen maahan asettautuminen, arjessa tarvittavien taitojen hankkiminen
ja oman kielen ja kulttuurin ylläpito.
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Uuteen tilanteeseen sopeutuminen on aina yksilöllistä ja riippuu mm. kielitaidon kehittymisestä
ja hakijan persoonallisista piirteistä. Hakijoiden taustalla on usein traumaattisia kokemuksia, jotka
hidastavat uuteen elinympäristöön asettautumista. Traumatisoituminen näkyy pienillä lapsilla usein
levottomuutena ja isommilla lapsilla aggressiivisuutena, ahdistuksena ja masentuneisuutena. Pitkät
asumisajat vastaanottokeskuksissa ja muuttamiset keskuksesta toiseen aiheuttavat haittaa mielenterveydelle. Odotusajan pituuden epämääräisyys johtaa usein ikävystymiseen, joka saattaa ilmetä
väsymyksenä, toivottomuutena ja tulevaisuuden näköalattomuutena.
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Turvapaikkaprosessia on usein kuvattu välitilana, jossa ei ole tietoa tulevasta. Menneeseen ei voida
tai haluta palata. Lapsille ja nuorille tuo aika on ainakin aluksi vaikeasti hahmotettavaa ja joskus
myös pelottavaa. Ympärillään häilyvistä entisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta varjostavista tekijöistä
huolimatta jokainen heistä pyrkii kuitenkin selviytymään ajanjaksosta parhaalla mahdollisella tavalla.
Turvapaikanhakijalapset unelmoivat Suomeen jäämisestä ja kieltäytyivät usein täysin puhumasta siitä
mahdollisuudesta, että kotimaahan palattaisiin.

Välitila on kuin kanavan sulku, jossa lapset veneineen odottavat sulkuportin aukeamista. Jokaisella heistä on
oma erilainen veneensä. Joku lapsista on liikkeellä vuotavalla soutuveneellä, jollain toisella on käytössään moottorivene. Monilla lapsilla on perheenjäseniä mukanaan. Veneet ovat resurssit, jotka lapsilla on käytettävissään
turvapaikkaprosessin aikana. Kanavan kummallakin reunalla näkyy rakennuksia. Siellä on vastaanottokeskus,
koulu, mielenterveystoimisto ja poliisitalo. Sulunvartijan kopissa istuu Maahanmuuttoviraston työntekijä. Takana
olevan sulkuportin maisemassa näkyy tummia pilviä, myrskyä ja ikäviä asioita, kuten pommeja, mutta myös
huolissaan olevia perheenjäseniä omissa veneissään. Edessä olevan sulkuportin takaa häämöttää utuinen kaunis
maisema. Veden alta löytyy kuitenkin kareja ja taivaanrannassa näkyy ukkospilviä. Vertaistukiohjaajat ovat ihmisiä, jotka istuvat kanavan reunalla ja ovat valmiita olemaan lasten tukena.
Minna Lähteenmäki (2014)

Turvapaikanhakijalapset tarvitsevat tukea hakuprosessin keskellä eläessään. Perheissä hakuprosessi
aiheuttaa lisäpaineita tavallisten lapsiperheitä koskettavien haasteiden lisäksi. Pienet lapset voivat
helposti eristäytyä, sillä perheenäideiltä vaatii rohkeutta lähteä isossa keskuksessa ja kielitaidottomana
hakemaan kontakteja uusiin ihmisiin.
Suomeen tuleminen ja uuteen elinympäristöön asettautuminen vaikuttaa eri tavoin eri ikäisiin ihmisiin.
Lapset näyttävät usein sopeutuvan nopeammin, sillä he tutustuvat vastaanottokeskusessa ja koulussa
muihin lapsiin ja oppivat uuden kielen yleensä nopeammin kuin aikuiset. Vaikka sopeutuminen näyttää päällisin puolin helpolta, joutuvat myös lapset ponnistelemaan kovasti kielen ja uusien tapojen
oppimiseksi. Uusien asioiden omaksuminen vie voimavaroja ja aiheuttaa usein väsymystä. Turvapaikanhakijalapset tarvitsevat aikuisilta kärsivällisyyttä, läheisyyttä ja turvaa. Yksin tulleille alaikäisille
turvapaikkaprosessi on erityisen raskas, sillä heidän ei ole mahdollisuutta saada tukea perheeltään,
vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan.
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Murrosikäiset turvapaikanhakijat joutuvat usein ristiriitatilanteisiin tehdessään ratkaisuja kulttuurinsa
arvojen ja vastaanottokeskuksessa asuvien ja koulussa olevien kavereiden asettamien odotusten
välillä. Mukana olevat tai kotimaahan jääneet vanhemmat saattavat pelätä uusien kavereiden huonoja vaikutuksia ja yrittävät siksi kontrolloida aikuistuvia nuoriaan. Nuoret voivat tällöin kapinoida
vanhempiaan vastaan ja ylilyöntejä saattaa syntyä molemmin puolin.

2.3

Yksintulevat turvapaikanhakijalapset
Suomesta turvapaikkaa hakevat lapset tulevat yleensä aseellisten konfliktien repimistä maista, kuten
Somaliasta ja Afganistanista ja Irakista. Monet heistä ovat kokeneet aseellisia hyökkäyksiä ja taisteluita. Joskus pakomatka kestää vuosia. Joukossa on myös lapsia, jotka ovat menettäneet tai kadottaneet läheisiään ja ystäviään kotimaassaan tai pakomatkan aikana. Joskus vanhempi tai muu huoltaja
on lähettänyt lapsen turvaan rauhalliseen maahan.

9

Suomessa on erityisiä ryhmäkoteja lapsille, jotka saapuvat maahan ilman huoltajaa. Oleskeluluvan
saatuaan he siirtyvät perheryhmäkoteihin, joista he muuttavat pois 18 vuotta täytettyään. Asumisen
lisäksi myös lasten muista perustarpeista huolehditaan. Jokaiselle alaikäiselle määrätään heti turvapaikkaprosessin alussa edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia lapsen edun toteutumisesta. Edustaja
varmistaa, että lasta kohdellaan oikeudenmukaisesti Suomessa. Hän on tämän tukena viranomaiskäynneillä sekä poliisikuulustelussa ja turvapaikkapuhuttelussa.
Ilman huoltajaa tulevien lasten turvapaikkaprosessiin liittyy useita haasteita. Näitä ovat turvapaikkapäätöksen saamisen hitaus, iänmääritystestaukset, psykiatrisiin palveluihin pääsyn vaikeus ja koulupaikan saamisen hitaus joillakin paikkakunnilla, täysi-ikäistyminen ja täysi-ikäiseksi määrittämisen
seuraukset sekä perheen Suomeen saamisen vaikeus tai pikemminkin mahdottomuus. Suurin osa
näistä haasteista koskee myös huoltajiensa kanssa tulevia lapsia.

Turvapaikanhakuprosessin haasteet lapsen ja nuoren kannalta
∙ Pitkät odotusajat
∙ Iänmääritystestit
∙ Psykiatrisiin palveluihin pääsyn vaikeus joillakin paikkakunnilla
∙ Koulupaikan saamisen hitaus
∙ Täysi-ikäistymisen ja täysi-ikäiseksi määrittämisen seuraukset
∙ Perheen Suomeen saamisen vaikeus / mahdottomuus

Vaikka turvapaikkapäätöksen saamisen odotusajat ovat lyhentyneet viime vuosina, ovat ne edelleen
pitkiä. Usein lopullisen päätöksen saamiseen kuluu yksin tulevien lasten kohdalla puolesta vuodesta
vuoteen. Perheensä kanssa tulevien lasten päätösten odotusajat ovat pidempiä. Jos nuoren ikää
epäillään, pyritään se selvittämään iänmääritystestien avulla. Ihmisen ikää on kuitenkin vaikea selvittää
millään menetelmällä. Se voidaan varmuudella määritellä vain kahden vuoden tarkkuudella. Epävarmoissa tapauksissa turvapaikanhakijanuoret määritellään Suomessa usein täysiikäisiksi.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Turvapaikanhakijalapsilla on oikeus päästä kunnallisten terveyspalvelujen piiriin akuuteissa sairaustilanteissa. Monilla heistä on ongelmia terveytensä kanssa, kuten hoitamatta olevia sairauksia ja
psykiatrisen hoidon tarvetta. Lapsen mielenterveyden kannalta tärkeä kouluun pääseminen voi kestää
kauan, sillä monissa kunnissa koulupaikan saamiseen saattaa mennä useita viikkoja, joskus kuukausia.
Jos yksin tullut alaikäinen ehtii täyttää 18 vuotta ennen turvapaikkapäätöksen saamista, siirretään
hänet usein välittömästi vastaanottokeskukseen pois alaikäisille tarkoitetusta ryhmäkodista. Täysi-ikäinen nuori ei voi hakea perheenyhdistämistä.
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3

Mitä vertaistuki antaa
ja mitä se vaatii?

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaistuesta on hyötyä elämän käännekohdissa ja ongelmatilanteissa.
Se on vastavuoroista tukemista ja auttamista, joka perustuu tilanteeseen
osallistuvien omiin kokemuksiin. Tukitilanteissa samankaltaisesta
elämäntilanteesta kokemusta omaavat vaihtavat tietoa tuntemuksistaan
ja toimintatavoistaan ja tukevat näin toinen toisiaan.

Tukiverkon toimintaan osallistuneiden lasten käsityksiä vertaistukiohjaajista
∙ "Me odotamme sitä [vertaistukiryhmää] joka tiistai [...] ja me nautimme kun he [vertaistukiohjaajat]
ovat täällä."
∙ "Haluaisin kovasti, että he tulisivat joka päivä."
∙ "Jos he eivät olisi tulleet, meillä ei olisi ollut niin hauskaa. Joo, niin se on hyvä että he tulevat joka
ikinen viikko."
∙ "Puhumme heidän kanssaan kaikesta."
∙"Me nautimme ajasta jolloin puhumme omaa kieltämme vertaistuki[ohjaajan kanssa] ...
pidämme tällä tavalla salaisuuksia."
Laura Valtosen / pro gradu ‐ tutkimus (2014):
Bridging Distances: Peer Support for Unaccompanied Minor Asylum Seekers

Vertaistoiminnan lähtökohtana on ajatus, että ihmiset ovat itse oman elämänsä asiantuntijoita.
Samankaltaisesta elämäntilanteesta kokemusta omaava aikuinen voi ymmärtää lasta paremmin kuin
ammattiauttaja. Vertaisryhmä ei korvaa ammattiapua, mutta tukee kriiseissä ja ehkäisee niitä.Turvapaikanhakijanuorille suunnatuissa ryhmissä korostetaan aktiivisuutta ja tuetaan omaa elämänhallintaa. Ryhmissä on myös mahdollisuus käydä toisten nuorten tai vertaistukiohjaajan kanssa kahdestaan
lävitse turvapaikkaprosessiin liittyviä kokemuksia ja tunteita kielellä, jonka osaa kunnolla.
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3.1

Vertaistukitoiminnan hyödyt
Vertaistuen avulla turvapaikanhakijalapsella on mahdollisuus saada tukea arjessa selviytymiseen ja
puhua ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Sen avulla nuori oppii tuntemaan itseään paremmin, mikä
helpottaa myös toisiin lapsiin tutustumista. Toiminnan avulla lapset saavat tietoa turvapaikkaprosessin
lisäksi myös Suomesta: sen hyvistä ja arvokkaista puolista, mutta myös niistä asioista jotka voisivat olla
toisin. Vuorovaikutuksessa oleminen eri maista tulevien lasten, nuorten ja vertaistukiohjaajien kanssa
merkitsee parhaimmillaan sitä, että opitaan toisilta erilaisia ongelmanratkaisutapoja ja näkökulmia
tarkastella omaa tilannetta ja suomalaista yhteiskuntaa.

