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Becoming More Visible -projekti
2004-2007

työskenteleville ohjaajille ja vapaaehtoisille sekä loi ja

partnerimaan tapaan tehdä työtä turvapaikanhakijoi-

vahvisti yhteistyöverkostoja. Projektin tuloksena on

den kanssa.

syntynyt tämän kirjan lisäksi myös muita julkaisuja
sekä ”Alku”-DVD turvapaikanhakijan alkuorientaa-

Projektin on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto

tioksi. Projektin tuotteista on listaus tämän kirjan lo-

(ESR), ja se kuuluu ESR:n Equal yhteisöaloite-ohjel-

pussa.

maan. Projektin kehityskumppanuuden ovat muodostaneet Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan (Vaasa

Suomen ainoa Euroopan
Sosiaalirahaston Equal-ohjelman
hanke, joka on suunnattu
turvapaikanhakijoille.

Projektin koordinaattorit osallistuivat omilla paikka-

vuoden 2006 loppuun saakka) vastaanottokeskukset,

kunnillaan aktiivisesti rasisminvastaisten verkostojen

Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry sekä Suomen

ja toiminnan mallien kehittämiseen. He ovat olleet

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri, joka hoiti

tuottamassa myös erilaisia tapahtumia, jotka edistävät

myös projektin hallinnoinnin. Projektin suunnitte-

syrjimättömyyttä ja monikulttuurisuutta valtaväestön

lu käynnistyi 1.11.2004. Varsinainen toteutus alkoi

keskuudessa. Vuonna 2007 on muun muassa järjestet-

1.3.2005 ja tulosten levittäminen sen kanssa osittain

ty eri kaupungeissa kiertävä rasisminvastainen kuva-

päällekkäin. Projekti päättyy 31.12.2007. Projektin

taidenäyttely.

seitsemän työntekijän muodostama tiimi työskenteli
pääasiassa neljällä projektipaikkakunnalla: Turussa,

Becoming More Visible -projektin tavoit-

Becoming More Visible -projekti edisti turvapaikan-

teeksi kiteytettiin Suomeen tulleiden turvapai-

hakijoiden elämänhallintaa ja toimintakykyä järjestä-

kanhakijoiden elämän laadun parantaminen,

mällä heille opiskelu- ja työmahdollisuuksia yhdessä

heidän kanssaan työskentelevien ammattitai-

projektipaikkakuntien muiden toimijoiden kanssa.

don vahvistaminen, rasisminvastaisuuden le-

Työskentelyn lähtökohtana on ollut tunnustaa turva-

vittäminen ja monikulttuurisen yhteiskunnan

paikanhakijoiden yksilöllisyys sekä tuottaa työkaluja,

kehittymisen vahvistaminen. Näin projektille

joilla heidän perustaitonsa ja osaamisensa tunnistet-

muodostui kolme kohderyhmää: turvapaikan-

taisiin.

hakijat, heidän kanssaan työskentelevät henkilöt ja valtaväestö.

Projekti kehitti uusia työmalleja vastaanottokeskusten henkilökunnalle, kansalais- ja työväenopistojen
opettajille sekä muille turvapaikanhakijoiden kanssa
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Equal-ohjelman periaatteiden mukaisesti Becoming

Tampereella, Kajaanissa ja Vaasassa. Tämän lisäksi

More Visible -projekti verkostoitui aktiivisesti viiden

projektin henkilöstö piti tiivistä yhteyttä työministeri-

muun EU-maan sisarhankkeiden kanssa. Yhteistyös-

öön ja muihin sektorin valtakunnallisiin toimijoihin.

tä muodostui kehittämiskumppanuus, jonka nimeksi
valittiin ASAP – Asylum Seekers’ Active Partnership.

Pauli Heikkinen

ASAP:n partneriprojektit kokoontuivat yhteen seitsemän kertaa. Yhdessä sovittuihin päämääriin edettiin
työryhmätyöskentelyn keinoin, ja kumppanuuden
aikaansaannoksina julkaistiin kaksi kirjaa sekä laaja
esittely-DVD, jossa on perustiedot muodostuneesta
verkostosta. ASAP:n yhteydessä toteuttiin laajamittainen henkilöstön vaihto-ohjelma, jossa yhteensä 106
työntekijää pääsi viikon ajaksi tutustumaan jonkin

Lisätietoja:
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
pauli.heikkinen@redcross.ﬁ
www.becomingmorevisible.net
Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry. hnurmela@ktol.ﬁ
Suomen Punainen Risti, pakolaistiimi, Leena-Kaisa.Aberg@redcross.ﬁ
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Johdanto

Johdanto:
Kirjasarjaan kuuluvat osat
1

n–

Elämänhallinnasta empowermenttii
tue turvapaikanhakijan toimintaa

Elämänhallinnasta empowermenttiin –
– tue turvapaikanhakijan toimintaa

II Hyvät käytännöt – tue turvapaikanhakijan
toimintaa

Tervetuloa tutkimaan turvapaikanhakijoiden

III Työssä turvapaikanhakijan kanssa
IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan
V Empowering Asylum Seekers –
Developing Good Practice

istä laitoksista 1-4)

Kenelle?

aktiivisuuden, toimintakyvyn, omaaloitteisuuden ja voimautumisen tukemista!

Kirjasarja on tarkoitettu inspiroimaan kaikkia ammat-

Becoming More Visible -projekti on

tilaisia ja vapaaehtoisia, jotka toimivat – tai suunnitte-

koonnut tueksesi aineistoa, jota voit käyttää

levat toiminnan aloittamista – turvapaikanhakijoiden

voimautumista tukevan työn suunnittelussa

voimautumisen tukemiseksi. Toivomme näkökulmien

opinnoissa, vastaanottotoiminnassa ja

kiinnostavan monien eri ammattien edustajia koulu-

kansalaisjärjestöjen työssä.

tuksen, vastaanoton ja järjestötyön kentällä.

(englanninkielinen laitos sisältää osia suomenkielis

Becoming More Visible -projektin tuotteiden tavoitNeljän kirjan sarjassa voit tutustua työmuotoihin, joita

teena on antaa ajateltavaa ja tarjota uusia näkökulmia

on dokumentoitu ja kehitetty Becoming More Visible

työhön siellä, missä työtä turvapaikanhakijoiden kans-

-projektin yhteistyöverkostoissa Suomessa ja projektin

sa jo tehdään. Tavoitteena on myös rohkaista kirjan

kansainvälisen ASAP (Asylum Seekers’ Active Partner-

esimerkeillä niitä, jotka ovat vasta työn alussa tai vasta

ship) -kumppanuuden organisaatioissa Itävallassa, Ita-

suunnittelemassa toiminnan järjestämistä turvapai-

liassa, Liettuassa, Puolassa ja Skotlannissa. Kirjasarjan

kanhakijoille. Taustatietoa on kerätty ajatellen vas-

kirjoittajat ovat kehittämistyössä toimineita vastaan-

taanottoon, koulutukseen tai järjestöihin työhön tai

ottokeskusten, opistojen ja kansalaisjärjestöjen työn-

vapaaehtoisiksi tulevia.

tekijöitä eri maista. Becoming More Visible - ja ASAP
-hankkeet kuuluvat Equal-ohjelman toimintalinjaan

Materiaalin lukeminen yksinkin voi herättää hyvää

5. Suomen Becoming More Visible -kehittämiskump-

pohdintaa, mutta kollegoiden ja työyhteisön yhteisessä

panuuden työn rahoitus on tullut Equal-ohjelmasta ja

pohdinnassa se on parhaiten hyödyksi. Mitä useampia

työministeriöstä, ja hanketta on hallinnoinut Suomen

näkökulmia työyhteisön keskustelussa löytyy, sitä pa-

Punaisen ristin Varsinais-Suomen piiri.

remmin turvapaikanhakijoiden tukeminen tulee suunniteltua.

8

9

Mitä kirjat sisältävät?

sitteet tarkoittavat käytännön työssä turvapaikanhaki-

mitä se vaatii. Haastatteluissa käsitellään

joiden kanssa. Aineisto auttaa hahmottamaan käsittei-

muun muassa tärkeää omien rajojen näke-

Käsillä oleva kirjasarjan toinen osa ”Hyvät käytännöt

den sisältöä oman kokemuksen ja pohdinnan kautta,

mistä ja asettamista sekä työssä jaksamista.

– tue turvapaikanhakijan toimintaa” sisältää kuvauk-

tutkimuksen pohjalta ja Becoming More Visible -pro-

Toivomuksena on, että kokonaisuuden hah-

sia työmuodoista, jotka ovat osoittautuneet hyviksi

jektissa keskeisiksi muodostuneista käytännön työtä

mottaminen auttaa sijoittamaan oman työ-

käytännöiksi

voimaantumisen

kehystävistä sosiokulttuurisen innostamisen ja akti-

panoksen oikeaan kohtaan ja myös oikeisiin

tukemisessa. Tavoitteena on tarjota rohkaisevia esi-

voivien menetelmien hyödyntämisen näkökulmista.

mittasuhteisiin. Tässä osassa kerrataan vie-

merkkejä ja riittävän yksityiskohtaisia toiminnan ku-

Työkirjan tapaan toteutettua aineistoa on tarkoitettu

lä, mitä erityistä kannattaa ottaa huomioon,

vauksia, jotta esimerkeistä todella olisi hyötyä oman

käytettäväksi nimenomaan oman pohdinnan tukena.

kun toimintaa turvapaikanhakijoille suun-

toiminnan suunnittelussa. Esimerkkejä on koottu Suo-

Yhtä kaikenkattavaa määritelmää ei tarjota. Käytän-

nitellaan. Lisäksi osa sisältää joitakin turva-

mesta ja ASAP-kumppanuusmaista Itävallasta, Italias-

nön työn tueksi tarkoitetussa materiaalissa pääpaino

paikanhakijoiden ryhmiin sopivia, ryhmän

ta, Liettuasta, Puolasta ja Skotlannista hyvin erilaisista

on sillä, miten turvapaikanhakijoita voi käytännössä

toimintaa jäsentäviä aktiviteetteja.

organisaatioista, järjestöistä ja turvapaikanhakijoiden

tukea. Suunnittelun avuksi tarjotaan myös käytännön

oma-aloitteisesta toiminnasta. Voimautumisen tu-

esimerkkejä siitä, miten toiminnassa annetaan tilaa

Neljäs osa ”Turvapaikanhakijan tie tietoyh-

kemiseen tähtäävää toimintaa on järjestetty naisille,

empowerment-näkökulman toteutumiselle. Kirjoituk-

teiskuntaan” keskittyy tutkimaan, mitä siirtyminen

miehille, nuorille, ja perheille; järjestäjinä ovat olleet

sissa esitetään myös kriittisiä näkökulmia ja kysymyk-

suomalaiseen tietoyhteiskuntaan merkitsee ja miten

Jokaiseen osaan liittyy Taustatietoa-osuus, jossa sel-

toisaalta vastaanottokeskukset, kansalaisopistot ja

siä, joita väistämättä joutuu käsittelemään turvapai-

turvapaikanhakijat voivat käyttää hyödykseen suo-

vitetään turvapaikanhakijoihin, heidän elämäntilantei-

kansalaisjärjestöt yhteistyössä, toisaalta turvapaikan-

kanhakijoiden tukemisessa.

malaisen tietoyhteiskunnan palveluita jo varhaisessa

siinsa ja vastaanottomenettelyyn liittyviä seikkoja niin

vaiheessa. Becoming More Visible -hankkeessa koulu-

Suomesta kuin ASAP-kumppanuusmaista Itävallasta,

Kolmanteen osaan ”Työssä turvapaikanhaki-

tetiin vertaisohjaajia, jotka auttoivat turvapaikanhaki-

Italiasta, Liettuasta, Puolasta ja Skotlannista. Mukana

jan kanssa” on koottu turvapaikanhakijoiden kanssa

joita käyttämään erityisesti Internetin tarjoamia mah-

on sanasto, jossa avataan joitakin keskeisiä termejä.

Kirjasarjan ensimmäinen osa ”Elämänhallin-

toimivien eri ammattien edustajien, vapaaehtoisten

dollisuuksia yhteydenpitoon, oman maan kulttuuriin

Usein on tarpeen tarkentaa, miten turvapaikanhakijan

nasta empowermenttiin – tue turvapaikan-

ja vertaisohjaajien henkilökuvia ja haastatteluita luo-

ja tiedonvälitykseen sekä tiedonhakuun. Monille pääsy

tilanne eroaa pakolaisten ja muiden maahanmuutta-

hakijoiden toimintaa” hahmottelee monipuolista

maan kokonaiskuvaa siitä, miten erilaisissa yhteyk-

omakielisiin uutislähteisiin ja palveluihin on merkin-

jien tilanteista. Oikea tieto on välttämätön lähtökoh-

empowerment-käsitettä, josta käytämme suomennos-

sissä turvapaikanhakijoita kohdataan. Henkilökuvat

nyt aktiivisen roolin ja toimintamallin löytämistä

ta toiminnan suunnittelussa. Taustatieto-osuudessa

ta ’voimautuminen’ ja ’voimauttaminen’ näkökulman

antavat perustietoa tehtävänkuvista, mutta pohdin-

uudelleen. Painetussa kirjassa on lyhyet kuvaukset

esitellään myös erilaisten Becoming More Visible - ja

mukaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä voi-

noissa keskitytään erityisesti voimauttamisen ja voi-

vertaisohjaajatoiminnasta sekä tukimateriaaleja ver-

ASAP-yhteistyössä toimineiden organisaatioiden mah-

mautuminen ja sitä lähellä olevat elämänhallinnan,

mautumisen kysymyksiin. Haastatellut pohtivat, mitä

taisohjaajille suomen lisäksi englanniksi, arabiaksi ja

dollisuuksia tukea turvapaikanhakijoiden aktiivisuutta

aktiivisuuden, itsetunnon ja oma-aloitteisuuden kä-

empowerment-työ heille merkitsee, mitä se antaa ja

farsiksi.

ja oma-aloitteisuutta. Työssä on ollut mukana vakiin-

turvapaikanhakijan

hakijat aloitteellisina vertaistuen tarjoajina.
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Vertaisryhmän merkitys on tullut vahvasti esille niin Becoming More
Visible - kuin ASAP -yhteistyössäkin. Ryhmät ovat tärkeitä sekä
työntekijöille että asiakkaille. Kuva: Asta Lehtimäki

Vertaisohjauksessa käytettyjä materiaaleja englannin, arabian ja
farsin lisäksi myös somalian kielellä löytyy osoitteesta
www.becomingmorevisible.net
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Johdanto

tuneita ja vastasyntyneitä kansalaisjärjestöjä, valtion,

turvapaikkaa. Jokaisella turvapaikanhakijalla on kui-

Työntekijät tarvitsevat tukea empowerment -työssä ja

passivoitua. Kokemus paosta, kodin, ystävien ja suku-

kuntien ja Suomen Punaisen Ristin vastaanottokes-

tenkin vaikutusvaltaa siihen, millaiseksi odotusaika

omassa voimaantumisessaan. Becoming More Visible

laisten menettäminen, sekä yhteiskunnallisen aseman

kuksia sekä vapaata sivistystyötä edustavia kansalais-

muodostuu. Turvapaikanhakijat tarvitsevat rohkaisua,

- ja ASAP-kumppanien toiminnassa monet työntekijät

ja roolin menettäminen voivat helposti riistää toivon,

ja työväenopistoja.

jotta näkisivät mahdollisuuksia säilyttää toivo ja pysyä

ovat huomanneet, että voimautumisen asettaminen

motivaation ja jopa monet perustaidoista keneltä ta-

aktiivisena toimijana. Tätä rohkaisua ja tukea voidaan

työn tavoitteeksi on tuonut omaan työhön uutta mer-

hansa. Silti turvapaikanhakijoihin liittyy yhä muutakin

tarjota monissa yhteyksissä, joissa turvapaikanhakija

kitystä. Samoin aktivoivien menetelmien käyttäminen

kuin kriisi ja kärsimys.

kohdataan, tai voitaisiin kohdata.

on tukenut yhtä lailla työntekijöitä kuin turvapaikan-

Kuka voi tehdä empowerment-työtä?

hakijoita. Nämä kokemukset ovat tärkeitä. Turvapai-

Uudessa maassa tehtävänä on oppia paljon uutta. Vai-

Voimautuminen on jokaisesta ihmisestä itsestään läh-

Yksittäiset työntekijät monissa palveluissa voivat tarjota

kanhakijoiden ja pakolaisten inhimillisen tragedian

keassa elämäntilanteessa olisi omaksuttava uusi kieli

töisin. Toisen puolesta ei voi voimautua, mutta kaikkia

tukea, mutta vertaisryhmän merkitys on tullut vahvasti

kohtaaminen voi uuvuttaa ja aiheuttaa avuttomuuden

ja paljon uusia toimintamalleja. Vanhatkin taidot ja

voi tukea voimautumisen prosessissa monin eri tavoin.

esille niin Becoming More Visible -kuin ASAP-yhteis-

tunteita työntekijöissä. Kirjasarjan monista teksteistä

voimavarat on kaivettava esiin. Aikuisilla on opittava-

Yhteistä Becoming More Visible - ja ASAP-hankkeiden

työssäkin. Ryhmät ovat tärkeitä sekä työntekijöille että

voi löytää toivoa siitä, että jollakin tasolla voimautu-

naan monimutkaisia elämänhallinnan rakenteita. Pe-

hyville käytännöille on se, että tilaa on jätetty turvapai-

asiakkaille. Voimaantumista on paljon helpompi tukea

minen on mahdollista, vaikka edessä on epävarmuutta

rustaitojen oppimisen ja kehittämisen voi nähdä yhtä

kanhakijoiden oma-aloitteiselle toiminnalle. Tavoittee-

ja tehdä näkyväksi ryhmässä. On tärkeää tukea turva-

ja menneisyydessä kärsimystä. Voimautumisen asetta-

lailla mahdollisuutena voimaantumiseen kuin vaativa-

na on ollut luoda turvapaikanhakijoille kohtaamisen

paikanhakijoiden yhteyksiä erilaisiin vertaisryhmiin,

minen tavoitteeksi on antanut myös työntekijöille uut-

na tehtävänä. Oppiminen tuo tullessaan vuorovaiku-

paikkoja, ja saada aikaan vuorovaikutusta ja oppimista.

rakentaa vuorovaikutuksen kanavia ja kehittää vuoro-

ta intoa, jaksamista ja sisältöä työhön.

tusta ja aktiivista tekemistä, tukee itseluottamusta ja

Voimautumisen perustaksi on ollut tärkeää, että turva-

vaikutuksessa tarvittavia taitoja.

voi auttaa omaksumaan aloitteellisia toimintatapoja.

paikanhakijoilla on tilaisuuksia oppia ja pitää yllä tär-
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keitä perustaitoja. Uuden oppimisen lisäksi on ollut tär-

Turvapaikanhakijoille järjestetyt aktiivisuutta ja perus-

Lähtökohtana turvapaikanhakijan

Voimaantuminen, aktiivisuus ja elämänhallinta eivät

keää tehdä näkyväksi sitä, minkä turvapaikanhakijat jo

taitoja tukevat toiminnot on järjestetty etupäässä vain

elämänkokemus

Becoming More Visible -hankkeessa kehitystyötä teh-

osaavat, ja tukea heidän itsetuntoaan ja luottamustaan

turvapaikanhakijoista muodostuville ryhmille. Osin

omiin voimavaroihinsa.

tämä on perusteltua, mutta tulevaisuudessa voisi pyrkiä

Monet turvapaikanhakijat pystyvät säilyttämään toi-

toteutua myös samaan aikaan, kun muut tarpeet eivät

neiden ajattelussa kuulu jäävuoren huipulle; ne voivat

muodostamaan vertais- tai opintoryhmiä myös muun

mintakykynsä elämäntilanteessa, joka on omiaan

ole täysin tyydytettyjä. Turvapaikanhakijoiden kanssa

Oppiminen, yhteyksien luominen uuteen ympäristöön

kuin statuksen perusteella. Erotteleminen turvapaikan-

lamaannuttamaan rohkeimmatkin meistä. He ovat

työskenteleviltä voi oppia sen, että turvapaikanhaki-

tai edes ovesta ulos astuminen ei ole helppo tehtävä ti-

hakijoihin, pakolaisiin, maahanmuuttajiin ja ”muihin

tärkeitä resurssihenkilöitä niin vastaanotossa työsken-

joille on karttunut elämänkokemusta kaikkien vai-

lanteessa, jossa turvapaikanhakijan tulevaisuus on epä-

ulkomaalaisiin” ei aina tuota parasta tulosta. Becoming

televille kuin omille yhteisöilleen. Kaikilla ei kuiten-

keuksien jälkeen. Tämä elämänkokemus ja turvapai-

varma. Turvapaikanhakijoilla ei ole juurikaan keinoja

More Visible -projektin koulutuskokeiluissa ihmisiä

kaan ole samanlaisia voimavaroja, ja monet tarvitsevat

kanhakijoiden olemassaolevat taidot ja vahvuudet ovat

vaikuttaa siihen, saavatko he luvan aloittaa elämänsä

yhdistivät muutkin tekijät kuin elämäntilanne turvapai-

tukea. He eivät silti menetä kaikkia voimavarojaan,

hyvä lähtökohta uuden oppimiselle.

uudelleen rakentamisen maassa, josta ovat anoneet

kanhakijana, erityisesti sukupuoli.

vaikka täysin ymmärrettävästi voivat masentua ja
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Johdanto

. Mistä työsi tavoitteet ovat peräisin?

Kanssakulkijaksi voimautumisen polulle

Voitko vaikuttaa tavoitteiden

Empowerment – voimautuminen – työn tavoitteena

Kokoelman tekstejä lukiessa voit pitää mielessä kysy-

edellyttää työntekijän roolin pohdintaa. Meistä tulee

mystä, miten tämä kaikki käytännössä toteutuisi juuri

kanssakulkijoita ja avustajia prosesseissa, joita turva-

sinun työssäsi. Voit miettiä esimerkiksi viereiselle si-

paikanhakijoiden tulisi voida määritellä omista lähtö-

vulle listattuja käytännön näkökohtia.

kohdistaan. Muutumme tietäjistä tutkijoiksi ja kuunosaa muutosprosessiin, jossa kaikki osalliset ovat yhtä

heillä olisi mahdollisuus kuunnella
itseään ja ilmaista omia

sarjan innostavan kyselemään ja keskustelemaan työn

tavoitteitaan?

tavoitteista, menetelmistä ja työntekijöiden rooleista.
Se, miten voimautuminen voi toteutua eri yhteyksissä,

. Miten voit varmistaa, että

voi saada hyvinkin moninaisia muotoja – ja ne kaikilla

turvapaikanhakija työstää omaa

on ilo itse löytää. Kysymys ei välttämättä ole siitä, että

prosessiaan ja sinä avustat,

työhön tulisi jotain täydellisesti uutta. Voimautumista

eikä päinvastoin?

tukevaa työtä tehdään monissa yhteyksissä ilman että
sitä on tietoisesti asetettu tavoitteeksi. Työn tekemi-

. Miten voit auttaa turvapaikanhakijaa

nen näkyväksi voi siinäkin tapauksessa olla merkityk-

arvioimaan tavoitteitaan ja sitä,

sellistä sekä työn tekijöille että asiakkaille. Edistymistä

johtaako toiminta kohti niiden

voi olla helpompi nähdä ja arvioida, kun tavoitteita on

omia taitojaan ja voimavarojaan.

ja osallistua toiminnan

tarjota turvapaikanhakijoille, jotta

Toivomme Becoming More Visible -hankkeen kirja-

toimenpiteiden kohde. Hän voi aktiivisesti kartuttaa

vaikuttaa tavoitteiden asetteluun

. Mitä taitoja ja mitä tukea sinä voit

lailla kyselijöitä.

dä, että hän on oppimisen prosessin päähenkilö eikä

. Voivatko turvapaikanhakijat

suunnitteluun?

telijoiksi. Opettamisen ja auttamisen sijaan otamme

pohdittu. Turvapaikanhakijan itsensä on tärkeää näh-

asetteluun?

Teija Enoranta
kirjasarjan toimittaja, projektisuunnittelija
Becoming More Visible / Kansalais- ja
työväenopistojen liitto KTOL ry

saavuttamista? Miten tavoitteita ja
prosessia voi piirtää näkyväksi?
. Mitä tarvitset työntekijänä, jotta
säilytät motivaation työskennellä
voimautumisen puolesta?
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I Voimautumisen tukeminen

aikuiskoulutuksessa, vastaanottokeskuksissa
ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa

Kaikkien kuvausten kirjoittajat ovat lähteneet kehittämään voimautumista
tukevaa toimintaa oman organisaationsa ydinosaamisesta. Kansalaisopistoissa
kädentaitojen opettajat ovat ottaneet turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyn

Ensimmäiseen lukuun on koottu esimerkkejä voimautumisen tukemisesta,

lähtökohdaksi kädentaidot, ja tämän toiminnan ympärille on rakennettu

joka on lähtenyt jonkin organisaation tai järjestön aloitteesta. Näissä

mahdollisuuksia pohtia, miten toiminta johtaa voimautumiseen. Niin Suomessa

kokonaisuuksissa toteuttajina ovat olleet Suomessa kansalaisopistot ja

kuin eurooppalaisissa kumppanusmaissakin voimautuminen on ollut tavoite,

vastaanottokeskukset yhteistyössä. Becoming More Visible -hankkeen yksi

ja sen tukemista on näissä piloteissa opeteltu. Toiminta on herättänyt paljon

tavoite oli rakentaa ja vahvistaa kansalaisopistojen ja vastaanottokeskusten

kysymyksiä, ja jälleen on edetty pienin askelin. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten

yhteistyötä elämänhallinnan ja aktiivisuuden tukemisen alueilla. Opistojen

haastattelut kirjasarjan osassa III: “Työssä turvapaikanhakijan kanssa”, avaavat

esimerkit tässä luvussa ja kirjan viimeisessä luvussa kertovat innovatiivisista

syvemmin pohdintoja, jotka ovat tärkeitä empowerment-työhön lähtevälle.

uusista opintokokonaisuuksista, joissa yhteistyö vastaanottokeskusten kanssa

Tärkeintä kaikissa kokeiluissa on ollut suunnittelu turvapaikanhakijoiden ääntä

on tuottanut turvapaikanhakijat tavoittavaa, mielekästä toimintaa.

kuunnellen. Turvapaikanhakijat on otettu myös mukaan toimijoiksi.

