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Alkusanat
Maahanmuuttajanaisille ja muille haavoittuvina pidetyille ryh
mille järjestetään paljon kotoutumista tukevaa toimintaa. Mies
ten kotoutumisesta taas on Suomessa kirjoitettu vähän ja vain 
harvat maahanmuuttajatyötä tekevät ovat valinneet kohde
ryhmäkseen nimenomaan miehet tai pojat. Pärjäävätkö kaik
ki maahanmuuttajamiehet siis ilman tukea? 

Miesten kohtaamia haasteita uudessa maassa ovat muun mu
assa kielen oppiminen, uudessa kulttuurissa toimiminen ja työl
listyminen. Miesten kohdalla erityisesti työllistymisen merkitys 
korostuu usein. Perheellisen miehen selviäminen näistä haas
teista vaikuttaa koko perheen kotoutumiseen. Maahanmuut
to voi muuttaa myös perheiden sisäistä dynamiikkaa ja rooleja.  
Ryhmätoiminta on hyväksi havaittu tukimuoto näitä haasteita 
kohtaaville maahanmuuttajamiehille. 

Suomen Pakolaisavussa on järjestetty vertaisryhmiä maahan
muuttajille vuodesta 2001 alkaen. Vertaisryhmätoiminnan yti
messä on ajatus, ettei kukaan ole yksin kokemustensa kans
sa. Muiden kokemusten kuuleminen avaa uusia näkökulmia. 
Vuodesta 2009 olemme keskittyneet Turun seudulla erityisesti 
maahanmuuttajamiesten vertaisryhmien kehittämiseen. Olem
me havainneet, että miehet hyötyvät ryhmistä. He keskustele
vat mielellään ja etsivät ryhmästä konkreettisia ratkaisuja han
kaliin elämäntilanteisiin. Ryhmän voima on kannustanut miehiä 
opiskelemaan ja hakemaan töitä. Moni on saanut työpaikan, 
mikä on rohkaissut myös muita ryhmän jäseniä. 

Tämä julkaisu keskittyy niihin maahanmuuttajamiehiin, jotka 
syystä tai toisesta tarvitsevat kotoutumiseensa tukea. Julkai

sun puheenvuorojen kirjoittajat tekevät käytännön työtä maa
hanmuuttajamiesten ja poikien parissa. He esittelevät hyväksi 
koettuja käytäntöjä ja kokemuksia erilaisesta maahanmuuttaja
miehiä tukevasta työstä: vertaisryhmistä, harrastus ja kieliryh
mistä, tukihenkilötoiminnasta ja poikatyöstä. Puheenvuoroissa 
eritellään miesten ja poikien ryhmien erityispiirteitä. Käytännöl
liset vinkit auttavat sekä toiminnan suunnittelussa, käynnistämi
sessä että miesryhmien arjessa. Julkaisu on tarkoitettu monikult
tuurista työtä tekeville, miestyöhön, nuorisotyöntekijöille, sekä 
kaikille maahanmuuttajamiehiä työssään kohtaaville.

Toivomme julkaisun avaavan ikkunoita maahanmuuttajamies
ten ja poikien elämään sekä antavan käytännön työkaluja 
maahanmuuttajamiesten kanssa tehtävään työhön. Maahan
muuttajamiesten kotoutumisen tutkimiselle ja heille suunnatun 
toiminnan kehittämiselle on kokemustemme mukaan suuri tar
ve. Haluammekin rohkaista maahanmuuttajien parissa työsken
televiä miesryhmien järjestämiseen – ja miestoimintaa järjestäviä 
tahoja ottamaan toimintaan mukaan myös maahanmuuttajat!

Kiitämme lämpimästi puheenvuorojen kirjoittajia arvokkaiden 
kokemustensa jakamisesta ja kansikuvien miehiä kasvojensa 
lainaamisesta tärkeän työn hyväksi.

Helsingissä 30.3.2011 
Dlovan Muhammed ja Elina Halme 
Kasvokkaintoiminta 
Suomen Pakolaisapu
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Päästyäni  
sukulaisteni luo 
olin kotona
Afgaanimiehen tarina

Synnyin Afganistanissa noin 25 vuotta sitten. Äitini oli kotiäiti ja 
isäni apteekkari. Ensimmäiset lapsuusmuistoni liittyvät pakolaislei
riin Pakistanissa. Tuolla leirillä elin lapsuuteni. Siellä kävin koulua, 
leikin ensimmäiset leikkini ja sain ensimmäiset ystäväni. 

Suomeen lähdimme 13. joulukuuta 2008 perheenyhdistämisen 
kautta. Olimme odottaneet päätöstä turvaan pääsemisestä lähes 
kolme vuotta. Suomeen tuleminen oli outoa ja uutta, mutta samal
la jännittävää. En tiennyt maasta muuta kuin sen, mitä olin näh
nyt turvapaikan Suomesta saaneiden ystävieni minulle lähettämissä 
postikorteissa. Maa näytti niissä kesäisessä vihreydessään turvallisel
ta ja kauniilta.  

Kun lentokoneen ovi Helsingissä avattiin, edessäni avautui loput
toman lumen peittämä näkymä uudesta kotimaastani. Helsingistä 
matka jatkui Turkuun. Edes lumi ja kylmyys eivät lannistaneet mi
nua, sillä olin odottanut vaimoni, ystävieni ja sukulaisteni näkemis
tä loputtomalta tuntuneen ajan. Päästyäni heidän luokseen, hei
dän lämpöönsä, olin kotona. Uusi elämäni oli alkanut.

Suomessa vaimoni ja ystäväni ovat auttaneet minua pääsemään 
alkuun ja opettelemaan kieltä. Kielen oppiminen on ollut haasta
vaa ja aikaavievää. Myös työn löytäminen on ollut hankalaa. On 

surullista, että huolimatta halustani saada suomalaisia ystäviä, suo
malaiset ovat jääneet minulle etäisiksi, enkä oikein uskalla lähes
tyä heitä. He tuntuvat sisäänpäin kääntyneiltä ja vaikeilta lähestyä. 
Suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä oleva kuilu on minusta 
myös suuri syy rasismille ja ennakkoluuloille: me emme istu teela
sin ääreen keskustelemaan ja tutustumaan, vaan pysymme omissa 
leireissämme. Tämä on erityisen surullista siksi, että jos vain tutus
tuisimme toisiimme, huomaisimme, että olemme lopulta enem
män tai vähemmän samanlaisia. 

Tällä hetkellä olen kielikurssilla ja harrastan vapaaajallani krikettiä, 
joka on kotimaassani hyvin suosittua. Kun tartun krikettimailaan, 
se muistuttaa minua siitä siteestä, joka tulee aina olemaan minun 
ja kotimaani kulttuurin välillä. Myös rukoilun kautta tunnen oleva
ni yhteydessä kotimaani kulttuuriin sekä ikuiseen, ajan ja paikan ul
kopuolella olevaan todellisuuteen. Opiskelupäivinäkin rukoilen aina 
tauoilla.

Löysin Pakolaisavun vertaisryhmän afgaanitaustaisen vertaisoh
jaajan kautta. Ryhmä on ollut hyödyllinen, olen saanut sieltä voi
maa ja tietoa. Ryhmässä pohditaan ratkaisuja ongelmiin yhdessä 
ja vaihdetaan kokemuksia ratkaisuista tai niiden puutteesta. Ryh
mässä kannustetaan kaikkia sekä ottamaan vastuuta omasta elä
mästään että etsimään apua yhteiskunnalta tai läheisiltä ihmisiltä. 

Tulevaisuuden suhteen toiveeni on jatkaa opintoja ja valmistua jo
nain päivänä rakennusmieheksi tai mekaanikoksi. Ensin on kuiten
kin vietävä kieliopinnot loppuun, jotta pääsen toteuttamaan haavei
tani. Haasteista huolimatta näen tulevaisuuteni kaiken kaikkiaan 
valoisana.
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Työtä ja toivoa
Maahanmuuttajamiesten  
haasteita ja tarpeita 

Teemu Saarenpää ja Maiju Korpela

❱ Teemu Saarenpää ja Maiju Korpela käsittelevät 

maahanmuuttajamiesten kohtaamia haasteita  

ja kotoutumista edistäviä tekijöitä. Teemu Saa-

renpää on toiminut suomalaisena ohjaajaparina 

Kasvokkain- toiminnan afgaanimiesten ryhmässä 

vuosina 2010−11. Maiju Korpela toimii Kasvokkain-

toiminnan aluetyöntekijänä pääkaupunkiseudulla.  

Puheenvuoro perustuu myös maahanmuuttajien 

työllistymiskouluttajana sekä vertaisryhmän ohjaa-

jana toimineen Imad Kawanin kokemuksiin.  

Maahanmuuttajamiehet Suomessa ja tilastoissa
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuonna 2009 yhteensä 
117 445 ulkomailla syntynyttä mieshenkilöä. Heistä lähes kaksi kol
masosaa oli Euroopassa syntyneitä. Aasiassa syntyneitä oli 21 900, 
eli hieman alle viidesosa ulkomailla syntyneistä ja Afrikassa synty
neitä 12 696, eli noin kymmenesosa. Suurimmat maahanmuut
tajamiesten lähtömaat olivat entinen Neuvostoliitto sekä Venäjä 
(20713), Ruotsi (16 047)1 ja Viro (10 406). 

1 Luku sisältää myös Ruotsissa syntyneet suomalaiset.

Mistä syistä ulkomaalaiset miehet sitten saapuvat Suomeen? EU
kansalaisten muuttosyitä ei tilastoida, EU:n ulkopuolelta tulleiden 
keskeisimmät tulosyyt taas voi päätellä Maahanmuuttoviraston 
myöntämistä oleskeluluvista.2 Naisia ja miehiä ei tilastoida erikseen, 
mutta luvut antavat viitettä myös miesten tulosyistä. Vuosina 2006–
2009 oleskeluluvista noin 28 % myönnettiin perhesyiden perusteel
la, 24 % työn ja elinkeinon perusteella, 22 % opiskelun perusteella 
sekä 14 % ns. muista syistä – tähän ryhmään kuuluvat esimerkik
si italan erityisasiantuntijat, urheilijat sekä yliopistojen luennoitsijat. 
Humanitaarisesta syystä tulleet sekä heidän perheenyhdistämisen 
kautta tulleet perheenjäsenensä muodostavat 10 % myönnettyjen 
oleskelulupien kokonaismäärästä ja inkerinsuomalaiset ja muut syn
typerältään suomalaiset 2 %.3 

Erilaiset taustat ja syyt muuttoon vaikuttavat oman paikan löyty
miseen uudessa maassa. Maahantulosyyn on todettu vaikuttavan 
kotoutumiseen ja siihen liittyviin ongelmiin erityisesti oleskelun al
kuvaiheessa (Martikainen & Tiilikainen 2007). Kun Suomeen tule
misen syynä on parisuhde suomalaisen kanssa, tämä takaa miehelle 
automaattisen, joskin välillisen yhteyden yhteiskuntaan: suomalai
sessa yhteiskunnassa syntynyt ja kasvanut puoliso toimii yhteiskun
nallisena agenttina, joka hoitaa miehensä asioita ja antaa tälle näin 
tilaa ja aikaa kotoutua omaan tahtiinsa. Parisuhteen kautta Suo
meen tulevaa miestä pidetään myös helpommin ”yhtenä meistä” 
puolisonsa perheen kautta. Suomalaisnaisten ulkomaalaiset puo
lisot ovat useimmiten lähtöisin länsimaista, kuten Yhdysvalloista, 
Ruotsista tai Saksasta. (Heikkilä 2009.)

2 Oleskeluluvat eivät suoraan kerro tulijoiden määrää koska eri luvat uusi
taan eri väliajoin, useat kuitenkin vuosittain.

3 Maahanmuuttovirasto, 20062009 ja Tilastokeskus 2010. 
Turvapaikanhakijat ja pakolaiset.  
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#turvapaikanhakijat
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Se, millaisista olosuhteista ja mistä syystä maahanmuutto tapah
tuu, vaikuttaa myös maahanmuuttajan työllistymiseen Suomessa. 
Työn perässä saapuvat maahanmuuttajat, joiden lähtömaissa ele
tään rauhan aikaa ja keskimääräinen elintaso on hyvä, työllistyvät 
keskimäärin paremmin kuin maahanmuuttajat, jotka ovat olleet 
pakotettuja lähtemään kotimaistaan kriisien, sotien tai muun pa
kottavan hädän vuoksi (Heikkilä & Pikkarainen 2008, 78). Esimer
kiksi Intiasta Suomeen muuttavalla diplomiinsinöörillä voi olla työ
paikka viikko Suomeen saapumisen jälkeen. 

Tiettyä lähtömaata, kulttuurista taustaa tai muuttosyytä ei voi kui
tenkaan pitää automaattisena selityksenä siihen, miten muutta
ja uudessa maassa pärjää. Työn tai avioliiton perässä muuttaneel
la voi kaikesta huolimatta olla vaikeuksia sopeutua kulttuurisesti 
erilaiseen ympäristöön, tai pakolaisena saapunut voi mahdollisista 
traumaattisista kokemuksistaan huolimatta omaksua nopeasti uu
den maan tavat ja järjestelmän. Osa muuttajista saa asiansa järjes
tymään ja löytää oman paikkansa itsekseen, osa kaipaa kuitenkin 
sopeutumiseen enemmän tukea.

Mihin tukea tarvitaan?
Miten erityistukea tarvitsevat maahanmuuttajamiehet sitten voi
daan tunnistaa? Vaikka pakolaisuus ei itsessään johda sopeutumis
vaikeuksiin, pakolaisten lähtömaassaan ja pakomatkalla kokemat 
raskaat tilanteet voivat aiheuttaa erityistuen tarpeen. Moni on ko
kenut väkivaltaa, kidutusta sekä läheisten kuolemia.4 Pakolainen 
on myös usein joutunut sietämään pitkän ja epävarmuuden täyt
tämän odotusajan pakolaisleireillä tai vastaanottokeskuksissa Suo

4  Ks. esim. Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapai
kanhakija ja pakolaislasten ja nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen 
palvelujen tarpeestaan. 
http://www.hdl.fi/images/stories/liitteet/101459_HDLraportti_LR.pdf

messa tai muualla. Taustalla olevat traumaattiset kokemukset tai 
masennus voivat vaikeuttaa keskittymistä uuden kielen oppimi
seen ja työnhakuun. Levottomista oloista lähteneille luottamuksen 
syntyminen viranomaisia ja muita auttamaan pyrkiviä tahoja koh
taan voi sekin viedä aikaa. (Kokkonen 2006.)