Vertaistuen avulla turvapaikanhakijalapsi saa
∙ Tukea arjessa selviytymiseen
∙ Mahdollisuuden puhua ajatuksistaan, kokemuksistaan ja tunteistaan
∙ Tietoa turvapaikkaprosessista ja Suomesta
∙ Mahdollisuuden oppia tuntemaan itseään paremmin
∙ Uusia ystäviä

Suomesta turvapaikkaa hakevien lasten hyvinvointiin vaikuttaa myös oman kulttuurin vaaliminen.
Vertaistuki mahdollistaa synnyinmaasta ja perheestä, niiden tavoista, historiasta ja perinteistä puhumisen. Yhteisissä juhlahetkissä ja ruokaryhmissä voidaan huomioida eri puolelta maailmaa tulevien
nuorten toiveet. Lapsia voidaan pyytää myös opettamaan muille kotimaansa leikkejä ja pihapelejä.
Vastaanottokeskusten asukkaat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Uusia hakijoita tulee jatkuvasti Suomeen ja
saatuaan päätöksen hakemukseensa he muuttavat pois keskuksesta. Ystävien poislähtemiset lisäävät
lasten ja nuorten tuen tarvetta. Monesti näissä tilanteissa huoli oman päätöksen saamisesta kasvaa.
Erityisen hankalaksi koetaan tilanteet, jolloin myöhemmin samaan vastaanottokeskukseen saapunut
lapsi tai nuori saa oleskelulupapäätöksen aikaisemmin kuin mitä itse. Myös ystävien maasta pois käännyttämiset aiheuttavat pelkoa ja huolta. Oman päätöksen viipyminen mietityttää ja pelko kielteisen
päätöksen saamisesta kasvaa. Vertaisohjaajien antama tuki on näissä tilanteissa erityisen tarpeen.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Lapset ja nuoret hyötyvät vertaistuesta myös silloin kun he joutuvat odottamaan jatkosijoituspaikan löytymistä ja uuteen asuinpaikkaan muuttamista oleskeluluvan saamisen jälkeen. Turhautumista
vähentää vertaisryhmän antama tuki ja yhdessä tekeminen, jonka tavoitteena voi olla myös kotoutumisessa tukeminen. Suomen Pakolaisavun Tukiverkko-hankkeessa on järjestetty kerran kuukaudessa
ruokaryhmä, jonka aikana tehdään ateria ja syödään se yhdessä. Ruoantekotaito on tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun nuori täysi-ikäistyttyään muuttaa omaan asuntoon.
Omankielinen tuki on lapsille tärkeää, sillä asioiden esiintuomisen vaikeus suomen kielellä ja jatkuva
pinnistely itsensä ymmärrettäväksi tekemisessä on raskasta ja turhauttavaa. Äidinkielen puhuminen
auttaa lasta selviytymään arjen haasteista, eikä sen käyttäminen ole yhtä stressaavaa kuin vieraan
kielen puhumien. Äidinkieli on ajattelun kieli ja se on osa minäkuvaamme, identiteettiämme. Oman
kielen avulla ilmaistaan tunteita, pidetään yleensä yhteyttä sukulaisiin ja se on myös pohjana uuden
kielen oppimiselle.

Äidinkieli on
∙ Ajattelun kieli
∙ Osa identiteettiä
∙ Kieli, jolla ilmaistaan tunteita
∙ Kieli, jolla pidetään yhteyttä sukuun
∙ Kieli, joka on pohjana uuden kielen oppimiselle

12

Turvapaikanhakijalapset tuntevat huolta kotimaahan jääneistä sukulaisista ja ystävistä. Erityisesti
kadoksissa olevien omaisten kohdalla nämä surun tai epävarmuuden tunteet korostuvat. Jatkuva
huolehtiminen ja toisaalta halu kokea yhteisöllisyyttä perheeseen kuuluvien kanssa aiheuttaa ristiriitaa
lapsen mielessä. Se vähentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia sopeutua vastaanottokeskuselämään
ja uuteen kulttuuriin sekä tutustua uusiin ihmisiin. Rakkaiden läheisten poissaolo ja kaipuu pitävät
ajatukset helposti muualla ja aiheuttavat myös unettomuutta. 15-vuotias Hassan käsitteli sadutusmenetelmällä kertomassaan tarinassaan perheen kaipuuta. Hassan on ollut mukana Tukiverkon vertaistukitoiminnassa Suomeen tulostaan lähtien.

Minun jokainen ilta
Koulusta tulen tänne. Puoli tuntia oon netissä ja sitten tulee ikävä ja aika menee hitaasti minun mielestä. Sitten
mä päättää vaihtaa paikkaa ja menen kuntosalille ja sitten uimaan vielä. Sitten tulen takaisin tänne uimahallin
jälkeen ja sitten mä meen internetiä käyttämään ja sitten meen Facebookin kautta viettämään aikaa. Siellä mä
näin kavereita Facebokissa ja tulee hyvä olo mulle. Ja ne kaverit, jotkut heistä ovat Ruotsissa ja jotkut heistä
Iranissa. Keskustelen heidän kanssa arkisia asioita eli milloin tulet koulussa ja mitä teet koulun jälkeen.
Tämmösiä kysymyksiä kysyn heiltä ja keskustellaan keskenään. Ja sitten sen jälkeen mä tuun omaan huoneeseen
eli silloin kun mä meen sinne sänkyyn aina ajatukset pyörii perheasioissa. Mulla on ajatuksia mitä tekee mun
vanhemmat, mitä he tekee tällä hetkellä, miten menee heillä. Tämän ajatuksen jälkeen tulee semmonen surullinen olo. Ja tämän ajatuksen jälkeen, vaikka mä yritän nukkua kestää kauan ennen kun mä kerkeän nukkua.
Puoltoista, pari tuntia kestää tämän ajatuksen jälkeen, vaikka mä olen sängyssä niin ei nukuta. Ja sen vielä
haluaisin sanoa, nämä ajatukset mitä tulla mulla mieleen mä en ajattele itseä vaan mitä perheelle kuuluu. Ja sit
mä rukoilen. Sitten mun pitää mennä kouluun seuraava päivä. Yritän nukkua, nää ajatukset pyörii mun päässä,
mutta yritän nukkua.
Hassan, Afganistan, 15v, kerrottu dariksi

Omakieliselle vertaistukitoiminnalle on tilausta vastaanottokeskuksissa, joissa työskentelevien auttamismahdollisuudet ovat usein rajalliset. Henkilökuntaa on vähän, yhteinen kieli saattaa puuttua ja
voimakkaimmin oirehtivat lapset vievät monesti työvuorossa olevien ajan. Keskukset hyötyvät vertaistukiohjaajista myös siksi, että ohjaajat järjestävät lapsille ylimääräistä toimintaa, usein myös retkiä
ja leirejä. Ohjaajat ovat tärkeä lisäresurssi, jonka panoksesta on lasten lisäksi iloa myös työntekijöille.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Siuntion vastaanottokeskuksen työntekijä
”Kaikkein tärkein ja hyödyllisin asia on ollut tapaamisten säännöllisyys. Näin nuoret ovat oppineet tuntemaan
vertaisohjaajat ja oppineet, että tapaamiset ovat joka tiistai.”
Espoon vastaanottokeskuksen työntekijä
”Nuorille tärkeetä vaihtelua arkeen. Kommunikointi ulkopuoliselle omalla kielellä voi olla eräille viikon kohokohta. Kaikilla ei ole kontakteja talon ulkopuolelle.”
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3.2

Vertaistuen antamisen edellytykset
Mitä on syytä huomioida, ennen kuin lähdetään suunnittelemaan turvapaikanhakijalapsille ja - nuorille kohdennettua vertaistukitoimintaa?
Lasten tilanteet ovat erilaisia. Jotkut tarvitsevat tukea enemmän kuin toiset. Vaikka olisi halua ja tarvetta tarjota lapsille vertaistukea jopa päivittäin, ei se yleensä onnistu. Vertaistukisuhteet voivat olla
niin raskaita, että ohjaajien ei voi olettaa osallistuvan ryhmiin kuin kerran tai kahdesti kuukaudessa.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Toiminnan organisointi vaatii myös taloudellisia resursseja. Luvussa 4.1 Vertaistoiminnan aloittaminen
kerrotaan enemmän toiminnasta aiheutuvista kuluista. Lisäksi tarvitaan rauhallinen tila, jossa vertaisohjaajat voivat tavata lapsia. Vastaanottokeskukset sijaitsevat usein maaseudulla tai syrjäseudulla,
minkä vuoksi toiminta on usein käytännön syistä paras järjestää keskuksen tiloissa. Kaupunkialueilla
voi toki kokeilla muutakin paikkaa, kuten kunnan tai paikallisyhdistyksen omia tiloja. Tukiverkossa
ryhmäkodin on todettu olevan paras paikka toiminnalle, sillä nuorten ei tarvitse poistua kodistaan ja
he voivat tarvittaessa myös toimittaa omia asioitaan ryhmän kokoontumisten aikana.

Kuvio. Vertaistukiohjaajana toimimisen edellytykset (Lähteenmäki 2014)
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Tukiverkossa vertaistukiohjaajilta on edellytetty vertaisuutta nuorten kanssa, vuorovaikutustaitoja,
vertaisohjaajien peruskoulutuksen suorittamista ja tietämystä nuorten erityistarpeista.

Vertaisuus ja vuorovaikutustaidot
Vertaisuudella tarkoitetaan samaa äidinkieltä ja omakohtaista kokemusta turvapaikan hakemisesta ja/
tai pakolaisuudesta. Yhteinen kieli on Tukiverkossa koettu niin tärkeäksi, että ohjaajiksi on koulutettu
myös muutama muun maahanmuuttajataustan omaava henkilö ja lisäksi yksi suomalainen, joka hallitsee darin kielentäydellisesti. Vertaisuuden lisäksi ohjaajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.
Hänen on osattava kuunnella ja tultava toimeen turvapaikanhakijalasten lisäksi myös vastaanottokeskuksen työntekijöiden ja muiden vertaistukiohjaajien kanssa. Hänellä on oltava myös riittävä suomen
kielen taito voidakseen osallistua vertaisohjaajien peruskoulutukseen ja pystyäkseen keskustelemaan
omaa kieltään taitamattomien lasten, työntekijöiden ja vertaistukiohjaajien kanssa. Ohjaajan elämäntilanteen tulee olla tasapainossa, sillä hän ei saa siirtää pahaa oloaan lasten kannettavaksi. On myös
eduksi, että oma kotoutumisprosessi on jo niin pitkällä, että vertaistukiohjaaja pystyy neuvomaan
nuoria heidän kotoutumisensa alkuvaiheessa. Ohjaajalta vaaditaan myös sitoutumiskykyä ja motivaatiota lasten tukemiseen.