Becoming More Visible -hankkeen eurooppalaiset kumppanit ASAP (Asylum

Monet käytännön esimerkit kuvaavat turvapaikanhakijanaisille järjestettyä

Seekers’ Active Partnership) -kumppanuudessa ovat osin vastaanottotoimintaa

toimintaa. Naisten tukeminen on ollut painopiste niin Becoming More Visible –

järjestäviä

käytäntöjen

hankkeessa kuin ASAP-kumppanuudessakin. Turvapaikanhakijanaiset kaipaavat

kokoelmassa on esimerkkejä myös ASAP-kumppanien toiminnasta. Myös

monissa yhteyksissä erityistä tukea – tosin kirjan toisen luvun esimerkit naisten

Skotlannin, Liettuan ja Puolan esimerkit kertovat vastaanottotoiminnan

omasta aloitteellisuudesta muistuttavat myös naisten mahdollisuuksista selviytyä

ja

arjesta. Vaikka turvapaikanhakijanaisten yhteisö voikin auttaa monissa asioissa

viranomaisia,

kansalaisjärjestöjen

turvapaikanhakijoden

osin

kansalaisjärjestöjä.

yhteistyöstä.

vastaanottoa

ja

Kirjan

Hyvien

liiteosassa

toiminnan

on

selvitetty

mahdollisuuksia

sekä

toimintaympäristöjä ja työmuotoja ASAP-kumppanuuteen osallistuneissa

parhaiten, naisten mahdollisuuksia luoda kontakteja uuteen yhteiskuntaan ja
löytää mahdollisuuksia opintoihin ja työelämään on silti tuettava erityisesti.

Itävallassa, Skotlannissa, Puolassa, Liettuassa ja Italiassa.
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Voimautumisen tukeminen

Naisten ryhmä on käynyt ostoksilla etsimässä kaupan
hyllyltä suomalaisia erikoisuuksia, ja nyt opiston keittiössä aletaan paistaa pullaa ja karjalanpiirakoita.

heille oli vain elämäntilanne turvapaikanhakijana Suo-

kavat traumaattiset kokemukset tekevät joillekin ryh-

messa. Useimmissa ryhmissä oli parikymmentä osal-

mään osallistumisen mahdottomaksi. Pääsääntöisesti

listujaa, samalla kun kansallisuuksia saattoi olla kym-

naisten taustat tai vaikea tilanne eivät nousseet kovin

menen. Paikalla kävi kuitenkin pienempi määrä naisia,

voimakkaasti esille, eikä niiden puinti ollutkaan itse-

ja ryhmän kokoonpano vaihteli yleensä suuresti. Osal-

tarkoitus.

listujien keski-ikä oli luultavasti noin kolmenkymme-

Turvapaikanhakijanaiset näkyviksi
voimauttavassa koulutuksessa
Tampereen työväenopisto on yksi niistä

Monet ryhmän naisista ovat äitejä ja yksinhuoltajia.
Osallistujien lapset on siis otettava huomioon. Pienim-

Aikuiskouluttaja joutuu turvapaikanhakijoiden ryhmän

mät lapset ja vauvat otetaan mukaan ryhmän tapaa-

vetäjänä uuteen tilanteeseen, kun ryhmän kokoonpa-

misiin. Vastaanottokeskuksen kanssa pyritään yleen-

no vaihtelee tapaamisesta toiseen. Turvapaikanha-

sä järjestämään lastenhoito ryhmän kokoontumisen

kijat voivat siirtyä toiseen vastaanottokeskukseen tai

ajaksi, mutta aina se ei onnistu. Äidit eivät myöskään

kansalaisopistoista, jotka ovat olleet kehittämässä

Tampereen työväenopistossa työskentely tur-

oleskeluluvan saatuaan toiseen kaupunkiin. He voivat

aina ole valmiita jättämään lapsiaan hoitoon. Ryhmän

voimautumista tukevia opintokokonaisuuksia

vapaikanhakijoiden parissa alkoi jo edeltävän

joutua poistumaan Suomesta, ja uusia turvapaikanha-

ohjaaja joutuu siinä tapauksessa toimintaa laatiessaan

turvapaikanhakijoille Becoming More Visible -

Becoming Visible -hankkeen aikana. Yhteis-

kijoita on yleensä otettu ryhmään kesken työskentelyn.

ottamaan huomioon, että lapset osallistuvat ryhmään,

hankkeen kehittämiskumppanuudessa. Opiston

työssä Becoming More Visible -hankkeen ja

Tämä kaikki vaikuttaa ryhmän dynamiikkaan, kuten

ja miettimään, millaiseen toimintaan äidit voivat kes-

järjestämien naisten ryhmien tavoitteena on ollut

Tampereen

kanssa

myös se, miten pitkään ryhmän jäsenet ovat oleskel-

kittyä.

tehdä tuvapaikanhakijanaisille näkyviksi oman

suunnitellut opintokokonaisuudet suunnat-

leet Suomessa. Toiset tulevat ryhmään saavuttuaan

elämäntilanteen myönteisiä mahollisuuksia ja

tiin alusta saakka erikseen miehille ja naisille.

maahan pari päivää sitten, toiset ovat oleskelleet täällä

Osallistumisen aktiivisuuteen voivat vaikuttaa ohjaa-

yhteyksiä sekä toisiin turvapaikanhakijanaisiin

Naisten kurssien sisältö on alusta saakka ollut

jopa kolme vuotta.

jasta ja ryhmän työstä riippumattomat käytännön syyt.

vastaanottokeskuksen

että suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta

elämänhallintaan, arjen taitoihin ja voimautu-

turvapaikanhakijanaiset tulivat näkyviksi

miseen keskittyvä, kun taas miehille järjestet-

Opintokokonaisuuden sisältöä ei voi määritellä kovin

kuksen ja työväenopiston välillä – sitä yritettiin koko

tamperelaisessa katukuvassa opintojen monien

tiin aluksi lähinnä ATK:n peruskursseja.

tarkasti ennen ryhmän alkua. Vasta osallistujat tavat-

ajan kehittää aktiivisemmaksi. Kurssia organisoiville ei

tuaan voi päätellä jotain heidän elämäntilanteestaan

tullut suoraa tietoa vastaanottokeskuksen aikatauluis-

vierailuiden kautta.
parin

kuukauden

Yksi vaikeuttava asia oli tiedonkulku vastaanottokes-

mittaisten

ja siitä, mitä juuri tämän ryhmän kanssa kannattaa

ta. Lisäksi tieto tapaamispaikoista ei kulkenut eteen-

naisten opintokokonaisuuksien ryhmät muo-

ottaa ohjelmaan. Heti Suomeen tultuaan toiset naiset

päin niille, jotka olivat olleet poissa niiltä kerroilta,

Keskimäärin
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nen tienoilla, joskaan ikää ei kurssin aikana kysytty.

dostuivat säännönmukaisesti monista eri kan-

kokevat ryhmään osallistumisen ylivoimaiseksi, toiset

joissa niistä kerrottiin. Bussimatkojen korvaamisesta,

sallisuuksista ja ikäryhmistä. Naisten koulu-

taas saavat ryhmästä helpotusta etenkin silloin, jos

tai oikeastaan korvattujen matkojen käytöstä, syntyi

tustaustat ja kokemukset vaihtelivat, ja yhteistä

löytävät ryhmästä jonkun omaa kieltään puhuvan. Va-

sekaannusta, minkä seurauksena enemmistö naisista

19

Voimautumisen tukeminen

Ryhmän työskentelyyn vaikuttivat
myös erilaiset oppijakokemukset, erilainen kulttuurinen ja
koulutustausta.

oli käyttänyt matkansa, ennen

kointiin ohjaajien kielitaidot eivät riittäneet. Ryhmän

takteja ja kommunikaatio mahdollisuuksia, ja he ta-

la ohjattuna naisten tapaamispaikkana. Kurssi-nimitys

kuin kurssi oli loppunut – toi-

sisäinen ”eteenpäintulkkaus” toimi yleensä hyvin. Oh-

paavat erilaisia ihmisiä erilaisissa rooleissa. Ryhmän

antaa ehkä ryhmän tarkoituksesta väärän kuvan ja

set sitten tulivat loppuihin

jaajana käytin suomen lisäksi englantia ja venäjää.

kokoontumisissa tai niiden suunnitteluissa oli mukana

luo naisille alussa vääriä odotuksia. Opettaja–oppilas

Becoming More Visible -hankkeen vetäjiä, vastaanot-

-roolien omaksuminen passivoi naisia alussa, vaikka

kokoontumisiin omilla varoillaan, toiset eivät tulleet
enää ollenkaan. Ohjaajan täytyy varautua siihen, että

Kevään 2005 ryhmässä ohjaajia oli yksi eikä apuopet-

tokeskuksen lastenohjaajia ja ohjaajia, työväenopiston

ryhmän toiminta edellyttäisi jokaiselta kohtalaisen ak-

naiset pyytävät ratkaisemaan kaikenlaisia käytännön

tajia ollut – osittain siitä syystä, että ryhmä oli erittäin

muuta henkilökuntaa, kuten draamaohjaaja Melanie

tiivista otetta.

ongelmia, joista hänellä ei usein ole edes kunnon in-

heterogeeninen. Tällainen ratkaisu ei kuitenkaan ole

Gourdon, jonka kanssa teimme draamaharjoituksia,

formaatiota. Mielestäni ohjaajan ei kuuluisi tietää tai

paras mahdollinen, koska yhden ohjaajan on vaikea

ja Tampereen kaupunginkirjaston Sampolan tietotorin

Ryhmälle suunniteltiin kahta erilaista

ratkaista kaikkea, mutta sanaa voi ja täytyykin viedä

saada ryhmän työ sujumaan, varsinkin isossa ja hete-

informaatikko Anu Hakari, joka opasti Internetin käy-

aina eteenpäin, kun ongelmia ilmenee.

rogeenisessa ryhmässä, jossa on lisäksi mukana lapsia.

tössä. Muutenkin silloin, kun suuntasimme talon ulko-

toimintatapaa:
. toiminnalliset tapaamiset, joilla pyrit-

Ryhmän toimintaan osallistui kyllä muitakin henkilöi-

puolelle, kohteissa oli usein joku meitä opastamassa tai

tiin aktivoivin menetelmin vahvistamaan

Ryhmän työskentelyyn vaikuttivat myös erilaiset oppi-

tä ohjaajan lisäksi, mikä oli erittäin myönteinen seikka.

vastaanottamassa.

naisten omaa osaamista ja yhdessä toimi-

jakokemukset, erilainen kulttuurinen ja koulutustaus-

Myöhempiin ryhmiin pyrittiin hankkimaan apuopetta-

ta. Ryhmissäni oli mukana myös luku- ja kirjoitustai-

jia suurimman kieliryhmän mukaan, ja erityisesti pa-

dottomia, ja heidän mukana ollessaan pyrin tarjoamaan

rin viimeisen ryhmän apuopettajat Afsoon Alhainen ja

vaihtoehtoja kuva- ym. työskentelyn muodossa.

Dilek Yesilova olivat suureksi avuksi muussakin kuin

Tutustumista palveluihin ja tukiverkostoa
Naisten ryhmän tarkoituksena on ollut saada turvapai-

na myös vastaanottokeskuksen ohjaajia sekä seura-

kanhakijanaisia suuntautumaan ulospäin kodeistaan

kunnan työntekijöitä, molempia vaihtelevasti. Tämä

(vastaanottokeskuksesta) suomalaiseen yhteiskuntaan

käytäntö sai joskus osakseen myös kritiikkiä naisilta.

ja löytämään omia vahvuuksiaan, joista olisi hyötyä

Ryhmien ohjaajat olivat työväenopiston henkilökun-

Ryhmässä olisi pitänyt perustella tarkemmin, mikä oli

muuttuneessa elämäntilanteessa. Tärkeää on ollut ti-

taa, ja ryhmien työssä hyödynnettiin työväenopiston ja

mukaan tulleiden ”ulkopuolisten” rooli.

laisuus luoda itselleen tukiverkostoa muiden naisten ja

sen kanssa samassa rakennuksessa toimivien muiden

On erityise

yksiköiden mahdollisuuksia.
On erityisen tärkeää, että ryhJoissakin ryhmissä on ollut kaksi vetäjää, ja sen lisäksi

män työhön osallistuu luon-

järjestettiin ryhmiin turvapaikanhakija- tai maahan-

tevalla tavalla muita ihmisiä.

muuttajataustaisia apuopettajia niistä kieliryhmistä,

Silloin

joista oli eniten naisia, ja joiden kanssa kommuni-

enemmän

osallistujille
myönteisiä

syntyy
kon-

n tärkeää, että ry
hmän
työhön osa
llistuu
luontevalla
tavalla
muita ihmis
iä.

takteja ympäröivään yhteiskuntaan sekä
etsittiin mahdollisuuksia itsenäiseen toi-

tulkkaustilanteissa. Parissa ryhmässä on ollut mukaRyhmän vetäjät
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mista
. tutustumiskäynnit, joilla luotiin kon-

mintaan siinä, ja haettiin tietoa

ympäröivän yhteiskunnan tarjoamien palvelujen avulla.
Kuten suomalainen vapaatavoitteinen opiskelu usein,
tämäkin toiminta on lähellä vapaa-aikatoimintaa.Vaikka toiminta on pyörinyt kurssin nimellä, luonnollisempaa
olisi järjestää tällaista toimintaa ”non-stop” -periaatteel-
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Kevään 2005 naisten ryhmän kurssikokonaisuus
Vierailuiden yk
si
tarkoitus on nä
kyminen, ei ainoas
taan näkeminen
.

Vaikka toiminta tuleekin aina suunnitella etukäteen,

Erityisiä teemoja kannattaa ottaa mukaan työsken-

paikanhakijoille. Tämä ryhmä ei ole pelkästään yksi

käytännössä naisten ryhmissä on toiminut malli, jossa

telyyn silloin, kun niitä löytyy luontevasti vaikkapa

tietty maahanmuuttajaryhmä vaan erityisessä elä-

alussa on olemassa kehyksenä kurssin runko ja nippu

paikallisista tapahtumista ja kulttuuritarjonnasta.

mänvaiheessa oleva heterogeeninen joukko ihmisiä,

erilaisia mahdollisia teemoja, kohteita ja aktiviteet-

Teematyöskentely toimii, jos varataan riittävästi ai-

joiden status ja kuuluminen sijaintipaikkaansa tääl-

teja. Kun on kohdattu osallistujia, voi vasta tapahtua

kaa alkuvirittelyyn, selitykseen ja aiheen käsittelyyn

lä on tilapäinen. Jos yhteiskunnan mielikuva turva-

ideoiden tarkentaminen, ja usein toiminnan mittaan

syventymiseen. Aina on hyvä lähteä liikkeelle paikka-

paikanhakijasta on ”näkymätön ei-kukaan”, joksi-

ideointi saa aivan uusia siipiä tai suuntia. Käytännös-

kunnan ja lähiympäristön sen hetkisestä tarjonnasta,

kin mahdollisesti tuleva mutta hetkellä harmaassa

sä monet tutustumiskäynnit tai vierailijat on sovittava

josta voi löytää kiinnostavia ja hyödyllisiä aiheita, ja

välitilassa oleva henkilö, on turvapaikanhakijoiden

etukäteen, mutta usein näitäkin suunniteltiin ensin

kehittää niitä omalla kurssilla eteenpäin. Eräässä ryh-

elämänhallinnan tilanne kyseenalainen. Vierailui-

alustavasti, ja myöhemmin tarkemmin.

mässä mahdollisuus tällaiseen hyödyntämiseen löytyi

den yksi tarkoitus on näkyminen, ei ainoastaan nä-

oman opistomme siivousvälinenäyttelystä. Käsittelim-

keminen. Isona, kirjavana, rohkeasti pulputtavana

me aihetta ja opettelimme tarpeellista sanastoa ennen

naisten ja lasten joukkona kaduilla, kaupoissa ja

näyttelyyn tutustumista. Keskustelimme myös siitä,

museoissa kulkeminen on terapeuttista sekä naisille

kuka tekee mitäkin kotitöitä, ja miten töitä jaetaan eri

itselleen että tavallisille kansalaisille.

apäisinä turv
allistujia tila
os
le
te
at
aj
En
jotka ehkä
an naisina,
va
a
n
oi
ij
ak
lmia
paikanh
oja, näköku
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ta
t
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tarv
juuri tässä
ä hetkellä ja
ll
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ri
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a
ja taitoj
ässä.
paikassa eläm

kulttuurissa miesten ja naisten välillä.
Toiminnan suunniteluun otin mukaan kaikki mahdolliset yhteistyökumppanit, joilta sain arvokkaita ideoita
ja vinkkejä käytännön toteutuksiin. Aina, jos mukana

Huonommin toimii tapa, jossa ensimmäisellä kokoon-

oli muita ohjaajia tai apulaisia, jotka olivat sen ko-

tumiskerralla kysellään osallistujien toiveita. Koke-

koontumiskerran aiheen asiantuntijoita, suunnittelin

muksieni mukaan tämä heikentää ryhmän toiminnan

toiminnan heidän kanssa. Minä esitin ryhmän vetä-

ja ohjaajan uskottavuutta. Enemmistö ryhmästä tulee

jänä tarpeemme, he taas tarjosivat mahdollisuuksia

usein kulttuureista, joissa opettaja on auktoriteetti,

toteutukseen. Tutustumiskäynneillä ollessani itsekin

joka tietää, mitä tekee ja johon luotetaan oppitunnilla

tutustumassa kohteeseen annoin asiantuntijoiden

täysin. Vasta aika monen tapaamisen jälkeen ryhmän

opastaa meitä.

todellinen tarkoitus ja luonne selviävät osallistujille, ja
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usein silloin myös alkaa tulla omia toiveita ja ajatuksia

Tässä kohtaa on itse kullekin pohtimisen arvoista,

sisällöstä.

löytyykö yhteiskunnassamme näkyvää paikkaa turva-

Kokoontumispaikka
Kokoontumispaikkana oli työväenopiston Viita-akatemian tilat erillisessä rakennuksessa. Tilat ovat pienet mutta kodikkaat. Luokkatilan lisäksi käytössä oli
sohvanurkkaus, keittiö, eteinen ja WC. Vaikka alussa oli vaarana ahtaus, emme luopuneet kodikkaasta
tilasta, vaan käytimme tarvittaessa muita työväenopiston tiloja hyväksemme. Kesäkaudella joustavuus
oli helppoa, kun enemmistö tiloista oli vapaana.
Koska yhtenä tällaisen toiminnan järjestämisen
ajatuksena on saada naiset liikkeelle, laajentamaan
kokemuspiiriään kodista ja vastaanottokeskuksesta

1. Aloituskerta, tutustuminen:
tervehdykset, tutustutaan opistoon
2. Elämäni kartta: elämäni Suomessa tällä hetkellä
(vaihtoehtona unelmia), ”Sulosanojen suihku”
- harjoitus (ks. osa III ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”)
3. Vierailu pääkirjastoon
4. Vierailu kansainväliseen naisten
kokoontumispaikkaan Naistariin
5. Taidetyöskentelyä: kokovartalo-omakuvan
teko ateljeessa (ks.osa III ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”)
6. Omat vahvuuteni: ”Taitojenvaihtotori”
-harjoitus (ks. osa III ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”),
siivoussanastoa ja tutustuminen siivousvälineiden
esillepanoon
7. Vierailu museokeskus Vapriikin
valokuvanäyttelyyn; lapset mukana
8. Outoja ruokia, uusia makuja: tutustuminen
suomalaiseen ruokaan: kaupassa ostoksilla käynti
ja leivonta
9. Virkistyspäivä Viikinsaaressa: luontoretki,
piknik ja ulkopelejä
10. Naamioita ja draamaa: fantasianaamioiden
tekoa ja draamaharjoituksia näyttelijä/ohjaajan
avustuksella (ks. osa III ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”)
11. Tietotori: miten löytää tarpeellista ja
hyödyllistä Internetistä?
12. Suunnittelua ja palautetta: ruokalistan
laatiminen viimeiselle kerralle, pakolaispäivän
näyttelyn suunnittelua, palautetehtävä
(ks. osa III ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”)
13. SPR:n pakolaispäivän näyttelyn pystytys
vastaanottokeskukseen, keittiössä leivontaa
14. Ruokaa & juhlaa: oman maan herkkujen
valmistamista ja niistä nauttimista yhdessä lasten
kanssa, todistusten jako, loppuhalaukset
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Voimautumisen tukeminen

Käytännössä

ryhmän muoto

tuminen rajoitt

u-

aa
avointa ryhmää
.

mahdollisimman monipuolisesti, on hyvä löytää käyt-

voisivat liittyä mukaan

Koska naisten ryhmä on suunniteltu kurssimaisek-

vaihtelivat, riippuen toiminnasta tai käyntikohteesta.

töön erilaisia tiloja. Yhdessä “vakinaisessa” kokoon-

koko ryhmän keston ajan. Käy-

si, sen kokoontumiskertojen kesto on pakko ennalta

Kevään 2005 ryhmässä kertojen pituus vaihteli kah-

tumispaikassa kannattaa pyrkiä joko aloittamaan tai

tännössä ryhmän muotoutuminen rajoittaa avointa

suunnitella ja määritellä. Kokoontumiskerroiksi suun-

desta (oppi)tunnista seitsemään. Ylimenevät tunnit

lopettamaan

Työväenopistossa

ryhmää. Joihinkin tehtäviin voidaan lähteä mukaan

niteltiin kaksi kertaa neljä oppituntia viikossa. Käy-

on kuitenkin suunniteltava tarkkaan etukäteen lasten-

erilaisiin toimintoihin tarkoitetut tilat antavat mo-

vasta, kun ryhmän jäsenet tuntevat toisiaan jo jonkin

tännössä kokoontumiskertojen kestot ja ajankohdat

hoidon järjestämisen takia. Turvapaikanhakijoilla on

nipuolisia lisämahdollisuuksia. Sampolassa käytim-

verran ja ryhmään on kehittynyt jonkinlainen luotta-

me ateljeeta taiteelliseen toimintaan, käsityöluokkaa

mus. Myös materiaalien ja tilojen varauksessa on tie-

kankaanpainantaan ja huovutukseen ja kotitalous-

dettävä suurin piirtein ryhmän koko. Toiminnallisilla

neuvonnan tilaa. Opetuskeittiössä laitoimme ruokaa

kerroilla käytimme erilaisia materiaaleja, joiden han-

ja pidimme loppujuhlan. Samassa rakennuksessa si-

kinta oli päätetty joskus jo kurssin alkaessa.

kokoontumiskerta.

jaitsevaa kirjaston tietotoria käytettiin tietoyhteiskuntavalmiuksien harjoitteluun ja opiston musiikkisalia
draamaharjoituksiin.

Toiminnan kesto

Osallistujien rekrytointi ryhmään

vaihteli noin 40:stä 56:een tuntiin. Tarkka tuntimää-

Tampereen työväenopiston ryhmien lähtötuntimäärä

Kirjastossa käynti:

Aihe: kirjaston käytäntöihin tutustuminen, lainauskortin hankkiminen
Aika: kokoontumiseen + matkoihin 1 tunti, paikan päällä noin 2 tuntia
kirjaston kotisivujen esittelystä niilKirjastokäyntiä varten olen jakanut etukäteen hieman lyhennetyn version
tietoa kiitettävän monella kielellä,
lä kielillä, joita ryhmässä käytetään. Tampereen pääkirjaston sivuilta löytyy
inen on ollut yksi tämän käynnin
joten melkein kaikki saavat kirjaston käyttöoppaan. Kirjastokortin hankkim
mukaan.
tavoitteista, ja sitä varten olen kehottanut naisia ottamaan henkilöpaperit

dittava siitä, että tiedotus tapahtuu riittävän aikaisin.

Vaikka samaan aikaan opistolla on pyörinyt muitakin

yleisesti, eri osastoista, lainaus-, palauKirjastossa saimme perusteellisen (suomenkielisen) esittelyn: talosta
vielä puuttui kortti, aika moni haki
tus- ja uusimistoiminnoista sekä kirjastokortin hakemisesta. Niistä, joilta
eriaaleihin, joita moni sitten myös
heti lainaajaksi. Tutustuimme erikielisiin kirjoihin ja suomen kielen oppimat
huone, johon jokainen sai hakea oman
lainasi mukaansa. Musiikkiosastolle oli meillä varattu erikseen kuuntelu
Joku niistä sai joukkomme jopa
kappale.
maan musiikkia hyllyiltä, ja joista sitten jokaiselta levyltä kuunneltiin

Kurssin sisällön ja toiminnan esittely on mietittävä

kursseja turvapaikanhakijoille (esimerkiksi suomen

tanssahtamaan.

tarkkaan yhteistyössä. Usein tieto ryhmästä ja sen toi-

kielen jatkokurssi, englannin kielenkurssi ja ATK-

minnasta levisi tehokkaasti joko edellisessä ryhmässä

kurssi), jokainen kursseista on ollut oma ryhmänsä,

olleiden tai sitten ensimmäisten kertojen jälkeen kävi-

ilman yhteyksiä toisiin. Kurssien järjestämisessä ja

jöiden välityksellä uusille tulijoille.

aikatauluttamisessa on otettava huomioon päällek-

rä riippui hieman esimerkiksi tutustumiskäyntien piOsallistujien ryhmiin rekrytointi on vastaanottokes-

tuuksista. Kannattaakin olla suunnittelematta tarkkaa

kuksen vastuulla, koska kaikki osallistujat ovat vas-

tuntimäärää, vaan jättää sille väljyyttä.

taanottokeskuksen asiakkaita. Kuitenkin on huoleh-

käisyyksien vaikutus osanottajiin. Esimerkiksi nais-
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Vuoden 2005 kevään naisten ryhmän tutustumiskäynnit

Rajanveto siinä, kuka ja missä vaiheessa voi vielä liit-

ten ryhmä rohkaisi joitakin naisia osallistumaan sitä

tyä ryhmään, on vaikeaa. Toisaalta ryhmä voisi toimia

ajallisesti seuranneelle suomen kielen kurssille, koska

“non-stop”-periaatteella niin, että uudet tulokkaat

opettaja oli sama.

ja Kivimuseoiden näyttelyihin. KivimuKäynnin päätteeksi oli halukkailla mahdollisuus tutustua vielä Muumija niistä valmistettuja esineitä, ja jotkut
seo herätti yleistä kiinnostusta – olihan siinä esillä valtavan kauniita kiviä
ominaispiirteenä ollut kauneuden
ostivat museokaupasta koruja mukaansa. Näille naisten ryhmille on yhtenä
uksen kohteissa kuin joillakin jopa
kaipuu. Se näkyy niin kuvatyöskentelyssä, unelmissa, ulkonäössä, kiinnost
länsimainen nykynainen ajattelee
toiveammatin valinnassa (kauneudenhoitoon liittyvät ammatit). Siinä missä
jakamista, monet turvapaikanhakijat
tasavertaisuutta, itsenäisyyttä sekä varallisesti että muuten ja kotitöiden
on heille tärkeää.
tai pakolaisnaiset hakevat muuta: elämän kauneus, sen mahdollisuus sinänsä,
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Museokeskus Vapriikki, valokuvanäyttely:

Vierailu Naistarissa:

Aihe: maahanmuuttajajärjestön työhön tutustuminen
Aika: matkoineen 3 tuntia
NAISTARI on Setlementti Naapuriin kuuluva
kansainvälinen naisten tapaamispaikka, jos-

sa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kursseja,
koulutusta ja työpajoja naisille. Naistarissa on
töissä ja harjoittelemassa joukko maahanmuuttajataustaisia naisia, joten heidän kokemuksena tukevat myös uusia tulokkaita. Paikka sijaitsee Hervannassa, joka on monikulttuurinen
kaupunginosa, ja vaikka naisten ei ehkä tule

lähdettyä sinne vastaanottokeskuksesta, jotkut
hestä saattavat myöhemmin asua Hervannassa
ja silloin kynnys osallistua toimintaan on pienempi.