Myös itse kotoutumisprosessiin liittyy psyykkisiä ja sosiaalisia stres
sitekijöitä, kuten epävarmuus tulevaisuudesta, jotka vaikeuttavat 
sopeutumista. Samoin syrjintä ja rasismikokemukset voivat vaikut
taa psyykkiseen terveyteen ja vaikeuttaa yksilön arjessa selviämis
tä aiheuttaen stressiä, masennusta ja turvattomuutta. (Sektoritut
kimuksen neuvottelukunta 2009, 72.)

Eräs käsittelyä vaativa asia voi olla uuden yhteiskunnan ja kult
tuurin erilaisuus. Joidenkin maahanmuuttajamiesten kohdalla 
haasteita luo miehen roolin muutos perheen sisällä. Monissa yh
teiskunnissa miehille ja naisille on perinteisesti annettu perhees
sä erilaiset roolit ja tehtävät. Maahanmuuttajien työllistymiskou
luttajana työskentelevän Imad Kawanin mukaan perheenjäsenten 
roolijako on monien hänen tapaamiensa maahanmuuttajamies
ten mielestä keskeinen kulttuuriero kotimaan ja Suomen välillä. 
Miesten kertoman mukaan heidän kotimaissaan ajatellaan miehel
lä olevan pääasiallinen vastuu huolehtia perheen toimeentulosta, 
turvallisuudesta ja suojelemisesta. Naisille taas on annettu tehtä
väksi kodin sisällä tapahtuvan toiminnan ylläpito ja huolehtiminen 
perheenjäsenistä. Miehet myös kuvaavat kotimaitaan yhteisökes
keisinä, mikä tarkoittaa, että perheenjäsenten elämää koskevissa 
päätöksissä ajatellaan ensisijaisesti koko perheen tai suvun etua. 
Suomessa puolestaan valtio puuttuu perheen elämään lainsäädän
nöllä ja sosiaalitoimin, jotka suosivat nimenomaan yksilön oikeuk
siksi määriteltyjä asioita. 

Monet Kawanin kohtaamat miehet ovat kokeneet haasteellisek
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si arvomaailmansa sovittamisen yhteen uuden kulttuurin kanssa. 
Miesten päätösvallan ja aseman kyseenalaistaminen sekä keskus
telu tasaarvosta saattavat aiheuttaa perheen sisäisen konfliktin. 
Kawanin kokemusten mukaan miesten roolin ja tehtävien nopea 
muutos lisää pelkoa ja epävarmuutta ja uhkaa pahimmillaan per
heen turvallisuudentunnetta. Seurauksena turvattomuudesta voi 
Kawanin mukaan olla, että perheessä kapinoidaan uutta yhteis
kuntaa vastaan korostamalla oman kulttuurin perinteisiä arvoja. 

Perheenisiä voi myös painaa huoli suhteesta lapsiin. Sosionomi 
Sami Quarabin lopputyöhönsä haastattelemat Suomessa elävät 
muslimimaahanmuuttajat esimerkiksi huolehtivat siitä, miltä itse 
näyttää oman jälkikasvun silmissä sekä miten siirtää oman kulttuu
rin parhaita käytäntöjä lapsilleen maassa, jossa valtakulttuuri ei ole 
islamiin perustuva (Ouarab 2010, 37). 

Myös taloudellisen tilanteen muutos voi tuntua raskaalta. Lähtö
maassa miehellä on saattanut olla vakaa taloudellinen asema, joka 
pyyhkiytyy muuttotilanteessa täysin pois. Miehen on aloitettava 
puhtaalta pöydältä maassa, joka ei välttämättä tunnusta hänen 
koulutustaan tai työkokemustaan. Viime vuosina maahanmuutta
jien työttömyysaste on ollut noin kolminkertainen kantaväestöön 
nähden. Syyskuun lopussa 2008 ulkomaalaisten keskimääräinen 
työttömyysaste oli 17,7 prosenttia. (Arajärvi 2009.)

Imad Kawani on työssään kohdannut monia miehiä, joiden on eri
tyisen vaikea suhtautua työttömyyteen, koska se on voimakas hä
peän aihe ja epäonnistumisen merkki. Työn tekeminen ja perheen 
toimeentulon varmistaminen tarkoittaa miehille paitsi vastuuta 
myös arvostusta perheen edessä: kyse on toimeentulon lisäksi kun
niaasiasta. Työttömyyden kokeminen, kotiin jääminen ja vastuun 
siirtäminen esimerkiksi yhteiskunnalle ja viranomaisille perheen 
toimeentulosta on monelle uutta ja raskasta. Kun miehen asema 

perheen talouden turvaajana tulee haastetuksi, saattaa se johtaa 
miehen kokemukseen auktoriteetin ja kunnioituksen häviämisestä. 
Mies voi kokea itsensä yleisestikin arvottomaksi vastaanottaneen 
maan hierarkiassa. Tällöin syrjäytymisriski kasvaa. (Pease 2009, 86.)

Oman elämäntilanteen järjestykseen saaminen uudessa ympäris
tössä ja uuden yhteiskunnan tapojen ja käytäntöjen sisäistäminen 
vaatii paljon oppimista. Kielen oppiminen on erittäin keskeistä, 
mutta se ei ole Suomessa aina helppoa. Eräs tapaamamme af
gaanimies kertoi asuneensa seitsemän vuotta Moskovassa ja op
pineensa sujuvan venäjän kielen taidon käymättä yhtäkään kieli
kurssia, pelkästään puhumalla ihmisten kanssa arkisissa tilanteissa. 
Suomessa hän on sen jälkeen asunut jo yli kymmenen vuotta, eikä 
ole kielikursseista huolimatta oppinut suomea kuin auttavasti, kos
ka Suomessa keskustelu vieraiden kanssa on vähäistä ja itsepalve
lut ja internetpalvelut ovat yleistyneet. Yhteyden luominen suoma
laiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin onkin monen kohtaamamme 
maahanmuuttajan mielestä hyvin vaikeaa. 

Vaikka nuoremmat miehet koulun ja nopeamman kielen omak
sumisen kautta kenties sopeutuvat helpommin ympäröivään yh
teiskuntaan, voi heille muodostua haasteeksi tasapainoilu kahden 
kulttuurin ja erilaisten odotusten välissä. Nuoremmille miehille 
haasteita tuottavat myös kilpaileminen opiskelu ja työpaikoista 
sekä puolison löytämiseen liittyvät paineet.5 Siinä missä koulu ja 
työikäiset aktiivisesti vedetään mukaan yhteiskuntaan, on vanhem
malla iällä muuttavilla puolestaan omat haasteensa sopeutumises
sa uuteen yhteiskuntaan. Ikääntymiseen liittyvien fyysisten muu
tosten lisäksi voi ikäihmisten asema Suomessa olla erilainen kuin 
kotimaassa (Rantamaa 2005, 52).

5 Ks. esim. Elina Niinivaaran puheenvuoro tässä julkaisussa.
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Askeleita eteenpäin
Suomen kotouttamispolitiikan mukaan kotoutumisen tavoitteet 
ovat suomen tai ruotsin kielen oppiminen, uuteen asuinmaahan 
ja sen tapoihin tutustuminen, työllistyminen ja oman kielen ja kult
tuurin säilyttäminen.6 Sopeutuminen taas voidaan määritellä tilan
teena, jossa lähtö ja tulomaan parhaista elementeistä rakentuu 
maahanmuuttajan psyyken kannalta tervehdyttävä ja tasapainot
tava yhdistelmä (Bergman 2010). Sekä kotoutumisen että sopeu
tumisen taustalla on siis käsitys siitä, että maahanmuuttajan ei ole 
tarkoituskaan sulautua uuteen yhteiskuntaan ja tulla samanlaisek
si kuin valtaväestö. 

Oman etnisen ryhmän läsnäolo ja tässä ryhmässä toimimisen mah
dollisuus tukevat sopeutumista, voimauttavat maahanmuuttajaa 
yhteiskunnallisena toimijana ja ehkäisevät syrjäytymistä. Myös us
konto tarjoaa uuden elämäntavan keskelle päätyvälle ihmiselle si
teen omaan kulttuuriin ja luo turvaa. Uskonnon harjoittaminen 
auttaa säilyttämään oman identiteetin pohjan ja mielenterveyden 
tasapainon. Niitä tarvitaan haasteita kohdattaessa ja uutta identi
teettiä luotaessa. (Bergman 2010).

Työllistyminen ja valtaväestön arkirutiiniin sopeutuminen ovat 
osoittautuneet tärkeiksi elementeiksi maahanmuuttajien kotou
tumisessa (ks. esim. AlitolppaNiitamo 2005, 39) . Myös työllis
tämiskouluttajana toimivan Imad Kawanin kokemuksen mukaan 
maahanmuuttajat pääsevät työn kautta mukaan suomalaiseen elä
mään ja rakentamaan sosiaalisia verkostojaan, mikä auttaa samalla 
sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kun maahanmuutta
jatyöntekijä pääsee samaan rytmiin suomalaisen kollegansa kanssa 

6 Työministeriön tuottama kotoutujan kirja 2007. 
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjas
to/01_esitteet/kotoutujankirja/kotkirja_fin.pdf

arkirutiineissa, voi Kawanin mukaan sanoa sopeutumisen suoma
laiseen työelämään ja yhteiskuntaan alkaneen. 

Kawani tuo esiin myös maahanmuuttajien oman asenteen merki
tyksen työelämään pääsemisessä. Kawanin opinnäytetyötään var
ten haastattelemien turkulaisten työnantajien mukaan maahan
muuttajan palkkaamiseen vaikuttaa keskeisesti työnhakijan asenne 
ja motivaatio työntekoon. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksis
sä oli kokemuksia maahanmuuttajatyöntekijöistä. Kawanin mu
kaan kaikissa yrityksissä oli myös ollut jonkinasteisia ennakko
luuloja maahanmuuttajatyöntekijöitä kohtaan. Alku oli aina ollut 
haasteellista: maahanmuuttajatyöntekijän ensimmäiset viikot 
työpaikoilla olivat olleet ratkaisevia työssä jatkamisen ja jaksami
sen kannalta. Työhön päässeet maahanmuuttajat olivat kuiten
kin onnistuneet hyvällä asenteella ja motivaatiolla vaikuttamaan 
suomalaisten asenteisiin ja ennakkoluuloihin heitä kohtaan. (Ka
wani 2003.) Myös työnantajien tulisi Kawanin mukaan huomioi
da eri kulttuurisista taustoista olevien maahanmuuttajien tarpeet 
ja toimintatavat.

Voimaa vertaisista
Tutkija Tuomas Martikainen esitti Suomi miehessä, mies Suomes-
sa seminaarissa pitämässään luennossa kysymyksen: miksi miehiä 
ei ’voimauteta’? Maahanmuuttajamiehiä on tutkittu varsin vähän, 
niin Suomessa kuin ulkomailla (Martikainen 2008). Tutkimuksen 
puute on periaatteessa ymmärrettävää laajemmassa tieteellisessä 
kontekstissa, koska yleensä silloin, kun sukupuolta tutkitaan, tut
kitaan naisia. Miehisyyden tutkimista tai kyseenalaistamista ei pi
detä erityisen hedelmällisenä. Kuitenkin silloin, kun tutkimuksen 
tulosten on tarkoitus vaikuttaa esimerkiksi kotoutumispolitiikkaan 
tai rasisminvastaista työtä koskevaan keskusteluun ja päätöksen
tekoon, miessukupuolen ja miesten kokemusten esille tuominen 
olisi tärkeää.



20 21

Miehet joutuvat usein toisenlaisen paineen alaisiksi kuin naiset ti
lanteessa, jossa on onnistuttava pärjäämään uudessa kulttuurissa 
uusin säännöin. Työn aseman miehen identiteetissä ja maskuliini
suuden määrittymisessä on todettu olevan merkittävä (Pease 2009, 
81). Tämä korostuu Suomen kaltaisessa työyhteiskunnassa, jossa 
sosiaalinen status ja arvostus määrittyvät pitkälti henkilön ammatin 
kautta. Erityisesti tällöin on tärkeää, että maahanmuuttajamiehellä 
on elämässään jokin viiteryhmä, jossa hän saa kokea olevansa arvos
tettu ja jossa hänen äänensä saa saman kuuluvuuden kuin muiden
kin äänet. Tällaisena kannustavana viiteryhmänä voi toimia esimer
kiksi työllistymistä ja koulutusta käsittelevä vertaisryhmä. 

Vertaisryhmässä maahanmuuttajamiehet voivat paitsi keskustella 
työnhaun ja kouluttautumisen mahdollisuuksista myös jakaa koke
muksiaan työttömyydestä. Kawanin kokemusten mukaan miesten 
keskuudessa työttömäksi jääminen on häpeän vuoksi aihe, josta 
ei mielellään keskustella kovin avoimesti. Mikäli keskustelua työt
tömyydestä syntyy, perustelee ryhmäläinen vertaisryhmän alkuvai
heessa työttömyyttään todennäköisesti ulkoisilla syillä, eli syyllinen 
haetaan jostain muualta kuin itsestä. Ajan myötä ja luottamuksen 
syntyessä kukin ryhmäläinen voi kuitenkin avautua näkemään ja 
ymmärtämään laajemmin eri tekijöiden vaikutuksia työttömyyteen. 

Vertaisryhmä luo myös sosiaalisen tukiverkoston niille maahanmuut
tajamiehille, jotka kärsivät turvallisuuden puutteesta. Miehet pää
sevät jakamaan pelkojaan toistensa kanssa ja saavat tukea toisis
taan. Miesten kesken istuminen ja keskusteleminen arkirutiineista 
auttaa ymmärtämään, että samassa asemassa on myös muita mie
hiä.  Vertaisryhmätoiminta tukee henkistä jaksamista. Työttömyyden 
aiheuttamien tunteiden ja työllistymismahdollisuuksien käsittelyn li
säksi vertaisryhmien tavoite on auttaa maahan muuttaneita tutustu
maan suomalaiseen kulttuuriin ja ymmärtämään suomalaista arkea. 
Lisääntynyt ymmärrys parantaa myös työllistymismahdollisuuksia.

Suomessa on tarjolla hyvin vähän maahanmuuttajamiehille suun
nattuja tukitoimia. On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että erityisesti 
perheellisten miesten tukeminen edistää koko perheen hyvinvoin
tia. Vertaistuki on toimivaksi todettu malli, jonka järjestäminen on 
verrattain yksinkertaista ja edullista. Monelle miehelle se voi silti 
olla ovi uuteen maailmaan. 
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Miehet  
kasvokkain
Toimivia käytäntöjä maahanmuuttajamiesten  
vertaisryhmätoimintaan

Dlovan Muhammed

❱ Dlovan Muhammed kertoo kokemuksistaan ja 

havainnoistaan miesten vertaisryhmätoiminnan 

järjestämisestä. Puheenvuorossaan hän käsittelee 

toiminnan käynnistämistä, tiedottamista, miesryh-

miä kiinnostavia aiheita sekä toimivia menetelmiä. 