Peruskoulutus
Vertaisohjaajana toimimisen edellytyksenä on Suomen Pakolaisavussa pidetty vertaisohjaajien peruskoulutuksen suorittamista. Koulutuksessa tehtävästä kiinnostuneet saavat tietoa mitä ohjaajilta vaaditaan ja millaista ohjaustyö käytännössä on. Peruskoulutuksen jälkeen vertaisohjaajat voivat osallistua
jatkokoulutuksiin, joiden aikana he saavat lisäkokemusta vertaisryhmien ohjaamisesta ja toiminnallisten menetelmien käytöstä.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaisohjaajakoulutusta järjestävät monet yhdistykset. Helpoin ja ehkä huokein vaihtoehto on pyytää
Suomen Pakolaisapua toteuttamaan koulutus. Järjestön Kasvokkain-toiminnan kouluttajat tarjoavat
koulutusta kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja järjestöjen työntekijöille. He antavat tukea myös
vertaisryhmien käynnistämiseen ja hallinnointiin ja heillä on Tukiverkon myötä kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa työskentelevien vertaisohjaajien kouluttamisesta. Kouluttajien matkakulut
koulutuspaikkakunnalle ja takaisin ovat järjestävän tahon vastuulla. Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajien peruskoulutus on 11 tunnin mittainen. Koulutustilaisuudet järjestetään yleensä kaksipäiväisinä. Niihin otetaan maksimissaan kymmenen koulutettavaa kerrallaan. Koulutuksessa kerrotaan
vertaistuen teoriasta ja tehdään erilaisia yksilö-, pari-, ja ryhmäharjoituksia toiminnallisia menetelmiä
hyödyntäen. Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat todistuksen kurssille osallistumisesta.

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajien peruskoulutuksen sisältö
∙ Mitä vertaistuki on?
∙ Maahanmuuttajien vertaistoiminta
∙ Ryhmädynamiikka
∙ Vertaisohjaajan rooli
∙ Vertaisohjaajan oma jaksaminen
∙ Vertaisryhmien teemat
∙ Kotoutumisprosessi
∙ Arviointi
∙ Raportointi
∙ Toiminnallisten harjoitusten käyttö
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Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön on Suomen Pakolaisavun tuottama koulutusopas vertaisohjaajien koulutuksissa käytettävistä menetelmistä. Järjestö on myös tuottanut videomateriaalia, jossa kerrotaan toiminnallisten menetelmien käyttömahdollisuuksista vertaistukiryhmissä.
Materiaalit löytävät järjestön nettisivulta www.pakolaisapu.fi. Jos Suomen Pakolaisavun kanssa
sovitaan koulutuksen järjestämisestä, vertaistoiminnasta vastuussa oleva taho saa käyttöönsä Starttipaketin eli ohjekansion maahanmuuttajien vertaistoiminnan käynnistämiseen. Kansiossa on kerrottu
miten järjestävän tahon kannattaa toimia ennen ja jälkeen peruskoulutuksen.
Riippumatta siitä kuka koulutuksen järjestää, on siitä tiedottaminen aloitettava hyvissä ajoin. Tiedotteessa on kerrottava mitä varten, missä, milloin, miksi ja kenelle koulutus järjestetään. Siitä on ilmettävä myös millaisia teemoja koulutustilaisuudessa tullaan käsittelemään, onko kahvi- tai ruokataukoja
sekä saadaanko koulutuksesta osallistumistodistus.

Hyvä koulutuksen markkinointitiedote vastaa seuraaviin kysymyksiin
∙ Mikä on koulutuksen sisältö?
∙ Missä koulutus järjestetään (paikka)?
∙ Milloin koulutus järjestetään (aika)?
∙ Miksi koulutus järjestetään?
∙ Kenelle koulutus on tarkoitettu (kohderyhmä)?
Käytännön asiat: ruokailu, todistuksen saaminen

Peruskoulutuksesta on hyvä tiedottaa aktiivisesti eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien nettisivuilla
sekä sosiaalisessa mediassa. Koulutuksesta voi kertoa myös jakamalla flaijereita tai nitomalla niitä
esimerkiksi sellaisten oppilaitosten ja yhdistysten ilmoitustauluille joiden toimintaan tiedetään osallistuvan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Viidakkorumpu on usein tehokkain keino tavoittaa koulutuksesta kiinnostuneita paikallisten maahanmuuttajaverkostojen jäseniä. Kun toiminnasta saadaan
innostumaan yksi verkoston jäsen, tavoitetaan usein myös muut.
Tukiverkossa peruskoulutuksen käyneen vertaistukiohjaajan kanssa tehdään ohjaajasopimus ennen
kuin hän aloittaa tehtävässään (Liite 2). Sopimukseen on kirjattu, mitä velvoitteita ohjaajalle ja toiminnan järjestäjälle kuuluu. Tukiverkossa sopimus on laadittu vuodeksi kerrallaan.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Erityisosaaminen
Vertaistukiohjaajan on tiedettävä riittävästi turvapaikkaprosessista ja vastaanottokeskuksissa asuvien
lasten ja nuorten asemasta ennen kuin hän voi aloittaa ohjaustehtävissä. Tukiverkossa järjestettiin
heti aluksi kaksi ohjaajatapaamista, joissa keskityttiin näiden asioiden käsittelemiseen. Perehdytyksen
ohella tavoitteena oli ohjaajien ryhmäytyminen ja heidän verkostoitumisensa. Ohjaajatapaamisia on
Tukiverkossa järjestetty neljästi vuodessa. Lauantaisin toteutettujen 5–6 tuntia kestävien tilaisuuksien
tavoitteena on ollut ryhmäytymisen lisäksi yhteinen reflektointi ja lisäkouluttautuminen. Tapaamisten
tavoitteena on ollut myös lisätä ohjaajien tietämystä alaikäisyksiköissä asuvien elämästä ja tuen tarpeesta sekä kasvattaa ohjaajien menetelmäosaamista.
Kun uusille vertaistukiohjaajille lähdetään miettimään ensimmäisen ohjaajatapaamisen järjestämistä,
on hyvä varata sen suunnitteluun riittävästi aikaa. Monet järjestöt ovat tuottaneet koulutusten järjestämisoppaita, joita kannattaa hyödyntää tilaisuuden suunnittelussa. Etenkin toiminnan alkuvaiheessa
on järkevää kutsua ohjaajatapaamisiin mukaan turvapaikanhakijoiden asioihin perehtyneitä asiantuntijoita, kuten kunnan ja paikallisjärjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Vastaanottokeskusten
työntekijät, yksintulevien alaikäisten edustajat sekä läheisen mielenterveystoimiston, terveyskeskuksen
tai nuorisotalon henkilökunnan edustajat osaavat kertoa parhaiten turvapaikkaprosessista, vastaanottokeskuksessa asumisesta, edustajan työstä, lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, murrosiän
haasteista tai eri uskontojen ja kulttuurien vaikutuksista nuorten elämään. Vastaanottokeskuksissa
yleensä tiedetään mistä ja keitä alan ammattilaisia kannattaa kysyä.
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Vertaisohjaustoiminnasta vastaavan tahon on pohdittava jo tilaisuuden suunnitteluvaiheessa milloin
ja miten vertaistukiohjaajia informoidaan ohjaajatapaamisista. Ohjaajille on syytä kertoa tilaisuuksista hyvissä ajoin, mutta yhtä tärkeää on vielä puhelimitse muistuttaa asiasta paria päivää ennen
tilaisuutta. Lisäksi on päätettävä missä paikassa, minä päivänä ja mihin kellonaikaan tapaamiset
toteutetaan. Suunnittelussa on huomioitava mukaan kutsuttujen asiantuntijoiden aikataulut. Monet
maahanmuuttajat ovat töissä tai opiskelemassa arkisin, minkä vuoksi viikonlopputapaamiset saattavat
sopia useimmille parhaiten. On myös mietittävä mitä koulutus- ym. materiaaleja tarvitaan ja onko
tarpeen tarjota syötävää tilaisuuden aikana. Ja tietenkin on myös selvitettävä miten tilaisuudesta
mahdollisesti aiheutuvat kustannukset katetaan.
On hyvä pitää mielessä, että sitä mielekkäämpiä ohjaajatapaamiset yleensä ovat, mitä enemmän
osallistavia toiminnallisia harjoituksia ne sisältävät. Ryhmä- ja parityöskentelymenetelmien avulla turhaa jännitystä on helppo purkaa. Pienen alkunaposteltavan tarjoaminen yleensä rauhoittaa paikalle
tulijoita ja helpottaa tilaisuuden aloitusta.
Tukiverkon ensimmäisissä ohjaajatapaamisissa käsiteltiin turvapaikkaprosessiin ja perheen yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä sekä puhuttiin alaikäisten edustajan tehtävästä ja lastensuojelulaista. Näiden
lisäksi ohjaajien kanssa on käsitelty mm. mielenterveyteen ja traumoihin, nuoren psyykkiseen kehitykseen ja seksuaalisuuteen sekä kulttuureihin liittyviä aiheita.

Vertaisohjaajaverkoston tapaamisissa huomioitavaa
1. Miten ja milloin tapaamisesta kerrotaan ohjaajille?
2. Missä, milloin ja mihin aikaan tapaaminen toteutetaan?
3. Keitä mahdollisia asiantuntijoita kutsutaan?
4. Miten työnohjaus ja arviointi hoidetaan?
5. Mitä koulutus- ym. materiaaleja tarvitaan?
6. Mitä syötävää ja kuinka paljon tarjotaan?
7. Miten mahdolliset kustannukset katetaan?

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Ohjaajatapaamisten yhtenä tavoitteena on ollut auttaa vertaistukiohjaajia ymmärtämään turvapaikkaprosessin eteneminen nimenomaan alaikäisten kannalta. Lapset ovat kiinnostuneita tilanteestaan
ja voivat esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Ohjaajien kanssa on puhuttu myös nuorten hyvinvoinnista. Aiheen käsittely on auttanut ohjaajia ymmärtämään mistä nuorten hyvinvointiin liittyvät
ongelmat johtuvat. Suomesta turvapaikkaa hakevat oirehtivat usein psyykkisesti, joten ohjaustyötä
tekevien on hyvä olla tietoisia näistä asioista. On tarpeen ymmärtää, mitkä asiat ovat traumaattisten
kokemusten taustalla ja miten lapsia ja nuoria voidaan tukea selviytymään pahasta olostaan. Omalla
avoimella suhtautumisella on merkittävä rooli lasten hyvinvoinnin kohentumisessa.