Aihe: näyttelyyn tutustuminen ja työpaja
1. Valokuvanäyttelyyn tutustuminen
2. Valokuvatyöpaja
3. Omatoiminen muihin näyttelyihin tutustuminen
Olimme suunnitelleet naisten ryhmän yhdeksi teemak
si lapsuutta ja lapsia, ja teemaan
tuntui etukäteen sopivan museokeskuksen näyttely,
jonka kolmasluokkalaiset koululaiset
olivat saaneet työstää vanhoista pirkanmaalaisista
valokuvista. Ideana oli näyttää, miten
vanhoista kuvista voidaan muokata uusia omia kuvia
tai tarinoita, keksiä niihin jatkoa tai
kuvitteellista taustatarinaa tai liittää niitä vaikka
omaan elämäntarinaan. Ajattelimme,
että kuvien kautta syntyisi keskustelua siitä, mitä lapsen
a oleminen tarkoittaa Suomessa ja
osallistujien kotimaassa, ennen ja nyt. Museokeskuk
sen kuva-arkisto ehdotti myös työpajan järjestämistä näyttelyvierailun jälkeen.
Vaikka kuva-arkiston väen kanssa käytiin ennalta keskus
telemassa siitä, minkälainen ryhmä työpajaan on tulossa, valmistelu oli silti riittämätöntä
. Vaikka työpaja oli ajateltu naisten ja lasten mukavaksi yhteistoiminnaksi, osanotto
oli aika vaisua.
Aika: kokoontuminen + kävelymatka 45 min, ohjattu toiminta noin
1 tunti,
lisäksi muihin näyttelyihin omatoimista tutustumista

Tietotori:
Retki Viikinsaareen:

Aihe: ulkoiluretki luontoon, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin
tutustuminen
Retki suunniteltiin yhdessä lastenhoitajien kanssa siten, että
osan aikaa oltaisiin koko ryhmä yhdessä ja osan aikaa kummallakin ryhmällä olisi omaa ohjelmaa. Ohjaajia ja apuhenkilöitä oli tällä kertaa mukana lisäkseni neljä.
Viikinsaaressa on virkistysalue, ravintola, uimarantoja, grillipaikkoja sekä luonnonsuojelualue, joten ohjelmassa oli kierros
saaressa ja yhteinen piknik. Ruokailun jälkeen lainattiin saa-

ren infopisteestä petankki, sulkapallosettejä, jalkapallo sekä
mölkky ja pelattiin niitä yhdessä lasten kanssa. Retki päättyi
minigolﬁn peluuseen. Uusien pelien opettelu ja yhdessä pelaaminen on aina ollut hyvä, kaikkia yhdistävä teema. Nekin,
jotka eivät pysty tai halua osallistua, nauttivat katsomisesta ja
siitä hauskuudesta, mitä uusien pelien kömpelöstäkin opettelusta syntyy.
Aika: kokoontuminen + laivamatka 1 tunti, saaressa 5 tuntia,
paluumatka 20 min.

Aihe: tietokoneen tai Internetin käyttöön tutustuminen
Tietotori kuuluu kirjaston yhteyteen ja tarjoaa maksutta tietokoneita
asiakkaiden käytettäväksi. Tietotorin henkilökunta opastaa tietokoneen
käytössä ja järjestää maksuttomia tietokoneen, Internetin ja sähköpostin käytön peruskursseja.
Tietotorin ohjaajan kanssa sovittaa jo alussa käyntipäivä, mutta aihe jätettiin avoimeksi. Kurssin aikana selvitin naisten tietokonetaitoja ja tiedustelin, mitä he haluaisivat Tietotorilla opetella. Päädyttiin tiedon hakemiseen Internetistä. Monia naisia kiinnosti, miten löytää esimerkiksi
uutisia omasta maasta. Lisäksi tutustuimme suomen kielen itseopiskelusivuihin, erilaisten suomalaisten opinahjojen kotisivuihin, maahanmuuttajille tarkoitettuihin ja muihin monikielisiin sivuihin Tampereella
ja yleensä Suomessa sekä tärkeiden paikkojen tai laitosten kotisivuihin.
Kiinnostavimpia olivat juuri omakieliset sivustot, TV-Tampereen omakieliset uutisvideot ja interaktiiviset suomen kielen tehtävät.
Aika kului äkkiä, ja vaikka taitotaso oli kirjava, kaikki opettelivat paikan
päällä ainakin hiiren ja näppäimistön alkeellisen käytön ja osoitteen
kirjoittamisen osoitepalkkiin. Sivuista, joihin tutustuimme Tietotorilla,
jaoimme myöhemmin naisille kootun listan.
Tietotorilla paikan päällä käynti rohkaisi naisia käymään siellä itsenäi-

Suomalainen ruoka, ruokakaupassa

taminen voi tulla pitemmän päälle kalliiksi

käynti ja opetuskeittiö:
Aihe: suomalaiseen ruokaan tutustuminen
1. Päivän ohjelmasta kertominen ja
ostoslistojen/ruokaohjeiden jako

harvinaisten ruoka-aineiden hintavuuden
takia. Erilaisiin maitotuotteisiin tai suomalaisiin erikoisuuksiin, kuten mämmiin tai sillisäilykkeisiin, moni ei itsenäisesti tutustuisi.

jälkeen valmistauduttiin leipomiseen. Piirakkapuuron oli kotitalousopettaja jo etukäteen

2. Kävellen kaupassa käynti
3. Opetuskeittiössä pullien/piirakoiden leivontaa ja

Ostoslista jaetaan pienryhmittäin: lista on
kaikilla sama, mutta tiettyyn ryhmään kuu-

keittänyt ja pullataikina noussut – joten essut
eteen ja ryhmien jaon mukaan leipomaan.

suomalaisten ruokien maistelua
Suomalaisiin perusruoka-aineisiin tutustuminen on ollut jo useammassa naisten ryh-

luville on aina merkattu listalta samat haettavat elintarvikkeet.

Ruuanvalmistushommat sujuisivat kyllä pa-

Kaupassa tutkitaan purkkeja ja pusseja, luetaan huolellisesti makkaroiden tuoteselos-

si ohjaajan lisäksi kotitalousopettaja tai muita apuopettajia, koska on itsestään selvää,

teita, tehdään löytöjä. Tässä toiminnassa on
ohjaajan varauduttava juoksemaan ympäri
kauppaa, huikkaamaan eksyneitä ryhmäläisiä ja palauttamaan vääriä tuotteita hyllyihin.

että montaa ryhmää ei pysty seuraamaan ja
neuvomaan samanaikaisesti.
Aika: ostoslistojen jako + kävelymatkat + kaupassa
käynti noin 1,5 tuntia, pullien ja karjalanpiirakoiden
leipominen ja ruokien maistelu noin 2,5 tuntia.
(lisäksi 30 min siivoukseen)

mässä menestyksellinen aihe. Juuri maahan
tulleille käytännön tieto on tarpeen. Ruoka
on yksi olennainen lohtua ja turvaa tarjoava
kiinnekohta muuten uusissa ja epävarmoissa
olosuhteissa. Ensin käydään läpi sanalistaa
suomalaisista peruselintarvikkeista ja muista
edullisista raaka-aineista. Etnisen ruuan lait-
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Kovaääninen ihmetteleminen ja yhteinen
nauru ovat tässäkin luonnollisia ja toivottavia reaktioita. Joskus kaupassa syntyy jopa

sesti ja kysymään rohkeasti opastusta. Tästäkin palvelusta voisi kertoa
ja jakaa infoa, mutta usein vasta paikkaan ja ihmisiin yhdessä tutustuminen madaltaa todella kynnystä.
Aika: kokoontuminen 30 min, nettiin tutustumista 2 tuntia

vuorovaikutusta muiden asiakkaiden tai henkilökunnan kanssa, ja se antaa lisäbonuksia.
Opetuskeittiössä purettiin ostoskassit, ja sen

remmin tällaisissa ryhmissä, jos mukana oli-

Ruokaa & juhlaa
Aihe: Oman maan ruuan laittoa ja yhteinen juhla-ateria
Päätöskertaan aletaan valmistua jo kurssin alkuvaiheessa – pyydän naisia miettimään, mitä ruokaa he haluaisivat laittaa ja
mahdollisesti etsimään tai tarkentamaan ruokaohjeita. Aikainen aloittelu on tärkeää, jotta ehditään saada etnisten ruokien
valmistusohjeet kokoon. Yleensä suurin ongelma on tarkkojen
ohjeiden puuttuminen, mutta niitä kuitenkin tarvitaan, koska
raaka-aineet tilataan keittiöön etukäteen kaupasta. Joskus on
myös käynyt niin, että jonkin eksoottisen ruokalajin valmistaja

Ruokalistaan on aina pyritty saamaan pääruoka, alkuruokia ja
jälkiruoka. Ruokalista käydään läpi viikkoa tai 1–2 kurssikertaa
ennen päätösjuhlaa, jolloin pyritään kokoamaan ohje suomeksi
ja ruokien kuvauksia. Ruokien valmistumisen jälkeen siistitään
työpisteet, katetaan pöytä kauniisti ja asetetaan ruuat tarjolle.
Joskus joka ryhmä tai työpari esittelee oman ruokansa, ja sitten
vasta viedään ruuat pöytään.
Aika: 4,5 tuntia

ei ilmestykään paikalle, ja hänen tilaamistaan raaka-aineista on
muiden (yleensä ohjaajan) keksittävä jokin oma ruoka.
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usein lääkärikäyntejä ja tapaamisia sosiaalityönteki-

lähtö- tai käyntiajan, muistuttelin kaikkia selkeästi,

Kohteet ovat olleet monipuolisia, ja ideoita

jöiden, lakimiesten ja muiden viranomaisten kanssa.

että mukaan ehtii, jos on ajoissa paikalla. Silti moneen

niihin löytyy paikkakunnan mahdollisuuksi-

Näihin sovittuihin tapaamisaikoihin eivät kurssin ko-

kertaan pyrittiin myöhässä olevia joustavasti odot-

en mukaan. Arkielämään pääsee tutustumaan

koontumisajat vaikuta, eikä niihin yleensä asiakaskaan

tamaan/ottamaan mukaan/opastamaan itsenäisesti

kaupoissa, torilla, neuvolassa (johon voi liittää

voi vaikuttaa. Siksi näihin poissaoloihin on suhtaudut-

paikalle. Tietoa suomalaisen kulttuurin täsmällisestä

asiantuntijan esitelmän jostain naisia kiinnos-

tava tyynesti ja iloittava niistä kerroista, kun ryhmäläi-

aikakäsityksestä ei varmaan ole vaikea saada perille,

tavasta terveydenhoidon alueesta), kouluissa ja

set pystyvät keskittyneesti osallistumaan toimintaan.

mutta en usko, että kurssin päätavoitteena olisi pidet-

opistoissa. Olemme käyneet tutustumassa työ-

tävä suomalaisen aikakäsityksen sisäistämistä. Naisil-

väenopiston toimintaan osallistumalla tai vie-

Kokoontumisen kesto voi riippua myös siitä, millä

la on sekava elämänvaihe, eikä ryhmämme ole heille

railemalla kursseilla. Lisäksi mahdollisuutena

tavalla osallistujat ovat jo perehtyneet ryhmän toi-

niitä tärkeimpiä huolenaiheita.

on tutustua peruskouluun, ammattiopistoihin

mintaan. Alkukerroilla purkuvaihe voi jäädä lyhyeksi,

ym. Yhden ryhmän kanssa kävimme vierailul-

toisaalta jonkin aiheen valmisteluun saattaakin kulua

la Ahlmanin maatalousoppilaitoksessa, jossa

kaksinverroin aikaa – erityisesti, kun ei ole osannut

Vierailut ja opintokäynnit

oli monipuolista nähtävää, ja josta syntyi hyviä
Kristiina Teiss on nähnyt, että turvapaikanhakijanaisia eri
maista yhdistää naiseus ja äitiys yhteisen elämäntilanteen
ohella. Kuva: Hilma Bukareva

keskusteluja.

laskea tulkkaukseen kuluvaa aikaa suunnitelmaan.
Vierailuja suunnitellessa kannattaa pitää mielessä seuMyös erilainen suhtautuminen aika-käsitteeseen ja
ajankäyttöön olisi otettava huomioon. Ryhmässämme
aloitusaika melkein pääsääntöisesti venyi noin puolella tunnilla. Sen huomattuani ryhdyin pohtimaan uutta
rakennetta kokoontumiskerroille. Reilun puolen tunnin kokoontumisaika saattaisi olla hyvä ratkaisu: alussa jo paikalla olevat voisivat kahvinkeittelyn ja kahvittelun ohessa joko tehdä jotain käsitöitä (edellyttää

raavat kriteerit:
. Mitä paikka kertoo paikallisesta kulttuurista
ja yhteiskunnasta?
. Luoko paikka turvapaikanhakijoille mahdollisuuksia
aktiiviseen toimintaan osallistumiseen?
. Miten vierailukohteeseen matkustetaan, miten
kauan matka kestää ja mitkä ovat kustannukset?
. Mitä etukäteistietoa ja valmistelua ryhmä tarvitsee?
. Onko ryhmäläisillä omia ehdotuksia vierailukohteiksi?

tarvikkeiden saatavilla oloa ja mahdollisesti alkukerroilla opastusta työhön), kirjoittaa/piirtää päiväkirjaa,
tai kirjata ylös edellisen kerran asioita, mikä auttaisi
myös kurssin lopulla palautteen antamisessa. Voimautumista tukevassa ryhmässä ei mielestäni ole aiheellista “ojentaa” osallistujia jatkuvasti myöhästelystä. Tietenkin silloin, kun olimme sopineet johonkin tarkkaan
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Kirjastot ja museot ovat myös hyviä kohteita.
Varsinkin kirjasto on käytännöllinen paikka,
jossa nähdään paikan päällä, mitä kaikkea sieltä

Pyhiin liittyen voidaan tutustua myös suomalaiseen

voi lainata, tutustutaan kirjaston käytäntöihin ja

kirkkoon, ja sen yhteydessä voidaan pohtia yleisesti

tehdään useimmiten heti myös kirjastokortti.

uskonnon ja kirkon asemaa itse kunkin elämässä ja
laajemmin yhteiskunnassa sekä sitä, miten uskonto

Vierailut maahanmuuttajille tarkoitetuissa kokoontumispaikoissa ja maahanmuuttajakursseilla ovat olleet
hyödyllisiä. Ryhmiä on viety tutustumaan mm. kan-

Ehdotuksia vierailukohteiksi:
.
.
.
.
.
.

Kaupat, torit
Terveyskeskukset, neuvolat
Koulut ja aikuiskoulutuslaitokset
Kirjastot ja museot
Tapaamispaikat, maahanmuuttajien koulutukset
Kirkot, moskeijat

näkyy arjessa.
Ruoka-aihe ja ruokakaupassa käynti ovat hyvin suosit-

sainvälisen kokoontumispaikan Unipointin toimin-

tuja ja antoisia naisten ryhmissä. Tätä aihetta voi hyö-

taan sekä TAKK:en suomen kielen kursseille. Näissä

dyntää hyvin monella tavalla: aivan konkreettisen ruu-

paikoissa ryhmäläiset ovat tavanneet maahanmuutta-

anlaiton ja ruokaan tutustumisen lisäksi voidaan tehdä

jia, joskus jopa joitakin tuttuja, ja saaneet kuulla näi-

harjoituksia, joissa ruoka on jonkin muun tavoitteen

den ihmisten elämästä ja sopeutumisesta.

välineenä.
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Museot ja näyttelyt tarjoavat monipuolisia mahdolli-

ja talviretki Niihaman retkeilymajalle, jossa hyisessä

vaikuttavan, tiedon on tultava ohjaajalle. Kaikki tieto

varmistanut asiaa

suuksia järjestää aihekokonaisuuksia tai vaikka vain

tuulessa kokeiltiin mäenlaskua ja suksia, mihin uskal-

voi osoittautua jossain kohdassa olennaiseksi. Ohjaa-

naisilta.

yksittäisiä tutustumiskäyntejä – niillä on usein mieli-

tautui tosin vain yksi rohkea. Grillikatoksessa paistet-

ja on suunnittelija ja ”punaisen langan” haltija, joka

kuvitusta ja keskustelua virittävä vaikutus. Aika usein

tiin makkaraa. Kaikesta sään ja muun aiheuttamasta

etsii avukseen monia asiantuntijoita ja kiinnostavia

Turvapaikanhakijanaiset ovat haasteellinen ryhmä,

löytyy naisten ryhmän tapaisesta heterogeenisesta ja

epämukavuudesta huolimatta (paluumatka yhdellä

vierailukohteita. Ohjaajan on tiedettävä, miksi teh-

varsinkin kun tavoitteeksi on asetettu elämänhallin-

monikulttuurisesta joukosta aivan tuoreita näkökul-

autolla, johon oli ahdettu kahdeksan naista, pulkat,

dään, kun muut tietävät, miten tehdään.

taan ja itsetuntemukseen liittyviä päämääriä. Ohjaa-

mia niissä esitettyihin asioihin. Joskus näyttely jää

termoskannut ja sukset), tai kenties juuri kaiken sen

epäselväksi tai aihepiiriltään turhan kaukaiseksi. Esi-

epämukavuuden ansiosta, naurettiin ja pystyttiin het-

Ryhmässä tapahtuu parhaimmillaan dynaamista ke-

jokaisella on oma, luultavasti traumaattinen ja vaikea

merkiksi paikallishistoriaan liittyvistä esillepanoista

keksi unohtamaan, että samana päivänä olivat alka-

hitystä, ja alussa ohjaajalla on dominoiva rooli. Hän

taustansa. Ryhmässä on iso kirjo kielellistä ja kulttuu-

kaikki eivät jaksaneet kiinnostua. Samoin edellä mai-

neet Irakin pommitukset.

vetää ja kertoo, ja osallistujat seuraavat ohjeita. Jos-

rista sekamelskaa: naisia, joista jotkut ovat vasta maa-

sain vaiheessa tämä suhde voi kääntyä yhteistyöksi.

han tulleita, eivätkä ehdi vielä tajuamaan, mitä oikein

Vaikka naiset joissakin käytännön asioissa tarvitsevat

tällä kurssilla tarkoitetaan, ja joista toiset ovat olleet

ohjaajan neuvoa ja apua, monessa asiassa heillä on

toivoa menettämässä turvapaikanhakijoina jo aivan

nittu valokuvanäyttelyn yhteydessä ollut työpaja jäi aihepiiriltään kaukaiseksi. Ryhmän käytettävissä olleet
valokuvareprot kuvasivat kaikki Pirkanmaan mennei-

Toiminnalliset aktiviteetit

tä aikoja, ja tuntui, että ne olivat liian kaukaisia, jotta

jan eteen tulee heterogeeninen joukko naisia, joista

oma-aloitteisuutta ja omia mielipiteitä. Ohjaajan on

liian kauan. Kaikkien tulevaisuus on harmaan varjon

niihin olisi helposti pystynyt liittämään tarinoita tai

Voimautumiseen, elämänhallintaan ja itsetuntemuk-

vain iloittava siitä ja otettava neuvoista ja toivomuk-

peitossa, ja vaikka kurssilla tutustutaankin tampere-

muuta omaa.

seen pyrittiin osalla tapaamiskerroista käyttämällä

sista vaarin sen verran kuin mahdollista. Tietysti aina

laiseen ja suomalaiseen elämänmenoon, on aina pi-

toiminnallisia aktiviteetteja, joita suunniteltiin projek-

arveluttaa varsinkin vahvan ryhmän reaktio – mitä jos

dettävä mielessä sekin mahdollisuus, että kaikki eivät

Pääkirjaston kellarikerroksen Muumi- ja Kivimuseot

tisuunnittelija Teija Enorannan kanssa. Häneltä sain

jokin juttu ei kolahdakaan ja menee täysin pieleen?

jää Suomeen. Monet vierailukohteet ovat karsiutu-

ovat taas olleet kiinnostavia loppuhuipentumia kirjas-

myös nipun käytännössä kokeiltuja aktiviteettikuvauk-

Siinä ei auta, että ohjaaja on päättänyt, että tämä on

neet, jos niihin tai niiden aihepiiriin tutustuminen on

tokäyntien jälkeen, ja varsinkin muumiaiheesta löytyy

sia. Ryhmän ajatteleminen tuotti itsenäisestikin uusia

hyvä juttu, vaan on avoimesti myönnettävä koko ryh-

liian aikaista ja liian paljon toivoa antavaa.

paljon käsiteltävää ja turvapaikanhakijoita kosketta-

ideoita – niitä pystyi soveltamaan ja hyödyntämään

mälle, että tämä varmaan ei nyt toimi.

vaa materiaalia.

monesta eri lähteestä.

Retket ovat hyvä tapa tutustua eri tavalla, rennommassa meiningissä porukkaan sekä ohjaajan että

Ohjaajan roolista

osallistujien kannalta. Retket voivat olla luontoretkiä
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Turvapaikanhak
ijat on
yllättävän avoi
n ja ennakkoluuloton joukko
– verrattuna
opiston suomal
aisryhmiin!

Kaikesta huolimatta päällimmäisiksi jäävät tavalliset
Vuorovaikutus ohjaajan ja ryhmäläisten välillä alkaa

kaikkia yhdistävät inhimilliset tunteet ja jutut: lap-

sujua alkukankeuksien jälkeen: päästään toimimaan

siin, naiseuteen ja arkielämään liittyvä, surut ja ilot,

yhdessä ja joskus myös suunnittelemaan yhdessä.

itkut ja naurut.

Joissakin asioissa, kuten viimeisessä ruuanlaittoker-

aivan lähimaastoon tai mahdollisuuksien mukaan toi-

Ryhmän toiminnan suunnittelussa on ohjaajalla pää-

rassa, ovat ryhmäläiset asiantuntijoina, joiden neuvo-

seen kaupunkiin tai paikkakuntaan. Ryhmissämme on

vastuu. Vaikka suunnittelu tehdään monien tahojen

ja piti tarkkaan kuunnella. Esimerkiksi tsetsenialai-

tehty lähiretki alkusyksyn metsään, joka päättyi nuo-

kanssa yhteistyössä, kokonaisuus on kasattava itse ja

nen ruoka oli lähes epäonnistua, kun minä ohjaajana

tioon ja makkaranpaistoon sekä kroketin peluuseen

myös pidettävä hallussa. Kaiken, jopa marginaaliselta

luulin tietäväni, millaista raejuustoa tarvitaan, enkä

Teksti: Kristiina Teiss,
Tampereen työväenopisto
Aktivoivien menetelmien käyttöä turvapaikanhakijaryhmissä pohditaan tämän julkaisusarjan osassa I: ”Elämänhallinnasta empowermenttiin - tue turvapaikanhakijan toimintaa” ja aktivoivien menetelmien kuvauksia löytyy sarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhakijan
kanssa”.
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Voimautumisen tukeminen

Saven käsittely
sai luovuuden liikkeelle. Kuva: Tuija
Arina-Sundelin

tuntiopettaja Anne Viinikka. Kokoontumiskerroilla

toiminnasta, kokemuksista ja toivomuksista. Koska

olivat mukana vastaanottokeskuksen kaksi opiskelija-

kurssin vetäjinä olimme ensikertalaisia työskentelys-

harjoittelijaa ja muutamalla kerralla myös Becoming

sä turvapaikanhakijoiden kanssa, kaikki saatava tieto

More Visible -hankkeen Vaasan vastaanottokeskuk-

oli ensiarvoisen tärkeää. Vaasa-opistossa järjestettiin

sen osaprojektin projektikoordinaattori Anne Vihelä.

lukuvuonna 2004–05 ompelukurssi maahanmuuttajille. Kurssin opettajana toimi Aino Tanninen, jolla
oli antaa meille paljon käytännönläheistä tietoa sekä
kurssin sisällöstä että opetusmenetelmistä. Kristiina

taisin tieto turvapaikanhakijoiden elämäntilanteesta

Teissin Tampereen työväenopistossa pitämän turva-

ja heidän mahdollisuuksistaan ja halustaan osallistua

paikanhakijanaisten ryhmän raportti toimi tietoläh-

järjestettävälle kurssille. Vaasassa turvapaikanha-

teenämme laatiessamme alustavaa kurssisuunnitel-

kijat asuvat kaupungin asunnoissa, ja heidän tavoit-

maa. Tärkeitä ovat tietenkin myös omat ammatilliset

tamisensa arveltiin olevan haastavaa. Rekrytoinnin

taitomme ja kokemuksemme sekä Vaasa-opiston toi-

pohjaksi järjestettiin suunnittelukokous, johon osal-

miva organisaatio kurssien järjestäjänä.