Dlovan Muhammed on työskennellyt Suomen Pa-

kolaisavussa vuodesta 2005. 

Suomen Pakolaisapu aloitti maahanmuuttajille suunnatun vertais
ryhmätoiminnan kehittämisen vuonna 2001. Vuonna 2003 käyn
nistetyn Tukenaprojektin yhteydessä koulutettiin ensimmäiset 
maahanmuuttajataustaiset henkilöt omakielisiksi ohjaajiksi pääkau
punkiseudulla, Turussa ja Pirkanmaalla. Vertaisryhmiä käynnistettiin 
muun muassa nuorille, kotiäideille ja työttömille sekä eri teemojen 
ympärille. Vuoteen 2008 asti Pakolaisapu toteutti kymmeniä ryhmiä 
vuosittain. Vuodesta 2009 lähtien Pakolaisavun vertaistoiminta on 
kulkenut nimellä Kasvokkaintoiminta ja toiminnan pääpaino on 
ollut vertaisryhmämallin levittämisessä kuntiin eri puolilla Suomea. 
Uusilla alueilla Kasvokkaintoiminta kouluttaa sekä vertaisohjaajia 
että paikallisia ryhmiä järjestäviä tahoja ja tukee paikallisia järjestä
jiä ensimmäisen ryhmäkauden ajan. Vastuu ryhmistä ja vertaisoh
jaajista on paikallisilla ryhmiä järjestävillä tahoilla. 

Vertaisryhmämallin levittämistyön lisäksi Kasvokkaintoiminta on 
keskittynyt kehittämään toimivia malleja tietyille erityiskohderyh
mille. Pääkaupunkiseudulla keskiöön nostettiin ikääntyneet maa
hanmuuttajat ja Turun seudulla maahanmuuttajamiehet. Maahan
muuttajamiehiin haluttiin keskittyä ennen kaikkea sen vuoksi, että 
miehet ovat usein unohdettu ryhmä, jolle järjestettyä ryhmätoi
mintaa on tarjolla vähän verrattuna naisiin ja muihin perinteises
ti haavoittuvaisina pidettyihin ryhmiin. Kuitenkin myös maahan
muuttajamiesten tukemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota 
miesten kotoutumisprosessin helpottamiseksi sekä perheiden hy
vinvoinnin takaamiseksi.

Kasvokkain-toiminnan vertaisryhmämalli
Uuteen maahan muuttaneelle syötetään valtavasti tietoa, jota voi 
olla haasteellista omaksua. Vertaisryhmätoiminnan idea on antaa 
aikaa käsitellyn tiedon hahmottamiseen ja ymmärtämiseen sekä 
omien kokemusten peilaamiseen muiden ryhmäläisten kokemuk
siin. Lähtökohtana on, että samanlaisia asioita kokeneet henkilöt 
pystyvät parhaiten tukemaan toinen toisiaan ja että ihmiset itse 
ovat oman elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita. Keskeistä 
on ihmisten oman aktiivisuuden tukeminen. 

Kasvokkaintoiminnan vertaisryhmämallissa pääpaino on keskus
telussa, joka tapahtuu ryhmäläisten äidinkielellä. Ryhmässä on 
siten mahdollista ilmaista ajatuksiaan, huoliaan, ongelmiaan ja 
ilojaan tietäen, että tulee ymmärretyksi. Omalla äidinkielellään ih
minen pystyy myös parhaiten ilmaisemaan tunteitaan. 

Ryhmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että ryhmä perustuu 
ryhmäläisten omiin tarpeisiin. Yleisesti ottaen maahanmuuttajien 
vertaisryhmän tavoitteena on tukea osallistujia ja sitä kautta myös 
heidän läheisiään kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Jo
kaiselle ryhmälle määritellään kohderyhmästä käsin tarkempi ta
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voite, joka voi olla esimerkiksi parempi tietoisuus koulutusmahdol
lisuuksista ja työllistymiseen liittyvistä asioista. 

Toiminta on säännöllistä ja ryhmä kokoontuu yleensä kerran vii
kossa kaksi tuntia kerrallaan. Pakolaisavun vertaisryhmät ovat 
aina pienryhmiä, ja niihin otetaan neljästä kymmeneen osallistu
jaa. Tyypillisesti ryhmän kausi kestää neljä kuukautta, mutta mikäli 
tässä ajassa ei ehditä käsitellä ryhmäläisten tarpeita eikä saavute
ta asetettuja tavoitteita, voidaan ryhmää jatkaa kahdesta neljään 
kauteen. 

Ryhmän pieni koko mahdollistaa yhteisöllisyyden, jossa kuiten
kin jokainen yksilö voidaan huomioida erikseen. Ryhmäläiset ovat 
keskenään tasavertaisia, mutta ryhmän ohjaaja on kotoutumises
sa aina askeleen edellä ryhmäläisiä. Hän ohjaa ryhmän keskuste
lua ja osallistuu siihen itse saman kokeneena eli vertaisena. Kou
lutetun ohjaajan tuella ryhmäläisillä on mahdollisuus keskustella 
uuteen maahan muuttamiseen liittyvistä tunteista ja kokemuksis
ta positiivisessa ilmapiirissä. 

Kasvokkaintoiminnan vertaisryhmissä noudatetaan ohjaajapari
mallia, jossa toinen ohjaaja on kantasuomalainen ja toinen maa
hanmuuttajataustainen. Suomalaisen ohjaajan myötä ryhmään 
osallistuva maahanmuuttaja saa yhteyden suomalaiseen elämänta
paan. Eräässä ohjaamassani ryhmässä suomalaisohjaaja oli monel
le ryhmäläiselle ensimmäinen läheinen suomalaiskontakti, vaikka 
he olivat asuneet Suomessa jo pitkään. Maahanmuuttajataustai
nen ohjaaja puolestaan tuntee ryhmän kulttuurin ja kielen. Parityö
malli on todettu hedelmälliseksi yhteistyömuodoksi, jonka avulla 
mahdollisia ennakkoluuloja tai kulttuurisia väärinkäsityksiä voi
daan purkaa tehokkaasti. Pakolaisavussa pidetään tärkeänä, että 
vertaisohjaajille maksetaan tuntipalkkaa heidän työstään. 

Miesryhmät Kasvokkain-toiminnassa
Suomen Pakolaisavussa on järjestetty vertaisryhmiä mm. somalin, 
arabian ja kurdinkielisille miehille Turussa, pääkaupunkiseudulla 
ja Pirkanmaalla vuodesta 2001. Sen jälkeen kun Kasvokkaintoi
minnassa on alettu järjestelmällisesti kehittää miehille omaa ryh
mämallia, on käynnistetty ryhmät pashtunkielisille afgaanimiehil
le sekä kurdimiehille. Suurin osa näihin ryhmiin osallistuneista on 
ollut perheellisiä, työttömiä miehiä. Joukossa on ollut myös muu
tamia opiskelijoita, joilla on säännöllisempi arkirytmi. Keskeisiä 
ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat siten olleet koulutus ja työllisty
minen. Jatkossa tarkoituksena on syventyä vertaisryhmissä enem
män myös miehen rooleihin aviomiehenä ja isänä.

Kasvokkaintoiminnan miesryhmiin osallistuneiden miesten koti
maissa mies on perinteisesti perheen pää ja pääasiallinen elättäjä. 
Hänen auktoriteettinsa perheeseen on usein suurempi kuin Suo
messa. Ohjaamieni ryhmien miehet ovat tulleet Suomeen pako
laisina ja heidän on ollut vaikea saada työtä, joten he eivät enää 
ole perheensä pääasiallisia elättäjiä. Suomeen saavuttuaan mies
ten rooli perheessä on siis muuttunut, kun taas naiset ovat säilyttä
neet luontevammin roolinsa kodin asioista vastaavana. Lapset op
pivat usein kielen vanhempiaan nopeammin ja heistä tulee siten 
helposti perheen asioiden hoitajia. Tämän takia miesten aiemmin 
selkeä roolien maailma on saattanut muuttua sekavaksi ja merki
tyksettömäksi, mitä voi olla vaikea tunnustaa tai hyväksyä. Mikä
li mies ei ole oppinut uudessa maassa tarvittavia tietoja ja taitoja, 
hän voi kokea voimakkaita riittämättömyyden ja häpeän tunteita, 
jolloin perheen tasapaino voi vaarantua. 

Saapuessaan Suomeen yksilö tai perhe menettää myös entisen so
siaalisen tukiverkostonsa. Uuden kielen oppiminen ja turvallisen tu
kiverkoston rakentaminen voi olla ylivoimaisen vaikeaa. (Quarab 
2010.) Osallistumalla vertaisryhmään miehellä on mahdollisuus luo
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da uutta verkostoa. Kokemukseni mukaan yhdessä tekeminen sekä 
luottamuksen kasvu vertaisryhmässä aktivoi yksilöä. Ryhmäläisellä 
syntyy motivaatio vaikuttaa omaan elämäänsä uudessa kotimaassa. 

Ajatuksesta vertaisryhmäksi  
– miesryhmien käynnistäminen

Vertaisryhmien suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. 
Tämä tarkoittaa useampia suunnittelutapaamisia, joihin tulevat 
ryhmästä vastaavat järjestävät tahot sekä vertaisohjaajat. Ensim
mäiseksi tulee kartoittaa, millaiselle ryhmälle on tarvetta. On hyvä 
pohtia tarkkaan, miksi perustetaan ryhmä esimerkiksi juuri kurdin
kielisille isille tai vaikka nuorille somalimiehille. Kohderyhmää tai 
ryhmän tavoitetta ei tule asettaa ulkoapäin. Ryhmän tarvetta kar
toitettaessa on syytä miettiä esimerkiksi, kuinka paljon kohderyh
mään kuuluvia omalla alueella asuu, ja onko alueella jokin ajan
kohtainen ongelma tai ilmiö, jota voisi vertaisryhmässä purkaa. 

Parhaat ryhmät syntyvät ryhmäläisten omista tarpeista. Usein maa
hanmuuttajataustainen ohjaaja tuntee hyvin omaa yhteisöään ja 
näkee millaiselle ryhmälle voisi olla eniten tarvetta. Esimerkiksi Kas
vokkaintoiminnan afgaanimiesten ryhmälle Turussa nähtiin ole
van tarvetta, koska Afganistanin ja Suomen välillä on verrattain 
isot kieli ja kulttuurierot, ja Afganistanista tulleilla on usein ta
kanaan kovia kokemuksia. Ryhmän käynnistämisessä keskeisessä 
roolissa oli myös Kasvokkaintoiminnan ohjaajakoulutuksen saa
nut afgaanitaustainen vertaisohjaaja, joka toimi kontaktihenkilö
nä afgaaniyhteisöön päin ja kertoi heidän tarpeistaan. Nämä sei
kat rohkaisivat Kasvokkaintoimintaa järjestämään vertaisryhmän 
juuri afgaanimiehille. 

Kun ryhmän tarve on tunnistettu, aloitetaan käytännön asioiden 
järjestäminen. Aikatauluista kiinnipitäminen ja jämäkkä alullepano 
ovat ryhmän käynnistämisvaiheessa tärkeitä. Usein ryhmätoimin

nan perustamisesta kiinnostuneilla on paljon hyviä ajatuksia ja tah
toa toiminnan järjestämisessä, mutta ne voivat monesti jäädä vain 
ajatuksiksi ellei konkreettisista aikatauluista sovita. 

Kokoontumistila kannattaa miettiä hyvin tulevan ryhmän kannalta. 
Jos esimerkiksi miehet asuvat eri puolilla kaupunkia, on hyvä etsiä 
yhteinen keskipiste esimerkiksi keskustan ja ryhmäläisten asuinalu
eiden välistä. Joskus nuoret toivovat kokoontumispaikaksi lähiöi
den nuorisotaloja. Kannattaa ottaa selvää, onko alueen toimijoilla, 
esimerkiksi järjestöillä, seuroilla tai seurakunnilla ryhmäkokoontu
misiin sopivia ilmaisia tiloja. Ennen ryhmän käynnistämistä ohjaajien 
tulee suunnitella alustavasti ryhmässä käsiteltävät teemat. Lopulliset 
teemat ja ryhmän tavoite päätetään silloin, kun on otettu huomi
oon ryhmäläisten ensimmäisillä tapaamiskerroilla esittämät toiveet.

Maahanmuuttajamiehiä tavoittamassa  
– ryhmästä tiedottaminen

Ennen tiedotuksen aloittamista tulee ryhmää järjestävän tahon ja 
ohjaajaparin sopia ryhmän käynnistämisajasta, ryhmään liittyvistä 
käytännön järjestelyistä sekä tehtävänjaosta. 

Ryhmästä laaditaan tiedote, jossa on samalla paperilla tiedot ryhmäs
tä sekä suomeksi että kohderyhmän kielellä. Tiedotteeseen kirjataan 
ryhmän nimi, ohjaajan ja järjestäjän yhteystiedot, kokoontumisten 
paikka ja ryhmän tarkoitus. Tiedotetta kannattaa levittää mahdolli
simman laajasti. Tämä tarkoittaa sekä tiedottamista useamman ker
ran samoille tahoille että eri tiedotuskanavien käyttämistä. Kaikkia 
mahdollisia alueella toimivia tahoja kannattaa hyödyntää ryhmäläis
ten tavoittamiseksi. Yhdenkin tiedotuskanavan käyttämättä jättämi
nen saattaa pudottaa yhden tai useamman osallistujan ryhmästä. 

Maahanmuuttajataustainen vertaisohjaaja on keskeisessä tehtä
vässä ryhmästä tiedottamisessa sekä ryhmäläisten tavoittamisessa.  
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Hänellä on ”luonnollinen” yhteys ryhmäläisiin ja tuntemus kohde
ryhmästä. Mitä paremmin verkostoituneita vertaisohjaaja ja hänen 
taustaorganisaationsa ovat, sitä tehokkaammin ryhmästä pysty
tään tiedottamaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvia aktiivisia hen
kilöitä, kuten maahanmuuttajayhdistysten aktiiveja, kannattaa 
pyytää levittämään sanaa.  

On hyvä muistaa, että joidenkin maahanmuuttajien kohdalla suul
linen viestintä toimii kirjallista paremmin. Tämä johtuu tottumuk
sesta ottaa vastaan ja välittää tietoa erityisesti suullisesti. Tämä 
pätee myös miehiin, ja näin voi olla silloinkin, kun henkilö on kor
keasti koulutettu. Esimerkiksi kurdikulttuurissa, jossa itse olen 
kasvanut, ”elävä” ihminen on luonnollisin tiedotusväline. Sama 
huomattiin myös afgaanimiesten kohdalla. Muuhun tiedotuska
navaan, esimerkiksi sähköpostiin, voi olla vaikea saada kosketus
ta, luottaa tai sitä voi olla vaikea ottaa tosissaan. Uudessakin koti
maassa saatetaan muistaa paremmin suullisesti kerrotut asiat. 