Tukiverkon ohjaajatapaamisissa käsiteltyjä aiheita
∙ Turvapaikkaprosessi ja perheen yhdistäminen
∙ Alaikäisten edustaminen
∙ Lastensuojelu
∙ Mielenterveys ja trauma
∙ Nuoren psyykkinen kehitys
∙ Seksuaalisuus
∙ Kulttuuri
Ohjaajien on myös tiedettävä, kehen he ottavat yhteyttä, jos lapsen psyykkinen vointi äkisti heikkenee
esimerkiksi retken tai leirin aikana.
Lastensuojelulain ja lastensuojelun perusperiaatteiden läpikäymisen avulla on pyritty antamaan
ohjaajille välineitä ja tietoa, miten toimia lasten kanssa hankalissa tilanteissa vertaistukiryhmissä ja
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kahdenvälisissä keskusteluissa. Lastensuojeluun liittyvien asioiden käsittelyssä on hyvä hyödyntää
Lastensuojelun Keskusliiton internetsivustoa: www.lastensuojelu.info. Sivusto on tuotettu maahanmuuttajien tarpeisiin ja se on luettavissa kymmenellä eri kielellä.
Vertaisohjaajat saavat peruskoulutuksessa tietoa vaitiolovelvollisuudesta, mutta siitä on hyvä muistuttaa aika ajoin ohjaajatapaamisissa. Silloin kun toimitaan alaikäisten kanssa, ohjaajilta on syytä
edellyttää myös rikosrekisteriotteen esittämistä. Rikosrekisteriote on helppo tilata netistä. Tilauksen
voi tehdä vain ohjaaja itse.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Tukiverkossa on nähty hyväksi käydä ohjaajien kanssa läpi myös nuoruuden kehitysvaiheet.Tieto on
auttanut heitä ymmärtämään nuorten tapoja käsitellä asioita ja toimia eri tilanteissa. Turvapaikanhakijanuorten parissa ohjaustyötä tekevät saattavat tarvita lisätietoa myös nuorten seksuaalisuudesta ja
nuorten välisistä suhteista, flirttailusta ja päihteiden käytöstä. Liitteeseen 3 on koottu toiminnallisia
menetelmiä, joiden avulla Tukiverkon ohjaajatapaamisissa on käsitelty edellä mainittuja aiheita.

Kehen otat yhteyttä, jos huolestut nuoren tilanteesta?
∙ Vastaanottokeskus: keskuksen työntekijä / johtaja
∙ Leiri tai retki:
Vastuullinen työntekijä
Lähin terveysasema
Lähin sairaala
Saat vastauksia myös auttavista puhelimista:
∙ Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin
puh: 01019 5202
arkisin klo 09.00-07.00; viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
∙ Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin
puh: 0600 12 277
ti 10–13 ja 17–20, ke 10–13 ja to 14–20
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4

Vertaistuesta voimaa
arjesta selviytymiseen
Vertaistuella on voimaannuttava vaikutus. Parhaimmillaan sen avulla
ihminen löytää ja tunnistaa voimavaransa ja vahvuutensa sekä kykenee
ottamaan vastuun omasta elämästään.
Idea vertaistukitoiminnan käynnistämiseen saattaa lähteä vastaanottokeskuksesta tai kunnan, yhdistyksen tai paikallisen yhteisön toimesta. On tärkeää alusta alkaen tehdä suunnitelmia yhdessä turvapaikanhakijoita majoittavan laitoksen kanssa, sillä ilman sen mukana oloa toiminnan toteuttaminen
ei onnistu.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

4.1

Vertaisryhmätoiminnan aloittaminen
Järjestävän tahon tehtävänä on toimia vertaistukitoiminnan mahdollistajana omalla paikkakunnalla.
Ennen kuin ideaa lähdetään viemään eteenpäin, on nimettävä toiminnasta vastaava yhdyshenkilö.
Tämän jälkeen voidaan aloittaa vertaistukiohjaajiksi sopivien henkilöiden kartoittaminen. Toiminnasta
vastaavan tahon on sovittava missä paikassa vertaistukiryhmä kokoontuu ja sen on sitouduttava
olemaan ohjaajien tukena. Se huolehtii lisäksi ohjaajien työnohjauksen järjestämisestä ja toiminnan
arvioinnista.
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Järjestävä taho
∙ Kartoittaa kohderyhmät
∙ Valitsee vertaisohjaajat
∙ Sopii kokoontumistilasta
∙ Tukee vertaisohjaajia
∙ On vastuussa ryhmätoiminnasta
∙ Järjestää työnohjauksen
∙ Huolehtii arvioinnin toteuttamisesta

Ohjaajakandidaattien etsintä
Pienillä paikkakunnilla sopivien ohjaajakandidaattien löytyminen voi olla haasteellista. Suuremmillakin
paikkakunnilla voi olla vaikeaa löytää kaikkien vastaanottokeskuksessa puhuttujen kielten taitajia.
Ilman vastaanottokeskuksen kontakteja ohjaustyöstä kiinnostuneiden ihmisten tavoittaminen voi
osoittautua mahdottomaksi.
Tärkeintä on saada vertaistukiohjaajiksi ihmisiä, jotka ovat valmiita vähintään puoleksi vuodeksi sitoutumaan vertaistuen antamiseen ja osaavat yleisempiä turvapaikanhakijoiden käyttämiä kieliä: arabiaa,
soraania, daria ja somaliaa. Monissa Afrikan maissa puhutaan toisena kielenä englantia, portugalia
tai ranskaa.
Oman äidinkielen tuen tarve saattaa olla myös niin suuri, että voi olla syytä miettiä voiko vertaistukiohjaajana toimia harvinaisempaa kieltä taitava suomalainen. Etenkin turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa
on nuorilla usein paljon tarvetta omakieliseen tukeen, vaikka he toki hyötyvät siitä koko prosessin
ajan. Englannin- ja suomenkielen taidoista on lapsille hyötyä, mutta niiden avulla ei pystytä puhumaan tunteista ja vaikeista asioista samalla tavalla kuin omalla äidinkielellä. Erityisen hankala tilanne
on niillä yksintulevilla alaikäisillä, joilla ei ole vastaanottokeskuksessa yhtään samaa kieltä puhuvaa
lasta tai työntekijää.
Ohjaajakandidaattien löytämisessä kannattaa hyödyntää vastaanottokeskuksen kontaktien lisäksi paikallisia monikulttuurisuustyötä tekeviä yhdistyksiä sekä maahanmuuttajien omia yhdistyksiä. Mukaan
jo lupautuneita kannattaa pyytää levittämään tietoa asiasta omien verkostojen ja sosiaalisen median
kautta.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Suuremmilla paikkakunnilla henkilökohtaisten yhteydenottojen sijaan on mahdollista yrittää saada
ohjaajaryhmä kokoon kutsumalla heidät suoraan vertaisohjaajien peruskoulutustilaisuuteen. Tämä
edellyttää tapahtuman markkinointiin panostamista. Kymmenkunta vertaistukiohjaajaa riittää hyvin
toteuttamaan säännöllistä viikoittaista ryhmätoimintaa vastaanottokeskuksessa. Tämän kokoisesta
joukosta löytyy todennäköisesti myös monen eri kielen taitajia. Näin ohjausvuoroihin voidaan valita
ohjaajia, jotka osaavat parhaiten juuri niitä kieliä, joiden taitajia keskuksessa asuvat lapset kulloinkin
eniten kaipaavat.
Koska monien maahanmuuttajien elämäntilanne vaihtelee usein esim. opiskelun tai töiden aloittamisten vuoksi, joudutaan aina väliin kouluttamaan uusia vertaistukiohjaajia. Tämän vuoksi ohjaajaverkostoon tulee aika ajoin mukaan vasta peruskoulutuksen käyneitä ohjaajia, jotka on tärkeää
saada nopeasti tuntemaan yhteenkuuluvuutta toiminnassa jo pidempään olleiden ohjaajien kanssa.
Ryhmäytymisessä on hyvä käyttää toiminnallisia menetelmiä. Ne ovat oiva tapa edistää ohjaajaverkoston keskinäistä vuorovaikutusta ja tutustumista sekä luoda verkoston jäsenten välille rento ilmapiiri.
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Ohjaajaverkoston ylläpito

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaistukiohjaajat tarvitsevat paikkoja, joissa jakaa kokemuksia ryhmien ohjaamisesta ja lasten kohtaamisesta. Vertaistukitoimintaa järjestävän tahon on huolehdittava, että ohjaajilla on edes kerran
viikossa puhelimitse mahdollisuus kysyä neuvoa tai kertoa kokemuksistaan. Keskustelu voi onnistua
hyvin myös Skypen avulla, sillä monet maahanmuuttajat ovat tottuneet käyttämään sitä keskusteluihin kotimaissaan asuvien omaisten kanssa. Jo ennen kuin ohjaustoiminta aloitetaan, on hyvä
tiedostaa, ettei ohjaajia voi jättää yksin ohjaustyönsä kanssa. Heidän motivaatiotaan on niin ikään
pidettävä yllä.
Vertaistukiohjaajat tarvitsevat tuekseen siis ihmisen, johon he voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä, mutta
myös paikkoja, joissa ohjauskokemuksia voidaan käydä kasvotusten lävitse mielellään ammattimaisen
työnohjaajan kanssa. Tukiverkon ohjaajatapaamiset ovat sisältäneet työnohjauksellisia elementtejä,
vaikka koulutuksen käynyttä työnohjaajaa ei olekaan käytetty. Ohjaajatapaamisissa on käytetty paljon
aikaa ohjaajien kokemusten jakamiseen ja pohdittu yhdessä ratkaisuja hankalista tilanteista eteenpäin
pääsemiseen.
Aina kun vertaistukiohjaajat tapaavat toisensa on hyvä pyrkiä edistämään heidän verkostoitumistaan.
Tärkeintä on toisten arvostaminen. Tukiverkossa ohjaajat ovat auttaneet toisiaan varsinaisen ohjaustoiminnan ulkopuolella tarjoamalla heikommin suomea taitaville verkoston jäsenille tulkkausapua
ja neuvoja asunnon, työ- tai opiskelupaikan löytymiseen. Mitä vähemmän aikaa ohjaajan Suomeen
tulosta on, sitä merkittävämpää tuen saaminen muilta vastaavassa tilanteessa olevilta on.
Vertaistukiohjaajien sitoutumista lisää palautteen saaminen omasta työstä. On tärkeä kannustaa heitä
jatkuvasti ja korostaa miten tärkeää ja arvokasta työtä he tekevät.
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Ryhmien suunnittelu
Suunnittelun aluksi on laadittava vertaistukitoimintaa koskeva budjetti. Tukiverkossa lapsille on joka
kerran aluksi tarjottu pientä naposteltavaa: perunalastuja, popcornia, karamelleja jne. Vastaanottokeskuksesta voi kysyä piirustus- ja askartelutarvikkeita. Tarvittaessa myös niitä varten on hyvä varata
jonkin verran rahaa. Kauempana koulua käyvillä turvapaikanhakijanuorilla on yleensä henkilökohtainen matkakortti käytössään, jolloin matkustamisesta vastaanottokeskuksen sijaintikunnan alueella
ei kerry kustannuksia. Tästä huolimatta myös heidän matkoistaan saattaa aiheutua jonkin verran
menoja.
Tukiverkossa ohjaajille on maksettu 17 €:n tuntipalkkio ja matkakulut halvimman kulkuvälineen
mukaan. Palkkiokulujen kattamiseen voidaan hakea toiminta-avustuksia eri tahoilta kuten kunnilta,
säätiöiltä, järjestöiltä tai seurakunnilta. Pieni palkkio saattaa sitouttaa ohjaajia toimintaan, mutta
vertaistukitoimintaa toteutetaan usein täysin vapaaehtoisesti. Ohjaajille ei tule aiheutua toimintaan
osallistumisesta kuluja. Tämän vuoksi heille yleensä korvataan mahdolliset matkakulut. Tukiverkossa
ohjaajien matkoja varten on hankittu yhteinen matkakortti, jonka käytöstä aiheutuu vähemmän
kuluja kuin kertalippuja ostamalla.
Seuraava budjettiesimerkki kertoo vapaaehtoisvoimin toteutuneesta neljän tunnin pituisesta vertaisryhmäkerrasta. Toimintaan osallistui 14 nuorta ja 2 vertaistukiohjaajaa. Ryhmän aikana nuoret kertoivat tarinoita vertaistukiohjaajille sadutusmenetelmän avulla.