Kädentaidot
voimauttavan kurssin teemana

listuivat vastuuopettajien ja Becoming More Visible

Vaasa-opistossa kokeiltiin

-hankkeen projektikooridnaattorin lisäksi vastaan-

Toiminnalliselta luonteeltaan kurssi oli vapaa-ajan

ottokeskuksen johtaja Anna-Liisa Kittilä sekä Vaa-

harrastetoimintaa. Toivoimme kurssin järjestämisestä

sa-opiston kädentaitoaineiden johtava opettaja Aino

saatujen kokemusten auttavan ja luovan toimintamal-

sopivia moduuleita opiston tarjonnasta:

Tanninen. Toiseen suunnittelukokoukseen osallistui-

lia muiden turvapaikanhakijoille suunnattujen kurs-

turvapaikanhakijanaisten ryhmää,

taideaineita, ravitsemustietoa, käsitöitä

vat lisäksi Vaasa-opiston rehtori Sannasirkku Autio,

sien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä toimivan

jonka ensimmäisenä teemana oli

ja tekstiilitöitä ja liikuntaa. Valitettavasti

Becoming More Visible -hankkeen Kansalais- ja työ-

pilottikurssina myös vastaanottokeskuksen ja Vaasa-

kädentaidot. Syksyllä 2005 aloitettu

lupaavasti alkanut yhteistyö tyrehtyi Vaasan

väenopistojen liiton osaprojektin suunnittelija Teija

opiston yhteistyössä. Tavoitteenamme oli tarjota osal-

ryhmä oli ensimmäinen Vaasa-opistossa

vastaanottokeskuksen lakkauttamiseen

Enonranta sekä Anne Vihelä.

listujille mahdollisuus kokoontua tapaamaan toisiaan

turvapaikanhakijoille suunnattu ryhmä,

syksyllä 2006.

joka sai jatkoa seuraavana keväänä.
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Ryhmän osanottajien rekrytointi hoidettiin vastaanottokeskuksesta, jonka henkilökunnalla on ajankoh-

mielekkään ja hyödyllisen käsillä tekemisen parissa.
Kokouksessa sovittiin kurssin tavoitteista, kestos-

Yhteisen kielen puuttuessa yhdessä tekemisen toivot-

Hyvien kokemusten innoittamana Vaasa-

Naisten ryhmä suunniteltiin yhteistyössä Vaasan vas-

ta, aikataulusta, tiloista ja lastenhoitojärjestelyistä.

tiin rohkaisevan ryhmän jäseniä vuorovaikutukseen

opistossa suunniteltiin jo laajempia

taanottokeskuksen ja Becoming More Visible -hank-

Lisäksi keskustelimme turvapaikanhakijanaisille ai-

sekä keskenään että kurssin vetäjien kanssa. Tavoit-

opintokokonaisuuksia, joihin voisi

keen kanssa. Vetäjinä toimivat taideaineiden johtava

kaisemmin Becoming More Visible -hankkeessa ja

teemme oli myös tehdä tutuksi Vaasa-opiston toimin-

sisällyttää ryhmän tarpeiden mukaan

opettaja Tuija Arina-Sundelin ja kädentaitoaineiden

toisaalta Vaasan vastaanottokeskuksessa järjestetystä

taa ja sitä kautta avata väylää turvapaikanhakijoiden
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Voimautumisen tukeminen

Tavoitteemm

e vetäjinä oli

kohnen kaikkea
yksilöinä ja nais
ina, ei niinkä
än
joukkona turv
apaikanhakijo
ita
data naiset en

ohjautumiselle sekä heille suunnitelluille kursseille

Kansallisuuksiltaan ja kieliltään ryhmän kokoonpano

semme oli luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri,

että kielitaidon kehittyessä myös muille Vaasa-opis-

oli kanssakäymisen kannalta toimiva. Kaksi naisista

joka edesauttaisi heidän sopeutumistaan vieraaseen

ton kursseille.

oli Somaliasta, ja toinen heistä puhui jonkin verran

kulttuuriin.

englantia. Kaksi Ruandasta tullutta naista puhui ransAlustava suunnitelma toimi ohjenuorana tarvittavien

kaa ja neljä naista keskusteli turkin kielellä. Vain yksi

materiaalien ja työvälineiden hankinnalle. Yhteistyö-

nainen venäjänkielisenä ei voinut käyttää omaa äi-

kumppanien kokemusten perusteella tiesimme, että

dinkieltään. Opetuskielenä käytimme suomea, ja py-

selkeän toimintasuunnitelman esittäminen osallistu-

rimme siten tukemaan ryhmäläisten kielen opiskelua.

1. Aloitus – tutustuminen, tietoa kurssin
sisällöstä ja aikataulusta sekä Vaasa-opiston
toiminnasta. Kurssilla käytettävän nimikorun

Alkuun lyhyellä kokonaisuudella

valmistaminen.

Ensimmäisen pilottiryhmän kestoksi sovittiin 18 oppi-

2. Savityöt – terapeuttinen savi, vapaata muovailua perustekniikoita käyttäen.

jille heti alussa olisi tärkeää, vaikka suunnitelma ajan

Tarvittaessa käytimme apukielinä englantia, ruotsia ja

tuntia (eli 18 x 45 min) jaksotettuna kuudelle viikolle.

mittaan muuttuisikin. Vaikka ryhmän toiminta käy-

hieman saksaa. Iältään naiset olivat noin 27:n ja 55:n

Yksi kokoontuminen kestäisi taukoineen 2,5 tuntia.

tännön järjestelyiltään oli suunniteltu muuttumatto-

vuoden väliltä. Kaikkien tarkkaa ikää emme tienneet.

Emme halunneet ryhmän sitovan ajallisesti liikaa,

3. Silkkihuivin maalaus – silkin kosketus ja

koska jo osallistumisessa omatoimisesti paikalle tu-

värien maailma, ja/tai peili, paperimassakehys
– oma kuva.

maksi – kokoontumispaikkoineen ja jaksotuksineen
–halusimme jättää suunnitelmaan tilaa osallistujien

Suurimmat eroavaisuudet ryhmän sisällä oli maas-

lemisineen riitti haastetta ja järjesteltävää vaativassa

omille toiveille, ja olimme varautuneet muokkaamaan

saoloajoissa. Ryhmän alussa yksi naisista oli ollut

elämäntilanteessa. Uskoimme kuitenkin säännöllises-

sitä tarvittaessa.

Suomessa vain noin kuukauden. Pisin maassaoloaika

ti rytmitetyn toiminnan auttavan joiltain osin myös

4. Silkkihuivien viimeistelemistä ja paperimas-

oli noin 2,5 vuotta. Toiset siis elivät vielä voimakas-

muun elämän suunnittelua.

sapeilien maalausta, helmikorut – nainen on

ta kulttuurishokkivaihetta uuden elämäntilanteensa
Osallistuminen ryhmään

nainen ja kaunistautuu, missä päin maailmaa

alussa ja olivat vasta tutustumassa vastaanottavaan

Pidimme tärkeänä, että kokoontuisimme joka kerralla

tahansa, ja/tai lasimaalausta – kaunista kotiin.

maahan ja sen viranomaisiin. Pitempään maassa ol-

– pipareiden valmistusta lukuun ottamatta – samas-

Ryhmässä aloitti yhdeksän naista. Yksi heistä sai per-

leilla oli jo kokemusta suomalaisena elämisestä ja

sa tilassa, koska tuttuun tilaan on aina helpompi tulla.

5. Savitöiden lasitus ja piparitaikinan

heineen käännyttämispäätöksen kurssin aikana, joten

kontakteja muihin turvapaikanhakijoihin ja paikalli-

Työtilanamme oli taideaineiden luokka, jossa oli tar-

valmistus – kaneli ja neilikka kansoja

hän ehti osallistua vain kahdelle kokoontumiskerral-

seen väestöön.

vittavat kalusteet, vesipisteet sekä varasto töiden säi-

yhdistävä tuoksu.

le. Kahdella kokoontumiskerralla oli mukana myös
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Alustava toimintasuunnitelma

lyttämistä varten. Varastotila toimi myös joustavasti

nainen, joka työssäkäynnin vuoksi ei voinut osallistua

Muita ennakkotietoja meillä ei kurssilaisista ollut.

somalinaisten rukoustilana kurssin aikana. Opiston

6. Pipareiden leipomista ja maistelua.

kurssin toimintaan säännöllisesti. Loput seitsemän

Emme uskoneet sen kuitenkaan olevan vuorovaiku-

lastenhoitohuone oli varattu kurssilaisten lasten käyt-

Loppuarviointi/palaute.

kurssilaista olivat aktiivisia ja säännöllisesti paikalla.

tuksen kannalta merkittävää. Tavoitteemme vetäjinä

töön. Hoitajana toimi vastaanottokeskuksen palkkaa-

Myöhästymisiä oli hyvin vähän, ja niidenkin syinä oli-

oli kohdata naiset ennen kaikkea yksilöinä ja naisina,

ma lastenhoitaja, joka oli itsekin maahanmuuttaja.

vat lääkärissäkäynnit tai muut pätevät syyt.

ei niinkään joukkona turvapaikanhakijoita. Pyrkimyk-
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Käsitöiden op

astuksessakaan ei
riitä
että näyttää,
kuinka
tulisi tehdä.
Tutustumista ensimmäisessä

Näytetöitä esitellessämme saimme myös tilaisuuden

kokoontumisessa

kysyä tulkkien välityksellä kurssilaisten mielipiteitä
ja toivomuksia. Kommentit olivat kauttaaltaan varo-

Seuraavalla kerralla kaikki esimmäisen

Olimme osallistujia vastassa opiston aulassa. Ensim-

vaisen vastaanottavaisia: ”Teemme mitä osaamme”:

kerran osallistujat tulivat ajoissa pai-

mäisten tervehdysten jälkeen saattelimme lapset las-

”Voiko tehdä mitä haluaa?” Silkkihuivit ja helmikorut

kalle. Hieman myöhemmin joukkomme

tenhoitohuoneeseen, jonne he jäivät oman hoitajansa

herättivät suurimman mielenkiinnon, mikä oli meistä

kasvoi vielä kahdella uudella jäsenellä,

kanssa, ja siirryimme varsinaiseen työtilaan kerrosta

opettajista hyvin rohkaisevaa.

jotka löysivät ryhmästä pian omat paikkansa. Alkutervehdysten ja kuluneen

ylemmäksi. Ensimmäisellä kerralla mukana oli seitsemän naista, molemmat opiskelijaharjoittelijat sekä

Ensimmäinen tehtävä työ oli nimikoru. Oma nimihän

viikon aikana opittujen uusien suo-

Anne Vihelä. Lisäksi saimme paikalle vastaanotto-

on jokaiselle tärkeä. On myös mukavaa, että toisetkin

menkielisten sanojen oppimisen ihas-

keskuksen järjestämänä turkin- ja venäjänkielen tul-

sen muistavat ja osaavat sen lausua. Jokainen piir-

telun jälkeen aloitimme päivän työt.

kin. Puhelimitse saimme tulkkausta myös somalin ja

si ensin suunnitelman paperille ja harjoitteli nimen

Olimme

ranskan kielellä. Ensimmäisen kerran tulkkiapu osoit-

kirjoittamista. Korusta jokainen sai tehdä väreiltään

saven muovailun perustekniikoita,

tautui ensiarvoisen tärkeäksi, koska useimpien osal-

ja koristelultaan omannäköisensä. Nimen kirjoittami-

mutta ensimmäisellä kerralla esite-

listujien suomen kielen opiskelu oli alkuvaiheessa, ja

sessa mukana olleet apuohjaajat avustivat kirjoitustai-

tyn toiveen mukaisesti halusimme

pitempään Suomessa asuneillakin oli varmasti hanka-

dottomia osallistujia.

antaa kurssilaisille mahdollisuuden

luuksia ymmärtää vetäjien sanottavaa. Ensimmäinen
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Käsityössäkin tarvitaan sanoja

varautuneet

opastamaan

itse päättää, millaisia töitä he tekisi-

opetus meille vetäjille olikin tarve kiinnittää erityistä

Työn avulla opiskelimme lisäksi värien nimiä. Olim-

vät. Yksi naisista oli tehnyt savitöitä

huomiota sekä käyttämiimme sanoihin että puheen

me tehneet värikartat pääväreistä, jotka olivat meillä

vastaanottokeskuksen järjestämällä

rytmiin ja nopeuteen.

askartelumaaleina, sekä niistä sekoitettavista välivä-

kesäkurssilla, toisten kokemuksista

reistä. Värien nimien samankaltaisuus joidenkin nais-

meillä ei ollut tietoa.

Palautetta kurssista annettiin
viimeisellä tapaamiskerralla.
Kuva: Tuija Arina-Sundelin

vaikutukset toisiinsa, jäävät epäselviksi, ei lopputulos
voi olla kaikilta osiltaan onnistunut. Käsityöt ovat hy-

Tulkkien ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan

ten äidinkielillä herätti iloa osallistujissa. Nimikorut

avulla osallistujat täyttivät Vaasa-opiston opiskelija-

ehtivät valmistua, joskin värien ja liimojen kuivatusta

Tällä kokoontumiskerralla mukana ei ollut tulkkeja,

vin adjektiivisia, jolloin laatusanojen ymmärtäminen

kortit, ja saimme kerrottua tiedotettavat asiat. Alus-

hiustenkuivaajalla tarvittiin. Lopuksi pesimme työvä-

kuten ei myöskään muilla kerroilla viimeistä tapaa-

on oleellinen osa onnistunutta työskentelyä.

tavan aikataulun sisältöineen jaoimme myös kirjal-

lineet ja siistimme työtilat. Ennen kotiinlähtöä varmis-

mista lukuun ottamatta. Yhteisen kielen puuttumisen

lisena. Lisäksi olimme tuoneet paikalle näytetöitä

timme vielä, että jokaiselle oli selvillä seuraavan viikon

tuomat hankaluudet nousivatkin selkeästi esille savi-

Kielellisistä hankaluuksista huolimatta jokainen tart-

kullekin kokoontumiskerralle suunnitelluista tekemi-

tapaamisen ajankohta ja sisältö. Päätimme lisäksi jär-

töiden ohjauksessa. Käsitöiden opastuksessakaan ei

tui innokkaasti saveen, ja pian pöydät täyttyivät pie-

sistä, kuten savitöitä, maalattuja silkkihuiveja, helmi-

jestää työtilaan kahvin- ja teenkeittomahdollisuuden

riitä että näyttää, kuinka tulisi tehdä. Jos syy- ja seu-

nistä kulhoista, eläinhahmoista sekä hyvin mieliku-

koruja jne., joiden avulla havainnollistimme tulevaa.

pitääksemme tauot sopivan mittaisina.

raussuhteet, eli eri työvaiheiden ja eri menetelmien

vituksellisen näköisistä esineistä, joiden merkitys jäi
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salaisuudeksi. Osa kurssilaisista oli selkeästi hieman

me näytekoruja, mutta huomasimme, että korunteos-

Rohkaiseva

tyytymättömiä töittensä lopputulokseen, mutta isom-

sa naisten oma luovuus ja suunnittelu pääsivät esille.

ja aktivoiva kokemus

paa mielipahaa ne eivät kuitenkaan aiheuttaneet. Vai-

Vaikka teknisissä ratkaisuissa (lukkojen kiinnityksissä

kutti siltä, että saven terapeuttinen voima teki osaltaan

yms.) opettajien apu oli haluttua, ”design” oli jokaisen

Naisten ryhmä tuntui en-

tehtävänsä – tunnelma oli rento ja iloinen. Teknisesti

omaa. Innostus oli silminnähtävää, joten sovimme yh-

simmäisestä kerrasta lähtien

onnistuneitten lopputulosten varmistamiseksi olisi

teisesti, että voimme käyttää seuraavaakin kertaa ko-

hyvin yhtenäiseltä. Vaikka

ollut toimivampaa valmistaa tiettyjä, ennalta suunni-

rujen valmistamiseen.

maassaoloajat ja kielelliset

teltuja tuotteita, jolloin ohjaus/opetus olisi edennyt

erot sekä äidinkielessä että

työvaiheittain. Tällaisella työskentelytavalla olisi kui-

Koska korujen valmistus tuntui olevan kurssilaisille

suomenkielentaidossa

tenkin moni hauska tuote jäänyt syntymättä.

mielekästä, teimme kurssisuunnitelmaamme pieniä

vatkin olemassa, yhteistyö ja

muutoksia. Päätimme käyttää korujen valmistamiseen

Suomeksi opiskeltiin värien nimiä ja värioppia. Kuva: Tuija Arina-Sundelin

toisten auttaminen oli luon-

Seuraavalla tapaamiskerralla silkkihuivien malaukses-

aikaa jatkossakin ja viimeistellä savityöt lasittamisen

tevaa. Sitoutuminen kurssilla

sa ja värjäyksessä puutteellisesti ymmärretyt ohjeet

sijasta maalaamalla.

käymiseen ja osallistuminen

näkyivät työn jäljessä. Vaikka opastimmekin kädes-

suunniteltuihin

teemoihin

tä pitäen eri työvaiheita ja menetelmiä, olisi tarvittu

Valitettavasti saimme vasta silloin tietää, että vastaan-

tuntui olevan jokaiselle tär-

myös sanallisten ohjeiden ymmärtämistä. Pienet pet-

ottokeskuksen ja seurakunnan maahanmuuttajille jär-

la saisimme ne käännettyinä suomeksi. Sovimme, että

keää. Osa kurssilaisista oli hyvin omatoimisia töiden

tymykset eivät kuitenkaan lannistaneet, vaan jokainen

jestämä joulujuhla olisi heti viimeisen kurssikokoon-

keräämme palautteen viimeisellä kerralla heiltä, jotka

aloituksessa ja loppusiivouksissa, ja he saivat esimer-

valmisti työnsä niin pitkälle kuin olimme alussa suun-

tumisen jälkeen. Opiskelijaharjoittelijoiden arvion

saapuvat paikalle, ja muilta kurssilaisilta vastaanotto-

killään toisetkin mukaansa.

nitelleetkin.

mukaan viimeisen kerran osallistujamäärä saattaisi

keskuksen välityksellä.
Ihailtavaa oli mielestämme innokkuus käyttää opittuja

siksi jäädä vajaaksi, jolloin kaikki eivät ehtisi saada
Luovuus pääsee esille korujen teossa

savitöitään valmiiksi kurssin aikana. Myöskään suun-

Viimeiseen kokoontumiseen tuli vain kolme kurssilais-

suomenkielen sanoja ja halu oppia uusia. Asenteessa

nittelemamme palautekeskustelu ei siinä tapauksessa

ta ja Anne Vihelä. Viimeinen kurssikerta sujui savitöitä

olisi varmasti meillä suomalaisillakin opittavaa. Kaikki

toteutuisi.

maalatessa. Välillä joimme teetä ja lauloimme joulu-

opitut yksittäiset sanat olivat ahkerassa käytössä käsil-

lauluja. Laadimme muutaman kysymyksen palautteen

lä puhumisen tukena. Yhteisymmärryksen henki val-

Neljännessä tapaamisessa valmistimme helmikoruja
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oli-

yhteisen pöydän ääressä, jolloin helmet ja yhteiset työ-

Sovimme töiden toimittamisesta kurssilaisille siinä ta-

saamista varten. Paikalle saapunut ranskantaitoinen

litsi, vaikkei kaikkia töihin liittyviä ohjeita aina täysin

välineet olivat kaikkien ulottuvilla. Yhteistyö sujuikin

pauksessa, että he eivät saapuisi viimeiselle kurssiker-

terveydenhoitaja tulkkasi kysymyksemme ruandalais-

ymmärrettykään.

hyvin. Työvälineet vaihtoivat tarvittaessa käyttäjää:

ralle. Sovimme myös, että kurssilaiset voisivat antaa

naisille, jotka antoivat palautteensa kirjallisena. Puhe-

vuoroin ojennettiin toisille saksia, pihtejä, siimaa ja

palautetta myös kurssin jälkeen joko suullisesti tai kir-

limitse saimme tulkkausapua turkinkieliselle kurssi-

Tutustuminen vetäjien ja kurssilaisten välillä kävi

muuta tarvittavaa. Malleina oli muutamia tekemiäm-

jallisesti omalla äidinkielellään, ja tulkkien avustuksel-

laisellemme, joka myös antoi kirjallisen palautteen.

mielestämme mutkattomasti. Kurssin alussa tuttujen
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ohjaajaharjoittelijoiden ja Anne Vihelän läsnäolo hel-

mahdollistavatkin. Myös kurssilaisten toimiminen

potti kurssille tuloa, ja osa kurssilaisista haki selväs-

omalta osaltaan kurssin sisällön suunnittelijoina sekä

ti heiltä tukea ja ohjausta tehtävissä töissä. Yhteisen

mahdollisina ohjaajina omilla taitoaloillaan synnyt-

kielen puuttuessa ilmeet, eleet ja kehon kieli nousivat

täisi varmasti tarpeeseen vastaavia kursseja. Tukena

korostetusti esiin. Se vaati toisenlaista herkkyyttä ja

täytyisi kuitenkin olla toimiva järjestävä organisaatio,

tarkkaavaisuutta meiltä opettajilta kuin mitä aikai-

joka kantaisi vastuun toiminnan sujumisesta ja rahoi-

semmassa opetustyössämme olimme tarvinneet. Vä-

tuksesta.

hitellen molemminpuolisen kokemuksen karttuessa
avustavien ohjaajien rooli jäi enemmän taka-alalle ja

Tulkkiapua olisimme kaivanneet useammin kuin vain

kurssilaiset ottivat kontaktia suoraan meihin vetäjiin.

ensimmäisellä

Kokemus oli rikastuttava. Opimme sitä kautta paljon

kielenymmärtäminen ei ollut ehkä kuitenkaan ratkai-

sekä itsestämme että ehkä myös suomalaisuudesta

seva tekijä kurssin onnistumiselle. Kaiken kaikkiaan

– tavastamme kohdata muita ihmisiä.

meille vetäjille jäi kurssista myönteinen tunne.

kokoontumiskerralla.

Puutteellinen

Vaikka kurssi oli lyhyt, tuntui siltä että naisten rohkeus ja aktiivisuus lisääntyivät huomattavasti. Tätä

Keväällä 2006 turvapaikanhakijanaisille järjestettiin

edesauttoi varmasti se, että kurssin vetäjät ja kokoon-

kymmenen tapaamisen opintokokonaisuus syksyn ko-

tumispaikka pysyivät koko ajan samoina. Lyhyillä

kemusten pohjalta. Ohjelmassa oli muun muassa kan-

kursseilla ja tutustumisvaiheen aikana tämä varmas-

kaan kuviointia, ompelua, savitöitä, tanssia, helmitöi-

ti onkin paras vaihtoehto. Uusien elementtien, kuten

tä ja vierailut Terranovaan, joka kertoo Pohjanmaan

vierailevien ohjaajien, mukaan tulo sujuu varmasti

luonnosta, ja Pohjanmaan museoon taidenäyttelyyn.

helpommin, jos toimintaan on ehtinyt muodostua jo

Kevään kurssille osallistui kolme samaa henkilöä kuin

tietynlaisia rutiineja. Tuttuuden myötä naisten oma

syksyn kurssille, ja he kävivät ahkerasti koko kevään.

persoonallisuus, heidän toiveensa ja elämänkohtalon-

Muut olivat uusia. Kurssin osanottajamäärä vaihteli

sa vaikutus toiminnan sisältöön, jäi näin lyhyellä kurs-

yhdeksän ja seitsemän osallistujan välillä. Ne, jotka

silla vain itämisasteelle. Kokemamme antoi kuitenkin

olivat tulleet tutuiksi jo syksyllä ja olivat olleet pitem-

viitteitä niistä suurista voimavaroista, joita heillä jo-

män ajan Suomessa, sitoutuivat paremmin käymään

kaisella on – odottamassa tilaisuutta ja mahdollisuut-

kurssia.

ta päästä käyttöön. Pidemmät kurssit tämän varmasti
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Anne Viinikka on valmiina auttamaan ompelukoneen käytössä.
Kuva: Tuija Arina-Sundelin

Teksti: Anne Viinikka & Tuija Arina-Sundelin,
Vaasa-opisto/Vaasan Työväenopisto
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Valokuvausta työpajassa ’Löytöretkellä
itseemme’. Kuva: Rachel
Thibbotumunuwe
ja Pamela So

Pitkäjänteinen työskentely tukee kaikkein heikoim-

Voimautuneen henkilön tunnistaminen

massa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. ATLAS

Mielestämme olennainen osa voimautumisen tunnetta

-kumppanuudessa Bridges Programmes kokeili uutena

on itseluottamus, jota tulee jatkuvasti vaalia. Niinpä

sarjaa voimautumistyöpajoja naisille, jotka vähäisen

kurssin tavoitteena oli löytää keinoja, joilla osallistujat

englannin kielen taidon, itseluottamuksen puutteen ja

voisivat vahvistaa omaa itseluottamustaan kurssin

koulutuksen tai työkokemuksen puuttumisen vuoksi

päättymisen jälkeenkin. Käytännön menetelmiä ta-

eivät olleet vielä valmiita osallistumaan varsinaiseen

voitteen saavuttamiseksi olivat hauskan pitäminen

työnseurantaohjelmaan.

yhdessä, kurssilaisten itsetuntemuksen lisääminen,
omien saavutusten arvon löytäminen, nykyisten vah-

Toiveena oli tarjota osallistujille Ecotecin Empower-

vuuksien tunnistaminen ja suuntautuminen tuleviin

ment-oppaassa mainittuja onnistumisen eväitä.

tavoitteisiin.
Ecotecin opas luettelee kolme keskeistä projektin to-

Bridges Programmes
-järjestön kurssi naisille:
Voimauttavien käytäntöjen suunnittelu
Bridges Programmes -järjestö Glasgow’ssa

Bridges Programmes on kansalaisjärjestö, jonka ta-

Skotlannissa suunnitteli ja toteutti Ecotecin

voitteena on auttaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia

”Empowerment – a guide for Development

osallistumaan myönteisellä tavalla Skotlannin yhteis-

Partnerships” -oppaan avulla turvapaikkaa

kuntaan. Päätehtävänä on järjestää työnseurantamah-

hakeville naisille kurssin tukemaan naisten

dollisuuksia (work shadowing) eli työpaikkoja, joissa

yksilöllistä ja yhteisöllistä voimautumista.

turvapaikanhakijat voivat ylläpitää ja parantaa ammatillisia taitojaan. Lisäksi toteutetaan integroitumista
edistäviä opetus-, koulutus- ja työllistämishankkeita.
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Lähde: Muokattu Empowerment – a guide for Development Partnerships -oppaasta.
Alkuperäisen taulukon laativat Integra, Refugee Training and Advisory Service
(RETAS) ja Redbridge Signposting Centre (RSC).

teuttamisen periaatetta, jotka voivat vahvistaa yksilön
tai ryhmän voimautumista. Sovelsimme
Onnistumisindikaattorit

Osa-alueet

Itseluottamus

. Päättäväisyys: tavoitteet
saavutetaan
. Positiivinen käsitys omasta itsestä

Henkilökohtainen kehitys

Varmuus

Itsenäisyys

. Ongelmien tiedostaminen
. Tarvittavien palveluiden hankkiminen
. Selkeämpi käsitys
asioista ja ongelmista
. Kyky osallistua muiden
voimauttamiseen jakamalla
tietoja ja kokemuksia
. Kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä
. Oman elämän hallinta

näitä periaatteita kurssin suunnitteluun ja
toteutukseen, ja käytimme niitä myös onnistumisemme arviointiin.
1) kohderyhmän toiveiden
selvittäminen ja huomioon
ottaminen
2) kohderyhmän saavutusten
ja kokemusten arvostaminen
3) itseluottamuksen
vahvistaminen

Periaate 1: Kohderyhmän toiveiden
selvittäminen ja huomioon ottaminen
Bridges-järjestö toimii yleensä sellaisten
turvapaikanhakijoiden parissa, jotka jokin
muu kansalaisjärjestö on lähettänyt luok-
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semme, ja joilla on kohtalainen englannin kielen taito,

seen toimintaan, koulutukseen tai työnseurantaan.

että naiset ymmärtävät kurssin tavoitteet eikä heille

niin että he pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti

Kuten olimme arvelleetkin, tyypillisinä syinä lueteltiin

muodostu epärealistisia odotuksia siitä, mihin olivat

työpaikalla. Sitä vastoin ne naiset, joiden halusimme

vähäinen englannin kielen taito (”Ihmiset nauravat mi-

ryhtymässä.

tulevan kurssillemme, eivät todennäköisesti käyttäisi

nulle”.), huono itsetunto, pysyttely omalla mukavuus-

kansalaisjärjestöjen tarjoamia palveluita. Heidän

vyöhykkeellä, ”turvapaikanhakija”-leiman aiheuttama

Turvapaikkakysymykset

kanssaan olisi myös hankalaa keskustella ehdotetun

epävarmuuden tunne sekä ahdistelu. Näiden lisäksi

Ryhmä arveli naisten väistämättä haluavan puhua

kurssin sisällöstä, koska he eivät osanneet englantia.

mainittiin käytännön esteet kuten lastenhoidon puut-

turvapaikkatilanteestaan ja kehotti meitä pohtimaan

Niinpä kutsuimme avuksemme naisia neljästä eri

tuminen ja julkisen liikenteen kustannukset.

tarkemmin, miten tätä aihetta voisi käsitellä, ja mitä
hyötyä siitä voisi olla. Ryhmän mielestä olisi hyödyl-

pakolaisyhteisöjä edustavista järjestöistä (Scotlanka,
Kaiken kaikkiaan neuvontaryhmä piti ehdotetusta si-

listä järjestää kokoontuminen, jossa kurssilaiset voi-

sekä muutamat Bridges-järjestön työnseurantaan jo

sällöstä, mutta nosti esiin useita kysymyksiä edelleen

sivat puhua kokemuksistaan pienryhmissä. Mukana

osallistuneet naiset ottivat osaa konsultaatioproses-

pohdittavaksi. Bridges-järjestöllä ei ollut riittävästi

voisi ehkä olla myös lainopillinen avustaja, jolla olisi

siin, jonka tarkoituksena oli:

aikaa eikä rahaa käsitellä niitä kaikkia tällä pilotti-

täsmällistä tietoa naisten turvapaikkahakemuksista.

kurssilla, mutta vuoden 2007 aikana järjestetään kaksi

Asiallinen informaatio ja kokemusten vaihto voisi lie-

Equal-aloitteen avulla rahoitettavaa kurssia, joilla

vittää stressiä ja auttaa naisia hallitsemaan paremmin

voimme jatkaa kehittämistyötä.

omaa tilannettaan.