Missään tapauksessa ei pidä kuitenkaan väheksyä suomalaiselle 
kulttuurille tavanomaista kirjallista tiedotusmuotoa. Paperille ja 
sähköiseen muotoon kirjoitettua tiedotetta tarvitaan yhtä lailla ja 
se toimii erityisesti viranomaisille ja muille suomalaisille toimijoil
le tiedottamisessa. Tavatessaan asiakkaitaan viranomainen, kuten 
sosiaalityöntekijä tai työ ja elinkeinotoimiston työntekijä voi en
sin mainita ryhmästä suullisesti ja antaa sitten esitteen mukaan.

Joskus osallistujien tavoittaminen ja ryhmän suunnittelu on pitkä
kestoinen ja yhtäaikainen prosessi. Esimerkiksi Kasvokkaintoimin
nan afgaaniryhmän kohdalla prosessi kesti useamman kuukauden. 
Ensin pidettiin palavereita ohjaajan kanssa. Hän tunnusteli, onko 
ryhmälle tarvetta kyselemällä afgaaniyhteisöön kuuluvilta perheil
tä, olivatko he ryhmästä kiinnostuneita. Asiasta keskusteltiin yhtei
sön sisällä, ja ohjaaja välitti tiedon Kasvokkaintoiminnan aluetyön

tekijälle. Kun ydinryhmä oli vihdoin kasassa ja tavoitteet ryhmälle 
asetettu, sovittiin ohjaajan kanssa ryhmän kokoontumiset ja alus
tavat teemat. Tätä seurasi ryhmästä tiedottaminen ”virallisesti” 
sekä ryhmän alustavasti kartoitetulle ydinryhmälle että muille mah
dollisille afgaaniosallistujille.

Mitä tehdä miesryhmässä  
– kokemuksia teemoista ja menetelmistä

Miesten vertaisryhmissä on paljon samoja elementtejä kuin muis
sakin maahanmuuttajille suunnatuissa ryhmissä. Luottamuksellista 
vuorovaikutusta luodaan istumalla piirissä, ohjatulla keskustelulla 
sekä toiminnallisilla harjoituksilla. Kokemusten vaihtamisen ja mu
kavan yhdessäolon lisäksi vertaisryhmissä käsitellään ryhmäläisiä 
kiinnostavia aiheita, kuten vanhemmuutta ja kasvatusta, kulttuu
ria, työttömyyttä ja työllistymistä sekä opiskelua ja koulutusta. Sa
mat teemat sopivat sekä miehille että naisille. Mikä siis tekee tar
peelliseksi miesten keskinäisen kokoontumisen? 

Kokemukseni mukaan miehet puhuvat ryhmissä avoimemmin, kun 
paikalla ei ole naisia. Myös monet tunnetason asiat miehet halua
vat mielellään jakaa miesten kanssa. Siten on tarpeellista, että myös 
ohjaajat ovat miehiä. 

Toisille vertaisryhmämalli sopii paremmin kuin toisille. Toisinaan ryh
miin tulee miehiä, joille vertaistoiminta ei heidän mielestään olekaan 
heille itselleen tarpeen. Vertaisryhmään saapuva ei aina tiedä, mistä 
ryhmässä on kyse. Mikäli mies ei koe ryhmää omakseen, hänet pyri
tään ohjaamaan muihin toimintoihin, jotka ovat tarkoituksenmukai
sempia kyseiselle henkilölle, esimerkiksi virike tai harrastusryhmiin. 
Vertaisryhmätoiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

Ohjaamissani vertaisryhmissä olen huomannut, että osallistuessaan 
vertaisryhmään maahanmuuttajamiehillä on usein muita kohderyh



32 33

miä enemmän, ja myös suurempia, odotuksia elämänsä muutos
prosessin suhteen. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että siinä missä 
naisryhmiin saatetaan paeta neljän seinän sisällä syntynyttä yksi
näisyyttä, miehet tulevat ryhmiin saadakseen aikaan konkreettisia 
tuloksia omassa elämässään: kehittämään työnhakuvalmiuksia tai 
oppimaan opiskelupaikan hakuprosesseja. Keskeistä on halu pys
tyä huolehtimaan omasta perheestä. Silloinkin kun ryhmässä kä
siteltävä aihe on ollut lapsen kannustaminen ja tukeminen, mie
hiä on kalvanut ensisijaisesti oma työttömyys. ”Miten voisin muka 
huolehtia omasta lapsestani hyvin, kun itse olen työtön?” on suo
ra sitaatti erään isän suusta.  

Nuorten miesten osalta tärkeimpiä aiheita ovat puolestaan olleet 
oma henkilökohtainen elämä, arki, kehittyminen uudessa maassa, 
henkinen hyvinvointi sekä kulttuuri. Koska ryhmäläisten keskeisim
mät tarpeet ovat liittyneet oman paikan löytämiseen yhteiskunnas
sa sekä byrokratian viidakosta selviytymiseen, on asiantuntijoiden 
vierailut koettu hyödyllisiksi. Miehet ovat olleet tyytyväisiä mm. 
työvoimaneuvojan vierailuun ryhmässä. Vierailijoiden antaman uu
den tiedon ansiosta miehet ovat kokeneet ryhmän tärkeäksi. Jot
kut miehistä tulevat kuitenkin ryhmään nimenomaan keskuste
lun takia. He viihtyvät ryhmässä ilmaisemalla itseään ja kuulemalla 
muiden ajatuksia ja kokemuksia. 

Monesti oletetaan, että miehet eivät halua osallistua toiminnalli
siin harjoituksiin, eikä harjoituksia siksi edes kokeilla. On tunnus
tettava, että oletin itsekin niin ohjaajana ja toiminnan järjestäjänä. 
Onneksi kokeilin kuitenkin harjoituksia, koska ennakkoluuloni ka
risivat. Harjoitukset toimivat myös miesten kanssa, varsinkin kun 
kyseessä olivat nuoremmat miehet. 

Kokeilimme onnistuneesti esimerkiksi korttien käyttöä keskuste
lun tukena. Tässä menetelmässä ohjaaja asettaa pöydälle eriväri

siä kartonkikortteja ja pyytää ryhmäläisiä vastaamaan kysymykseen 
valitsemalla värikortin. Jokainen ryhmäläinen kertoo vuorollaan, 
miksi on valinnut kyseisen värin. Menetelmää voi soveltaa monen
laisiin keskusteluihin. Kysymyksenä voi olla esimerkiksi, miltä ryh
mään tuleminen tuntuu, miltä työttömyys tuntuu tai mitä mieltä 
osallistuja on edellisen viikon tutustumiskäynnistä. Ryhmäläinen 
voi kertoa esimerkiksi valinneensa mustan kortin, koska työttö
myys herättää toivottomuuden tunteita.  Koska jokainen ryhmäläi
nen kertoo ajatuksistaan vuorollaan piirissä, jokainen myös osallis
tuu varmasti keskusteluun. Kädessä oleva kortti helpottaa vaikeista 
asioista ja tunteista puhumista. Puhuja puhuu ikään kuin kortista, 
ei omista tunteistaan. Harjoitusta varten ohjaaja voi myös piirtää 
parikymmentä erilaista kasvonilmekorttia, joista ryhmäläiset valit
sevat tunnettaan vastaavan.

Toisessa toimivaksi koetussa harjoituksessa pohdittiin omaa ajan
käyttöä. Siinä ohjaaja jakaa jokaiselle miehelle paperin. Ryhmäläi
set piirtävät ison ympyrän, joka jaetaan sektoreihin oman ajankäy
tön (harrastukset, opiskelu, työ, ystävät, perhe) mukaan, joko yksin 
tai pareittain keskustellen. Lopuksi harjoitus puretaan ryhmässä 
vuorotellen. Jokaisesta kuviosta keskustellaan: jaetaan kokemuk
sia ja ajatuksia ajan hyödyllisyydestä ja ajankäyttöön mahdollisesti 
liittyvistä haasteista ja ongelmista.7

Kokemukset ohjaamistani ryhmistä ovat erilaisia. Esimerkiksi af
gaaniryhmässä ryhmädynamiikka oli toimiva ja tasapainoinen, kun 
taas kurdiryhmässä ryhmän osallistujien keskinäinen tuttavuus ai
nakin osittain esti asioiden käsittelemistä täysin vapaasti ja hen
kilökohtaisella tasolla. Myös itselläni vertaisohjaajana oli vaikeuk

7 Lisää toiminnallisia harjoituksia Pakolaisavun julkaisemasta oppaasta Ver
taisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön. http://www.pakolais
apu.fi/tietopankki/pakolaisavun_julkaisut/kirjat_ja_oppaat/
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sia pitää ohjaajarooliani erillään maanmiehen ja tuttavan roolista. 
Tästä johtuen vertaisryhmän tarkoitusta ei aivan pystytty toteut
tamaan, vaikka keskustelua riittikin. Ryhmissä oli kuitenkin myös 
eräs toinen tärkeäksi osoittautunut ero: afgaaniryhmässä käytet
tiin ohjaajaparimallia, kun kurdiryhmässä oli vain omakielinen oh
jaaja. Afgaaniryhmässä samanikäisen suomalaisohjaajan läsnäolo 
toi ryhmään äidinkielisyydestään ja tuttavallisuudestaan huolimat
ta ”virallisen” ryhmän tuntua, minkä takia se otettiin vakavasti. 

Afgaaniryhmässä ryhmädynamiikka vahvistui ja huipentui leiriin, 
joka päätti ensimmäisen ryhmäkauden. Leiri toteutettiin yhteis
työssä Turun NMKY:n kanssa ja sen tarkoituksena oli tarjota ryh
mäläisille kokemus suomalaisesta rentouttavasta viikonlopusta 
luonnon helmassa, kaukana kaupungin hälinästä. Leirillä ryhmä
läisten ajan mittaan vahvistunut keskinäinen luottamus näkyi sel
västi. Ryhmäläiset keksivät itselleen tekemistä, juttelivat, pelasivat 
krikettiä ja samoilivat ympäri leirialuetta suomalaista luontoa kat
sellen. Kalastusta ja loimulohiaterian nauttimista seurasi islamilai
nen rukoushetki. Leirin päätteeksi käydyssä keskustelussa eräs ryh
mäläinen kertoi leirin olleen hänen paras kokemuksensa Suomessa.  

Lopuksi
Yleinen ajatus siitä, ettei miehillä ole tapana keskustella, on valitet
tavan usein itseään toteuttava ennuste. Maahanmuuttajamiesten 
vertaisryhmien järjestämiselle ei koeta olevan tarvetta, vaan mie
hille järjestetään mieluummin esimerkiksi erilaisia urheiluryhmiä. 
Kuinka ollakaan: miehet eivät keskustele, koska heille ei ole luotu 
keskusteluun kannustavaa tilaa. 

On totta, että miesryhmän perustaminen voi olla haastavampi ja 
pidempi prosessi kuin naisryhmän aloittaminen. Kokemukseni Pa
kolaisavun ryhmissä kuitenkin osoittavat, että miesryhmille on tar
vetta. Kyseessä on matalan kynnyksen toiminta, eikä osallistujan 

tarvitse täytellä pääsylomakkeita tai jonotella kuten esimerkiksi 
kielikursseille. Tuki on saatavilla juuri silloin, kun maahanmuutta
jamies sitä tarvitsee. Lisäksi ryhmään tuleminen on helppoa ja sen 
toiminta lähtee ryhmäläisten omista tarpeista. Jos maahanmuutta
jamies löytää omia tarpeitaan ja kiinnostuksensa kohteita vastaa
van ryhmän, saa hän ryhmästä myös voimaa ja motivaatiota sekä 
tunteen oman elämän hallittavuudesta. 
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Mieskotoutumista
Kokemuksia maahanmuuttaja ja  
syntysuomalaismiesten yhteistoiminnasta  

Heikki Kerkkänen ja Antti Kaski

❱ Heikki Kerkkänen ja Antti Kaski jakavat koke-

muksiaan maahanmuuttajamiesten tukihenkilö-

työstä, harrastustoiminnasta ja oppimisryhmien 

järjestämisestä. Puheenvuorossa korostetaan kaksi-

suuntaisuuden tärkeyttä: kaikkien toimintamuotojen 

ydin on syntysuomalaisten miesten ja maahanmuut-

tajamiesten kohtaaminen. Antti Kaski työskentelee 

suunnittelijana ja Heikki Kerkkänen projektityönteki-

jänä Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminnassa. 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi toiminnassa lähtökohdiltaan hyvin 
eritaustaiset miehet tekevät yhdessä erilaisia asioita arkeaan jakaen. 
Toiminnan ytimessä on ajatus, ettemme tee töitä ainoastaan maa
hanmuuttajamiesten hyväksi, vaan otamme kaksisuuntaisen kotou
tumisen ihanteen todesta ja teemme siitä konkretiaa. Tarkoitus on 
auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan suomalaiseen yhteiskun
taan ja samalla auttaa syntysuomalaisia kotoutumaan muuttunee
seen yhteiskuntaamme. Niinpä jokaisessa toimintamuodossamme 
– tukihenkilötoiminnassa, oppimisryhmissä, harrastetoiminnassa ja 
vaikuttamistyössä – pyrimme työskentelemään myös syntyperäis

ten suomalaismiesten kanssa ja heidän hyväkseen. Samalla toimin
ta levittää tuntemusta maahanmuuttajamiehen asemasta ja arjen 
haasteista ja ehkäisee jännitteitä erilaisten miesmaailmojen välillä. 

Vieraassa Veljessä toiminnan järjestäjät ja osallistujat ovat vertaisia 
vähintään siinä, että molemmat ovat lähes aina miehiä. Yhteinen 
sukupuoli ei ehkä vielä tee ryhmistämme vertaisryhmiä siinä mie
lessä, miten käsite yleensä ymmärretään, mutta myös tällainen su
kupuoleen perustuva vertaisuus tarjoaa kokemustemme mukaan 
innostavia mahdollisuuksia kotouttamistyössä. Vertaisuus ei Vie
raasta Veljeksi toiminnassa vaadi aina ryhmää: vertaisuus on olen
nainen piirre myös kahden ihmisen välisessä tukihenkilösuhteessa.  

Toimintamme käynnistyi RAY:n tukemana vuonna 2007. Se oli kol
me ensimmäistä vuotta yhden miehen nyrkkipajaprojekti, sittem
min kahden. 