Satuja & tarinoita
Kahden ohjaajan matkakulut		
13,30 €
Ruokaostokset				20,00 €
Yhteensä					33,30 €

Tukiverkossa vertaistukiryhmien toimintakulut ovat olleet suhteellisen pienet toimintaa pääsylippu- ja
tuotelahjoituksin tukeneiden yhteistyökumppanien ansiosta. Suurimmat kulut ovat johtuneet ohjaajien matkakuluista vastaanottokeskuksiin. Myös heidän perehdyttämis- ja työnohjaustapaamisista on
aiheutunut jonkin verran kuluja kouluttajapalkkioiden ja tapaamisissa tarjottavien ruokien muodossa.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vastaanottokeskuksen kanssa on sovittava missä tilassa toimintaa toteutetaan ja milloin toiminta aloitetaan. Kannattaa selvittää jo aluksi löytyykö omalta paikkakunnalta yhdistystä tai vastaavaa tahoa tai
esimerkiksi koulun liikuntasalia, jonka voi saada käyttöön ilmaiseksi esimerkiksi kerran kuukaudessa.
Toiminnassa kannattaa hyödyntää kaikkia mahdollisia paikkakunnan tarjoamia mahdollisuuksia.
Monet opiskelijat etsivät paikkoja, joissa voivat suorittaa projektitöitään. Tukiverkossa sosiaalialan
opiskelijat ovat toteuttaneet muutaman ryhmäkerran mittaisia taide- ja liikuntaprojekteja turvapaikanhakijalasten iloksi. Mukana toiminnassa on ollut myös kaksi eläkeläistä. Toinen heistä on vapaaehtoisena mukana ruokaryhmissä, toinen on pitänyt nuorille taidepiiriä.
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Kun toiminta käynnistyy, on tärkeää että jokainen ryhmäkerta raportoidaan. Tukiverkossa käytössä
ollut raporttilomake löytyy liitteestä 4. Raportointi auttaa ohjaajaa arvioimaan omaa työtään ja kehittämään toimintaa eteenpäin. Se myös pitää järjestävän tahon ajan tasalla.
Yhteisen toimintatavan ja pelisääntöjen löytymiseen vastaanottokeskuksen työntekijöiden ja vertaistukiohjaajien välillä saattaa mennä aikaa. Työntekijät toivoivat alkuun Tukiverkolta selkeämpää suunnitelmallisuutta ja sekä lasten että työntekijöiden toiveiden parempaa huomioimista.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Työntekijöiden ehdotuksesta Tukiverkossa on ryhdytty kyselemään nuorilta säännöllisesti heidän toiveitaan. Vuoden alussa, loppukeväästä ja alkusyksystä käydään yhteinen 3-4 hengen palaveri, jossa
suunnitellaan toimintaa noin neljäksi kuukaudeksi eteenpäin. Nuoria varten laaditaan kuukausiohjelma, johon on merkitty suomeksi ja englanniksi päivämäärä, kokoontumiskerran teema ja kelloaika.
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4.2

Tuen antamisen muodot
ertaistukea voidaan toteuttaa pakolaisten vastaanottokeskuksissa ja yksintulleiden turvapaikanhakijalasten asumisyksilöissä monin tavoin. Vertaistukea on mahdollista antaa monin eri tavoin.
Sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjatuissa suljetuissa keskusteluryhmissä, toiminnallisissa avoimissa
ryhmissä, kahdenkeskisissä keskusteluissa vastaanottokeskuksessa tai vaikkapa retken tai leirin yhteydessä.

Vertaistuen muodot
∙ Vertaistukiryhmä
∙ Tapahtumat, retket ja leirit
∙ Yksilökeskustelu

Vertaistukiryhmä
Tukiverkossa on sovellettu Suomen Pakolaisavun vertaisryhmämallia, jossa ryhmänvetäjinä toimii
maahanmuuttajataustaisia vertaistukiohjaajia, jotka ovat itse käyneet lävitse tai ovat pitkällä kotoutumisprosessissaan. Omalla äidinkielellä tapahtuva keskustelu on toiminnassa keskeistä. Vertaisryhmätoiminta on tavoitteellista ja se lähtee aina turvapaikanhakijalasten ja -nuorten tarpeista.
Tukiverkossa ryhmät ovat kokoontuneet kerran viikossa neljä tuntia kerrallaan. Mallista on tukea lapsille, mikäli ryhmä kokoontuu säännöllisesti ilman katkoksia ympäri vuoden ja jokaista ryhmäkertaa
varten on varattu riittävästi aikaa. Ryhmän sisällä on järjestetty ajoittain myös pienryhmätoimintaa,
johon on osallistunut 3–6 saman äidinkielen omaavaa nuorta. Paikalla olevien vertaistukiohjaajien
määrä ja heidän osaamansa kielet ovat vaikuttaneet siihen, onko pienryhmätoimintaa pystytty järjestämään.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Suljetuissa keskusteluryhmissä kerrotaan yleensä vuorotellen omista kokemuksista. Ryhmiin sitoudutaan tietyksi ajaksi. Osallistujilta edellytetään aktiivista kuuntelua ja kykyä keskittyä kuuntelemaan
toisten puhetta. Suljettuja keskusteluryhmiä kannattaa kokeilla, jos niille vaikuttaa olevan tarvetta.
Ryhmän voi perustaa vain osalle lapsia tai nuoria. Esimerkiksi oma ryhmä arabiankielisiä teinityttöjä
varten voisi olla toimiva idea.
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Avoin ryhmä poikkeaa suljetusta siinä, että sen toimintaan voi tulla mukaan ja lähteä pois kesken
kokoontumiskerran. Se ei vaadi samalla tavalla sitoutumista kuin suljettu ryhmä. Tukiverkossa on
päädytty pitämään suljettujen ryhmien sijaan avoimia ryhmiä siksi, että nuorelle saattaa tulla menoa
ryhmän aikana, minkä vuoksi hän ei pysty olemaan mukana koko aikaa. Yksin tulevat alaikäiset
turvapaikanhakijalapset tapaavat usein ilta-aikaan omia edustajiaan, vanhempansa kanssa tulleella
lapsella taas voi olla velvoitteita perhettään kohtaan. Myös vastaanottokeskuksille tyypillinen jatkuva
muuttoliike tekee pysyvien suljettujen ryhmien toteuttamisen vaikeaksi.
Turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kohdalla myös pitkään paikallaan pysyminen saattaa olla haastavaa. He eivät välttämättä pysty ikänsä ja vointinsa vuoksi keskittymään pitkiksi ajoiksi ja istumaan
kauan aikaa paikoillaan. Lapsi tai nuori saattaa myös oireilla pahaa oloaan, minkä vuoksi suljetun
ryhmän sijaan avoin toiminnallinen ryhmä sopii heille usein paremmin.

Toiminnalliset menetelmät
∙ Ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia
∙ Saavat aikaan tunneyhteyden
∙ Auttavat keskittymään
∙ Helpottavat löytämään väyliä tunteiden ja kokemusten ilmaisemiseen
∙ Luovat selviytymiskeinoja

Yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus kannustavat nuoria ilmaisemaan itseään heille luontaisella
tavalla. Se myös lisää lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Asioiden näkyväksi tekeminen ja visualisoiminen lapsilähtöisten toiminnallisten menetelmien avulla auttaa tulemaan tietoiseksi omista
mietteistä ja tunteista. Lukuun 5 Lisätietoa ja kirjallisuutta on koottu internet-sivustoja, joilta löytyy
esimerkkejä näiden menetelmien käytöstä.
Yksi varteenotettava toiminnallinen narratiivinen menetelmä on sadutus, jossa uusi tarina syntyy
kertojan ja saduttajan välillä. Menetelmä on osoittautunut sopivan kenelle vaan iästä ja kulttuurista
riippumatta. Eniten sitä on käytetty lasten kanssa, mutta myös nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa.

Koulu eka päivä
Ensimmäinen päivä kun menin kouluun Suomessa. Olin ainoa joka puhui daria. Kaverini kans olin puhumassa
englanniksi. Edessämme kulki kaks tyttöö. Olivat tosi kauniita. Sanoin kaverilleni, että ”Wau! Bravo! Nice!”
Molemmat käänsivät meitä kohti ja sanoivat: ”Mitä?” Toistin samat sanat: ”Wau! Bravo! Nice!” He vaan
jatkasivat matkaansa. Sen jälkeen ain kun nähdään toisiamme hymyilemme, mutta emme ole vieläkään
kavereita. Lähitulevaisuudessa se tulee tapahtumaan.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Jenab, Afganistan, 16 v, kerrottu dariksi

Sadutus poikkeaa sadunkerronnasta siinä, että kertojan kertoessa tarinaa kuuntelija kirjaa tarinan
sellaisenaan ja lukee sen kertojalle, jotta tämä voi tehdä korjauksia, mikäli haluaa. Tukiverkossa vertaistukiohjaajat ovat toimineet saduttajina. Koska he eivät ole ammattitulkkeja, heidän tekemänsä
käännökset eivät vastaa sanatarkasti nuoret kertomia tarinoita. Myös kriisin hetkellä on hyvä saduttaa,
kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutus kutsuu puhumaan, kohtaamaan.