Umoja, Karibu ja Kaswa). Nämä järjestöjen edustajat

1. selvittää, miksi jotkut naiset eivät käyttäneet
hyväkseen tarjolla olevia palveluita, toimintaa ja
mahdollisuuksia;
2. arvioida kurssin ehdotettua sisältöä ja ehdottaa
vaihtoehtoja tai lisäyksiä työpajoihin;

Neuvontaryhmän antamat kommentit,

3. hankkia tietoa naisten tarpeista, esimerkiksi

ehdotukset ja suositukset

sellaisten käytännön asioiden kuin kurssipaikan ja
matka- ja lastenhoitojärjestelyjen sopivuudesta ja

Kurssin sisällön ymmärtäminen

4. saada ohjatuksi kurssille näiden edustajien tun-

Miten voisimme varmistaa, että heikosti englantia

temia naisia, joille olisi hyötyä osallistumisesta.

osaavat naiset ymmärtäisivät, mistä kurssissa oli kyse?
”Voimautuminen” ja ”henkilökohtainen kehitys”

Neuvontaryhmämme antamat käytännön neuvot

olivat abstrakteja käsitteitä selitettäviksi ja ehkäpä

ja parannusehdotukset olivat erittäin hyödyllisiä.

aivan vieraita joillekin kulttuureille. Ennen kurssin

Ensimmäisessä kokouksessa selvittelimme, miksi

alkua kannattaisi pitää kokous, jossa neuvontaryhmä

joiltakuilta naisilta saattaisi puuttua itseluottamusta

olisi paikalla tulkkaamassa. Näin voidaan varmistaa,

ja/tai motivaatio lähteä kotoa ja osallistua sosiaali-
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Stressin hallinta

“Tästä pidän Skotlannissa”
Kuva: Rachel Thibbotumunuwe ja Pamela So

Ryhmä ehdotti käyttökelpoista tapaa vapautua
mieltä painavista huolista: osallistujia pyydetään
kirjoittamaan paperille luettelo henkilökohtaisista
huolenaiheistaan (esim. se, että on ilmoittauduttava

Oppimismahdollisuuden merkityksen korostaminen

maahanmuuttoviranomaisille, hakemuksen käsittelyn

Neuvontaryhmä oli sitä mieltä, että kurssilaisille tulee

edistyminen, rahahuolet jne.). Luettelot laitetaan sen

koko kurssin ajan painottaa niin virallisen kuin epä-

jälkeen kirjekuoreen kurssin ajaksi, niin että naiset

virallisenkin koulutuksen merkitystä. Elinikäisestä

voivat nauttia kurssista ja opiskella vapaasti, ilman

oppimisesta on hyötyä, olipa turvapaikkahakemuksen

häiritseviä huolia. Ryhmän mielestä on tärkeää ope-

lopputulos mikä tahansa. Pitkittyneen hakemuskäsit-

tella stressinhallinta- ja rentoutumistapoja, joita voi

telyn aiheuttama odotteluaika voikin olla mahdolli-

harjoittaa myös kotona.

suus, jos aika käytetään tehokkaasti.
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Kurssin rahallinen arvo

telutapauksista poliisille ja tietäisivät, mihin toimiin

Toivoimme, että neuvontaryhmään osallistuminen

Tulevien kurssilaisten tulisi neuvontaryhmän mielestä

poliisi sen jälkeen ryhtyy.

saisi ryhmän jäsenet ottamaan asian omakseen. Niin

olla tietoisia työpajojen rahallisesta arvosta, vaikka
Vertaisryhmämentorointi

havainnollistaa sen, miten paljon kurssilaisten tule-

Kurssilaisia tulisi rohkaista ryhtymään mentoreiksi

vät osanneet englantia kovin hyvin. Saimme neuvon-

vaisuuteen sijoitetaan. Tämä saisi ehkä osallistujat

tulevien kurssien naisille. Bridges-järjestö voisi jär-

taryhmän osallistumaan vielä enemmän varaamalla

sitoutumaan paremmin kurssin käymiseen.

jestää vapaaehtoisille mentoreille 2–3 tunnin koulu-

heille tilaisuuden osallistua muutoksen käsittelemistä

tusseminaarin, jossa nämä oppisivat mentoroinnin

pohtineeseen osuuteen, niin että he saivat kertoa

perustaidot.

omista kokemuksistaan turvapaikanhakijana sekä

Seuranta
Seurantaa pidettiin olennaisena asiana: jokaisen
osallistujan kanssa tulisi järjestää henkilökohtainen
tapaaminen kuukausi kurssin päättymisen jälkeen,
jotta saataisiin selville kunkin kurssilaisen henkilökohtaisen toimintasuunnitelman edistyminen ja
mahdollinen lisätuen tarve.
Rotuun perustuva ahdistelu
Bridges-järjestö ei ollut pitänyt ahdistelukysymyksiä
varsinaisesti kurssin aihepiiriin kuuluvina, mutta
neuvonantajiemme mielestä aiheeseen oli syytä kiinnittää huomiota. Ahdistelutapauksista ilmoittaminen
oli vaikeaa sellaisille turvapaikanhakijoille, joilla oli
kotimaassaan ollut negatiivisia kokemuksia poliisin
toiminnasta. Eräs nainen kertoi yllättyneensä, miten
hienotunteisesti ja ymmärtäväisesti tapaus käsiteltiin hänen kerrottuaan siitä poliisille, ja miten tämä
oli muuttanut hänen käsityksensä viranomaisista.
Neuvontaryhmä toivoi, että kurssilaiset saisivat
tietoa oikeuksistaan, oppisivat ilmoittamaan ahdis-
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myös tapahtui, mistä kertoi naisten halukkuus toimia

kurssi onkin heille ilmainen. Arvon määrittäminen

Kurssin ilmoitustaulu

vapaaehtoisina mentoreina ja tulkkeina niille, jotka ei-

motivaatiostaan löytää omat sisäiset voimavaransa.

Muistumia kotoa.
Kuva: Pamela So ja Rachel Thibbotumun

Jokaisella kokoontumiskerralla voisi olla esillä ilmoitustaulu, jossa mainostettaisiin paikallista toimintaa,
kuten englannin kielen kursseja, ruuanlaitto-, tietokone- tai ompelukursseja sekä kansalaisjärjestöjen jalkautumisprojekteja. Tämä saattaisi innostaa kurssilaisia
hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia.
Työpajojen ajoitus
Sopivin ajankohta työpajoille olisi aamukymmenestä
kahteen iltapäivällä, jotta kouluikäisten lasten äidit
ehtisivät viedä lapsensa kouluun ja hakea heidät takaisin.
Lastenhoitojärjestelyt
Lastenhoito olisi hyvä järjestää kurssipaikalla joko
vuokraamalla valmiit lastenhoitotilat sisältävä paikka
tai vuokraamalla lisähuoneita, jotka voidaan varustaa
lastenhoidon tarpeisiin sopiviksi. Tällä kurssilla tilaa
tarvittaisiin todennäköisesti 15–20 lapselle.

Naisten rekrytointi kurssille
Neuvontaryhmämme jäsenet saivat mukaansa hakemuslomakkeita, ja heitä pyydettiin etsimään omasta
tuttava- ja naapuriverkostostaan naisia, joille voisi
olla hyötyä osallistumisesta työpajasarjaan. Pystyimme tarjoamaan vain 20 paikkaa, mutta jo kahdessa
viikossa saimme 16 hakemusta!
Bridges-järjestö järjesti vapaamuotoisia haastatteluja tavatakseen naiset ja saadakseen yleiskuvan näiden
aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Kysyimme, kuinka luottavaisesti he suhtautuivat tilanteeseensa, ja mitä pyrkimyksiä heillä oli elämässään.
Kuten neuvontaryhmä oli arvellut, ”voimautumisen”
ja ”itseluottamuksen” käsitteiden selittäminen
osoittautui vaikeaksi, mutta turvauduimme seuraa-

vaan määritelmään:

”Voimautum

inen tarkoittaa sen sisäis
en voiman
löytämistä, jo
nka avulla vo
i
hallita omaa
elämäänsä ja
tehdä hyviä va
lintoja.”

Työpajat alkoivat lopulta lokakuun loppupuolella
17 hengen ryhmällä, jossa oli naisia Sri Lankasta (2
tamilia ja 2 singalia), Norsunluurannikolta, Kongon
demokraattisesta tasavallasta, Burundista, Ruandasta, Somaliasta (sekä bajunia että somalia puhuvia),
Serbiasta, Afganistanista ja Algeriasta.
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Muotokuvamallina valokuvaustyöpajassa.
Kuva: Rachel
Thibbotumunuwe ja
Pamela So

Työpajat 1 & 6
Identiteettiä etsimässä
Ensimmäisessä ja viimeisessä kokoontumisessa naiset työskentelivät kahden
glasgow’laisen taiteilija-valokuvaajan kanssa ja pohtivat
omaa identiteettiään: ”Kuka
minä olin kotimaassani? Kuka
olen nyt, ja kuka minusta voisi
tulla?” Taiteilijat onnistuivat

Kurssin runko

luomaan rennon ja hauskan ilmapiirin, jossa naisten
oli helppo tutustua ja kertoa omasta kotimaastaan.
Naisia pyydettiin ottamaan mukaansa jotakin, mikä

Kurssi tuki henkilökohtaista kehitystä

symboloi heidän aiempaa ”kotiaan”, ja nämä esi-

luomalla ryhmätilanteen, jossa osallistujien

neet toimivat virikkeinä avoimelle keskustelulle ja

oli oltava vuorovaikutuksessa toistensa

kokemusten vaihdolle. Viimeinen työpaja tarjosi

kanssa, työskenneltävä toisinaan ryhmänä

tilaisuuden tarkastella sitä, millaisena naiset näkivät

ja rakennettava keskinäisiä suhteita.

itsensä suhteessa uuteen elämäänsä Skotlannissa. Jo-

Kurssin lähtökohtana oli viestinnän,

kainen nainen sai molemmista työpajoista mukaansa

organisoinnin ja ongelmanratkaisun/

ammattivalokuvaajan ottaman muotokuvan oman

analyyttisen ajattelun keskeisten taitojen

identiteetin vahvistukseksi. Näiden kahden työpajan

kehittäminen ja sen myötä kurssilaisten

valokuvista järjestettiin näyttely Glasgow’ssa Artists

itseluottamuksen kohentaminen.

in Exile -galleriassa (pakolais- ja maahanmuuttajataiteilijoiden näyttelytila) maaliskuussa 2007 kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.
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Työpaja 2

Työpaja 3

Itsetunnon ja itseluottamuksen

(1) Ajankäytön hallinta

määrittäminen

(2) Poliisin roolin ymmärtäminen

Tässä kokeneen ryhmänohjaaja-näytelmäkirjailija-

Tässä kokoontumisessa tarkasteltiin paremman ajan-

kirjailijan vetämässä työpajassa tutkittiin roolileikin

käytön hallinnan etuja sekä perheen ja henkilökohtais-

avulla, mitä tarkoitamme itseluottamuksella, ja miten

ten prioriteettien yhdistämistä. Erityisesti mietittiin,

ilmennämme sitä. Ohjaaja esitteli rentoutumis- ja

miten saisi järjestettyä aikaa opiskeluun. Tärkeänä

visualisointitekniikoita sekä itseluottamukseen ja

pidettiin myös ajan ottamista itselle ja rentoutumista,

luovuuteen liittyviä motivoivia tekstejä. Naiset istui-

mikä parantaisi huomattavasti elämänlaatua stres-

vat kukin vuorollaan ”kohteliaisuustuoliin” ja ottivat

saavassa elämäntilanteessa turvapaikkapäätöstä odo-

suosiolla vastaan kiitosta ja ystävällisiä sanoja muilta

tellessa. Naisia haluttiin lisäksi rohkaista määrittele-

kurssilaisilta, joiden tuli antaa palautetta käytöksestä

mään, mihin asioihin he voivat vaikuttaa elämässään.

ja luonteenpiirteistä pikemminkin kuin ulkoisista

Melkein kaikki naiset olivat äitejä ja siten harjaantu-

ominaisuuksista. Ryhmä määritteli itseensä luottavan

neita ottamaan huomioon eri perheenjäsenten tarpeet.

naisen seuraavasti:

Tämä työpaja korosti kuitenkin omasta itsestä huoleh-

.uskaltaa sanoa mielipiteensä
.pitää itsestään ja kunnioittaa itseään
.on itsevarma

timisen tärkeyttä. Naiset sanoivat tuntevansa syyllisyyttä oman ajan ottamisesta, mutta olivat yhtä mieltä
sen tärkeydestä. Jokainen lupasi tehdä sopimuksen
itsensä kanssa, että tekisi jotakin itseä ilahduttavaa.

ja epävarman henkilön puolestaan seuraavasti:

.on ujo
.tuntee itsensä voimattomaksi
.ei usko itseensä

Oli kuitenkin erittäin tärkeää olla realistinen käytettävissä olevan ajan suhteen. Eräs kaksosten äiti soi
itselleen ostosmatkan aikana 10 minuuttia omaa aikaa
ostaakseen kynsilakan, toinen äiti omisti 45 minuuttia
uuden kenkäparin ostamiseen, kun taas kolmas varasi
itselleen 30 minuuttia joka ilta häiriöttömän, rentouttavan kylvyn merkeissä. Nämä pienet teot olivat
osoitus vastuun ottamisesta, tilanteen hallinnasta ja
taidosta neuvotella aviomiesten ja lasten kanssa, kun
naiset puolustivat oikeuttaan omaan aikaan.
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Työpaja 4
Sanoista tekoihin
Käytännön esimerkkiä apuna käyttäen naiset pohtivat, mitkä vaiheet olisivat
välttämättömiä jonkin idean toteuttamiseksi käytännössä. Työpaja keskittyi
tulevien tavoitteiden hahmottamiseen ja henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatimiseen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteineen.
Päätimme käyttää esimerkkinä tilannetta, jossa leivontakokemusta vailla oleva henkilö haluaa tehdä vaikutuksen ja ilahduttaa päivänsankaria leipomalla
tälle syntymäpäiväkakun. Naisia pyydettiin miettimään, mitä kaikkia vaiheita
tarvittaisiin unelman toteuttamiseksi – ensimmäisestä asiasta eli reseptin
löytämisestä aina suunnitelman onnistuneeseen toteuttamiseen asti:
. vasta-alkajalle sopivan, riittävän helpon reseptin löytäminen,
. sellaisen reseptin valitseminen, jonka aineksiin heillä olisi varaa,
. rahan säästäminen leivonta-aineiden ostamista varten,
. ajan varaaminen ainesten ostamiseen,
. lasten vieminen ystävälle tai naapuriin hoitoon leipomisen ajaksi,
jotta kakku pysyisi yllätyksenä syntymäpäiväjuhliin asti,
. avun pyytäminen leivontataitoiselta ystävältä,
. ja lopulta kakun leipominen.
Tällaisen konkreettisen esimerkin valitseminen kannatti, sillä juuri tässä työpajassa naiset sanoivat oppineensa eniten. Sitten rohkaisimme naisia soveltamaan tätä yksityiskohtaista, vaihe vaiheelta -lähestymistapaa pohtiessaan
omia tulevaisuuden toiveitaan. Turvapaikanhakijan tulevaisuutta varjostaa
epävarmuus, joten realististen ja saavutettavissa olevien sekä lyhyen että
pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää motivaation
ylläpitämiseksi.
Esimerkin lomakkeesta, jota käytettiin henkilökohtaista toimintasuunnitelmaa laadittaessa,
löydät kirjasarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.
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Työpaja 5
Oman kokemuksen
arvostaminen
Työpajan ohjasi paikallisen yliopiston elinikäisen oppimisen keskuksen

(Gla sgow Cale don ian Univ ersi ty,
Academic Practice Unit & Lifelong
Learning Centre) lehtori. Työpaja perustui aiemmin hankitun osaamisen

Periaate 2: Kohderyhmän

Työpaja 4 oli omistettu aiemmin hankitun osaamisen

saavutusten ja kokemusten arvostaminen

tunnistamiseen ja arvostamiseen, ja tällöin pohdittiin

Kurssilaisten koulutustaustan ja kielitaidon kirjo oli

ennen kaikkea erilaisia elämänkokemuksia ja sitä, mitä

niin laaja, että kurssille oli mahdotonta valmistaa

niistä voi oppia.

avulla ryhmä tunnisti ja pohti kaikkea

dollista keskustella henkilökohtaisista kokemuksista.

eläm änko kem ukse n myö tä sosi aalisis sa ja perh e-elä män rool eiss a.
Työpajan tarkoituksena oli vahvistaa

tunnustamiseen (RPL). Harjoitusten

kirjallista materiaalia. Jokaisessa työpajassa oli mah-

sitä osaamista, jota heille oli kertynyt

Naiset laativat itse yhteisen työskentelyn pelisäännöt,

nistamisessa ja arvioinnissa löydät kirjasarjan osasta III: ”Työssä

joihin kuului toisten mielipiteiden kunnioittaminen,

turvapaikanhakijan kanssa”.

kurssilaisten itseluottamusta antamalla arvoa sille, mitä he olivat jo
saaneet aikaan epävirallisissa ympäristöissä. Tavoitteena oli myös löytää

Esimerkin lomakkeesta, jota käytettiin hankitun osaamisen tun-

luottamuksellisuus sekä omien ajatusten ja kokemusten
jakaminen. Jokaisen tuli ottaa vastuu omasta yksityisyyden tarpeestaan ja kertoa itsestään vain sen verran

Periaate 3: Itseluottamuksen vahvistaminen

kuin tuntui mukavalta.

Onnistuimmeko vahvistamaan
kurssilaisten itseluottamusta?

Periaatetta 2 käsiteltiin tarkemmin työpajoissa 3 ja 4.

Itseluottamuksen kasvua on vaikeaa mitata määrälli-

esim erkk ejä kesk eisis tä taid oista ,
joilla oli merkitystä tulevan opiskelun
ja/ta i työn kann alta. Nelj än kurs silaisen oli mahdollista alkaa laatia

Niiden sisältöä ei suunniteltu kovin yksityiskohtaisesti,

sesti, mutta Institute of Employment Studies -järjestön

jotta voisimme ottaa mukaan aineistoa osanottajien

tuottama opas (A Guide to Measuring Soft Outcomes

toiveiden perusteella. Työpaja 4 varattiin henkilökoh-

and Distance Travelled) tarjoaa joitakin ehdotuksia

taisen toimintasuunnitelman laatimiseen, mutta emme

tämäntyyppisten ”pehmeiden tulosten” mittaamiseksi.

halunneet etukäteen määritellä työpajan sisältöä sen

Kurssilaisia voi esimerkiksi pyytää arvioimaan numero-

osaamistaan Europass-ansioluettelon avulla.

tarkemmin. Vasta tavattuamme naiset saisimme sel-

asteikolla omaa itseluottamustaan, itsetuntoaan tai mo-

ville, oliko heillä samankaltaisia pyrkimyksiä. Jonkun

tivaatiotaan sekä kurssin alussa että uudestaan kurssin

toiveena saattaisi olla kotinurkista irrottautuminen ja

lopussa. Näiden kahden tuloksen välinen ero osoittaa,

vireämpi sosiaalinen elämä, kun taas jonkun toisen

kuinka paljon henkilö on edistynyt kyseisessä asiassa.

tavoitteena saattaisi olla opiskelupaikan saaminen.

Asteikolla nouseminen tekee edistymisen näkyväksi ja

Työpajassa 3 tarkastelimme myös naisten todellista

voi jo sinänsä kohentaa itseluottamusta huomattavasti.

ajankäyttöä verrattuna siihen, miten he haluaisivat

Jos meillä olisi ollut käytettävissä suurempi budjetti,

aikansa käyttää. Tässä yhteydessä kävi selvästi ilmi,

olisimme ehkä palkanneet kääntäjiä ja tulkkeja autta-

että useimmilla naisilla oli intoa aloittaa jonkinlainen

maan meitä juuri tälle kurssille soveltuvan edistymis-

opiskelu, joka avaisi ovia työelämään.

arvioinnin tekemisessä. Tarvitsimme kuitenkin jonkin

omaa proﬁiliaan ja tuoda esiin omaa
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muun vaihtoehdon, ja päädyimme siihen, että arvioim-

mässä ensimmäistä kertaa, jostain vaikeasta asiasta

me oppimista jatkuvasti ja järjestämme äänestyksen

kertominen jne.

viimeisellä kokoontumiskerralla.
Käytännössä kokoontumiset olivat niin lyhyitä, että
Jatkuva arviointi

seinäpaperia käytettiin hyvin vähän, joten se osoittau-

Teippasimme seinän täyteen papereita, joihin naiset

tui tehottomaksi arviointikeinoksi. Naiset eivät ehkä

voisivat piirtää kuvan tai käyttää jotain sanaa kuvaa-

täysin ymmärtäneet paperin käyttötarkoitusta tai ehkä

maan, miltä heistä tuntui jokaisen työpajan alussa

heitä olisi pitänyt rohkaista enemmän, että he olisivat

ja lopussa. Ei-kielellinen arviointi antaisi jokaiselle

uskaltaneet piirtää julkisesti.

mahdollisuuden osallistua, ja mukana voisi olla grafﬁteja, hauskoja sattumuksia, kurssin aikana syntyneitä

Kurssin loppuarviointi ja tulokset

lentäviä lauseita ja valokuvia, joita naiset olisivat itse

Loppuarviointi suunniteltiin toteutettavaksi niin, että

ottaneet kertakäyttökameralla. Koko seinäpinta olisi

kaikki kurssilaiset pystyisivät ilmaisemaan mielipi-

vapaasti käytettävissä, ei tarvitsisi edetä missään

teensä kurssista kieli- tai lukutaidosta riippumatta.

tietyssä järjestyksessä, ja kokonaisuutta täplittäisivät

Esillä oli suuria julisteita, jotka kuvin, sanoin ja valo-

naisten nimikirjaimet ja päiväys kunkin lisäyksen koh-

kuvin palauttivat naisten mieliin, mitä kussakin työpa-

dalla. Koska ryhmässä oli kolme innokasta taiteilijaa,

jassa oli tapahtunut. Sitten naisille annettiin kahden

joiden englannin kielen taito oli vähäinen, tämä vai-

värisiä tarroja, joilla he äänestäisivät (1) työpajaa,

kutti ihanteelliselta tavalta rohkaista heitä antamaan

jossa he olivat oppineet eniten ja (2) työpajaa, josta he

palautetta. Toivoimme, että seinäpiirrokset antaisivat

olivat pitäneet eniten. Tarroja sai antaa vapaasti mille

meille mahdollisuuden ”katsella” oppimistamme te-

tahansa työpajalle, mutta käytettävissä oli vain neljä

kemällä näkyväksi työpaja-aiheiden väliset suhteet.

tarraa ja arvioitavana kuusi työpajaa, joten kaikkien

Siitä olisi myös hyötyä, jos naisilta jäisi jokin työpaja

oli tarkkaan mietittävä, mitkä kurssin osiot olivat vai-

väliin. Ehdotimme, että erityisen oivalluksen hetkellä

kuttaneet itseen eniten.

naiset voisivat käyttää tarroja havainnollistamaan tätä
syvällistä ymmärtämisen tai oppimisen kokemusta.
Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi jonkin uuden puolen löytäminen omasta itsestä, uuden taidon

Diane Gbakouo oli yksi Bridges
Programmes –naisryhmän
osallistujista.
Kuva: Rachel
Thibbotumunuwe ja Pamela So

hankkiminen, oman mielipiteen ilmaiseminen ryh-
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Tärkeimmät tulokset:
. Kaksi kolmasosaa naisista koki oppineensa ja harjoittaneensa uusia taitoja kurssin alettua. He olivat
esimerkiksi osanneet jämäkämmin pyytää jotakuta

Pukuompelun kurssilla.

selittämään jotakin (varsinkin jotakuta auktoriteettiasemassa olevaa, kuten lääkäriä, sairaanhoitajaa,
opettajaa, asianajajaa tai poliisia jonkin tarpeen tai
valituksen yhteydessä), ilmaisseet suoran ja rehellisen
mielipiteensä, puolustaneet asiaa, johon uskoivat, tai
ottaneet riskejä, joita eivät aiemmin olisi edes harkinneet. Käytännöllisen tuloksen painottuminen (uusien
taitojen oppiminen) ei ole yllättävää, koska sisäisen
minän tarkastelu on paljon vaikeampaa.
. Yksi kolmasosa naisista painotti erityisesti sitä, että
he olivat nyt tyytyväisempiä itseensä, hyväksyivät oman
ainutlaatuisuutensa ja pitivät itsestään enemmän.
. Parhaaksi työpajaksi oppimisen kannalta äänestettiin työpaja 4, Sanoista tekoihin, jossa naiset asettivat
tavoitteita elämälleen ja kirjoittivat henkilökohtaisen
kehityssuunnitelman.
. Suosituimmaksi pajaksi osoittautui työpaja 2, Itseluottamuksen määrittäminen, johon oli kuulunut
musiikkia, runoutta, draamaa, leikkiä, riskinottamista
ja positiivista kannustamista.
. Kaikkein vähiten pidettiin työpajasta 5, Oman kokemuksen arvostaminen. Tässä työpajassa tarkasteltuja
käsitteitä on vaikea selittää englanniksi, saati sitten
vieraalla kielellä. Asiassa piti myös turvautua liian
paljon kirjalliseen aineistoon, joten arvioinnin tulos
ei ollut yllättävä. Aiomme seuraavalla kerralla yksinkertaistaa materiaalia kuvien avulla sekä löytää aiheen
käsittelyyn lisää interaktiivisuutta. Lisäksi muutamme
käsittelyjärjestystä niin, että tämä työpaja tulee ennen
Sanoista tekoihin -pajaa.
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Teksti: Suki Mills

Lähteet ja lisätietoa
(englanniksi):
Empowerment – a guide for Development Partnerships
GB Equal Support Unit
Priestley House
28-34 Albert Street
Birmingham B4 7UD
United Kingdom
+44 (0)121 616 3660
Tel:
Fax:
+44 (0)121 616 3662
Website: www.equal.ecotec.co.uk
“Empowering Asylum Seekers”
www.asset-uk.org.uk/public/f_emprep.pdf
British Refugee Council, EQUAL ASSET UK
Development and Mainstreaming Partnership
November 2005 © Refugee Council
“Catching Conﬁdence”
www.niace.org.uk/funds/ACLF/Catching-ConﬁdenceFinal-Report.pdf
Guide to Measuring Soft Outcomes and Distance
Travelled Institute of Employment Studies

Puola avaa työpajoja
taitojen ylläpitämiseksi
Polska Akcja Humanitarna PAH (Puolan

tukeminen”. Hankkeen rahoittaa Euroopan

humanitaarinen yhdistys) on avannut

sosiaalirahasto.

turvapaikanhakijoille kaksi työpajaa
paikoksi, joissa omia taitoja voi ylläpitää

Ensimmäinen työpaja avattiin tämän vuoden kesä-

ja kohentaa. Taitojen ylläpidon ja

kuussa Lininin kylän vastaanottokeskuksessa. Tiloissa

kehittämisen toivotaan edistävän

on ompelupaja, taidepaja, kampaamopaja sekä valo-

turvapaikanhakijoiden integraatiota. PAH

kuvauspaja. Pian kävi ilmi, että vastaanottokeskuksen

on mukana MUR-kumppanuudessa, joka

sijainti ei oikein suosinut toimintaa. Keskus sijaitsee

toteuttaa Puolan Equal-aloiteohjelmaan

hedelmänviljelyalueella, ja monet täällä asuvat ihmi-

sisältyvää projektia ”Turvapaikanhakijoiden

set hankkivat lisäansioita poimimalla hedelmiä. Jos

sosiaalisen ja ammatillisen integraation

pitää valita maksetun työn ja työpajoissa järjestetyn
toiminnan välillä, asukkaat tietenkin valitsevat ensiksi
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mainitun vaihtoehdon. Vaikka tarjolla on meidän

tuotteita he voisivat päivittäin käyttää, vaan he myös

Turvapaikanhakijat todella nauttivat valokuvaamisesta

Varsovassa on jo alkanut vapaaehtoisten vetämä puo-

mielestämme ollut todella mielenkiintoisia kursseja,

ostivat niitä!

ja ottivat mielellään kuvia toisistaan. Valitettavasti he

lan kielen kurssi. Samoin on järjestetty ”job club”, jonka

kyllästyivät siihen nopeasti. Myöhemmässä vaiheessa

puitteissa Puolan humanitaarinen yhdistys auttaa tur-

Eniten osallistujia houkuttelee pukuompelun kurssi.

pimiö ja varsinainen kuvien kehittämisen prosessi

vapaikanhakijoita työnhaussa: kirjoittaa ansioluette-

ne eivät juuri ole herättäneet kiinnostusta. Työpajojen
avajaispäivä osui keskelle mansikanpoimintakautta.