Suomenkieliset oppimisryhmät miehille
Vieraasta Veljeksi toiminnan oppimisryhmät kokoontuvat kerran 
viikossa kahden tunnin tapaamisiin. Oppimisryhmissä maahan
muuttajamiehet pääsevät harjoittelemaan suomen kielen käyttä
mistä ja arkitaitoja. Lisäksi ryhmät vierailevat eri kohteissa. Synty
suomalaisten kanssa tapahtuvan kielenharjoittelun avulla miehet 
myös omaksuvat sellaista käytännöllistä tietoa, joka helpottaa kun
nollista asettumista niin asuinalueille, työmarkkinoille, vapaaajan 
toiminnan piiriin kuin muillekin yhteiskunnan osaalueille. Kanta
suomalaiset keskustelukumppanit tuntevat maan kirjoittamatto
mat säännöt, opiskelu ja työelämän realiteetit sekä vapaaajan 
mahdollisuudet. He ovat siten hyvä resurssi myös hiljaisen tiedon 
välittämisessä.

Ryhmät tarjoavat virkistystä, mielekästä kokemusten jakamista 
ja yhteistä tekemistä usein raskaankin arjen keskelle. Ryhmä on 
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eräänlainen keidas tai olohuone, jossa voi välillä levähtää ja kerätä 
voimia. Sen jälkeen oma arki on mielekkäämpää. Asunnottomuus, 
pitkä perheenyhdistämisprosessi ja huoli kaukana elävistä omaisis
ta, yksinäisyys, kielivaikeudet ja työnsaantivaikeudet ovat monen 
maahanmuuttajamiehen arkea. Kielitaitoon ja yksinäisyyteen voi
daan ryhmissä vaikuttaa suoraan, mutta perheenyhdistämisproses
siin, asunnottomuuteen tai työttömyyteen ei. Tämä on myös hyvin 
tärkeää kertoa, ettei ryhmäläisten mielikuva toiminnasta ja tarkoi
tuksesta tule epärealistiseksi.

Suomea äidinkielenään puhuville miehille oppimisryhmät ovat ma
talan kynnyksen väylä tutustua maahanmuuttajataustaisiin ihmi
siin, jos omia kontakteja ei entuudestaan ole. Ryhmissä myös opi
taan selkokielistä ilmaisua, jonka taitaminen on hyödyllistä kaikille 
asiakastyötä tekeville – myös niille, joiden asiakkaat eivät ole maa
hanmuuttajataustaisia. Samalla ymmärrys maahanmuuttajamiehen 
asemasta sekä kotoutumisen ja osallistumisen haasteista kasvaa.

Oppimisryhmiä on kahdenlaisia: pitkittäisryhmiä ja lyhyempiä ryh
miä. Pitkittäisryhmät rahoitetaan 1000 euron toimintabudjetilla, 
joka käytetään ryhmän toimintakuluihin, kuten materiaalihankin
toihin, tilankäyttökuluihin ja vierailuihin. Pitkittäisryhmät kokoon
tuvat yhteensä 32 kertaa vuodessa. Ne ovat avoimia matalan kyn
nyksen ryhmiä, jotka toimivat nonstopperiaatteella: ryhmäläinen 
voi osallistua pari kertaa tai säännöllisesti, oman aikataulunsa mu
kaan. Parhaiten pitkittäisryhmät toimivat paikoissa, joissa on muu
takin toimintaa, esimerkiksi kotouttamiskoulutusta ja kielikursseja. 
Esimerkiksi Satakielisetryhmämme toimii Vantaan yhteispalvelu
piste Silkinportissa.  Pitkittäisryhmän ohjaajat eivät saa ohjaami
sesta palkkiota, vaan ohjaajan sitoutuminen ryhmään perustuu 
ryhmänohjaamisesta saatavaan konkreettiseen opinto tai työko
kemukseen. 

Lyhyemmän ryhmän ohjaaja saa ryhmänohjaamisesta ohjaajapalk
kion. Ryhmän ohjelma ja kokoontumisaikataulu suunnitellaan etu
käteen tarkasti, ja ryhmään myös ilmoittaudutaan ennakkoon. Ly
hyt ryhmä ei vaadi ohjaajalta yhtä pitkäaikaista sitoutumista kuin 
pitkä ryhmä, vaan ohjelma on kurssimuotoisempi. 

Jotta oppimisryhmä toimii, se tarvitsee lähestulkoon aina hyvin 
sekä suomea että muita kieliä osaavan, maahanmuuttajataustai
sen, yhteisöjä tuntevan vertaisohjaajan, joka toimii myös epäviral
lisena ”kulttuuritulkkina”. Suositeltavaa on, että ryhmää ohjaa oh
jaajapari, joista toinen on omakielinen ja toinen syntysuomalainen. 
Näin on sekä pitkissä että lyhyissä ryhmissä. Vain näin turvataan 
kielimuurin madaltuminen, oikea kontakti eri yhteisöihin ja luotta
muksen syntyminen ryhmäläisissä.

Maahanmuuttajataustaiset miehet saadaan ohjaajiksi ja ryhmä
läisiksi ennen kaikkea järjestöyhteistyön avulla. Vieraasta Veljeksi 
toiminnan ryhmissä korvaamaton apu on ollut esimerkiksi soma
lialaistaustainen SEMO ry:n aktiivi. Hän on oman motivaationsa, 
tunnettuutensa ja yhteisen kielen ansiosta pystynyt vakuuttamaan 
somaliyhteisön jäseniä ryhmätoiminnan hyödyllisyydestä. 

Suomalaiset ryhmiin osallistujat ovat usein yksittäisiä motivoitu
neita, osaavia ja maahanmuuttajatoiminnasta kiinnostuneita hen
kilöitä. Esimerkiksi mediajulkisuus usein poikii yhteydenoton, jonka 
seurauksena suomalaismies päätyy ryhmään. Näiden henkilöiden 
varaan ei kokonaista toimintamallia kuitenkaan voi rakentaa. Syk
syllä 2010 Vieraasta Veljeksi aloitti järjestelmällisen oppilaitosyhteis
työn oppimisryhmätoiminnassa. Harjoittelijat ja oppisopimuskou
lutuksessa olevat tuovat ryhmiin kaivattua pitkäaikaisosallistumista 
syntysuomalaispuolelta. Opintokokonaisuuksiaan suorittavat hen
kilöt saavat ryhmissä työskentelystä konkreettista hyötyä itselleen: 
opintopisteitä tutkintoon. Samalla he saavat konkreettista tuntu
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maa siihen, mitä eritaustaisten ihmisten kohtaaminen työelämässä 
voi oikeasti tarkoittaa. On käynyt niinkin, että kerran harjoittelua 
suorittanut siirtyi myöhemmin vapaaehtoiseksi.

Kun alkuvakuuttelu on tehty, täytyy varsinaisen toiminnan kui
tenkin lunastaa lupauksensa ja olla realistista. Useimmat maa
hanmuuttajamiehet kaipaavat ennen kaikkea käytännöllisiä arjen 
keskusteluharjoituksia ja tietoja esimerkiksi siitä miten kaupassa, 
liikenteessä ja muissa arjen tilanteissa pitää toimia. Partisiipin pree
sensiin ehtii tutustua muuallakin. Kieliopin taitaminen on tärkeää, 
mutta kielen harjoittelu ei tapahdu ryhmissä kieliopin ehdoilla. Kie
lioppia kuitenkin kerrataan pieninä ja omaan arkeen sovellettavi
na annoksina. Esimerkiksi Internetistä löytyvät Leena Silfverbergin 
tekemät perusharjoitukset 8 ovat olleet miesten mielestä mielek
käitä. Tämän syvällisemmin ei kielioppia käsitellä. Sen sijaan kiel
tä on harjoiteltu muun muassa erilaisilla arjen tilanteita simuloivil
la draamaharjoituksilla. Keskustelun virikkeenä on käytetty myös 
selkouutisia.

Maahanmuuttajataustaisten miesten saaminen ryhmiin ei ole ollut 
vaikeaa – he ovat kokemustemme mukaan hyvin sitoutuneita. Var
sin monet ovat tyytyväisiä mahdollisuuteen oppia kieltä ja itseä kiin
nostavia, yhteiskunnallisiakin asioita. Osallistujat voivat kokea ryh
mään osallistumisen edistävän esimerkiksi työpaikan saamista tai 
yleisen toimintavarmuuden saavuttamista arjessa luovimiseen. Oma 
työnsä onkin odotusten saattaminen kohtuulliselle tasolle, etenkin 
vasta maahan muuttaneiden alkuinnostusvaihetta elävien kohdalla. 
Monella suuret odotukset voivat johtaa yliyrittämiseen sekä lopulta 
uupumukseen ja pettymiseen. Realiteettien tiedostaminen mahdolli
simman aikaisessa vaiheessa vähentää väsymisen ja pettymisen riskiä.

8  Perusharjoitukset ovat sivulla 
http://www.helsinki.fi/hum/skl/ihmiset/silfverbergl/peruskurssi/etusivu.htm

Syntysuomalaisille miehille ryhmiin osallistumisen syyt ovat erilai
sia. Muutamia miehiä motivoivat oman tuttavapiirin laajentamis
mahdollisuus sekä halu auttaa. Heillä ei kuitenkaan ole samanlais
ta akuuttia tiedontarvetta kuin maahan tulleilla. Syntysuomalaisten 
kynnys aloittaa ryhmässä käyminen onkin korkeammalla kuin maa
hanmuuttajamiehillä. Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan vain, 
mikäli se on riittävän mielekästä oman vapaaajankäytön kannal
ta. Toiminnan pitää olla mukavaa ja motivoivaa, eikä se saa muut
tua työksi. Onnistumisen kokemukset ja positiivinen palaute in
nostavat. Kommunikaatioongelmien ja ristiriitojen ilmaantuminen 
– mitä tapahtuu aina ja kaikkialla – taas vähentää usein halukkuut
ta jatkaa. Pitkäaikaisempi sitoutuminen on aina haaste vapaaeh
toistyössä, eikä maahanmuuttajatyö ole poikkeus.

Harrastustoiminta – jalkapalloa ja leireilyä
On hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään, kuinka yleispätevä on 
lähes kliseeksi kivettynyt huomio siitä, että miehet saadaan mu
kaan vapaaehtoistöihin ja ryhmätoimintaan vain mikäli tekemi
nen on riittävän toiminnallista. Näin kenties usein onkin, muttei 
läheskään aina. Lisäksi liika konsensus kätkee riskejä: Vieraassa 
Veljessäkin tiedämme, että on verrattain helppoa perustaa jalka
pallojoukkue ja saada rinkiin niin maahanmuuttajia kuin umpi
suomalaisiakin, mutta kotoutumisen tehokkuutta ja syvyyttä se ei 
automaattisesti kohenna. Yleisenä vaarana helpposyntyisten toi
mintaryhmien kohdalla on se, että rima asetetaan mahdollisim
man matalalle ja sitten unohdetaan se sinne. Lopuksi hurrataan 
kotoutumista tapahtuneen.

Hankkeessamme on toiminut monietninen futsaljoukkue vuodesta 
2008 alkaen. Alkuperäisenä toimintaideana oli koota yhteen um
pisuomalais ja maahanmuuttajamiehiä ja vähentämällä asteittain 
taloudellista tukea ja järjestelyapua saada aikaan ryhmän muun
tuminen vähitellen itsenäiseksi peliporukaksi, joka toimii muuten
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kin kuin normaali kaverijoukko. Tällaisen vähittäisen vetäytymisen 
perimmäisenä tarkoituksena on luoda maahanmuuttajien ja umpi
suomalaisten välille enemmän pakottoman oloista kanssakäymistä 
ja siten rihmastoida maahanmuuttajat syvemmin yhteiskuntaam
me. Mallin mukaan onkin edetty ja tällä hetkellä toiminta on hank
keelle hyvin edullista. Kokemus on kuitenkin opettanut tunnista
maan tiettyjä ongelmakohtia. 

Ensinnäkin olisi hyvä alusta alkaen panostaa siihen, että pelaajil
la on ymmärrys ryhmän toimintaideasta ja järjestäjän taustasta ja 
motiiveista. Koska joukkueet muodostuvat ja kasvavat ajan myötä 
pääosin kaverinkaveriketjuista, tämä on hankalampaa, kuin miltä 
kuulostaa ja vaatii toistuvaa työstämistä. Toisaalta, koska tavoittee
na on ajan myötä saattaa ryhmä omapäiseksi normaaliksi joukku
eeksi, täytyy myös huolehtia, ettei toiminta tunnu liian järjestetyl
täkään. Toiseksi, jos toiminta vaikuttaa vain mukavalta ja edulliselta 
harrastukselta, jota joku taho järjestää, on vaikeaa nostattaa ryh
mästä puuhamiehiä viemään toimintaa seuraavalle, itsenäiselle ta
solle – moni kun helposti ajattelee, että toiminta pyörii jo mallik
kaasti. Ryhmän kätilönä toimivan järjestäjätahon on väläytettävä 
saksia jo ponnistusvaiheessa. 

Kolmanneksi, koska ryhmä on sidoksissa sekä toimintatarkoituk
seen että rahoittajaan, järjestäjän on osattava hallitusti myös li
sätä demokratiaa sitä mukaa kun vetäytyminen edistyy ja ryhmä 
voimaantuu. Tätä kirjoitettaessa joukkuetta ollaankin lopullisesti 
irrottamassa Vieraan Veljen manageroinnista, ja se on järjestäyty
mässä demokraattisesti. Neljänneksi, on osattava sukkuloida eri et
nisyyksien välillä ja työskenneltävä rakentavasti etnistä leiriytymistä 
vastaan. Normaaliahan on, että tiettyä ryhmää on enemmän kuin 
jotakuta toista. Ryhmään syntyy helposti kuppikuntia kielten tai so
siaalisten suhteiden perusteella, mikä saattaa vieraannuttaa ja har
mittaa vähemmistöön jääviä. Tähän auttaa suora puhe asiasta. On 

myös hyvä, että joukkue kommunikoi yhdellä kielellä niin kentällä 
kuin sen ulkopuolellakin – mielellään tietenkin suomeksi.

Viidenneksi, kannattaa luoda selvät säännöt osallistumisesta, jouk
kueeseen kuulumisesta, osallistujamääristä sekä maksuista ja nii
den suhteista edellä mainittuihin. Käytännössä on valmistaudut
tava käymään jatkuvaa pohdintaa ja neuvottelua pelaajaringin 
koosta, sillä liian vähäinen tai liian runsas osallistuminen turhaut
taa useimpia. Kuudenneksi, tiedottaminen ryhmäläisille sähköpos
titse ja muutoin vaatii puuhamieheltä aikaa. Tiedottaminen on teh
tävä usein ainakin kahdella kielellä. 