Kaksi mummoa
Ne molemmat itki. Toiset kysy toiselle: ”Mitä sulle tapahtu?” Halimo sanoi: ”Mitä sinä itket?” Sitten Aischa
sanoi: ”Minun ensimmäinen poika on kuollut!” Aischa kysyi: ”Halimo, miksi sinä itket tänään?” ... koska ne
molemmat itki. Hän sanoi: ”Minun ensimmäinen poika hukutti tänään yksi kengät.” Sitten toi sanoi: ”Miksi sinä
itket? Hukutti kengät! Minun ensimmäinen poika on kuollut. Tämä on pieni asia. Se ei ole sama asia.”
Farah, Somalia, 15 v, kerrottu somaliaksi
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Tapahtumat, retket ja leirit
Vertaistukiryhmien toiminnallisuutta lisäävät erilaiset tapahtumat, retket ja leirit. Ne tuovat vaihtelua
turvapaikanhakijalasten elämään ja tarjoavat mahdollisuuden hauskaan yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Joskus ne mahdollistavat myös tutustumisen suomalaisiin ikätovereihin. Erityisesti koululomien
aikaan nuoret kaipaavat tekemistä ja hauskanpitoa. Tapahtumien, retkien ja leirien järjestäminen ei
ole välttämätöntä. Turvapaikanhakijalapset saavat vertaistukiohjaajilta apua ilman niitäkin.
Mikäli lapsia jossain välissä halutaan ilahduttaa ylimääräisillä toiminnoilla, voidaan heidän kanssaan
esimerkiksi juhlia kansallisia tai uskonnollisia juhlapäiviä tai lasten syntymäpäiviä. Ohjelmassa voi olla
vaikkapa juhlatilan koristelua, musiikkia, herkuttelua tai juhlan aiheeseen liittyvää ruokatarjoilua. Ilman
sen suurempia investointeja voidaan tehdä tutustumiskäynti paikalliseen nuorisotaloon tai kirjastoon,
uimaretki läheisellä uimarannalle tai -halliin tai pyöräretki lähistöllä sijaitsevaan turistinähtävyyteen.
Internetistä kannattaa selvittää millaista ilmaistoimintaa oma kunta ja naapurikunnat järjestävät lapsille esimerkiksi koululomien aikana. Moniin museoihin pääsee tiettyinä päivinä ilmaiseksi sisään ja
alaikäisille järjestetään ilmaiskonsertteja. Paikallisjärjestöt järjestävät usein tempauksia, joihin ei ole
sisäänpääsymaksua.
Mahdollisuuksia on yleensä monia, jos vain on aikaa selvittää millaista toimintaa lähialueelta löytyy.
Myös omasta tuttavapiiristä voi löytyä ihmisiä, jotka pystyvät tarjoamaan esim. maatila- tai ratsastustallikäynnin tai auttamaan omilla suhteillaan ilmaislippujen hankinnassa. Nuoria kiinnostavat usein
myös erilaiset urheilutapahtumat kuten jalkapallo-ottelut, elokuvissa ja huvipuistossa käynnit sekä
konsertit. Aina kannattaa kysyä ilmaislippuja joko suoraan tai suhdeverkostojen avulla. Paikallinen
ruokakauppa ja tukkuliike saattaa antaa tuotelahjoituksena esimerkiksi retken tai grilli-illan eväsruoat
ja -juomat.
Seuraava budjettiesimerkki kuvaa retkeä, johon saatiin sisäänpääsyliput lahjoituksena suhdeverkoston
avulla. Retkellä oli mukana kahdeksan lasta. Kolmen vertaistukiohjaajan lisäksi mukaan lähti kaksi
vastaanottokeskuksen työntekijää. Keskus huolehtii lasten paikalle tuomisesta ja takaisin viemisestä.
Lapsille ja aikuisille tarjottiin välipala retken aikana. Tätä varten pyydettiin etukäteen tarjous Heurekan
ravintolasta.
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Heureka-retki
Kolmen ohjaajan matkakulut		
21,30 €
Ravintolaostokset 				60,00 €
Yhteensä 				81,30 €

Leirejä suunniteltaessa kannattaa verkostoitua paikkakunnalla tai lähistöllä leiritoimintaa toteuttavien
järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Partiopiireillä, seurakunnilla, uskonnollisilla yhteisöillä ja yhdistysten
valtakunnallisilla kattojärjestöillä on käytössään leirikeskuksia ympäri Suomea. Etenkin monikulttuurisuustyöstä kiinnostuneet tahot voivat hyvinkin innostua yhteisestä leiristä. Sopivien yhteistyötahojen
löytämisen avulla leirikustannukset voidaan jakaa. Kannattaa kysyä myös paikallisilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä, kuten Rotareilta ja Lionseilta voisivatko he tukea esimerkiksi huvipuistoretkeä tai leiriä.
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Yksilökeskustelu
Vertaistukitoimintaan kuuluu myös vertaistukiohjaajan lapselle antama henkilökohtainen tuki yksilökeskustelun muodossa. Yhteisistä keskustelutuokioista voidaan sopia etukäteen tai niihin voidaan
päätyä spontaanisti esimerkiksi vertaistukiryhmän kokoontumisen aikana tai retken tai leirin yhteydessä. Yleensä aina löytyy jokin rauhallinen kolkka tai nurkkaus mihin lapsi voi vertaistukiohjaajan
kanssa vetäytyä keskustelemaan.

Turvapaikanhakijanuori
"Meillä on [vertaistukiohjaajien] kanssa jonkinlainen yhteys. Meillä ei ole sitä työntekijöiden kanssa täällä. Joten
kun me haluamme puhua jostakin erityisestä, niin me odotamme [vertaistukiohjaajia] puhuaksemme mitä
ongelmia meillä on."
Vertaistukiohjaaja
"Emme voi auttaa lapsia esimerkiksi silloin kun he saavat negatiivisen päätöksen. Mitä voisimme tehdä heidän
viranomaistensa kanssa? Mutta me voimme tukea henkisesti."

Yksilökeskustelut ovat henkilöohjausta, joissa yleensä käydään lävitse lapsen itse ottamia asioita.
Usein näissä kohtaamisissa on kyse henkilökohtaisista asioista, joita ei haluta jakaa muiden asukkaiden tai työntekijöiden kanssa. Yksilökeskustelutilanteet sallivat asioiden syvällisemmän käsittelyn kuin
mihin vertaistukiryhmissä yleensä on mahdollista. Henkilökohtainen tukitilanne voi olla myös keino
hiljaiselle ja aralle lapselle saada äänensä kuuluviin. Tärkeää on pyrkiä tekemään kohtaamisesta mahdollisimman kiireetön. Nuorille on usein tärkeää tietää, milloin keskustelua voidaan jatkaa. Vertaistukiohjaajan onkin osattava kertoa, milloin hän on seuraavan kerran tulossa vastaanottokeskukseen.

4.3

Ryhmäkertaan valmistautuminen
ja ryhmäkerran arviointi

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaistukiryhmien järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. Seuraavassa Tukiverkon
vertaistukiohjaaja kertoo yhden kokoontumiskerran tarinan alkuvalmisteluineen ja loppuarviointeineen.
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Vertaistukiryhmän kulku ohjaajan näkökulmasta
Ryhmäkertaan valmistautuminen
Suunnittelemme ryhmäkertojen ohjelmat yhdessä etukäteen. Yritän keskittyä tämänpäiväiseen aamusta alkaen.
Tästä tulee paras kerta koskaan. Päällimmäisenä tunteena on, että ”lapset ovat minun kansaani”. Rukoilen, että
pystyn voittamaan heidän sydämensä ja mielensä puolelleni.
Aamulla kirjoitan joitakin keskusteluaiheita paperille. Ne ovat aiheita omasta kokemusmaailmastani. Tunnen
tämä maan ja sen mahdollisuudet: koulutus- ja yhteiskuntajärjestelmän. Iltapäivän ryhmässä voin valita joitakin
aiheistani, keskustella niistä nuorten kanssa ja pohtia esimerkiksi mikä on tuonut minut ja heidät Suomeen.
Klo 11 käyn lävitse koko päivän ohjelman. Olen rahankäyttäjä, ryhmästä tänään vastaava vertaistukiohjaaja.
Rahankäyttäjä on vanhin tai eniten ryhmissä mukana ollut ohjaaja. Hän hoitaa kuitit, ostaa junaliput, leimaa ne
ja jakaa lomakkeet muille vertaistukiohjaajille.
Mietin onko kaikki ok? Ovatko kaikki tarvikkeet mukana? Tarkistan keitä ohjaajia on tulossa ja mitä papereita otan
mukaan. Laitan nimilistan, päivä- ja tuntiraportit laukkuun. Varmistan, että puhelimeni on päällä. Mietin paljonko
tarvitsen rahaa ostoksiin. Pohdin myös millaisia mahdollisia kysymyksiä nuorilla tänään on ja osaanko vastata niihin.
Ymmärtävätkö he, että emme ole viranomaisia?
Kello 14.20 tapaan muut ohjaajat asemalla. Kello 14.32 lähtee juna. Meidän on oltava ajoissa paikalla ja vielä
oikealla raiteella. Toivottavasti kukaan ei ole myöhässä. Jos jotakin ohjaajaa ei näy, niin soitan hänelle. Emme voi
odottaa myöhästynyttä.
Matkalla kerrotaan kuulumiset, puhutaan tulevasta ryhmäkerrasta, sovitaan yhteisistä toimintatavoista, mietitään keitä lapsia pitää erityisesti huomioida sekä päätetään kuka hoitaa nimien keruun. Koko matkan ajan
perehdytän uusia ohjaajia ja opiskelijoita. Kerron muun muassa ostosten teosta, matkakortin käytöstä ja muovipussien kierrätyksestä. Keskustelu muiden ohjaajien kanssa ja yhteinen valmistautuminen rauhoittaa mieleni ja
tekee onnelliseksi. Junamatka kestää 45 minuuttia.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Soitan junasta ryhmäkotiin ja sovin, tulevatko he meitä vastaan asemalle vai ruokakaupalle. Ostamme kaupasta
pientä naposteltavaa nuorille. On tärkeää tuoda mukana joitakin herkkuja ja juomia. Nuoret ajattelevat, että
me olemme heidän kansaansa, heidän perhettään jotka auttavat ulos vaikeuksista. Teemme ruokaostokset aina
yhdessä toisten ohjaajien kanssa. Päätämme yhdessä mitä ostamme. Hankimme sitä mistä kaikki tykkäävät:
esimerkiksi chipsejä, popcorneja, keksejä, muttei sianlihaa. Kerran kuussa on ruokaryhmä. Sitä varten ostokset
hankitaan jo etukäteen Helsingistä.
Automatkalla istun etupenkillä ja keskustelen kuljettajan kanssa. Kyselen lasten ja ohjaajien kuulumisia. Pelko,
etteivät nuoret olisikaan paikalla, väistyy. Ennen perille pääsyä rauhoitan itseni, keskityn nuorten tapaamiseen ja
avaan mieleni heille. Mitä useammin ryhmää ohjaa, sitä nopeammin saa itsensä rauhoittumaan.