Toisinaan luokkahuoneessa kuhisee kuin mehiläis-

herätti osallistujien kiinnostuksen, mutta innostus hii-

loita, auttaa hankkimaan tarvittavat asiakirjat ja solmii

Kursseille tulee pääasiassa naisia. Heitä ei varsinaisesti

pesässä – kurssilaiset leikkaavat, ompelevat, juttelevat

pui taas aika nopeasti. Onko kiinnostusta mahdollista

yhteyksiä työnantajiin.

kiinnosta oppia mitään ammattia, joka voisi auttaa

ja nauravat. He ovat selvästikin tyytyväisiä ja pitävät

herättää uudelleen tai edes ylläpitää, jää nähtäväksi.

heitä saamaan paremmin palkattua työtä tulevaisuu-

siitä, mitä tekevät. Ansio tästä kuuluu pitkälti ohjaa-

Toistaiseksi kurssit joutuivat kilpailemaan suosiosta

Tulevaisuudessa avataan tietokoneluokka, niin että

dessa, vaan he haluavat pikemminkin tietää, miten

jalle, joka tekee kaikkensa jakaakseen intohimonsa, eli

omenanpoiminnan kanssa.

turvapaikanhakijoiden on mahdollista oppia käyttä-

voisivat kohentaa omaa ulkonäköään: miten tehdään

vaatturin työn, näiden naisten kanssa. Valitettavasti

kauniimpi meikki (meikkauskurssi), miten laitetaan

kurssilaiset tekevät pääasiassa vain pieniä muutoksia

Työpaja tarjoaa säännöllisten ammatillisten kurssien

hiukset (hiusmuotoilun kurssi) tai miten ommellaan

tai korjauksia, esimerkiksi vaihtavat vetoketjun tai

lisäksi myös kirjastopalveluita. Kirjastoa hoitaa yksi

Tulossa on myös keittiötila, jossa järjestetään ruuan-

uusia vaatteita (pukuompelun kurssi).

lyhentävät housunlahkeita, vaikka jotkut tosin suun-

pakolaisista. Suosituimpia ovat venäjänkieliset kirjat ja

laittokursseja.

nittelevat ja toteuttavat omia malleja. Joskus kurssille

lehdet, jotka on kaikki saatu lahjoituksina. Valitettavasti tarjonta ei yllä suuren kysynnän tasolle.

mään tietokonetta ja Internetiä omiin tarpeisiinsa.

Keskuksessa asuu noin 350 henkilöä. Heistä noin

osallistuu yksittäisiä ompelutaitoisia miehiä, jotka

20 osallistuu kursseille. Samat henkilöt osallistuvat

käyttävät luokan ompelukoneita omien vaatteidensa

Toivomme kaiken toimintamme kiinnostavan tur-

useammalle kurssille. Miehet ovat kiinnostuneita vain

korjaus- tai muutostöihin. Ompelupajan suurin saavu-

Järjestimme myös luennon pakolaisten tilanteesta

seille voivat osallistua useasta eri maasta lähteneet

valokuvauskursseista.

tus oli Varsovan työpajan avajaisiin järjestetyn muoti-

Ranskassa ja valmennuskurssin siitä, miten Puolassa

turvapaikanhakijat. Lininissä kursseille otetaan vain

näytöksen asujen suunnittelu ja ompelu.

haetaan työtä.

tšetšeenejä.

märsivät tarkoituksemme täysin väärin eivätkä ha-

Kampaamopajaan oli aluksi valtava ryntäys, koska

Toinen työpaja avattiin 25. lokakuuta 2006 Varsovassa

lunneet osallistua mihinkään toimintaan. Heistä oli

sitä pidettiin oikeana kampaamona. Kaikki (varsinkin

Szpitalna-kadulla. Avajaisjuhlallisuuksiin kuuluivat

kyllä mukava tehdä suunnitelmia esimerkiksi korujen

miehet) halusivat leikkauttaa siellä hiuksensa eivätkä

myös turvapaikanhakijoiden ottamista ja kehittämistä

valmistamista, virkkausta tai koristeellisten laukkujen

voineet ymmärtää, miksi niin ei voinut tehdä. Nykyään

valokuvista koottu näyttely sekä Lininin työpajassa

ompelemista varten, mutta kun tuli suunnitelmien

kurssia käy säännöllisesti kolme naista, jotka mahdol-

työskentelevän ryhmän toteuttama muotinäytös.

toteuttamisen aika, kukaan ei tullut paikalle. Meik-

lisesti saavat käytyä koko kurssin.

Mallit näyttivät kauniilta itse tehdyissä vaatteissaan ja

vapaikanhakijoita, varsinkin koska Varsovassa kurs-

Taidekursseille tuli vähiten osanottajia. Naiset ym-

kaustaide tosin kiinnosti naisia paljonkin. Tässä asi-
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kurssitoverien loihtimissa meikeissä ja kampauksissa.

assa voisi kai sanoa meidän onnistuneen: naiset eivät

Valokuvauskurssi on luultavasti vaikein kurssimme. Se

ainoastaan kysyneet, mitä kosmetiikkaa ja puhdistus-

on kursseistamme ainoa, joka on kiinnostanut miehiä.

Teksti: Jolanta Binnicka
PAH (Polska Akcja Humanitarna, Puolan humanitaarinen yhdistys)

Työpajojen ohjaajien haastatteluita löydät kirjasarjan osasta
III: ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.
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Voimautumisen tukeminen

PSEP:n
vapaaehtoiset
kouluttavat
turvapaikanhakijoita
oikeudellisissa
kysymyksissä.
matta turvapaikanhakijoita oli erikseen kannustettava

muut tärkeät päivät (esim. tšetšeeneillä Dudajevin

osallistumaan koulutukseen, koska suuri osa heistä ei

murhan muistopäivä).

koskaan lukenut tiedotteita, ja heidän asenteensa oli
passiivinen.

Puolassa toimivan Polish Association for Legal Educa-

Koulutuksen osallistujat asuvat vastaanottokeskuksis-

lutustilaisuutta vuoden 2006 loka–joulukuussa ja 14

tion -yhdistyksen (PSEP) on määrä järjestää 98 kou-

Turvapaikanhakijat
perehtyvät oikeuksiinsa

sa. He ovat enimmäkseen Venäjän federaation kansa-

koulutustilaisuutta helmikuussa 2007, eli yhteensä 112

laisia, jotka ovat etniseltä taustaltaan tšetšeenejä tai

tilaisuutta. Kussakin tilaisuudessa on kaksi kouluttajaa,

inguušeja ja uskonnoltaan sunnimuslimeja. Joukossa

ja ne kestävät kaksi tuntia. Mitä tulee koulutustihey-

on sekä miehiä että naisia, ja heidän ikänsä vaihtelee.

teen, PSEP:n vapaaehtoiset järjestävät kuusi tilaisuutta

Kuhunkin tilaisuuteen osallistuu noin 10 henkilöä. He

viikossa kuudessa pakolaiskeskuksessa Varsovassa ja

ovat yleensä tulleet Puolaan äskettäin, ja heidän tervey-

sen lähistöllä, joten kussakin keskuksessa koulutusta

tensä – sekä psyykkinen että fyysinen – on jokseenkin

järjestetään viikoittain.

hyvä. Havaintojemme mukaan silloin, kun koulutetaan
tšetšeenejä, inguušeja tai muita muslimeja, on erittäin
hyödyllistä jakaa ryhmä miehiin ja naisiin, jotta miehet
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Puolan pääkaupungissa Varsovassa

Koulutukseen sisältyy monia eri aiheita, kuten Puo-

eivät saa liikaa vaikutusvaltaa. Muutoin naiset eivät

oikeustieteen opiskelijat ja

lan tasavallassa oleskelua koskeva lainsäädäntö,

ehkä pääse lainkaan ottamaan esiin omia ongelmiaan.

muut vapaaehtoiset järjestivät

pakolaisstatukseen liittyvät kysymykset, väliaikainen

turvapaikanhakijoille koulutusta ryhmissä.

oleskelulupa (vastaten Suomessa myönnettyjä B-lu-

Vähitellen turvapaikanhakijoille kertyi

Vapaaehtoiset
Polish Association for Legal Education -yhdistys
(PSEP) järjesti turvapaikanhakijoille Puolan lakia kos-

Kuten edellä on mainittu, koulutus tapahtuu vastaan-

kevaa koulutusta ensi kertaa marraskuussa 2005, osa-

pia) sekä Puolan työ-, hallinto-, rikos- ja siviilioikeus

ottokeskuksissa. Kokoontumisiin käytetään kerhotiloja

na Institute of Public Affairs -laitoksen koordinoimaa

tietoa omasta oikeudellisesta tilanteestaan

sekä siviili- ja rikosasioissa noudatettavat oikeuden-

(puolaksi ‘świetlica’). Ne sopivat yleensä varsin hyvin

Kansalaiset ja laki -ohjelmaa. Sen jälkeen koulutusta on

ja heidän itseluottamuksensa kasvoi.

käyntimenettelyt. Koulutuksen kaikilla osilla on oma

koulutukseen, ja niitä käytetään myös muihin vastaan-

jatkettu osana MUR-kumppanuutta (MUR = Możesz

Myös vapaaehtoisille koulutus on ollut

otsikkonsa, esimerkiksi: “Kuka on pakolainen?”,

ottokeskuksessa järjestettäviin kursseihin (esimerkiksi

uczyć się rozumieć = Opit ymmärtämään), jota hallin-

oppimiskokemus.

“Miten pakolaisstatus myönnetään?”, ”Mitä oikeuksia

puolan kursseihin). Tavallisesti pakolaiskeskuksessa

noi Polish Humanitarian Organization -järjestö.

pakolaisilla on?”

on vain yksi kerhohuone, joten se pitää varata koulutusta varten. On myös erittäin tärkeää ottaa aikataulun

Useimmat vapaaehtoiset ovat Varsovan yliopiston

Koulutustilaisuuksista tiedotettiin vastaanottokeskuk-

laadinnassa huomioon vastaanottokeskuksen lounas-

oikeustieteen tiedekunnan opiskelijoita, mutta jou-

siin puhelimitse ja kirjallisin tiedottein. Tästä huoli-

aika ja myös pakolaisten uskonnolliset juhlapäivät ja

kossa on myös nuoria juristeja ja jatko-opiskelijoita.
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Vapaaehtoiset hankittiin Varsovan yliopistoissa jär-

omia ongelmiaan ja pyytämällä juridisia neuvoja. Tämä

jestetyllä kampanjalla, ja työhön valitut koulutettiin

voi aiheuttaa ristiriitoja, ja kouluttajan tehtävä on

kouluttajiksi. Koulutuksen loppuvaiheessa kurssilaiset

välttää niitä. Sen vuoksi osallistujia kannattaa muis-

laativat pakolaisille annettavan koulutuksen ohjelman.

tuttaa siitä, että PSEP on varannut kaksi tuntia viikossa

Se perustui menetelmään, joka oli laadittu Street Law

henkilökohtaiseen neuvontaan, ja että kaikki voivat

-ohjelman aikana, ja jota Varsovan yliopistossa toimiva

vapaasti tulla PSEP:n toimistoon.

tri Monika Platek on soveltanut jo vuosia. Viimeisessä
vaiheessa PSEP:n vapaaehtoiset ja projektikoordinaat-

Monet osallistujat ovat saaneet lisää tietoa Puolan

tori Paulina Wiktorska kävivät läpi opetusmateriaalin

oikeusjärjestelmästä. Esimerkiksi eräässä ryhmässä

ja menetelmät ja muokkasivat ne vastaamaan tämän

ei koskaan ollut kuultu siitä, että kielteisestä päätök-

koulutuksen vaatimuksia.

sestä voi valittaa, vaikka viranomaisten olisi pitänyt
tiedottaa tästä. Itse asiassa kaikissa viranomaisten
päätöksissä on selostettu valitusmenettely puolaksi,

Tieto kohentaa itseluottamusta

mutta varsinkaan Tšetšeniasta ja Ingušiasta tulevat
turvapaikanhakijat eivät osaa puolaa. He ymmärtävät

Koulutustilaisuuden aloituksessa osallistujille seloste-

kyllä päätöksen tärkeimmän sisällön, esimerkiksi onko

taan istunnon rakenne ja tavoitteet. Päätavoite on se,

se kielteinen vai myönteinen, mutta sen perusteluja ja

että osallistujat olisivat paremmin perillä oikeuksis-

valitusohjeita he eivät yleensä edes huomaa.

taan. Istunnon aikana kouluttajat selittävät oikeustie-
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teelliset termit ja keskustelevat niistä. Käytössä on useita

Koulutusprosessin alussa osallistujien asenne kou-

menetelmiä, kuten aivoriihi, mallitapausten ”palapeli”

lutukseen ja sen tavoitteisiin on melko epäluuloinen,

ja miniluennot. On erittäin tärkeää, että istunnon

mutta mitä enemmän he saavat tietoja Puolan laista

aikana vaihdellaan eri menetelmiä, esimerkiksi luen-

(etenkin silloin, kun he voivat soveltaa tietojaan käy-

toja ja keskusteluja, jotta osallistujien mielenkiinto ja

täntöön), sitä halukkaammin he tulevat seuraaviin

aktiivisuus säilyvät.

tilaisuuksiin.

Tavallisesti osallistujat ovat tilaisuuden aikana hyvin

Kaikki osallistujat ja myös kouluttajat oppivat kou-

aktiivisia. He vaihtavat mielellään kokemuksia ja

lutuksen aikana paljon. Kun osallistujat tutustuivat

häiritsevät joskus yhteistä keskustelua ottamalla esiin

paremmin Puolan lainsäädäntöön, heidän itseluotta-

Kuva: Rita Lukkarinen
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Hankkeessa “Tuntuuko sinustakin samalta?”
pakolaislapsille ja samanikäisille liettualaislapsille
kerrottiin Liettuan kulttuurista ja kielestä. Vilnassa
toimiva Caritas järjesti hankkeen turvapaikanhakijoiden lapsille Ruklan vastaanottokeskuksessa.

muksensa parani. Koulutuksen aikana saadun tiedon
ansiosta he pystyivät hoitamaan asioitaan itse, mutta
samalla heille selvisi, etteivät he olleet yksin – että he
voivat hakea apua eri laitoksista.
Kouluttajat puolestaan ovat oppineet jakamaan tietoa
monimutkaisista kysymyksistä yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla ja suhtautumaan kärsivällisesti
ja suvaitsevasti kulttuurieroihin.

Mentorointi
helpottaa työllistymistä Liettuassa

Teksti: Elena Kondratieva-Bryzik, Puolan tiedeakatemian
Oikeustieteellisen tutkimuslaitoksen tohtoriopiskelija, Varsovassa
toimivan PSEP-yhdistyksen vapaaehtoinen

Kuvauksen lainopillisen ryhmäneuvontasession kulusta ja
käytetyistä menetelmistä löydät kirjasarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.
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Women’s Employment and Information

järjestettiin Maailmanpankin rahoituksella

Centre, joka tarjoaa työllistymiseen

hanke ”Pakolaisnaiset Liettuassa” (MIL).

liittyvää tukea ja tietoa Liettuan naisille,

Hankkeeseen osallistui 32 naista, joista 80 %

havaitsi, että se voisi voimauttaa uusia

pääsi onnistuneesti työmarkkinoille.

liettualaisia – turvapaikanhakijanaisia.
Keskuksen perustivat vuonna 1994 YK:n

Hanke alkoi, kun joukko Liettuasta turvapaikkaa ha-

kansainvälinen työjärjestö ILO ja Kaunasin

kevia naisia pyysi keskuksesta apua vuoden mittaisen

kaupunki. Sen tehtävänä on toimia naisten

integraatiojaksonsa päätyttyä. Ohjelman järjestivät

kanssa ja heidän hyväkseen. Keskus alkoi

kaksi työntekijää ja 36 vapaaehtoista. Hankkeen

toimia maahanmuuttajanaisten parissa,

päätarkoitus oli löytää turvapaikkaa hakeville naisille

jotka halusivat integroitua Liettuan

henkilökohtainen mentori eli liettualainen nainen, jolla

yhteiskuntaan. Turvapaikanhakijanaisille

oli kokemusta työmarkkinoille pääsystä.
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Kaunasissa ja muissa kaupungeissa muodostettiin 32

yliopiston opiskelijoita ja ”Risteys”-nimisen naisten

turvapaikanhakijasta ja liettualaisista vapaaehtoisista

yhdistyksen jäseniä.

Ystävät tekevät yhteistä
historiaa: pakolais- ja
liettualaislapset vierailevat
Liettuan historian
muistomerkeillä hankkeessa
“Tuntuuko sinustakin
samalta?”

17 paria. Turvapaikanhakijoiden ikä vaihteli välillä
20–56 vuotta. Suurin osa heistä oli tšetšeenejä, ja muu-

Hankkeen aikana naiset opiskelivat liettuaa ja eng-

tama ilmoitti olevansa afgaani. Hankkeen alussa vain

lantia ja paransivat tietotekniikkataitojaan. Neljä

kuusi naisista oli työssä. Toiset eivät olleet palkkatyös-

naista kouluttautui kampaajaksi. Naisten keskus pyrki

sä tai hoitivat perhettä. Vapaaehtoiset mentorit olivat

tarjoamaan turvapaikkaa hakeville naisille erilaisia
mahdollisuuksia, ja tätä varten se järjesti tapaamisia
liettualaisten naisyrittäjien kanssa ja kutsui vierailulle

Ryhmän tärkeimmät tehtävät
määriteltiin seuraavasti:
Mentori haluaa:
1. auttaa pariaan henkilökohtaisesti selvittämään tämän
tarpeet ja ratkaisemaan tämän ongelmat,
2. selvittää ja määritellä turvapaikanhakijan myönteiset
ja kielteiset kokemukset ryhmätilanteessa,
3. tarjota turvapaikkaa hakeville naisille apua oman
järjestön perustamisessa ja tukea heitä tämän järjestön
vakiinnuttamisessa,
4. järjestää kulttuuriohjelmaa, joka auttaa turvapaikkaa
hakevia naisia ja heidän perheitään vahvistamaan
omaakuvaansa ja ihmisarvoaan,
5. viedä turvapaikkaa hakevia naisia muihin
Liettuassa toimiviin naisjärjestöihin ja -ryhmiin,
6. perustaa Liettuaan naisjärjestöverkoston,
joka tekee yhteistyötä maahanmuuttajanaisten kanssa,
7. edistää turvapaikanhakijoita kohtaan tunnettua
suvaitsevaisuutta Liettuan yhteiskunnassa,
8. laatia suosituksia siitä, miten Liettuassa toimitaan
maahanmuuttajanaisten kanssa sekä
9. laatia suosituksia (ja opetusmateriaalia)
muille naisjärjestöille.
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Ruotsissa menestyneen iranilaisen naisyrittäjän Maria
Masoomin. Lisäksi järjestettiin tapaamisia ja keskusteluja Liettuan tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
Kuten osallistujat ja mentorit itsekin havaitsivat, näillä
tapaamisilla oli myönteinen vaikutus turvapaikanhakijoihin ja Liettuan yhteiskuntaan.
Hankkeen kautta turvapaikanhakijat saivat uusia
mahdollisuuksia sekä ryhmänä että yksilöinä. Turvapaikanhakijat ja liettualaiset naiset keskustelivat
yhdessä huolenaiheistaan ja pyrkivät ryhmäkeskusteluiden avulla löytämään parhaat ratkaisut. Menetelmä
oli tehokas ja vähensi turvapaikkaa hakevien naisten
ujoutta, eristyneisyyttä, pelkoa ja epäluottamusta.
Kahdenkeskiset ja ryhmissä käydyt keskustelut tutustuttivat osallistujat paremmin Kaunasin kaupunkiin ja
Liettuaan. Naiset saivat lisää itseluottamusta, oppivat
luottavaisemmiksi, saivat lisää kokemusta Liettuan
yhteiskunnasta ja kehittivät uusia sosiaalisia taitoja,
joita tarvitaan uudessa yhteiskunnassa.

Kaikki tšetšeeninaiset kertoivat,
että MIL-hankkeeseen osallistumisesta oli heille hyö-

MIL-hanke tarjosi naisille myös

tyä. He kertoivat saaneensa sen kautta kaipaamiaan

mahdollisuuden oppia toimimaan johtajina muiden

uusia ihmissuhteita. Ryhmän naisten väliset kontaktit

turvapaikanhakijoiden ryhmissä. Naiset motivoituivat

vahvistuivat, ja liettualaisten naisten kanssa syntyi

kokoontumaan säännöllisesti keskenään ja aloitta-

uusia verkostoja, joista oli sekä iloa että hyötyä. Nai-

maan oman julkisen toiminnan, jonka kautta olisi

set kertoivat, että heille oli tärkeää kuulla Liettuan

mahdollista ajaa samaan kansallisuuteen kuuluvien

kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä saada maahan ja

asiaa viranomaisiin päin. Näin perustettiin turvapaik-

yhteiskuntaan liittyviä tietoja suoraan liettualaisilta

kaa hakevien naisten yhdistys, joka auttaa naisia rat-

naisilta. Hankkeeseen osallistuneet turvapaikanhakijat

kaisemaan uudessa maassa kohtaamiaan ongelmia.

arvostivat erityisesti sitä, mitä he oppivat liettualaisilta

Turvapaikkaa hakeville naisille järjestettiin kursseja,

naisilta – että näilläkin on joskus ongelmia ja vaikeuk-

joilla käsiteltiin kansalaisjärjestöjen perustamiseen,

sia omassa maassaan.

toimintaan ja rahoitukseen liittyviä Liettuan lakeja.
Teksti: Daiva K. Kuzmickaite
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Voimautumisen tukeminen

Liettuan Punainen Risti on
turvapaikanhakijoiden keidas
Vuodesta 1996 Liettuan Punainen Risti

tokeskuksessa sekä kulttuuritoimintaa turvapaikan-

on onnistuneesti tarjonnut tukea turva-

hakijoille ja heidän lapsilleen.

paikanhakijoille. Ensi alkuun tukea eivät
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“Joissain pakolaistyötä tekevissä jär-

Jo kahdessa vuodessa keskuksesta on tullut ”koti” Kau-

jestöissä on työssä vain liettualaisia.

nasissa asuville turvapaikanhakijoille, mutta lisäksi

Heidän on vaikea ymmärtää turvapai-

myös muissa Liettuan kunnissa asuville. Vieraanvarai-

kanhakijaa ihmisenä – mitä tämä halu-

suus ja läheiset suhteet sekä keskuksessa vierailevien

aa ja mitä ei. Meidän keskuksessamme

turvapaikanhakijoiden kulttuurinen ja emotionaalinen

ei ole tällaisia ongelmia. Olen itse turva-

läheisyys leviävät muuallekin yhteiskuntaan. Keskuk-

paikanhakija. Olen joutunut käymään

sessa kävijät pitävät sitä pienenä turvapaikanhaki-

läpi turvapaikanhakuprosessin eikä

joiden keitaana, jonne he voivat kokoontua yhteisen

minun ole vaikea ymmärtää muita.

kulttuuri- ja kansallisuusperinnön merkeissä:

Tiedän jo, mitä he tarvitsevat, ja mitä

“Olemme nyt jo melkein kokonaisen vuo-

minun on tehtävä, jotta voin paremmin

den iloinneet uudesta tilanteestamme,

auttaa heitä.”

sillä elämämme yksinkertaistui suures-

[Haastettelu: sosiaalityöntekijä, mies]

ti, kun keskus perustettiin. Lapsemme
voivat seurata, miten tšetšeeniaikuiset

Naistyöntekijä, joka myös on pakolainen, kuvailee

kokoontuvat, miten he toimivat yhdessä,

seuraavassa keskuksen päivittäistä työtä. Kuten hän

miten tervehdimme toisiamme ja miten

itse sanoo, turvapaikanhakijoita tulee ja menee: he is-

hyvästelemme. Lapsemme näkevät tämän kaiken ja me huomaamme, miten
on helpompi opettaa heille kansamme

Punaisen Ristin ja Caritaksen lisäksi

Vuonna 2005 perustettiin pakolaisten päiväkeskus,

tahtavat juomaan kupin teetä ja kertovat uutissia kotoa,

tarjonneet muut kansalaisjärjestöt.

jonne palkattiin sosiaalityöntekijöiksi kaksi pakolais-

sukulaisista, lapsista ja ystävistä.