Seitsemänneksi, vaikka toiminta on periaatteessa suunnattu kenel
le tahansa maahanmuuttajalle tai umpisuomalaiselle, käytännössä 
joutuu silti pähkäilemään, kuinka sovittaa yhteen esimerkiksi mak
sukyvyiltään erilaiset ihmiset. Ryhmässämme on niin Nokian insi
nöörejä, opiskelijoita ja pizzeriatyöläisiä kuin työttömiäkin. Aluksi, 
kun toimintaa järjestävä taho maksaa suurimman osan kuluista, 
ongelmat eivät vielä näy. Mutta kun järjestävän tahon vetäytymi
nen edistyy, talven treenivuorot pitäisi maksaa ja henkilökohtai
sia panoksia korotetaan, asiat monimutkaistuvat. On käytännössä 
lähes mahdotonta sopia kulujen jakamisesta osallistujien kesken 
niin, että se huomioisi tasapuolisesti osallistujien erilaiset maksuky
vyt ja että kaikki kokisivat jaon reiluksi. Jos kulujen jaossa ei oteta 
huomioon osallistujien erilaisia maksukykyjä, käy helposti niin, että 
vähävaraisimmat vähitellen vetäytyvät. Jopa totuttu jako ”normaa
leihin” ja ”opiskelijoihin tai työttömiin” ei aina ole vailla haasteita 
maassa, jossa tuloerot koko ajan kasvavat. Meidänkin ryhmässäm
me on käynyt niin, että maksukyvyiltään heikommat ovat maksujen 
kohoamisen myötä joukkueessa harventuneet. Valitettavasti tähän 
ei ole löytynyt ratkaisua, järjestäjän resurssit kun ovat pienet ja hal
limaksut suuret.
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Jalkapalloa tai futsalia kannattaa silti käyttää jatkossakin kotoutta
misen välineenä, koska matalan kynnyksen toimintana se kuiten
kin tarjoaa oivan jäänmurtoväylän maahanmuuttaja ja umpisuo
malaismiesten kohtaamisille. Jalkapallo on lähes universaali kieli, 
joka herkistää miehen kuin miehen ja saattaa hänet uusien ystä
vyyksien äärelle. Vaikka futsal ja jalkapallotoiminnassa on kerrottu 
oppimisryhmistä, ei harrastusryhmistä kuitenkaan ole liikuttu oppi
misryhmiin. Tukihenkilötoiminnan kohdalla liikkuvuutta on tapah
tunut. Tämä onkin pohdinnan paikka: ihmiset sitoutuvat meidän 
toiminnassamme vain tietyntyyppisiin toimintoihin, joihin ovat so
pivalla tavalla orientoituneet ennakkoon.

Jalkapalloilun lisäksi Vieraasta Veljeksi on järjestänyt myös leiritoi
mintaa eri yhteistyökumppanien kanssa. Olemme järjestäneet esi
merkiksi monietnisen isä–poikaleirin ja somalimiesten viikonlop
puleirin. Kokemukset ovat olleet antoisia. Erityisen hedelmällinen 
ja arvokas miestyön muoto on kokemustemme mukaan Kansain
välisen Vapaaehtoistyö ry:n (KVT) vuoden 2010 alussa käynnisty
nyt, piskuisella Ulkoministeriön projektiavustuksella pyörivä Maa
ilmantalkoothanke, jonka kumppanina toimiessamme olemme 
olleet mukana innostamassa vastaanottokeskuksissa asuvia mie
hiä kansainvälisille työleireille ympäri Suomea. Leirikohteena on 
aina jokin yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon taho, joka tar
vitsee muutaman viikon talkootyövoimaa vaikkapa maalaamaan 
kyläyhdistyksen taloa, kunnostamaan laivaa, tekemään maatilatöi
tä tai auttamaan mielenterveyskuntoutujien tukityössä.

Leirille osallistuu vapaaehtoisia ympäri maailmaa. Mielekkään 
työnteon ohella tärkeää on vuoropuhelun rakentaminen leiriläis
ten ja leiripaikkakunnan asukkaiden välille. Vastaanottokeskusten 
odottamisesta ja tekemisen puutteesta kärsivät miehet ovat koke
mustemme mukaan olleet hyvillään mahdollisuudesta tehdä konk
reettista työtä. Saamamme palautteen mukaan kokemus on ollut 

todella voimauttava ja samalla irtiotto keskusten karusta arjesta ja 
usein unilääkkeiden voimin nukutuista öistä. Osallistujat kertovat 
hermojen levänneen ja unen maistuneen fyysisen työn päälle. Sa
malla turvapaikanhakijan tai pakolaisen arjen todellisuus on tullut 
sekä muille osanottajille että isäntätaholle ymmärrettävämmäksi, 
kontakteja on syntynyt ja osallistujien verkostot ovat laajentuneet.

Tukihenkilötyö
Arvokkaita kohtaamisia tapahtuu myös tukihenkilötoiminnassa, 
jossa ryhmän muodostaa kaksi ihmistä. Alkuvuodesta 2009 aloi
timme tukihenkilötyön yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen 
alaisen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kanssa. Koulutimme 
syntysuomalaisia toimimaan maallikkotukihenkilöinä kuntoutus
keskuksen miesasiakkaille. Äkkiä ajatellen voisi tuntua, että ver
taisuus on mahdollisimman kaukana tilanteesta, jossa hyvinvoin
tivaltion turvassa varttunut mies kohtaa särkyneestä maailmasta 
tulevan ihmisen ja helposti haavoittuvan mielen. Kuitenkin juu
ri tällaisissa kohtaamisissa miesvertaisuus voi ilmetä aidosti. Vaik
ka kielivaikeuksia on paljon ja välillä kommunikaatiota mutkistavat 
yksilölliset ja kulttuuriset erityispiirteet, yhdistävä mieheys on suh
teellisen pysyvä poiju, johon moni tukihenkilötoiminnassa mukana 
oleva maahanmuuttajamies mieluusti kiinnittyy seilattuaan suoma
laisen palvelujärjestelmän naisvaltaisilla aallokoilla.

Iso osa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on traumatisoitunei
ta, kidutetut usein vaikeastikin.9 Heitä kuormittavat yhtäältä läh
tömaan hätä ja läheisten kohtalo, toisaalta uusi ja erilainen yh
teiskunta sekä oman aseman epämääräisyys uudessa maassa. 

9  Ks. esim. Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapai
kanhakija ja pakolaislasten ja  nuorten määrästä sekä heidän psykiatris
ten palvelujen tarpeestaan.  
http://www.hdl.fi/images/stories/liitteet/101459_HDLraportti_LR.pdf
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Traumatisoituneen miehen stressiä lisää usein se, että on joutu
nut avunhakijaksi toimintaympäristöön, joka poikkeaa suuresti to
tutusta. Kun ongelmat vielä tuntuvat usein arkaluontoisilta eikä 
luontevia mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin miehiin ole liiak
si, olemme huomanneet, että tarvetta miestenkeskiselle luotta
mukselliselle tukityölle on paljon. Iloksemme Helsingin kaupunki 
vakuuttui siinä määrin tukihenkilötyöstämme, että syksyllä 2010 
laajensimme tukihenkilötoimintaa sosiaaliviraston maahanmuut
toyksikön asiakaskunnan hyväksi. Vuonna 2011 murtaudumme jo 
Helsingin rajojen ulkopuolellekin. 

Vieraan Veljen toiminnassa tuettava ja tukija ovat lenkkeilleet ja 
sauvakävelleet, istuneet kahvilla ja baareissa, käyneet teattereis
sa, elokuvissa, näyttelyissä ja kuntosaleilla, istuneet jääkiekkoot
teluissa ja puistonpenkeillä – tehneet siis tavallisia asioita ja pu
huneet tavallisesti. Joskus puheenaiheet vakavoituvat syvällisiksi, 
mutta tukijan ei ole tarkoitus olla maallikkoterapeutti, vaan mies
vertainen kulttuuritulkki, arkinen tuki ja suora kontakti kantasuo
malaisiin miehiin.

Kun aloittelimme tukihenkilötoimintaa ja haimme ensimmäisiä 
koulutettavia, meillä oli jo kokemuksia siitä, kuinka työlästä on 
innostaa suomalaisia miehiä mukaan vapaaehtoisiksi oppimisryh
miimme. Pelkäsimme, että vielä enemmän henkilökohtaista heit
täytymistä ja sitoutumista vaativa tukihenkilöys ei olisi ainakaan 
houkuttelevampaa. Pelko oli turhaa: tukihenkilöiden koulutuspai
kat vietiin käsistä. Koulutukseen osallistuneet kertoivat kokevan
sa asian tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Voi olla, että kidutus ja sen 
vaikutukset ovat aiheena niin todellisia, vakavia ja sieluunkäypiä, 
että niiden parissa työskentely on helppo mieltää tärkeäksi. Myös 
maahanmuuttoyksikön asiakkaiden vapaaehtoisille tukihenkilöille 
toteutetussa koulutuksessa painotettiin kidutus ja traumatisaatio
teemaa, koska myös sen asiakaskunta kamppailee näiden asioiden 

parissa. Lisäksi traumatisoituneen, kärsimysten tai sodan läpi kul
keneen ihmisen kohtaamisen opettelusta on hyötyä myös kevyem
missä ihmiskohtaamisissa. 

Itse toiminta etenee siten, että maahanmuuttoyksikön ja Kidutet
tujen kuntoutuskeskuksen työntekijät etsivät asiakkaistaan poten
tiaalisia tuettavia ja kertovat heille toiminnasta ja sen hyödyistä. 
Jos asiakas innostuu, etsitään Vieraasta Veljeksi toiminnan ylläpi
tämästä tukihenkilöpankista profiililtaan sopiva ja tukihenkilökou
lutuksen käynyt tukija, ja järjestetään tuettavan ja tukijan välinen 
tapaaminen. Mikäli miehet lämpenevät tukisuhteelle, se solmitaan 
vuodeksi. Tänä aikana Vieraasta Veljeksi pienimuotoisesti kustantaa 
tukisuhdemenoja. Tukihenkilöt osallistuvat neljästi toimintavuoden 
aikana hankkeen järjestämiin Kvartaaleihin, eli työnohjausta, lisäpä
tevöitymistä sekä keskustelua tarjoaviin yhteistapaamisiin. Tukihen
kilökoulutuksen käyneet käyvät silloin tällöin myös oppimisryhmissä.

Aina tietenkään tukihenkilösuhteet eivät toimi. Haasteita voi ilme
tä keskinäisessä kommunikaatiossa, henkilökemiassa, muuttuvissa 
elämäntilanteissa sekä siinä, että ylipäätään eniten tukea tarvitse
vat miehet ovat usein elämänkokemusten ja kärsimysten johdosta 
lyhytjänteisiä ja sitoutumisongelmaisia. Vapaaehtoiselta tukihen
kilöltä vaaditaan välillä melkoista pitkämielisyyttä, että hän jaksaa 
motivoituneena sinnitellä yli peruuntuvien tapaamisten ja muiden 
karikoiden.

Hyvät kokemukset painavat vaakakupissa kuitenkin enemmän. On 
ollut ilo kuulla tukisuhteiden todella auttaneen tuettavia ja tarjon
neen heille merkityksellisiä kokemuksia. Eräskin tukipari oli men
nyt teatteriin seuraamaan uutta sirkusta. Tuettava oli jälkeenpäin 
todennut: ”Olen kyllä joskus aiemminkin nauranut Suomessa ol
lessani. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta kun sydämeni nau
roi”. Kerrotaan myös entisestä tuettavasta, joka on tätä nykyä ta
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vattoman hyvissä väleissä tukihenkilön hämäläismummon kanssa: 
kuulumiset vaihdetaan puhelimessa joka viikko. 

Suomen oppiminen ja puhumaan pääseminen on monelle tuet
tavalle motivoivin täky heittäytyä tukisuhteeseen. On valitettavaa 
todeta, että tällaisen mahdollisuuden tarjoaminen on melko ai
nutlaatuista. Nykyinen virallinen kielikurssijärjestelmä pienine re
sursseineen yhdistyneenä suomalaiseen hiljaiseen puhumisen ja 
olemisen kulttuuriin tarjoaa maahanmuuttajamiehillekin sangen 
vaikean pohjan kotoutumiselle.

Toistaiseksi yhteiskunta on vasta heräämässä tosiasiaan, että myös 
maahanmuuttajamies voi olla tuen ja erityistoimenpiteiden tar
peessa. Miehen hyvinvointiin panostamisella on usein kauaskan
toisen syvät vaikutukset myös miehen perheen, lähipiirin ja yh
teisön hyvinvointiin. Vieraasta Veljeksi toivottaakin muut toimijat 
tervetulleiksi harvaan mutta kasvavaan pioneeririntamaan! 
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 ❱ Suikkanen, Sirkku (2010). Selvitys kidutettujen ja vaikeas-
ti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja 
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Tukea ja  
hyväksyntää
Maahanmuuttajapojan tarpeet

Elina Niinivaara

❱ Elina Niinivaara pohtii maahanmuuttajapoikien  

elämän keskeisiä haasteita. Puheenvuorossa  

jaetaan ideoita tavoista, joilla poikia voi tukea 

opinnoissa, työnhaussa, ystävyyssuhteiden sol-

mimisessa, rasismista selviämisessä sekä itse-

varmuuden kasvattamisessa. Elina Niinivaara on 

Setlementti nuorten Hämeen piirin monikulttuuri-

sen poikatyöyksikön Kölvi-toiminnan johtaja. 

Jokainen, joka on asunut kotimaansa ulkopuolella tietää, että 
maahanmuutto on vaikeaa. Jokainen meistä tietää myös, että mur
rosikä on vaikeaa. Jos nämä asiat tapahtuvat ihmisen elämässä sa
maan aikaan, lopputulos on kova pala purtavaksi kenelle tahansa. 
Nuori tarvitsee hyväksyntää ja tukea, jotta hänen kaikesta huo
limatta tuntemansa into ja toiveikkuus uuteen maahan muutta
misesta saadaan käyttöön ja elämä lähtemään positiiviseen suun
taan. Kuitenkin juuri tässä hyvin haavoittuvaisessa asemassa oleva 
nuori kohtaa usein torjuntaa. Miten nuorta voi tukea ristiriitati
lanteessa, jossa hänen odotetaan kotoutuvan nopeasti yhteiskun
taan, jonka monet osat suhtautuvat häneen vihamielisesti? Kölvi
toiminnassa yritämme etsiä vastauksia tähän kysymykseen.

Kölvi-toiminta
Kölvin monikulttuurinen poikatyöyksikkö tukee Tampereella asu
via, murrosikäisinä maahan muuttaneita poikia uuteen kulttuuri ja 
kieliympäristöön sopeutumisessa. Kölvin poikatyö on kulttuuri ja 
sukupuolisensitiivistä erityisnuorisotyötä. Päätoimisia työntekijöi
tä yksikössä on kaksi: erityisnuorisoohjaaja sekä osittain ohjaa
jan tehtävissä toimiva toiminnanjohtaja. Lisäksi mukana toimintaa 
pyörittämässä on useita osaaikaisia työntekijöitä, harjoittelijoita 
ja vapaaehtoisia. 