Alaikäisyksikössä
Lapset odottavat pihalla ja ikkunoissa. Kun painan ovikelloa, he näkevät meidät valvontakamerassa. Sisällä olijat
ryntäävät ovelle. He ovat niin iloisia. ”Kaipasin sinua! Niin pitkään aikaan emme ole nähneet sinua! Kuinka
voit?” Nuorten näkeminen saa aikaan mukavan tunteen. Meidät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Halauksia, vitsin kerrontaa, lähelle tuloa. On tärkeä tervehtiä kaikki heti, face to face, yksitellen ja hymyillen. Halaamme
kaikki nuoret ja tervehdimme työntekijät.
Kyselemme vuorossa olijoilta, kuinka lapset voivat ja keitä on paikalla. Jätämme henkilökohtaisen omaisuutemme toimistoon varmuuden vuoksi. Turha herättää kiusausta nuorissa. Jos joku lapsista on omassa huoneessaan, haemme hänet muiden joukkoon. Joskus nuoria täytyy suostutella mukaan. Joskus heidän paikalle tulonsa
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kestää. Osa nuorista on tultuamme vielä koulussa. Luomme kontakteja, keskustelemme yksitellen ja pienryhmissä niiden kanssa, jotka ovat paikalla. Katsomme yhdessä TV:tä ja pelaamme biljardia. Jos joku nuorista näyttää surulliselta, kysyn häneltä syytä siihen ja yritän jutella asiasta. Heillä on niin paljon kokemusta, 17-vuotias on
nähnyt yhtä paljon kuin moni 40-vuotias.
Kerromme nuorille heti iltapäivän ohjelman. Kuukauden ohjelma on ryhmäkodin seinällä, mutta puhumme
kuitenkin siitä mitä tänään tapahtuu. Kun kaikki nuoret ovat tulleet koulusta, sovimme päivän kulusta yhdessä.
Mietimme, kuka menee pelaamaan jalkapalloa, kuka osallistuu mahdolliseen ruokaryhmään, ketkä tulevat
mukaan somalin- ja arabiankielisten tyttöjen keskusteluryhmään. Nuoret valikoituvat ryhmiin oman äidinkielensä
ja paikalla olevien vertaistukiohjaajien perusteella. Nuoret ehkä haluavat tehdä jotain muuta, mitä olemme aiemmin suunnitelleet. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme heidän toiveitaan.
Ryhmissä kyselemme ensimmäiseksi, miten koulussa menee ja miten elämä sujuu. Puhumme henkilökohtaisista
asioista, kuten siitä millaisia mahdollisia sairauksia perheenjäsenillämme, sisaruksillamme tai muilla sukulaisilla
on. Puhumme esimerkiksi koulun käynnistä Suomessa ja sen hyödyistä. Kaikki kuuntelevat, ymmärtävät ja tekevät vertailuja omaan maahansa. Tulkkaamme puhetta eri kielille, niin että kaikki ymmärtävät ohjeet tai mistä on
puhe. Usein täytyy muistuttaa myös säännöistä: esimerkiksi alle 16-vuotiaat eivät voi käydä kuntosalilla tai juoda
energiajuomia.
On tärkeää kertoa nuorille, mistä toiminnan rahoitus tulee. Kertomalla rahoituksesta saamme heidän luottamuksensa. Luottamuksellisuus merkitsee heille paljon. Säännölliset viikoittaiset tapaamiset vastaanottokeskuksessa ovat tärkeitä. Ne mahdollistavat uudenlaisen tunnekokemuksen. ”Jotkut todella haluavat vierailla joka
viikko meidän luona.” Nuoret ovat sitoutuneita tulemaan mukaan ryhmiin, sillä käyntimme on heille mieluista.
Rakastan vertaistukiohjaajan työtäni. Voin vaikuttaa nuorten elämään ja myös he vaikuttavat omaani. Toiminta
saa aikaan muutoksia.
Ohjaan ryhmien aikana myös uusia vertaistukiohjaajia ja opiskelijoita. Lapsilla on illallinen klo 17. Sen jälkeen
syömme yhdessä jälkiruuaksi mukana tuomiamme herkkuja. Ruokaillessa juttelemme vapaasti, vaihdamme keskenämme mielipiteitä ja kerromme vitsejä. Ryhmäkertoihin sisältyy paljon naurua, mutta myös itkua, kaipuuta ja
huolta. Aktiivista ryhmätoimintaa on sekä ennen ruokaa että sen jälkeen. Nuoret ovat nuoria, ohjelma ei saa olla
liian tiivis. Ryhmien lisäksi nuorilla on mahdollisuus myös yksilönohjaukseen. On mukavaa rauhassa keskustella
kahdestaan nuoren kanssa. Koko kehoni on keskustelussa mukana.
Päivän lopuksi pyydämme lapsilta nimet osallistujalistaan. Kyselemme pitivätkö he ryhmäkerrasta ja mitä mieltä
he olivat tämän päivän keskusteluista. Oliko niistä heille oikeasti hyötyä? Tiedustelemme myös nuoren loppuviikon suunnitelmista. Kättelemme ja halaamme jokaisen nuoren ja toivotamme hyvää loppuviikkoa. Kerromme
myös, mitä ensi kerralla tapahtuu ja ketkä ohjaajat ovat tulossa. Nuoret usein ilmoittavat haluavansa samat
ohjaajat kuin tänään.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Ryhmän jälkeen
Jos kotimatkalle lähtiessä kehoni tuntuu hyvältä ja minulla on rento olo, olen todennäköisesti saanut ryhmäkerran aikana jotakin hyvää aikaan. Käymme junassa yhdessä läpi iltapäivän tapahtumat. Pohdimme miten ryhmäkerta sujui ja menikö kaikki suunnitelmien mukaan. Mietimme niin positiivisia kuin negatiivisiakin puolia sekä
meidän ohjaajien heikkouksia ja vahvuuksia. Muistutan tarvittaessa vaitiolovelvollisuudesta ja siitä, ettei nimiä
mainita. Pohdimme yhdessä myös nuorten ja työntekijöiden tuen tarpeita, annamme palautetta toisillemme ja
suunnittelemme seuraavaa ryhmäkertaa tai retkeä. Tapahtumien purku auttaa saamaan asiat pois sydämeltä ja
helpottaa oloa. Lopuksi rentoudumme ja vitsailemme. Ennen perille pääsyä kirjoitamme päiväraportin ja korjaamme toistemme suomenkielen virheitä. Sovimme myös kuka vie nimilistan, raportit, matkakortin, ostoskuitin
ja ylimääräiset rahat yhdistyksen toimistolle. Asemalla halaamme toisiamme ja sanomme näkemiin.

Tarina on koottu kolmen vertaistukiohjaajan kertomuksen pohjalta.
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Vertaistukitoiminnan arviointi
Toiminnasta on tärkeää kerätä arviointitietoa, sillä se auttaa kehittämään toimintaa parempaan suuntaan. Vertaisohjaustoiminnan arviointi voi olla monen tasoista. Ohjaajien kannattaa keskustella keskenään jokaisen ryhmäkerran jälkeen, miten se sujui. Tukiverkossa käytössä ollut raporttilomake löytyy
liitteestä 4. Raportointi auttaa ohjaajaa arvioimaan omaa työtään ja kehittämään toimintaa eteenpäin.
Se myös pitää järjestävän tahon ajan tasalla.
Myös turvapaikanhakijalapsilta ja -nuorilta on tärkeä kysyä palautetta suullisesti jokaisen ryhmäkerran
aikana ja esimerkiksi kerran vuodessa kirjallisesti tai muilla keinoin käyttämällä apuna vaikkapa jotakin lapsilähtöistä menetelmää. Vastaanottokeskuksen työntekijöiltä voi pyytää palautetta aika ajoin
esimerkiksi kirjallisen kyselylomakkeen avulla. Ohjaajatapaamisissa on varattava riittävästi aikaa niin
lapsilta, ohjaajilta kuin työntekijöiltäkin saadun arviointitiedon jakamiseen ja käsittelemiseen.

Miksi ohjaajien pitää raportoida ryhmistä?
∙ Auttaa ohjaajaa arvioimaan omaa työtään
∙ Auttaa kehittämään ryhmää
∙ Pitää järjestävän tahon ajan tasalla
∙ Mahdollistaa kulujen seurannan
∙ Järjestävä taho on vastuussa ryhmästä

4.4

Ohjaajien erilaiset roolit
Vertaistukiohjaajien tavoitteena on lisätä turvapaikanhakijalasten hyvinvointia, mutta heidän antamaansa tukea ei tule verrata ammattimaiseen apuun. Heiltä ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan
koulutusta tai työkokemusta, eikä heidän tule myöskään toimia ammattilaisen roolissa.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Tukiverkosta tehdyssä tutkimuksesta (Valtonen 2014) selviää, että hankkeessa mukana olevat vertaistukiohjaajat ovat tarjonneet ystävinä vaihtelua ryhmäkodin rutiineihin ja mahdollisuuden uskoutua
omissa asioissa. He ovat ottaneet myös perheenjäsenen kaltaisia rooleja. Toisinaan he ovat toimineet lasten asiamiehinä ja opastaneet heitä toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän lisäksi
he ovat olleet tärkeitä roolimalleja Suomeen sopeutuneina ihmisinä, jotka ovat itse aikanaan olleet
pakolaisia.
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Ystävinä vertaistukiohjaaja ja turvapaikanhakijanuoret voivat pitää hauskaa, käydä eri paikoissa, jakaa
tärkeitä ja luottamuksellisia ajatuksia ja tunteita tai vain olla, "hengailla" yhdessä. Vastaanottokeskusasumiselle on ominaista eristyneisyyden tunne ja yksitoikkoisuus. Vertaistukiohjaajien tarjoamat
viikoittaiset tauot tuovat kaivattua vaihtelua normaaliin arkielämään.
Jos toinen nimetään perheenjäseneksi, merkitsee se yleensä syvempää tunneyhteyttä kuin ystävyys.
Tukiverkossa niin lapset kuin ohjaajatkin ovat kuvanneet toisiaan aika ajoin isiksi, äideiksi, veljiksi,
sisariksi, pojiksi tai tyttäriksi. Ohjaussuhteissa ei yleensä päästä yhtä lähelle jokaista lasta. Läheisyyden tunne on usein vahvempaa ja henkilökohtaisempaa vain osan lapsia kanssa. Tästä huolimatta
ohjaajien tulee pyrkiä kommunikoimaan tasapuolisesti jokaisen toiminnassa mukana olevan nuoren
kanssa. Kun keskukseen saapuu uusi lapsi, on tärkeää antaa hänelle erityishuomiota. Yhteinen kieli
usein edistää läheisyyden tunteen syntymistä.
Vertaistukiohjaajilla on mentoreina mahdollista tarjota lapsille tietoa ja opastusta suomalaisen yhteiskunnan tavoista ja tottumuksista sekä auttaa lapsia tarvittaessa suomen kielen sanojen opettelussa.
Ryhmäkeskusteluissa voidaan yhdessä pohtia vaikkapa Suomen ja lasten lähtömaiden kulttuurisia
tapoja, niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Ohjaajat saattavat huomaamattaan kohentaa lasten itsetuntoa
eri sosiaalisissa tilanteissa. Vertaistukiohjaajat voivat olla myös myönteisiä roolimalleja lapsille, esimerkkejä siitä miten kovalla työllä ja opiskelemalla on mahdollista kotoutua Suomeen ja pärjätä täällä.
Suomalaisen yhteiskunnan asiamiehen roolikuvaan kuuluu muun muassa vastata Suomessa elämiseen liittyviin kysymyksiin. Lapsille on hyvä kertoa, että heiltä tullaan jatkossa odottamaan lainkuuliaisuutta ja verojen maksamista. Monet lapsista tulevat maista, joissa korruptio on yleistä ja sosiaaliturva
heikkoa. Ohjaajat voivat selittää, miten asiat toimivat Suomessa, ja että verovaroja käytetään julkisiin
palveluihin kuten terveydenhuoltoon. Vertaistukiohjaajat voivat myös kertoa rasismikokemuksistaan
ja miten näistä tilanteista on mahdollista selviytyä ilman väkivaltaa.
Lapset saattavat kääntyä vertaistukiohjaajien puoleen myös kysyäkseen neuvoja turvapaikkamenettelyyn liittyvissä asioissa, vaikka tämä ei kuulu ohjaajien toimenkuvan. Yksintulleilla lapsilla on virallinen
edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että nuori saa kaiken tarvitsemansa tiedon turvapaikkaprosessista. Edustajat eivät kuitenkaan ole mukana lapsen arjessa vastaanottokeskuksessa, minkä
vuoksi ohjaajille saatetaan esittää menettelyyn liittyviä kysymyksiä. Ohjaajat eivät voi antaa oikeudellista neuvontaa, mutta he voivat muistuttaa lapsia heidän oikeuksistaan ja ohjata heitä puhumaan
asiasta edustajansa kanssa. Vertaistukiohjaajat voivat myös joissain tilanteissa toimia tulkkeina lasten
ja vastaanottokeskusten työntekijöiden välillä ja selvittää pieniä väärinkäsityksiä, etenkin silloin kun
henkilökunta ja lapset eivät puhu samaa kieltä.