Muutaman vuoden kuluttua Women’s

ta, mies ja nainen. Keskus työllistää kokopäiväisesti

Employment and Information Centre, Eupro

kolme henkilöä, ja eri toimintojen järjestämisessä on

ja muut järjestöt alkoivat toimia samalla

apuna 15 vapaaehtoista. Keskuksen vapaaehtoisia ja

alalla, jolloin ulkomaalaisväestölle voitiin

työntekijöitä avustaa myös neljä sosiaalityön opiskeli-

järjestää useammanlaisia palveluja.

“Täällä on jatkuvasti noin 35–40 ihmis-

perinteitä ja tapoja […]

tä. Täällä ei käy pelkästään naisia. Jou-

Meidän elämämme helpottui, ja kes-

kossa on naisia, miehiä ja lapsia, vaikka

kinäiset suhteemme vahvistuivat, kun

miehiä näkyy harvoin, koska useimmat

keskus avattiin. Olimme kaivanneet

jaa yliopistolta.

ovat töissä. Lapset tulevat pelaamaan

yhteisiä kokoontumisia ja oman kielen

tietokonepelejä. Eräs somalimies käy

puhumista. Nyt voimme käydä täällä,

Kuluneina kymmenenä vuotena Punainen Risti on

Miespuolinen sosiaalityöntekijä on itse pakolainen.

joka päivä kuuntelemassa radiosta ko-

tavata toisiamme ja puhua ongelmista

jatkuvasti tarjonnut laadukkaita palveluja turvapai-

Hän luonnehti myönteistä rooliaan keskuksessa ja

timaan uutisia ja välittää niitä sitten

ja yhteisistä iloista. Tämä auttaa meitä

kanhakijoille: pakolaisten oikeudellista neuvontaa,

vertasi liettualaisen työntekijän rajoituksia omaan

ystävilleen Internetin kautta.”

paljon.”

ulkomaalaisten oikeusapua, sosiaaliapua vastaanot-

kokemukseensa:

[Haastattelu:nainen]

[Haastattelu, tšetšeeninainen, 38 vuotta]
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Keskuksessa järjestetään kulttuuritilaisuuksia ja

“Jonkin ajan kuluttua perustettiin

Tällä hetkellä työntekijät ja turvapaikanhakijat suun-

yhdessäoloa sekä tapaamisia hallituksen ja kunnan

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten

nittelevat uskonnonopetusta ja kesäleirejä lapsille.

edustajien kanssa integraatioon liittyvissä asioissa.

yhdistyksiä.”

Syyskuussa 2006 järjestettiin tšetšeenien kielen ja

Keskuksessa on juhlittu uskonnollisia juhlia, eri et-

[Haastattelu: liettualainen sosiaalityöntekijä]

nisten ryhmien tärkeitä historiallisia tapahtumia ja

historian kursseja 20 tšetšeenilapselle ja kolmelle afgaanilapselle:

maailman pakolaispäivää. Kaunasin muslimiyhteisön

On oletettavaa, että uuden yhdistyksen perustamista ei

jäsenet ovat käyneet tervehtimässä keskuksen uusia

olisi alettu puuhata ilman kansalaisjärjestöjen yhteis-

“Naiset alkoivat puhua siitä, että jär-

kävijöitä. Keskuksessa järjestetään nuorisotoimintaa,

työtä. Women’s Employment and Information Centre

jestettäisiin lauantaisin tšetšeenien his-

esimerkiksi urheilukilpailuja, ruokakulttuuri-iltoja ja

-keskuksen järjestämä MIL-hanke tuki ajatusta yhdis-

torian ja kielen kursseja. Kuka toimisi

jopa turvapaikanhakijoiden häitä.

tyksen perustamisesta.

opettajana?

Kaikki tšetšeeninaiset kertoivat, että epäviralliset

Vanhemmat, jotka tietävät, että heidän lapsensa voivat

kuksessa. Hänellä on hyvä muisti. Hän

ihmissuhteet ovat heille tärkeitä. Kuten eräs heistä

nyt oppia perinteistä kulttuuria ja historiaa, ovat erityi-

on opiskellut kotimaassa.”

kertoi, sodan aikana he menettivät perheenjäsenensä

sen tyytyväisiä keskuksen olemassaoloon:

– Hampasha, sokea mies, joka kävi kes-

muistiinpanoista, 2006]

ja lähisukulaisensa. Liettuaan tultuaan he olivat yk-

“Kokoonnumme usein keskukseen.

sinäisiä ja vailla ystäviä, joten samaa kansakuntaa ja

Tanssimme… tanssimme omia kansan-

kulttuuria edustavien ihmisten kokoontumiset tulivat

tanssejamme. Meillä on oma musiik-

Päiväkeskuksen tarkoitus on tarjota palveluja pako-

entistä tärkeämmiksi. Ne korvasivat hajonneita sosi-

kimme ja omat laulumme. Panemme

laisille ja turvapaikanhakijoille, mutta sen avulla voi-

aalisia verkostoja ja auttoivat poistamaan kielteisiä

musiikin soimaan ja tanssimme, lau-

daan myös tehokkaasti parantaa heidän traumojaan

tunteita ja huolia.

lamme ja teemme kaikkea. […] Pidäm-

ja voimauttaa heitä toimimaan paremmin uudessa

me kulttuurimme elossa, jotta lapsem-

maassa. Turvallinen ympäristö ja kävijöiden läheiset

Tämän yhteisyyden kaipuun johdosta eräät naiset

me näkisivät, että nämä ovat meidän

keskinäiset suhteet takaavat sen, että voimautuminen

alkoivat toimia enemmän julkisuudessa, esimerkiksi

tanssejamme, ja että tanssin avulla voi

ja itseluottamus lisääntyvät vähitellen.

edustamalla turvapaikkaa hakevia tšetšeenejä monissa

rentoutua. Ja tiedämme, että lapset taas

hallintoviranomaisissa. Yhteenkuuluvuus ja uudelleen

aikanaan opettavat omille lapsilleen

syntyneet ihmissuhteet motivoivat turvapaikkaa hake-

nämä tanssit ja perinteet.”

vat naiset muodostamaan naisjärjestön:
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[Ote osallistuvan havainnoinnin

Teksti: Daiva K. Kuzmickaite

[Haastattelu: tšetšeeninainen, 39 vuotta]
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Vilnan Caritas järjesti
turvapaikanhakijanaisille ompelukurssin.

Otteita turvapaikkaa hakevien naisten

“Minulle tärkeintä on se, millainen suhde

haastatteluista:

heillä on työntekijöihin, ja ymmärtävätkö
he, ja ovatko halukkaita auttamaan. [...]

“Olen aina sanonut, että paljon riippuu sii-

Kun minulle annetaan kärsivällisesti selke-

tä, kuka on koordinaattori. Koordinaattorin

ää tietoa … oli tärkeää, että minua lähestyt-

on oltava uskollinen ja aktiivinen ja tarjot-

tiin niin inhimillisesti.”
[tšetšeeninainen, 38 vuotta]

tava monia asioita turvapaikanhakijoille.
Hänen on oltava tarkka ja koottava kaikki
meidän asioitamme koskeva tieto ja järjestettävä se: mikä on meille hyödyksi ja

Caritas kouluttaa turvapaikanhakijoita
Liettuassa

mikä ei. […] Koordinaattorin on tiedettävä,

“Me kysymme aina: millaista hanketta

mistä on meille hyötyä. Hänen on pyrittävä

meille tarjotaan? Melkein kaikki hankkeet

olemaan meidän puolellamme ja haluttava

on tarkoitettu naisille. Mitään ei tarjottu

auttaa meitä integroitumaan. Jos hän ei ole

miehille. Ei ole tarpeen tarjota samanlaisia

riittävän vastuuntuntoinen, turvapaikan-

hankkeita monissa paikoissa. Jos joku on

hakijasta tuntuu, ettei häntä haluta tänne

kiinnostunut tarjotusta aiheesta, hän kyllä

eikä tarvita täällä.

löytää hankkeen ja osallistuu siihen. Jos
[tšetšeeninainen, 39 vuotta]

kiinnostusta ei ole, samanlaisia hankkeita

Vuodesta 2005 Vilnassa toiminut Caritas-

teollisuusompelijan pätevyydestä. Hankkeen

voi tarjota sadoittain, mutta yhteenkään ei

järjestö on johtanut hanketta, jolla tuetaan

kautta naisille hankittiin ompelukoneet.

tule osallistujia. Miehille olisi järjestettävä

integraatiota järjestämällä sosiaalisiin

Samalla naisille opetettiin työhön liittyviä

hankkeita. Jos voisimme pyytää jotain:

taitoihin ja ammattitaitoihin liittyvää

juridisia seikkoja – työsuhdelakia ja

olkaa ystävällisiä ja järjestäkää jotain

koulutusta. Hankkeen perusteella Caritas

-säädöksiä. Kahdeksan naista suoritti

miehille, esimerkiksi hitsausta. Ei se ole

on nyt järjestänyt 16 viikon mittaisen

liettuan kielen tutkinnon, ja viisi naista pääsi

mahdotonta.

ompelukurssin kymmenelle turvapaikkaa

töihin.

[tšetšeeninainen, 47 vuotta]

hakevalle naiselle. Yhdeksän naista
suoritti koko kurssin ja sai todistuksen
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Teksti: Daiva K. Kuzmickaite
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Tarinakeskus ’
Village Storytelling Centre’
kertoo turvapaikanhakijan elämästä

Kaikilla on oma tarina kerrottavana. Mitä

Vuonna 2003 todettiin, että paikkakunnalle muuttanut

väineitä siihen tarvitaan? Mielikuvitusta ja

uusi väestö olisi toivotettava tervetulleeksi ja heille

vähintään yhden hengen yleisö. Lukeminen,

olisi osoitettava arvostusta. Tällöin palkattiin kirjailija

kirjoittaminen, rekvisiitta ja välineet

ja tarinankertoja Liam Stewart hankkeeseen, jonka

eivät ole tarpeen tämän kokonaisvaltaisen

tehtävänä oli kerätä tarinoita. Työhön ryhtyessään

taidon harjoittamisessa, ja tämä selittääkin

Liam päätti, että olisi turvallisempaa kerätä perinteisiä

Glasgow’n Tarinakeskuksen menestystä:

tarinoita sen sijaan, että alettaisiin käsitellä todellisia
tarinoita ryhmässä, jonka jäsenet eivät vielä tunteneet

”Tarinakeskuksen vapaaehtoisista ja

toisiaan.

osallistujista näkyi, että itseluottamus
ja -ymmärrys oli kasvanut
merkittävästi, samoin ymmärrys ja

Rajojen asettaminen on tärkeää

kyky asettaa kyseenalaiseksi rasismi ja
nurkkakuntaisuus.”

- Luovan kirjoittamisen opetuksessa on tärkeää varoa
sitä, etteivät ihmiset tahtomattaan tule kertoneeksi

Turvapaikanhakijoita
näytelmässä
“Flats” – “Asunnot”.
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[Tuore valtionhallinnon tarkastusraportti, joka koski yhteisöllisyyttä ja jossa kiitettiin
Tarinakeskuksen uraauurtavaa työtä. Lähde: HMI Inspectorate of Education (HMIE)
”How good is our community learning and development” (”Miten hyvin yhteisöt oppivat
ja kehittyvät”)]

johtaa tunteiden haavoittumiseen, kertoo Liam.

Tarinakeskus sijaitsee Glasgow’ssa eräässä edelleen

Ensimmäisissä työpajoissa (jotka olivat samalla epä-

asoita, joita he muuten eivät kertoisi. On ymmärrettävä, että henkilökohtaisten tarinoiden kertominen voi

toimivassa kirkossa, ja sen tarkoitus on virkistää ihmis-

virallisia englannintunteja!) ryhmän jäsenet oppivat

ten mielikuvitusta. Tiloja on kahdessa tasossa: yläker-

luottamaan toisiinsa, ja syntyi kokoelma Puhvelinsar-

rassa on suuri vene, alakerrassa vanha kaupan julkisivu

vet: Tarinoita kaikkialta maailmasta. Tämän jälkeen

ja hella, jotka muistuttavat kävijöitä alueen historiasta.

Liam järjesti uuden työpajasarjan, jossa hän kannusti

Toiminnan alkuvaiheessa keskus järjesti vanhuksille

ryhmää kirjoittamaan omia tarinoitaan. Ryhmä kes-

muistelukokouksia ja koululaisille teatteritaiteen ope-

kusteli Liamin valitsemasta aiheesta ja herätteli samal-

tusta. Kun alueelle muutti lisää turvapaikanhakijoita ja

la luovuuttaan. Kirjoitusprosessin aikana Liam antoi

pakolaisia, keskuksen toiminta on kansainvälistynyt.

tarpeen mukaan oikeakielisyyteen ja rakenteeseen
liittyviä neuvoja.
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Ryhmä jatkoi ja uudisti toimintaansa esittämällä erääseen tarinaan perustuvan lyhyen
näytelmän, ja kun näytelmien makuun oli
päästy, ryhmä pyysi Liamia laatimaan käsikirjoituksen. Hän oivalsi, että ryhmän oma

esittäjät olivat turvapaikanhakijoita eivätkä ehkä saisi

haluaa osallistua näytelmään, sanoin etten

lopullisesti jäädä maahan. Itse asiassa ryhmää todella

ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa, mutta

huolestuttikin se, että maahanmuuttoviranomaiset

halusin tulla mukaan, koska siinä kerrottiin

saattaisivat kesken kaiken hakea naispääosan esittäjän

meidän tilanteestamme! Emme näyttele, vaan

mukaansa.

esitämme, millaisia ongelmia meillä on naisina

elämä oli sekin tarina, ja neuvotteli ryhmän
kanssa siitä, miten näytelmään voitaisiin sisällyttää ryhmän esiin tuomia aiheita, joita
olivat naapureiden väliset riidat, integroi-

ja turvapaikanhakijoina. Näytelmässä on paljon

Näytelmässä käsitellään ymmärtämystä ja suvaitsevai-

meidän omaa kieltämme ja ajatuksiamme. Se on

suutta, ja esiintyjät itsekin ovat oppineet hyväksymään

kokonaan totta.

toisensa paremmin. Yhdessä esiintyessään he ovat
tutustuneet toisiinsa, ja tämä on hälventänyt yhteis-

tuminen, luokkaongelmat, karkotuksen
pelko, ratsiat ja perheväkivalta.
Näytelmän pääjuonen muodosti naisten

Esiintyjät kokoontuivat kuuden kuukauden ajan

kuntaluokkia, asemaa ja väriä koskevia stereotypioita ja

kerran viikossa kahdeksi tunniksi. Lastenhoito

kielteisiä asenteita, joita oli runsaasti sekä kantaväestöl-

ja kuljetus tietystä kokoontumispisteestä oli

lä että turvapaikanhakijoilla.

järjestetty. Ryhmässä oli turvapaikanhakijoita ja

kokema väkivalta, mutta koko matkan oli-

pakolaisia mutta myös paikallisia skotteja.

vat mukana myös turvapaikanhakijoiden

Kysyin Liamilta, mitä hän ajatteli ”empowerment-työstä”, voimauttamisesta, ja arveliko hän, että näytelmä oli

kokemukset. Uusimman näytelmän nimi

Näytelmä on nyt esitetty kuudesti suositussa

on ”Flats”–”Asunnot”. Se perustuu tosita-

jotenkin muuttanut esiintyjiä.

keskikaupungin tilassa, ja se on saanut suuren

rinaan, jossa perheväkivallan uhriksi joutunut nainen saa myötätuntoa naapuriltaan
(turvapaikanhakijalta) ja ymmärtää, että he
kumpikin tarvitsevat suojaa vainolta. Näytelmä menestyi, koska siinä valaistaan turvapaikanhakijoiden aitoja arkikokemuksia
yleisinhimillisen aiheen kautta.
Näytelmään osallistunut Meriem
kuvailee materiaalin kokoamista:
– Juttelimme yksityisesti Liamin kanssa

suosion. Ongelmiakin on ollut, muun muassa

– Kyllä, sillä eräs nainen on nyt järjestänyt turvapaik-

lastenhoidon ja harjoituskyytien kustannukset.

kaoikeuksia koskevan kampanjan. Toinen, joka on

Esiintyjät ovat seitsemästä maasta, ja jokaisella

Sierra Leonesta eikä osaa lukea tai kirjoittaa, toimii

oli eritasoinen englannin taito. Tästä selvittiin

nyt aktiivisesti kaikenlaisessa yhteisötyössä, mutta

sillä, että näytelmän teksti nauhoitettiin. Siten

ehkä kaikkein merkittävin seikka on verkosto, ryhmä,

esiintyjät saattoivat opetella vuorosanansa

jonka he nyt muodostavat keskenään ja muun yhtei-

kuuntelemalla, eikä lukemista tarvittu. Myös

sön kanssa. Monet ovat mukana alueella toimivassa

näytelmän sisältö aiheutti huolta. Siinä käsitel-

integraatioverkostossa. Voimauttamista ei kuitenkaan

lään kiistanalaisia aiheita, ja jos ne olisi esitelty

voi erottaa köyhyydestä, ja köyhyys on muutakin kuin

liian radikaalisti, hankkeen jatkorahoitus voisi

materiaalista puutetta; se on myös oikeuksien puutet-

vaarantua.

ta. Nämä ihmiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan
paremmin ryhmänä, koska heillä ei ole mitään omaa.

ongelmistamme ja elämästämme, niinpä näytelmän käsikirjoitus perustuu
tositapahtumiin meidän elämässämme.

74

Kun Liam ja ohjaaja Catrin kysyivät, kuka

Turvapaikanhakijat protestoivat näytelmässä.

Eräs kriitikko huomautti siitä paradoksista,

Heillä on vähemmän oikeuksia kuin kenelläkään muul-

että yleisön nähtäväksi tuotiin näytelmä, jonka

la tässä yhteiskunnassa.

Teksti: Suki Mills
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Pian muutin Ken-

hänen puolestaan ystäville ja perheelle joulu-

nantaina, jolloin siellä on paljon muitakin.

nisheadiin. Ensin

lahjat. Tänä jouluna vein hänet ostoskeskuk-

Odotan tiistaihin tai keskiviikkoon, ja menen

Käydessäni ensimmäisen kerran Tarina-

en pitänyt seudusta,

seen, ja hän osti itse monet lahjat. Hän oli

iltapäivällä, kun on hiljaista, jotta kovin moni

keskuksessa elin vaikeita aikoja. Olin hyvin

koska se on niin kau-

todella tyytyväinen. Hän kertoi taksinkuljet-

ei näkisi minua. Ei ole mukavaa, kun skotlan-

hermostunut, ja minulla oli paljon ongelmia.

kana joka paikasta,

tajalle ja naapurilleen, miten kiitollinen hän

tilaiset katsovat minua ja ajattelevat, että tuo

Tapasin erään henkilön yksissä juhlissa jou-

mutta pidin ihmi-

oli, ja sitten hän vei minut tapaamaan erästä

on tullut tänne rahan takia. Myös ilmoittau-

lun aikaan, ja hän kehotti, että hankkiutuisin

sistä. Täällä ihmiset

ystäväänsä, joka sanoi: “Onpa mukava nähdä

tuminen tuntuu siltä, että olemme jotenkin

yhteyteen muiden kanssa, sillä en tuntenut

ovat aktiivisempia

sinutkin liikkeellä!” Alison sanoi:”Se on aivan

rikkoneet lakia. Miksi meille tehdään tällainen

ketään asuinseudultani. Hän sanoi, että siitä

ja osallistuvat enem-

Meriemin ansiota!”

tunne, kun emme ole tehneet muuta kuin ano-

olisi enemmän hyötyä kuin siitä, että vain mö-

män. Nyt toimin

köttäisin kotona. Hän kertoi, että siellä saisin

vapaaehtoisena,

Näytelmän jälkeen olen ajatellut olleeni

pidettäisiin rikollisina!

lisää tietoa ja saisin kuulla oikeuksistani, ja

ja olen Pollokin in-

tyhmä. Minusta tuntuu, että olen hukannut

Anne Marien kokemus voimautumisesta

että keskuksessa oli monenlaista toimintaa.

tegraatioverkoston

monta vuotta toimettomuuteen. Jos olisin

Keskus on auttanut minua. Kun tapasin tämän

sihteeri. Minulla on

saanut tämän mahdollisuuden aikaisemmin,

Anne-Marie on syntyisin Pollokista ja 7-henkisen

henkilön, olin hyvin masentunut ja kävin lää-

nyt enemmän itse-

olisin ehkä tehnyt enemmän, ehkä olisin jotain

perheen nuorin. Hän toimii kansalaisjärjestöissä ja

kärillä, joka järjesti minulle ajan psykologille,

luottamusta. Olen

enemmän.

ajaa työläisten etuja. Hän toimii vapaaehtoisena ”One-

mutta se olisi vasta pitkän ajan päästä. En ole

mielestäni muuttunut. Alkusysäyksenä olivat

vielä käynyt psykologin luona, mutta jos nyt

”Flats” -näytelmä ja ”Pollok Framework for

Turvapaikanhakijan elämässä on asioita,

perustanut Priesthilliin naisten ryhmän. Tämän lisäksi

saisin sen ajan, kertoisin, etten tarvitse enää

Dialogue” -verkosto, ja sitten lähdin mukaan

jotka estävät voimautumista, sellaisiakin

hänellä on kolme lasta, hän on aloittanut psykologian

apua. Olen auttanut itse itseäni ja löytänyt

myös muuhun toimintaan. Aloin toimia va-

asioita, joita vihaan. On inhottavaa käydä

ja sosiologian opinnot yliopistossa ja osallistuu Tarina-

muita keinoja. Parantua voi muutenkin kuin

paaehtoisena Rainbow-nimisessä eläkeläisten

ilmoittautumassa ja inhottavaa käydä nos-

keskuksen näytelmään ”Flats” –”Asunnot”. Ennen tätä

yhdellä tavalla – psykologin luona käyminen ei

keskuksessa, jossa tapasin Alisonin. Alison on

tamassa postista rahaa elämiseen. Postissa

hän kertoo olleensa rasisti ja yhtä tietämätön kuin ihmi-

ole ainoa tapa; minäkin löysin tämän ryhmän.

minun ”parini”. Hän on 73-vuotias, ja ulkoi-

käymisestä tulee sellainen olo, ettei osaa tai

set yleensä. Näytelmän tekoon osallistuminen merkitsi

Ihminen voi hankkia itselleen valtaa. Ei tarvit-

lutan häntä, sillä hänellä on liikuntavaikeuk-

voi tehdä mitään. Annetaan vain vähän rahaa,

hänelle käännekohtaa. Hän esittää yksinhuoltajaäitiä,

se odottaa, että joku antaa sitä. Voit tehdä itse

sia. Olen aina hyvin tyytyväinen, kun saan

jotta pysyt hengissä. Mutta pystymmehän me

joka pakenee väkivaltaista miestään ja suhtautuu

jotain niin, että tilanteesi muuttuu.

hänet hymyilemään. Viime joulukuussa olin

työhön! Emme ole vanhoja! Emme ole vammai-

aluksi vihamielisesti naapuriinsa, joka on algerialainen

iloinen, sillä tätä ennen hän oli aina joutunut

sia! Minä pidän sitä kovin nolona, ja häpeän

turvapaikanhakija, mutta lopulta naiset ystävystyvät.

antamaan muille rahaa, jotta nämä ostaisivat

sitä kovasti. En koskaan käy postissa maa-

Näytelmän menestys perustui paljolti siihen voimaan

Meriemin kokemus voimautumisesta
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neet turvapaikkaa? Joskus tuntuu kuin meitä

Plus”- ja ”Poverty Alliance” -liikkeissä ja on äskettäin
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ja vakuuttavuuteen, jolla Anne-Marie esitti roolinsa.

taan siihen vaikutti se, että kaikki lapset olivat

He siis ajattelevat, että kaikki näyttelijät ovat

Seuraavassa hän keskustelee toimittajan kanssa:

yhdessä samassa hoitopaikassa. Lapset eivät

lesboja. Tämä on kuitenkin ollut minulle hyväk-

taida huomata ihonväriä.

si. Asiat muuttuvat. Voin lakata tapaamasta
rasistisia ystäviäni.

Kun minua pyydetiin mukaan näytelmään,
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jonka muut osallistujat olivat pääasiassa

Toinen näytelmään liittyvä seikka oli se, etten

turvapaikanhakijoita, en oikein tiennyt, mitä

itse asiassa ollut koskaan aikaisemmin näy-

Olen myös mukana karkotuksia vastustavassa

odottaa. Esityksessä mukana olo oli jännit-

tellyt, paitsi sketsissä, joka esitettiin ”Women

toiminnassa muutamien näytelmässä esiin-

tävää, ja oli hienoa saada esittää tosi suurta

Together Day”-kokoontumisissa. Siinä nais-

tyneiden ihmisten kanssa. Äskettäin meillä

osaa. Ennen näytelmähanketta en varmaan-

asianainen Emily Pankhurst siirtyi meidän

oli kampanjakokous, ja minua pyydettiin

kaan olisi omaehtoisesti ruvennut seurustele-

aikaamme ja tapasi nykyajan naisen, ja minä

puhumaan. Huomasin sanovani, että meidän

maan turvapaikanhakijoiden kanssa. Kasvoin

olin se nainen. En arvellut, että minulla olisi

mielestämme Glasgow ei ole niinkään sula-

paikassa, jossa ainoat eri rotuiset ihmiset

näyttelijän kykyjä. Ensinnäkään en muista ul-

tusuuni kuin paikka, jolle on kehittynyt oma

olivat aasialaisia pikkukauppiaita tai ihmisiä,

koa edes ostoslistaani. Tässä näytelmässä kui-

skottiruutukangas. Siinä on monta eri väriä

joiden isä oli ehkä ollut musta amerikkalainen

tenkin käsiteltiin sitä, miten ihmiset toimisivat

vieretysten ja joskus ristikkäin, mutta yhteensä

sotilas. Minulla oli samanlaiset asenteet kuin

aidoissa tilanteissa. Katsojia järkyttivät ne

niistä muodostuu kaunis kangas.

useimmilla pienituloisilla ihmisillä eli uskoin

kohtaukset, joissa Gerry oli mukana väkival-

sanomalehtiä ja ajattelin, että pakolaiset sai-

taisena aviomiehenä. Minä kuitenkin tajusin

vat enemmän kuin itse asiassa saavatkaan. En

ne hyvin. Olen kokenut itse saman. Kovuus oli

tajunnut, mitä he olivat joutuneet kokemaan ja

suojakuori. Jos näytti uhrilta, sai uhrin koh-

miten he voisivat olla arvokas voimavara yh-

telun. Niissä kohtauksisa, joissa olin yhdessä

teisölle. He ovat jalomielisiä, rehellisiä ihmisiä

Gerryn kanssa, en kuullut kaikkea, mitä hän

kuksen Liam Stewart ja Rachel Smilie, jotka antoivat

ja kokemuksistaan huolimatta tyytyväisiä. He

sanoi. Yksinkertaisesti suljin korvani. Se on

luvan lainata katkelmia näytelmistä ”Doors Open” ja

sietävät rasismia oikein hyvin pelkästään siitä

yksi tapa selviytyä näistä asioista. Jouduin

”Flats”, ”Avoimet ovet” ja ”Asunnot”; Confabin Rachel

syystä, että he kokevat olonsa turvallisemmak-

opettelemaan olemaan tervehtimättä, mutta

Jury, joka tuotti ”Flats” – ”Asunnot”-näytelmän ja Catrin

si täällä kuin siellä, mistä he ovat lähteneet

sain paljon tukea muilta esiintyjiltä, halauksia

Evans, joka ohjasi näytelmän; ja näytelmässä esiintyneet

pakoon. He eivät halua luoda mielikuvaa, että

tavattaessa ja muuta, ja se auttoi paljon. Tun-

Meriem ja Anne-Marie Smith, jotka osallistuivat tämän

heistä olisi haittaa. Projektin lopettaminen

tuu merkilliseltä ajatella, että aluksi tuntui ou-

tekstin tekoon.

tuntui vaikealta, koska kiinnyin muihin esiin-

dolta edes juoda samasta vesipullosta. Ehkä en

tyjiin. Teatteriryhmässä työskentely antoi

olekaan niin rasistinen kuin luulin. Joitakuita

minulle valtavan yhteisyyden tunteen. Osal-

on huvittanut se, että minä olen näyttelijänä.