Kölvitoimintaan osallistuu vuosittain noin 150−200 iältään 
12−23 vuotiasta nuorta, joista noin 60−80 osallistuu toimintaan 
melkein viikoittain. Nuoret edustavat lähes 30:tä eri kansalaisuut
ta, mutta merkittävimmät lähtömaat ovat Afganistan, Somalia ja 
Irakin sekä Iranin alue. 95 prosenttia nuorista on pakolaistaustaisia, 
mutta myös ”länsimaisia” maahanmuuttajia osallistuu toimintaan. 
Suurin osa nuorista on saapunut Suomeen perheenjäsentensä tai 
ainakin sukulaistensa kanssa, mutta joukkoon mahtuu myös usei
ta aivan yksin saapuneita. 

Osa pojista käy Kölvissä muutaman kuukauden, osa aktiivisesti esi
merkiksi ensimmäisen vuoden tai kahden ajan Suomessa asues
saan. Muutamat pitkäjänteistä tukea tarvitsevat ovat mukana vuo
sia. Pisimmät tukisuhteet ovat kestäneet kahdeksan vuotta, joskin 
tuona aikana roolit ovat kehittyneet siten, että pitkään mukana ol
leet nuoret ottavat myös paljon vastuuta toiminnasta.

Maahanmuuttajapojan elämän kipupisteet
Vasta maahan muuttaneelta nuorelta puuttuu kielitaito, sosiaa
linen verkosto, harrastukset sekä oppivelvollisuusiän ylittäneel
tä opiskelu tai työpaikka. Konfliktialueilta tulevat eivät kenties 
ole päässeet kouluun lainkaan tai ovat opiskelleet puutteellisis
sa oloissa esimerkiksi pakolaisleireillä. Perusopetuksen piiriin tule
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vat nuoret joutuvat yhtä aikaa opiskelemaan kieltä ja harppomaan 
vuodessa tai kahdessa kiinni suomalaisia oppilaita peruskoulun op
pimäärässä, mikä on valtava haaste. Oppivelvollisuusiän ohittaneet 
ovat vielä hankalammassa asemassa, sillä heidän pitäisi kyetä otta
maan vastuuta valinnoistaan ja hakeutua valmistavan opetuksen 
kautta ammatillisiin opintoihin ilman peruskoulupohjaa. 

Vapaaajanvietto saattaa muodostua suureksi kysymykseksi, kun 
ystävät ja sukulaiset ovat pääasiassa muualla ja kielimuurin, kult
tuurierojen sekä ennakkoluulojen takia ystävystyminen suomalais
ten kanssa ei välttämättä onnistu. Kynnys lähteä mukaan suoma
laisille suunnattuihin palveluihin ja harrastuksiin on korkea, vaikka 
niistä onnistuisi jotakin kautta tietoa saamaankin. Näiden ongelmi
en lisäksi pakolaistaustaisilla on usein kannettavanaan traumaattis
ten kokemusten taakkaa; useimmat Kölvin nuoret ovat menettä
neet läheisiään traagisilla tavoilla ja itsekin kokeneet sotatilanteita.

Aikuistumisen haasteet maahanmuuttajanuorilla ovat monilta osin 
samoja kuin valtaväestön nuorillakin. Itsenäistyessä kysymyksiksi 
nousevat yksin asuminen ja oman kodin hoitaminen, taloudes
ta huolehtiminen ja velkakierteiden välttäminen. Tietoa tarvitaan 
myös seurustelusta sekä epätoivottujen raskauksien ja sukupuoli
tautien ehkäisemisestä. Lisäpainetta maahanmuuttajanuorille ai
heuttavat ristipaineet kodin ja ympäröivän yhteiskunnan välillä: 
kotoa saattaa tulla paineita käyttäytyä oman kulttuurin perintei
den mukaisesti, kun taas ympäröivä yhteiskunta vetää toiseen 
suuntaan. Lisäksi kotoa saattaa tulla kovia odotuksia: vanhem
mat voivat odottaa 16vuotiaana maahan muuttaneen poikansa 
kouluttautuvan lääkäriksi – ollaanhan nyt päästy Eurooppaan, jos
sa korkeakoulutus ja hyvät tulot ovat jokaisen ulottuvilla – vaikka 
ammattiopintojenkin suorittaminen vaatii nuorelta valtavasti työtä. 
Nuoret voivat joutua kantamaan myös suurta vastuuta perheen asi
oista ja vanhemmistaan, joille maahanmuutto ja kielen oppiminen 

ovat usein vielä vaikeampia kuin nuorille itselleen. Virallisten asioi
den hoitaminen ja tulkkaaminen saattavat jäädä nuoren tehtäväksi. 

Vanhemmat eivät usein tunne suomalaista yhteiskuntaa riittäväs
ti asettaakseen pojilleen rajoja. Osa nuorista myös saapuu yksin 
maahan, joko menetettyään vanhempansa tai lähdettyään yksin 
pakomatkalle. Länsimaisen yhteiskunnan näennäinen vapaus pis
tää monen pojan pään pyörälle: oikean ja väärän rajat hämärty
vät, jos nuoria ei tueta rajojen tunnistamisessa ja asettamisessa 
itselle. Seurustelusuhteet hämmentävät erityisesti monia muslimi
taustaisia nuoria, joille rakkaudentunnustus tarkoittaa yhteistä tu
levaisuutta. Kun tyttöystävä sitten pistääkin suhteen poikki, tuska 
tapahtumasta jättää syviä arpia luottamukseen. Itsetuntemuksen 
ja itsetunnon kehittyminen onkin nuorelle maahanmuuttajamie
helle valtaväestön nuorukaista suurempi haaste: kun nuori etsii it
seään sekä kahden ikäkauden että kahden kulttuurin välillä, eksy
misiä tapahtuu.

Kuitenkin suurin haaste nuorille on kokemukseni mukaan yhteis
kunnallisen keskustelun kohteena oleminen, avoin ja piilorasismi 
sekä rakenteellinen syrjintä. Eräs somalipoika totesi minulle, että 
”en ole koskaan ennen asunut maassa, jossa minua vihataan.” 
Avoin rasismi nousee keskustelunaiheeksi Kölvissä jatkuvasti, ja ra
sismikokemuksia pyritään purkamaan sekä ohjatusti että spontaa
nien keskustelujen myötä. Ikätovereiden rasismin kanssa nuoret 
tuntuvat pärjäävän kohtalaisesti, mutta aikuisten ja erityisesti auk
toriteettiasemassa olevien aikuisten kuten opettajien, rehtoreiden 
ja valmentajien rasismi koskee kipeästi ja syvälle. Tällaista rasis
mia myös tuntuu esiintyvän hälyttävän paljon. Rasismi on haavoit
tavuudestaan huolimatta käsiteltävissä. Tunteita voidaan purkaa 
turvallisessa, rasismivapaassa ympäristössä, jossa saa vertaistukea 
ja neuvoja sekä empatiaa aikuisilta ohjaajilta. Ratkaisukeinoja voi
daan pohtia yhdessä. 
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Rakenteellinen syrjintä, joka näkyy nuorten elämässä esimerkiksi 
hankaluutena saada asuntoja, työpaikkoja ja opiskelupaikkoja tai 
kansalaisuutta, on jo huomattavasti hankalammin hahmotettava 
ja käsiteltävä asia. Jos yrittäminen jatkuvasti kilpistyy näkymättö
mään seinään ja paikat menevät valtaväestön edustajille, on todel
la vaikea pitää yllä motivaatiota ja uskoa tulevaisuuteen. Ikäväkseni 
olen huomannut monen vasta maahan muuttaneena intoa ja mo
tivaatiota puhkuneen nuoren katkeroituvan ja turhautuvan, kun 
hyväksyntää ei saa, vaikka panostaisi kaikkensa.

Jalkapalloa, läksyjen tekoa ja työnhakuharjoituksia
Edellä kuvattuihin nuorten maahanmuuttajamiesten elämän kipu
kohtiin pyrimme Kölvissä vastaamaan monella eri tavalla. Kölvin 
työ on vapaaajantoimintaa erilaisiin tukimuotoihin yhdistävää en
naltaehkäisevää toimintaa. Keskeisimpiä tukimuotoja ovat kaikille 
avoin toiminta, pienryhmät, yksilöohjaus sekä vertaistuki. Käytän
nön toimet ovat usein hyvin konkreettisia ja arkisia. 

Kölvi tarjoaa pojille kahden huoneen ja keittiön kokoisen monikult
tuurisen nuorisotilan, joka on pikemminkin kuin toinen koti, jossa 
työntekijät valvomisen sijaan pyrkivät kasvattamaan nuoria. Suku
puolisensitiivistä tyttötyötä tehdään Suomessa jo melko paljon, mut
ta poikatyötä sen sijaan hyvin vähän – ja monikulttuurista poikatyö
tä ei juuri lainkaan. Kuitenkin on ilmeistä, että pojatkin tarvitsevat 
omaa tilaa, jossa voi vertaisten kanssa rauhassa jakaa ja pohtia omaa 
kasvua ja elämää. Tilan rajaaminen vain pojille laskee myös tuen pyy
tämisen kynnystä, kun ei tarvitse miettiä sitä, miltä vastakkaisen su
kupuolen silmissä näyttää. Lisäksi on olennaista, että tila rajataan 
vain maahanmuuttajapojille. Tila, jossa saa olla rauhassa rasismilta ja 
opetella kieltä ja kulttuuria ilman nolojen tilanteiden tai kiusaamisen 
pelkoa yhdessä saman tilanteen kokeneiden kanssa on näille nuoril
le äärimmäisen tärkeä. Valtaväestöltä rauhoitetussa tilassa kerätään 
niitä taitoja, voimia ja rohkeutta, joita integroitumiseen tarvitaan. 

Opintoja tuetaan jatkuvasti: teemme yhdessä kotitehtäviä, kartoi
tamme tulevaisuudensuunnitelmia ja haemme opiskelupaikkoja. 
Kielen oppimista tuetaan sekä suoraan että jatkuvalla kielikylvyllä: 
yhteinen kieli on suomi, ja moninaista suomea puhuvassa joukos
sa on matala kynnys alkaa itse harjoitella kielenkäyttöä. Harjoitte
lijoiksi ja vapaaehtoisiksi valitaan vain henkilöitä, joiden kielitaito 
on hyvä, jotta nuoret saisivat kuulla mahdollisimman hyvää ja mo
nipuolista kieltä. Työllistymistä pyrimme tukemaan hakemalla yh
dessä harjoittelu, työ ja kesätyöpaikkoja sekä luomalla yhteyksiä 
ennakkoluulottomiin työnantajiin. 

Vapaaajanvieton ongelmaan Kölvi on oiva lääke: viikkoohjel
maan sisältyy niin jalkapalloa, pingistä, musisointia, ruuanlaittoa, 
retkiä, keskusteluja kuin vapaata olemista. Myös ystävien puut
teen pulma ratkeaa kertaheitolla. Kölvistä saa laajan ja monikult
tuurisen ystäväpiirin, jossa ystävyyksiä syntyy luontevasti yli kult
tuurirajojen, mutta myös oman etnisen ryhmän tarjoamaa tukea 
ja tulkkausapua löytyy. Kun elämän aakkoset Suomessa on opittu, 
ohjaamme nuoria harrastusten ja julkisten palvelujen pariin, jotta 
suhteita syntyisi myös valtaväestöön ja eritystuen tarve vähenisi.

Tunnemme kaikki nuoret ja pyrimme tarjoamaan heille tukea kun
kin elämäntilanteen mukaan. Tällainen rinnalla kulkeminen ja ar
jen eläminen nuorten vierellä mahdollistaa hyvinkin vaikeista ja 
herkistä aiheista käytävät keskustelut. Vertaistuellisia keskusteluja 
käydään Kölvissä niin ohjatusti kuin spontaanisti, ja niiden merki
tys on vähintään yhtä suuri kuin konkreettisten tukitoimien. Keit
tiön pöydän ääressä keskustellaan usein hyvinkin yhteiskunnalli
sista ja merkittävistä asioista: kotimaiden tilanteista, sodasta ja 
rauhasta, politiikasta ja uskonnosta. Pöydän ääressä on käsitel
ty yhdessä niin ensimmäisiä rakastelukokemuksia kuin ylilyönte
jä ja pettymyksiäkin.
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Myös toiminnassa mukana oleville jo melkein aikuisille miehille tär
keää on se, että heille on tarjolla turvallinen ja yhteisöllinen vapaa
ajanviettopaikka, jossa on positiivista esimerkkiä edustavia ystäviä 
ja aikuisia sekä vetämässä rajoja että keskustelemassa nuorukai
sia hämmentävistä, elämässä aidosti tärkeistä asioista ja arvoista. 
Nuorten miesten kohdalla tärkeää on kaikessa toiminnassa välittää 
hyväksyntää ja rakkautta heitä kohtaan: itsetuntoa ja tuntemusta 
vahvistava ja sopivissa annoksissa vastuuta opettava toiminta on 
heille ehdottoman tarpeellista. Onnistumisen kokemukset esimer
kiksi yhteisten tapahtumien järjestämisessä sekä ohjaajan osoitta
ma usko nuorta kohtaan voivat kantaa pitkälle.

Miten saada pojat mukaan toimintaan?
Kölvitoiminta on onnistunut varsin haastavan kohderyhmänsä 
tavoittamisessa erittäin hyvin – ongelma on tällä hetkellä pikem
min taloudellisten, tilallisten ja työntekijäresurssien riittämättömyy
dessä suhteessa tukea hakevien nuorten määrään. Hyvät yhteis
työsuhteet maahanmuuttajille suunnattujen valmistavien luokkien 
opettajiin, ammattiopistoihin sekä Tampereen ulkomaalaistoimis
ton perhetyöntekijöihin ovat tässä tärkeällä sijalla, sillä nuoria oh
jataan mukaan toimintaan kaikilta näiltä tahoilta. Ohjauksessa 
toimivimmaksi malliksi on osoittautunut vierailujen tekeminen esi
merkiksi valmistavan luokan kanssa Kölvin toimitilaan siten, että 
nuoret voivat heti vierailun jälkeen jäädä osallistumaan toimin
taan. Ehdottomasti suurin osa löytää tiensä Kölviin kuitenkin tois
ten nuorten mukana. Kun toimintamalli on oikea, se pitää pojat 
mukana toiminnassa ja puskaradio toimii tehokkaasti.

Pojat tulevat Kölviin viettämään vapaaaikaansa, joten heille tar
jotaan sellaista vapaaajantoimintaa, jota he itse toivovat ja joka 
tuottaa heille iloa ja nautintoa usein raskaan arjen keskelle. Jalka
pallo on 95 prosentille kölveistä ehdottomasti tärkein harrastus. 
Jalkapallon pelaaminen on osoittautunut niin tärkeäksi poikien ta

voittamisen kannalta, että sitä kutsutaan Kölvissä pallometodiksi: 
hyvin todennäköistä on, että jos Kölvitoiminta ei olisi alkuvuosi
naan löytänyt tietään maahanmuuttajapoikien sydämiin jalkapal
lon kautta, olisi tie jäänyt kokonaan löytymättä. Vaikka nuoret ovat 
sittemmin sitoutuneet toimintaan myös muilla tasoilla, jalkapal
lon ja muun tarjotun liikunnan merkitystä ei voi vähätellä: liikun
ta tukee tutkitusti kotoutumisprosessia (Zacheus 2011). Liikunnan 
ohella harrastemuotoja ovat musiikki, ruuanlaitto, kädentaidot, 
seurapelit ja ulkoilu.