Lasten tukiverkko: vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaistukiohjaajat voidaan eri rooliensa avulla nähdä asiantuntijoina, joilla on kokemusta pakolaisuudesta ja ulkomaalaisena elämisestä, mutta myös onnistuneesta kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapset voivat sekä samaistua ohjaajiin yhteisten kokemusten avulla että nähdä ohjaajissa
myös tärkeän esimerkin millaiselta heidän elämänsä joskus tulevaisuudessa voi näyttää.
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Suomen Pakolaisapu: Vertaisryhmätoiminnan opas
http://www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/kasvokkain/materiaalipankki.html
Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos THL: Piste tapaturmille! Työmenetelmiä
http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/lapset-ja-nuoret/nuoret/turvallisesti- mestoille/tyomenetelmia
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Tukiverkossa toimineet henkilöt
ja toimintaa tukeneet tahot
Palkatut työntekijät
Hankejohtaja Päivi Hieta (ent. Muma) 2012–2014
Minna Lähteenmäki, 2014–2015
Hankekoordinaattori Ala Saeed, 2012–2015

Vertaistukiohjaajat
Festus Abrah-Yebeah, Petros Alisafis, Majid Allahyari, Mirza Paula Antunes, Nageh Attallah,
Sami Omer Awla, Admiro Bunga, Parsa Cyrus, Guled Dahir Ali, Mahamed Mahamed Deeq Ahmed,
Rasoul Deghnan, Federico Ferrara, Mostafe Hagi, Iiro Huntus, Omer Isar, Mahadou Alpha Isiallo,
Barbosa Melo, Ali Amina Mohamed, Filsan Mohamed, Orock Ayuk Nyakpo, Adelia Pinto,
Rezai Mohamed Reza, Alexandre Riviello, Feriba Samadi ja Bawa Mohamed Sanoussi

Vapaaehtoiset
Onni Hart, Aila Jillmark, Arja Lindvall-Ristimäki ja Pirita Viljamaa
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Taloudellista tukea antaneet tahot
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
NNKY
Opintokeskus Visio
Microsoft
Laina.fi
Laura Valtonen

Muut toimintaa tukeneet tahot
Helsingin Jalkapallo Klubi HJK ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö (KVT)
Japanin suurlähetystö
Kartanon ratsastajat KARAT ry
Lastensuojelun keskusliitto
Sairaanhoitaja-lehti
Sibeliuspuiston Minigolf ry
Rakennusliitto
Kansan Raamattuseura
Tiedekeskus Heureka
Uudenmaan partiopiirin SCOUTTI 2-hanke

Suomen Pakolaisapu kiittää lämpimästi kaikkia toimintaa tukeneita!
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Ohjaajasopimus

VERTAISTUKIOHJAAJAN SOPIMUS
TUKIVERKKOHANKE 2012-2015

Sopimus allekirjoitetaan ennen ryhmän alkamista, 1kpl molemmille osapuolille
1. Sitoudun vertaistukiohjaaksi allekirjoituspäivästä 30.6.2015 asti.
2. Vertaisohjaajan peruskoulutuksen käyneen ohjaajan palkkio on 17 € /tunti. Tunteihin sisältyy vertaisryhmän ajan lisäksi 15 min valmistelua ja 15 min purkuaikaa. Palkkapäivä on 5. tai 20.päivä/
kuukausi. Poikkeuksista sovitaan erikseen.
3. Vertaisohjaajan palkkio päivä- tai yöleireiltä on 8,5 €/tunti. Palkkiota maksetaan korkeintaan 10:ltä
tunnilta / leiripäivä.
4. Matkakustannukset maksetaan erikseen edullisinta juna/bussilippua vastaan.
5. Ohjaaja pitää listaa ryhmään osallistujista osallistujalistalla, jossa on osallistujien omakätiset allekirjoitukset.
6. Ohjaaja toimittaa järjestävälle taholle joka ryhmän lopussa osallistujalistan, tuntiraportin, päiväraportit ja laskun matkakustannuksista. Palkkio maksetaan vain raportoidusta toiminnasta.
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7. Jos ryhmään ei tule ketään, ohjaaja odottaa puoli tuntia mahdollisia myöhästyneitä ja tiedottaa
asiasta joko Minna Lähteenmäelle tai Ala Saeedille. Sen jälkeen hän voi lähteä ja saa yhden tunnin
palkan.
8. Vertaisohjaajalla on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, ettei hän koskaan, ei edes ryhmän loppumisen jälkeen kerro ryhmäläisten asioita muille.
Ohjaajana sitoudun noudattamaan edellä mainittuja ohjeita.

Paikka

Aika

Vertaisohjaajan 					Tukiverkon hankejohtajan
allekirjoitus ja nimenselvennös 			
allekirjoitus ja nimenselvennös

Suomen Pakolaisapu
Kaikukatu 3, 4. kerros, 00530 HELSINKI FINLAND
Puhelin 09 696 2640 ∙ Faksi 09 876 4271
Y-tunnus: 0202243-0 ∙ Kotipaikka: Helsinki
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Esimerkkejä Tukiverkon
ohjaajatapaamisissa käytetyistä
toiminnallisista menetelmistä
Tukiverkon ensimmäisissä ohjaajatapaamisissa on käytetty esimerkiksi seuraavaa
tutustumisharjoitusta.
Piirrä pari ja tutustu
Osallistujat jaetaan pareiksi lukujen avulla esim. 1,2,3,4.. Sitten saman luvun saaneet henkilöt muodostavat
parin. Tämän jälkeen osallistujille jaetaan paperia ja kynät. Tavoitteena on piirtää toisen kuva omaan paperiin.
Piirtämisen jälkeen haastatellaan paria ja kysytään parilta kysymyksiä esimerkiksi: Mistä sinä pidät? Mitä harrastat? Vastauksia ei kirjoiteta paperille vaan ne pitää muistaa. Piirtämisen jälkeen muodostetaan yhteinen piiri,
jossa esitellään oma pari ja kerrotaan hänestä muille ryhmäläisille.

Turvapaikkaprosessia on käsitelty myös draaman keinoin. Harjoitus on auttanut ohjaajia
hahmottamaan rooliaan turvapaikkaprosessin keskellä elävän nuoren ohjaajana.
Turvapaikkaprosessin käsitelty draaman keinoin
Koulutettavat jaetaan kolmeen eri ryhmään. Jokaiselle ryhmälle annetaan aihe, josta he tekevät näytelmän.
Lopuksi ohjaajat esittävät näytelmät toisilleen.
"Luokaa näytelmä, jossa:
1. Raskaana oleva tyttö asuu vastaanottokeskuksessa ilman miestä ja ilman perhettä. Miten autatte tyttöä?
2. Kaksi tyttöä on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen. Miten autatte surun murtamia tyttöjä?
3. Vastaanottokeskukseen on saapunut uusi poika ilman vanhempia.
Poika ei puhu suomea eikä englantia. Hänen matkansa Suomeen on ollut raskas.
Miten autatte poikaa sopeutumaan?"
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Hyvinvointia on käsitellä muun muassa pienryhmätyöskentelyn avulla.
Osallistujat jaetaan ryhmiin, jossa pohditaan mitä tarkoittaa lapsen hyvinvointi.
Ensin keskustellaan ryhmissä, minkä jälkeen piirretään paperille ryhmäläisten mielikuva lapsen hyvinvoinnista.
Piirtämisen jälkeen, jokainen ryhmä kertoo oman kuvansa sisällön muille osallistujille.

Nuoruuden kehitysvaiheet on käyty lävitse pareittain seuraavien kysymysten avulla:
∙ Millainen oli sinun nuoruutesi?
∙ Mitä vanhemmat ja sukulaiset odottivat sinulta kun olit nuori?
∙ Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia nuorilla on kulttuurissasi/kotimaassasi?
∙ Miten nuoruus määritellään kulttuurissasi? Mitä vaiheita siihen liittyy?
∙ Miten suomalaiset nuoret mielestäsi eroavat kotimaasi/ lähtömaasi nuorista?
∙ Miten käsitykset nuoruudesta eroavat mielestäsi suomalaisesta kulttuurista?
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Ryhmäkerran raportointilomake

TUKIVERKON VERTAISRYHMÄN PÄIVÄRAPORTTI
Päivämäärä ja paikka
Ohjaajan nimi
Päivän aihe

OHJAAJAN OMA ARVIOINTI
Mikä onnistui?

Mikä ei mennyt hyvin?

Minkälainen ryhmähenki oli ryhmässä?

Tuliko esiin tuentarpeita tai ongelmia?
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Muuta

Kustannukset

Osallistujien ikä ja kieli

Paikka

Suomen Pakolaisapu
Kaikukatu 3, 4. kerros, 00530 HELSINKI FINLAND
Puhelin 09 696 2640 ∙ Faksi 09 876 4271
Y-tunnus: 0202243-0 ∙ Kotipaikka: Helsinki

Aika