Kun mielekkäät vapaaajanviettomahdollisuudet ovat usein se 
porkkana, joka tuo pojat mukaan toimintaan, Kölvin yhteisöllinen 
ja lämmin ilmapiiri on se tekijä, joka saa heidät jäämään. Pyrki
myksemme on, että kynnys tulla toimintaan olisi mahdollisimman 
matala. Uudet pojat otetaan mahdollisimman lämpimästi vastaan, 
heidän kuvansa liitetään pikimmiten seinän valokuvagalleriaan ja 
he täyttävät oman sivunsa Kölvin kaverikansioon. Vanhemmista 
pojista muodostetun isoveliryhmän vastuulla on myös huolehtia 
uusista pojista, opastaa heitä ja ottaa heidät ystävällisesti mukaan 
kaikkeen toimintaan. 

Olennaista poikien toimintaan kiinnittymisen kannalta on myös se, 
että toinen Kölvin päätoimisista työntekijöistä on itse taustaltaan 
turvapaikanhakija. Nuoret ovat sanoneet suoraan, että he tunte
vat maahanmuuttajataustaisen työntekijän ymmärtävän heidän ti
lanteensa valtaväestön edustajia paremmin, ja että he eivät ehkä 
olisi mukana toiminnassa ilman tätä tekijää. 

Tärkeä sitouttamisen kulmakivi on tuki. On sovittu, että jokainen 
kävijä osallistuu vähintään kerran viikossa johonkin tukitoimeen: 
tuo läksyt, tekee työhakemuksia, osallistuu teemakeskusteluun tai 
juttelee ohjaajien kanssa elämäntilanteestaan. Tätä sopimusta tar
vitaan toisaalta motivoimaan keskittymistä joskus raskailta tuntu
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viin asiallisiin asioihin, mutta vielä enemmän laskemaan avunpyyn
nön kynnystä. Tieto siitä, että kaikki pienimmästä suurimpaan käyvät 
Kölvissä myös näiden tukitoimien takia tekee niihin osallistumisesta 
tavallista ja hyväksyttävää, ei noloa ja häpeällistä. Joinakin iltoina tun
tuu kuin tilamme olisi pieni tehdas: kotitehtäviä tehdään läksyhuo
neessa kynät sauhuten, tietokoneiden ääressä väännetään työhake
muksia ja olohuoneessa simuloidaan työhaastattelutilanteita.

Kölvin arkea viitoittava päämäärä on yhteisöllisyys ja osallisuus, 
ja toiminnan suunnitteluun ja sitä koskeviin päätöksiin osallistu
vat kaikki: pojat, työntekijät, vapaaehtoiset ja harjoittelijat. Tärkei
tä, yhteisöllisyyttä luovia tekijöitä ovat myös yhteiset ruokahetket, 
juhlat ja tapahtumat. Kölvissä suhteet nuorten ja työntekijöiden 
välillä eivät ole asiakassuhteita vaan henkilökohtaisia aikuisen ja 
nuoren välisiä kasvatussuhteita. Tämä kodinomaisuus ja henkilö
kohtaisuus on olennaista maahanmuuttajanuorten tavoittamisessa: 
nämä nuoret eivät lähde toimintaan mukaan ilmoitustaulujen mai
nosten perässä, vaan heidät pitää kutsua henkilökohtaisesti. Yksi 
tärkeimpiä työkalujamme onkin puhelin: jos nuorta ei ole vähään 
aikaan näkynyt, soitamme hänen peräänsä, kysymme kuulumisia ja 
kutsumme käymään. Tämä toimii: nuoret tuntevat, että juuri minut 
halutaan mukaan, juuri minä olen tärkeä.

Sitouttaminen pitkäjänteisiin toimintoihin ja joidenkin erityisen vai
keissa tilanteissa olevien nuorten kohdalla tukitoimien piiriin saat
taminen aiheuttavat joskus päänvaivaa. Kölvin nuoret kuitenkin 
tietävät tarvitsevansa tukea ja he myös arvostavat suuresti sitä, että 
heille on sitä tarjolla.

Tukea itsenäistymiseen isoveli-ryhmästä
Aikuistumisen ja itsenäistymisen haasteisiin vastaamme tarjoamal
la sekä jatkuvaa tukea että pienryhmiä ja asiantuntijoiden vierailuja. 
Asumis, talous ja kodinhoitoneuvontaa tarjotaan ja seksuaalisuut

ta ja seurustelua käsitellään niin omin voimin kuin yhteistyökumppa
neiden kuten Suomen Pakolaisavun, Marttojen ja Väestöliiton avulla. 

Aikuistumassa oleville nuorille on Kölvissä oma vertaistukiryhmä, 
isoveliryhmä, jossa näitä asioita voidaan käsitellä luottamukselli
sessa ilmapiirissä. Isoveliryhmään kootaan toimintakausien alka
essa 6–10 toiminnasta kiinnostunutta, sopivassa elämänvaiheessa 
olevaa nuorta. Isoveljet sitoutuvat toimintaan vuodeksi, ja seuraa
vana syksynä kootaan uusi ryhmä vanhoista ja uusista isoveljis
tä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kahdesti kuukaudessa. Kerran 
kuussa pidetään koulutusilta ja kerran kuukaudessa järjestetään 
ryhmähenkeä ja sitoutumista edistävä virkistysretki esimerkiksi 
hohtokeilaamaan, biljardia pelaamaan, elokuviin tms. Ryhmää ve
tävät Kölvin päätoimiset työntekijät yhdessä; sen toimintaa ja kou
lutusten sekä retkien sisältöjä suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä 
nuorten kanssa. 

Ryhmässä käsiteltävien aiheiden valinta yhdessä on tärkeää, jotta 
niiden mielekkyys varmistetaan nuorten kannalta. Koulun jälkeen 
on muutenkin raskas jaksaa marraskuisena iltana keskittyä tunnik
si vakavaluonteisiin asioihin – saati aiheisiin, jotka eivät erityisesti 
kiinnosta! Koulutustilaisuudet pidetään muutenkin mahdollisim
man rentoina, mukavina ja lämpiminä. Ryhmäytymiseen ja ryhmä
dynamiikkaan pyritään kiinnittämään huomiota, koulutusillat aloi
tetaan yhteisellä aterialla ja aikaa kuulumisten vaihdolle ja vapaalle 
rupattelulle varataan aina. 

Koulutuksiin kutsutaan usein ulkopuolisia vieraita. Ryhmässä on 
käynyt esimerkiksi ammatinvalintapsykologi työvoimatoimistosta 
keskustelemassa uravalinnoista ja tulevaisuudensuunnitelmista, 
asumisneuvoja Pakolaisavun Kotiloprojektista keskustelemassa 
asumiseen liittyvistä asioista, Poikien puhelimen työntekijä Väes
töliitosta keskustelemassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta sekä 
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soveltavan draaman ohjaaja käsittelemässä opiskelumotivaation 
ongelmia ja keskittymisvaikeuksia. Koulutukset pidetään mahdol
lisimman keskustelevina ja toiminnallisia menetelmiä käytetään, 
jotta nuorten omat näkemykset saadaan esiin.  Samalla varmiste
taan, että myös heikommalla kielitaidolla voi osallistua aiheiden 
käsittelyyn. Isoveliryhmä tarjoaa näin myös tilan vertaistuelle sekä 
mahdollisuuden opetella itseilmaisua ja syventää itsetuntemus
taan. Vertaistuen merkitys on näille nuorille miehille erittäin suuri. 
Isoveljet myös ottavat vastuuta Kölvin toiminnasta: he esimerkik
si avustavat pelien järjestämisessä ja siivoamisessa sekä opasta
vat uusia tulokkaita. Tämä kasvattaa heidän itseluottamustaan 
ja taitojaan. 

Mitä tehdä katkeroitumisen estämiseksi?
Rasismia, rakenteellista syrjintää ja jatkuvaa torjuntaa kohdatessa 
on kovin vaikea uskoa siihen, että vika ei ole itsessä. Itsetunto pää
se kehittymään jos sen yli toistuvasti kävellään. Väestöliiton lasten
psykiatri ja asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore toteaa, että nuori 
tulee epätoivoiseksi tuntiessaan, ettei hän ole sellainen kuin pitää. 
Epätoivoiset nuoret puolestaan tekevät epätoivoisia tekoja: riski
käyttäytymisen taustalla ovat Cacciatoren mukaan yleensä toivotto
muus, huono itsetunto ja unelmien puute. (Cacciatore 2010.) Työs
säni olen huomannut, että nuoret maahanmuuttajamiehet joutuvat 
jatkuvasti painimaan kaikkien näiden kolmen kanssa. Näin nuoriin 
kohdistetuista ennakkoluuloista tulee toisinaan valitettavasti itse
ään toteuttavia.

Tuhannen taalan kysymys on, miten tähän ongelmaan voisi vastata 
ja miten nuoria voisi tukea tämän asian kanssa kamppailussa. Tä
hän en valitettavasti osaa tarjota mitään reseptivastausta, sillä pai
nin kysymyksen kanssa itse päivittäin. Tuomitseminen ja vääränlai
nen ankaruus ei ole ratkaisu: toivotonta ja heikosta itsetunnosta 
kärsivää nuorta tämä ei auta. 

Yksi keino on käsitellä asiaa avoimesti: jos esimerkiksi työnhaku 
ei kerta kaikkiaan tuota tulosta, asiaa ei pidä ohittaa, vaan siitä 
on keskusteltava ja tarjottava välineitä käsitellä tilanteesta synty
viä tunteita. Tätä keskustelua on luontevinta käydä juuri vertais
ryhmän kanssa, jotta tunteita pääse jakamaan samassa tilanteessa 
olevien kanssa. Ohjaajalta tarvitaan tässä kuitenkin vahvaa otet
ta, jotta keskustelu pysyy ratkaisuja hakevana sen sijaan, että sii
nä kaivaudutaan syvemmälle toivottomuuden poteroon. Tämä on 
ohjaajalle melkoinen haaste – mistä suunnasta ratkaisuja voisi läh
teä hakemaan?

Itse olen lähtenyt viemään pohdintaani ja hiljalleen myös Kölvin 
toimintaa kohti suuntaa, jossa nuorille tarjotaan vaihtoehtoisia toi
mintatapoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän ajattelutapaan 
sain innoitusta myös Helsingin kaupungin nuorisotoimen johta
jan Lasse Siuralan Tuhti11seminaarissa pitämästä puheenvuoros
ta, jossa hän kritisoi nuorisotyön nykyistä hahmotusta nuoruudes
ta siirtymävaiheena, jonka tavoitteena on nuorten integroiminen 
yhteiskuntaan nopeasti ja siirtyminen kitkattomasti koulutuksen 
kautta työelämään.  

Siurala peräänkuulutti vahvempaa painotusta yhteiskunnalliselle ja 
pedagogiselle otteelle, jossa nuorisotyö voidaan nähdä vaihtoeh
toisia tiloja nuorille tarjoavana, nuorten toimijuutta tukevana työ
nä (Siurala 2010). Tämä näkökulma mielessäni olenkin lähtenyt 
pohtimaan sitä, miten voisin tarjota näille nuorille aktiivisen toi
mijuuden oppimisympäristön: oman toiminnan suunnittelemisen, 
rahoittamisen ja organisoimisen oppimisen tilan. Parhaassa tapa
uksessa vertaistukitoiminta voisi tarjota tilan, jossa turhautuminen 
saataisiin muunnettua positiiviseksi, rakentavaksi energiaksi. Tä
män energian voisi sitten kanavoida aktiiviseen toimimiseen omas
sa lähiympäristössä oman elämän puitteiden parantamiseksi.
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Lopuksi

Yllätyn itsekin usein siitä, miten nuoret toisaalta tunnistavat hyvin 
tuen tarpeensa ja toisaalta arvostavat syvästi saamaansa tukea. 
Viimeksi sain tästä sydäntä riipaisevan osoituksen viimeisessä jou
luturnauksessa, jossa leikin tvtoimittajaa videokameran kanssa ja 
haastattelin juuri 15 vuotta täyttänyttä, turnauksen parhaan pelaa
jan patsaan saanutta poikaa. Kysyin häneltä klassisen urheilutoi
mittajan kysymyksen: ”miltä nyt tuntuu, mitä haluaisit sanoa kat
sojille?” Vastaukseksi sain pitkän puheen siitä, miten tärkeä paikka 
Kölvi nuorelle on ja miten paljon apua hän on sieltä saanut. 

Nämä pojat ovatkin aivan tavallisia poikia, jotka haluavat iloita ja 
nauttia elämästään, mutta joilla on myös elämässään erityisiä kipu
pisteitä. He tarvitsevat tukea niiden päihittämisessä ja ovat valmiita 
sitä vastaanottamaan, jos sitä heille vain tarjotaan

Nuoret maahanmuuttajamiehet tarvitsevat nähdäkseni suoma
laiselta yhteiskunnalta ennen kaikkea hyväksyntää ja arvostusta. 
Konkreettisia tukitoimia on tarjottava, ja vertaistuki on yksi tuki
muodoista toimivimpia. Kuitenkin tukea tarjotessa on mielestäni 
aina mietittävä sitä, mihin ongelmaan sillä pyritään vastaamaan. 
Kotoutumisen perushaasteet voitetaan ainakin maahanmuutta
januorten kohdalla nähdäkseni melko yksinkertaisilla tukitoimilla, 
kunhan niitä tarjotaan riittävästi ja sopivan matalalla kynnyksellä. 

Maahanmuuttovastaisuus sekä suora ja rakenteellinen rasismi ovat 
tällä hetkellä mielestäni suurin yksittäinen este nuorten kotoutumi
selle Suomessa. Siksi meidän maahanmuuttajanuorten kanssa toi
mivien on yritettävä toimia vastavoimana: välitettävä hyväksyntää, 
rakkautta ja arvostusta niin paljon kuin pystymme, ja luotava tilo
ja, joissa vaihtoehtoisia tapoja oman elämän hallintaan ja mielek
kyyden lisäämiseen voi opetella ja kehittää yhdessä.
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”Opin, että Suomessa pitää yrittää kovasti 
ja hankkia joku ammatti itselleen.  

Olen oppinut tosi paljon ryhmässä.  
Jos kirjoitan kaiken, se ei mahdu tähän.”

- Mies vertaisryhmästä