(s. 146–148, Doors Open. 2006.
Copyright: The Village Storytelling Centre)

Kiitokset: Kiitämme lämpimästi seuraavia: Tarinakes-
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Katkelma näytelmästä “The Flats” © Liam Stewart 2006

SCENE 16
In AICHA’S house, episodic, they tell each other about their lives, as they sit and drink coffee.

SUSAN. What was that you shouted at Stevie? Was it a curse?

They react sympathetically to each other’s stories.
AICHA. Oh no. I just told him if he came here again I would stick… stick...
SUSAN. He was alright at ﬁrst, quite funny. Then the violence started.
.... I had to protect my daughter.
AICHA. We had a good life… my family ran a law ﬁrm… one day, men came and threw in petrol bombs.

SUSAN. Stick the heid on him!
AICHA. Yes.

My brother is terribly burnt…..
They laugh. Then we see SUSAN leave AICHA’s ﬂat. A friendship is possibly beginning.
SUSAN. The worst was a broken jaw, four cracked ribs, a dislocated
shoulder and a detached retina…..
AICHA. They say if I step out without a hijab they will beat me and my
husband….

Kirjallisuutta
(englanniksi):

SUSAN. The booze blots it out… I had to protect my daughter.
AICHA. After the second bombing, we have to escape….
SUSAN. I don’t think he’ll leave me alone till one of us is dead.
AICHA. Five years.. My daughter is born here. Five years not working. Five years ﬁghting to stay.
Now they tell us we can go back… So my husband has gone to London to hide.

Yhteystiedot:
The Village Storytelling Centre
St James (Pollok) Parish Church
183 Meiklerig Crescent
Glasgow G53 5NA
Tel./Fax: UK 141 882 3025

Buffalo Horns:
Stories from Around the World
Liam Stewart, Editor
© 2004 The Village Storytelling
Centre

Doors Open from Plantation to
Pollok from Kabul to Kennishead.
Liam Stewart, Editor
© 2006 The Village Storytelling
Centre
ISBN: 0-9547491-2-X

Village Stories
Liam Stewart, Editor
© 2005 The Village Storytelling
Centre
ISBN: 0-9547491-1-1

Email: admin@thevillageonline.org.uk
Website: www.thevillageonline.org.uk
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II Vertaistuki naisten
omaehtoisissa ryhmissä
Vertaistuen merkittävyys tulee esille esimerkeistä, jotka kertovat
turvapaikanhakijanaisten

itsensä

aloittamista

tukiryhmistä.

Turvapaikanhakijanaiset ovat olleet aloitteellisia ja valjastaneet
energiansa laajan yhteisön hyväksi. Vaikka naiset ovat edustaneet
eri kieliryhmiä ja kulttuureita, elämäntilanne turvapaikanhakijana
ja naisena tai äitinä on toiminut yhdistävänä siteenä.
Tähän lukuun on kerätty esimerkkejä ASAP (Asylum Seekers’
Active Partnership) -yhteistyön kumppanimaista Skotlannista
ja

Itävallasta.

Suomessakin

on

turvapaikanhakijoiden

itse

organisoimia yhdistyksiä ja ryhmiä, mutta naisten omaehtoiset
tukiryhmät ovat vielä harvinaisia. Esimerkit heittävät meille
haasteen: miten voisimme tukea niin turvapaikanhakijanaisten
kuin -miestenkin oma-aloitteisuutta ja itsenäistä toimintaa?

Bernadette Bigirimana
Kuva: Pamela So ja Rachel
Thibbotumunuwe
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Rendang Daging´–
indonesialainen
ruoka Portobellan
keittokirjasta.

kulttuurinsa puitteista, jotka vuorostaan voivat joko

va toiminta ja kunkin omien taitojen kehittäminen

laventaa tai kaventaa naisten mahdollisuuksia. Pako-

onnistuisivat parhaiten lämpimässä, leppoisassa ilma-

laisuus ja maastamuutto vaikuttavat perheen sisäisiin

piirissä. Naisten psykososiaalinen hanke toteutettiin

rooleihin ja käyttäytymismalleihin, niin että uudet

vaiheittain. Kussakin vaiheessa koottiin kokemuksia ja

vaatimukset voivat helposti ylittää perinteiset vastuut.

ideoita monilta naisilta.

Monissa kulttuureissa on ennen kaikkea psykologinen
ongelma ottaa vastaan apua perheen tai oman kulttuurin ulkopuolelta, eli siis yksityisiltä ja julkisilta laitoksil-

Naisten kahvila

ta. Siksi maahanmuuttaja- ja pakolaistyössä toimivien
järjestöjen tärkeimpiä tavoitteita on vähentää tähän

Naisten kahvila kehittyi yhteistyössä Grazin kaupun-

liittyvää ahdistusta voimauttamalla naisia, jotta he

gin naistoimiston (Frauenreferat) kanssa, ja se on

kykenevät luomaan ja kehittämään omia hankkeitaan,

auki kerran viikossa Omega-terveydenhoitokeskuksen

ja auttamalla heitä johtamaan toimintaa itse.

tiloissa. Kahvilan perustaminen oli naisten psykososiaalisen hankkeen ensimmäinen vaihe. Kahvilassa

Naisten hankkeet
Omega-terveydenhoitokeskuksessa

kävijöiden kanssa käydyt keskustelut antoivat uusia

Omega-terveydenhoitokeskuksen suunnittelemaan

vihjeitä hankkeen toteutukseen, ja siihen lisättiin uusia

hankkeita, joiden kautta asiakkaina olevat pakolais- ja

piirteitä.

turvapaikanhakijanaiset, ja samalla heidän perheensä,
voisivat paremmin integroitua yhteiskuntaan ja saada

Eri kulttuureja edustavat naiset kokoontuvat kahvilaan

neuvontaa. Aloitteen tekivät maahanmuuttajanaiset,

pelkästään juttelemaan keskenään tai seuraamaan

ja voimautuminen. Terveydenhoitokes-

jotka olivat alusta alkaen myös mukana hankkeessa.

luentoja ja tiedotustilaisuuksia, joiden aiheena on

Omega -terveydenhoitokeskus

kuksessa pyritään tukemaan erityisesti

Naiset toivat julki sen, että oli tarpeen perustaa “turval-

useimmiten terveys laajasti ymmärrettynä (stressi,

edistää maahanmuuttajien ja

maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden

linen tila”, jonka tavoitteena oli rohkaista naisia puhu-

ristiriitojen ratkaisu, kulttuurienvälinen viestintä,

omista aloitteista syntynyttä toimintaa.

maan kokemuksistaan ja ongelmistaan, vaihtamaan

hygienia, HIV-AIDS-ehkäisy, hepatiitti ja terveelliset

terveyttä myös monenlaisissa

kokemuksia toisten naisten kanssa, hankkimaan

ruokailutottumukset). Puhujina ovat eri laitoksia

ennaltaehkäisevissä, psykososiaalisissa

Monille kulttuureille on yhteistä se, että naisten tehtävä

tietoa uudesta yhteiskunnasta, puhumaan esimer-

edustavat asiantuntijat ja Omegan ammattityöntekijät.

hankkeissa. Paitsi terveysongelmien

on kasvattaa lapset, seistä aviomiestensä ja kumppa-

kiksi terveydestä, koulutuksesta, jatkokoulutuksesta

Lisäksi pyrittiin helpottamaan työmarkkinoille pääsyä

ehkäisy, näiden hankkeiden tavoite on

neittensa rinnalla ja huolehtia muista perheenjäse-

ja työmarkkinoista, tutustumaan toisia kulttuureja

tarjoamalla naisille työtä siivousapulaisina, jotka sai-

myös turvapaikanhakijoiden aktiviisuus

nistä. Se, miten naiset hoitavat tämän, riippuu heidän

edustaviin naisiin ja hankkimaan uusia ystäviä. Luo-

Grazissa, Itävallassa, toimiva

turvapaikanhakijoiden kokonaisvaltaista
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Tavoite voimauttaa naisia itsenäiseen toimintaan sai
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vat henkilökohtaista tukea ja opastusta itävaltalaisilta

ja harrastaa luovaa toimintaa. Samalla tätä kautta oli

totarjoilua markkinoitiin nimellä “ruokakulttuurivaih-

Monet maahanmuuttajanaiset löysivät työtä erilaisissa

naisilta.

hyvin helppo päästä yhteyteen naisten kanssa ja kertoa

toa”, ja se oli osa naisten kulttuuria. Tämä kulttuuri-

kotipalvelutehtävissä, mikä on myös hankkeen tärkeä

heille Omega-keskuksen tarjoamasta ilmaisesta psyko-

vaihto herätti suurta kiinnostusta ja sai paljon suosiota.

tavoite.

logisesta ja psykososiaalisesta avusta.

Pitopalvelu on hankkinut virallisen toimiluvan, ja nou-

Naisten kahvilassa ja yksityisten kansalaisjärjestöjen
ylläpitämissä turvapaikanhakijoiden asuntoloissa jär-

totarjoilua on järjestetty jopa 4 000 hengelle vuodessa

Naiset valmistavat noutotarjoilun yhdessä ja järjes-

jestettiin lukuisia työpajoja naisille ja naisten avulla.

kongressien, virallisten tilaisuuksien ja yksityisjuhlien

tävät kerran viikossa ruuanlaittokursseja. Opettajan

yhteydessä.

ja muiden ammattilaisten johdolla järjestetään kou-

Työpajoissa yhdistyivät käden taidot ja viihtyisä yhdes-

Keittiö-Portobella

säolo. Työpajan päätyttyä tyytyväiset osallistujat veivät

lutusta seuraavista aiheista: hygienia, työvaatetus,

kotiin itse tekemiään koruja, saviastioita, kynttilöitä,

Portobella-hankkeessa mukana oleville naisille tär-

Naisten omista resepteistä koottu keittokirja ”Keittiö-

elintarviketietous ja elintarvikkeiden käsittely, palvelu,

huopatöitä ja seinävaatteita.

keäksi toiminnaksi muodostui ruuanlaitto. Naiset

Portobella – reseptejä kaikkialta maailmasta” julkais-

ruuan tuoteselosteet, puhdistusainetietous, jätteiden

kokivat olevansa kotonaan ruokaa laittaessaan. He

tiin vuonna 2004. Kirjan julkaiseminen oli mahdollista

lajittelu, työympäristön puhtaus, ajanhallinta ja am-

Portobella-ryhmän jäsenet loivat kahvilaan lämpimän

oppivat suhtautumaan omaan kultturiinsa erillisenä

19 eri kulttuuria edustavien naisten, Grazin kaupungin

mattisanasto.

ilmapiirin. Kesällä 1998 julkaistiin kirjanen “Foreign

taitoalueena ja henkilökohtaisena voimavarana sekä

ja muiden tahojen hyvän yhteistyön ansiosta. Kirjaa voi

women in Graz” (“Grazin ulkomaalaiset naiset” ) yh-

myös esittelemään sitä tässä valossa ja pitämään ruu-

tilata Grazista Omega-terveydenhoitokeskuksesta.

dessä Grazin kaupungin Frauenreferat-naistoimiston

anlaittoa kulttuurisen sitoutumisen muotona. Tämä

kanssa. Kirjasen tärkein sisältö on peräisin Naisten

paransi heidän itseluottamustaan ja naisten kaipaamaa

Hankkeen päämääränä on järjestää toimintaa, jolla

maahanmuuttajanaisia niin, että heidän on helpompi

kahvilasta – toisin sanoen eri kulttuureja edustavien

itsenäisyyttä. Omaa ruokakulttuuriaan esittelemällä he

ulkomaalaiset naiset voidaan integroida yhteiskuntaan

päästä työmarkkinoille. Näin he tulevat taloudellisesti

naisten elämästä.

myös ottivat ensi askeleita kohti työmarkkinoita. Vuo-

ja osoittaa heille, että rakentavassa ilmapiirissä tehty

riippumattomiksi ja voivat rakentaa työuraa.

desta 2001 lähtien on tarjottu säännöllisesti monikult-

luova työ voi kehittää naisten kykyjä. Portobellassa

tuurisia lounaita, joita varten turvapaikanhakijanaiset

toimi naisia Iranista, Jugoslaviasta, Ghanasta ja Tur-

valmistavat kotimaansa erikoisuuksia tarjottavaksi

kista sekä kaksi naista Bosniasta ja neljä Itävallasta.

Kierrätyskauppa ja Portobella-päiväkeskus

Koulutukseen sisältyvät myös tietokoneen käytön
perustaidot. Hankkeen tavoitteena on pätevöittää

Teksti: Nicola Baloch

Omegan ystäville ja siellä kävijöille.
Kesällä 1997 syntyi ajatus perustaa naisille monikult-
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Naisten kahvila lukuina

tuurinen kohtaamispaikka, jotta Naisten kahvilan

Ruuanlaitto ja yhteinen ateriointi on kaikille perheille

lisäksi olisi mahdollisuus muunlaiseen toimintaan.

ratkaisevan tärkeää. Kullakin kulttuurilla on omat eri-

Tämä naisten “turvallinen tila” eli Portobella vastasi

koisuutensa, ja kukin osoittaa niille arvostusta omalla

Naisten kahvilan perustamisesta lähtien siellä on käynyt kaikkiaan yli 400 naista, jotka ovat kotoisin 14

hyvin Euroopan unionin Urban-aloitteen tavoitteita.

tavallaan. Kesällä 1998 Portobella-ryhmän jäsenet ja

maasta. Terveysasioihin liittyviä luentoja ja tiedotusta on järjestetty 26 kertaa. Potobellan työntekijät ovat vuosien

Siellä naiset saattoivat tavata muita naisia, tehdä löy-

suuri joukko hankkeen kautta ystävystyneitä naisia

kuluessa kirjanneet 1 637 kävijää. Tähän mennessä 188 naista on osallistunut 24 luovaan työpajaan.

töjä käytettyjen vaatteiden ja muun tavaran joukosta

alkoivat järjestää pitopalvelua eri tapahtumiin. Nou-
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Oi Afrikan tyttäret, herätkää!

UMOJAn naisia
rumputyöpajassa.

Herätkää! Nouskaa! Älkää enää
nukkuko ja nuokkuko, vaan tulkaa
esiin! Osoittakaa maailmalle, että
teillä on jaloja ja suuria kykyjä.
Maria W. Stewart, 1835

heväkivaltaa. Tyypillinen UMOJAn jäsen on päässyt
pakoon muutaman lapsensa kanssa, mutta muut
lapset on täytynyt jättää kotiin. Naiset ovat vastoin

“O, ye daughters of Africa, awake! Awake!

kaikkia odotuksia pysyneet hengissä kotimaassaan,

Arise! No longer sleep nor slumber, but

mutta Glasgow’hun tultuaan heillä on edessään raskas
taistelu eristäytymistä, rasismia, köyhyyttä, syrjäytymistä ja menetyksiä vastaan.

distinguish yourselves. Show forth to the
world that ye are endowed with noble and
exalted faculties.”

UMOJA INC on muotoutunut niiden kokemusten ja

UMOJA:

Maria W. Stewart, 1835

tietojen perusteella, joita on kertynyt naisille viiden

Ystävyyttä ja tukea
vaikeimmassa asemassa oleville perheille

vuoden aikana järjestetystä toiminnasta. Toiminnassa on pyritty puuttumaan naisten kohtaamiin
moninaisiin ongelmiin järjestämällä jatkuvia osaamista kartuttavia työpajoja lasten oikeuksista ja
vanhempien vastuusta sekä tarjoamalla tietoja turva-

UMOJA INC on viikoittain Glasgow’ssa,

UMOJA on swahilinkielinen sana, joka tarkoittaa

paikkalainsäädännöstä, asumisasioista, koulutuksesta

Skotlannissa kokoontuva tukiryhmä

ystävyyttä, ja INC tulee sanoista ’Including New

ja terveydenhoidosta.

turvapaikkaa hakeville afrikkalaisille

Communities’ eli ’otetaan mukaan uudet yhteisöt’.

yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen.

Ryhmä perustettiin vuonna 2000, ja se on luonut

Vicky Grandon valitsee tapaamisiin teemoja, joiden

UMOJA osallistuu matkakustannuksiin ja järjestää

Sen on perustanut glasgow’lainen ihmis-

paljon yhteyksiä muihin järjestöihin, jotta voitaisiin

kautta ongelmia käsitellään. Teeman valinta tuo

lastenhoidon vapaaehtoisten avulla. Ensimmäiset

oikeusaktivisti Vicky Grandon.

tarjota sopivinta tukea erityisen vaikeassa asemassa

johdonmukaisuutta lauantaisin järjestettäviin kahden

neljä vuotta UMOJA toimi lahjoitusvaroin, mutta

oleville naisille ja lapsille. Useimmat näistä ovat turva-

tunnin istuntoihin, vaikka joku ei pääsisikään osallis-

tammikuussa 2006 se rekisteröitiin yleishyödylliseksi

paikkaprosessin päätösvaiheessa. Vickyn mukaan

tumaan säännöllisesti. Teemoihin sisältyy käytännön

järjestöksi, ja se on saanut lyhytaikaista rahoitusta

heillä on järkyttävä tausta, esimerkiksi raiskauksia,

asioiden käsittelyä, luovia työpajoja ja henkilökoh-

toimintaansa.

ihmiskauppaa, naisten sukuelinten silpomista ja per-

taisen kasvun tukemista. Esimerkkejä seuraavalla

Lue Vicky Grandonin haastattelu kirjasarjan osasta III:
”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.

Teksti: Suki Mills

sivulla.
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Esimerkkejä teemoista:
. terveys ja hyvinvointi, erityisesti itsestä ja perheestä huolehtiminen Skotlannin kylmässä ilmastossa
. Skotlannin kulttuuriperintö, nykykulttuuri sekä murresanojen ja puhekielen käyttö.
Osuuteen liittyy vierailu Stirlingin linnassa: osallistuminen draamatyöpajaan Skotlannin historiallisista tapahtumista,
jonglöörausta ja makeisten tekoa osana Black Environmental Network Heritage -hanketta ja
Black History Month -tapahtumaa.
. lahja-askartelu
. afrikkalaisten naisten kirjoittamia runoja sekä alkukielellä että englanniksi käännettynä
. myönteisen vanhemmuuden työpajat, joissa keskustellaan murrosikäisten nuorten ongelmista. Tähän liittyy neliviikkoinen
koulutus, jonka järjestää Single Parent Action Network -verkosto.
. ”Spinning the Web” – Internetin kautta pidetään yhteyttä Britanniassa ja muualla maailmassa toimiviin muihin
afrikkalaisten naisten ryhmiin ja verkostoihin. Ylläpidetään omia verkkosivustoja ”Mothers in Africa, Sisters in Scotland”,
”Afrikan äidit, Skotlannin sisaret” (MASS).
. Aikaa perheelle – Miten kello auttaa äitiä käyttämään enemmän aikaa lasten kanssa leikkimiseen ja hauskanpitoon
sen sijaan, että loisi kiireen tuntua? Osa lokakuussa 2004 järjestettyä Vanhempain viikkoa tarjosi mahdollisuuden
keskustella siitä, miten naisten on vaikea elää äiteinä kaukana kotoa ja ilman suvun tarjoamaa lastenhoitoapua.
. rumpu- ja tanssityöpaja, joka päättyi ulkoilmaesitykseen New Lanark World Heritage Site -alueella. Katsojat saivat myös
halutessaan afrikkalaisia kampauksia hiuksiinsa.
. työpaja siitä, miten lapsia autetaan selviytymään muutoksesta ja menetyksistä. Apuna käytettiin Virginia Ironsiden tarinaa.

UMOJA järjesti Stirlingin linnassa lapsille
draamatyöpajan.

”Valtava huolireppu”. (”The Huge Bag of Worries”, Virginia Ironside (1994). Children 1st (Royal Scottish Society or
Prevention of Cruelty to Children.)
. afrikkalainen kulttuuriperintö, jonka puitteissa naiset kirjoittivat ja kuvittivat ”Pienen afrikkalaisen keittokirjan” (2006) ja
kirjan ”Afrikkalainen pesämuna. Afrikkalaisten äitien tarinoita ja kokemuksia.” (2007), jotka molemmat on julkaistu edullisina kirjoina ja joita myydään UMOJA INCin hyväksi.
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Otteita kirjasta Afrikkalainen pesämuna. Afrikkalaisten äitien tarinoita ja kokemuksia.

UMOJAn naisia
rumputyöpajassa.

© UMOJA INC 2007.

Johdanto
‘Äitiys yhdistää naiset riippumatta asemasta, kastista, uskonnosta tai rodusta.
Kaikkialla maailmassa meitä yhdistää se, että odotamme, synnytämme ja
kasvatamme lapsemme. Äiteinä tunnemme myötätuntoa, kun näemme
viimeisillään raskaana olevan naisen hakeutuvan varjoon polttavasta auringosta.
... On yhdentekevää, kasvaako hänen jaloissaan villejä paavalinkukkia vai
Skotlannin kanervaa.”

Heidi D. Wilke, muistiinmerkitsijä, osallistuja,
toimittaja

Ruoka ja mieliteot
“Somaliassa on joka vuosi sadekausi, monsuuni. Olin raskaana monsuunin
aikaan, jolloin joka päivä satoi rankasti tuntikausia. Kun sadekausi päättyi ja
maa alkoi kuivua, kuuman, kostean hiekan haju teki minut niin nälkäiseksi,
että olisin halunnut syödä sitä!”
Juhlat ja rituaalit
“Eräillä Norsunluurannikon seuduilla, kun vastasyntynyt tuodaan ensi kertaa kotiin
sairaalasta, hänet viedään perheen taloon ja toivotetaan tervetulleeksi siten, että hänen
päälaellaan kosketetaan seiniä. Kun pää koskee seinään, perhe sanoo: ‘Tervetuloa uuteen
kotiisi!’ ”
Lapsvuode ja lepo
“Kotimaassani (Kongon demokraattisessa tasavallassa) äidin ja lapsen on usein pysyteltävä
sisällä vähintään kaksi kuukautta, joskus jopa kuusi kuukautta. Jos lapsi on pakko viedä
ulos tänä aikana, esimerkiksi koska häntä on käytettävä sairaalassa, hänen silmänsä
on peitettävä. Kun synnytin lapseni, pitkästyin sisällä oloon niin pahoin, että kahden
kuukauden kuluttua päätin uskaltautua hiipimään ulos. Ikävä kyllä aviomieheni sai tietää
siitä ja raivostui!”
Yhteystiedot: © UMOJA INC .
c/o Vicky Grandon, 36 Glasgow Street 2/left, Glasgow G12 8JR
Scottish Charity SCO37046
Tel: - 141 339 6850, umoja.inc@hotmail.com, www.go4learning.org/mass
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Lue kamerunilaisen turvapaikanhakijan Sabina Etchun, KASWAyhdistyksen (Kennishead Asylum Seekers Women’s Association) haastattelu
kirjasarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.

UMOJAn naisten rumpu- ja tanssityöpaja päättyi ulkoilmaesitykseen New Lanark World Heritage
Site -alueella.
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Vertaistuki naisten omaehtoisissa ryhmissä

Karibun naisten
muotinäytös

Henkilökohtainen tuki ja vertaistuki

Karibu:

Naiset tukevat integroitumista yhdessä
Karibun perusti vuonna 2003 ryhmä

Kuten monilla vapaaehtoistyöstä

Glasgow’ssa asuvia afrikkalaisia naisia,

riippuvaisilla järjestöillä, Karibulla

jotka olivat joko turvapaikanhakijoita

on jatkuvia ongelmia, jotka liittyvät

tai pakolaisia. Päämääränä oli ”antaa

rahoitukseen ja siihen, löytyykö tiloja,

ääni naisille, joita ei kuulla”. Karibu on

joissa voidaan tarjota palveluja ja hoitaa

rekisteröity yhdistys, jolla on vaaleilla

hallintoa.

valitut toimihenkilöt ja noin 50 jäsentä, jotka
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maksavat nimellisen vuotuisen jäsenmaksun,

Karibu pyrkii tavoitteisiinsa toimimalla useilla tasoilla,

ja joilla on äänioikeus. Hallitus on käynyt

mutta se tarvitsee taloudellista ja hallinnollista tukea,

kursseja, joilla se on opiskellut järjestön

jotta sen toiminta voisi jatkua. Se on aloittanut strate-

johtamiseen Skotlannissa liittyviä

gisia kumppanuuksia muiden Glasgow’ssa toimivien

velvoitteita, mutta Karibun menestys perus-

kansalaisjärjestöjen kanssa voidakseen lisätä palve-

tuu pääosin sen johtoryhmän aikaisempaan

lutarjontaansa ja hakeutunut yhteyteen muutokseen

ammattikokemukseen ja omistautumiseen.

pyrkivien kansallisten foorumien kanssa.

Maanlaajuiset kampanjat

Karibu on järjestänyt ”klinikan”, jossa eräät sen jäsenet

Järjestöä arvostetaan nykyään suuresti, ja se osallistuu

tarjoavat neuvontaa ja tukea. Joka viikko klinikalla

säännöllisesti julkiseen integraatiokeskusteluun tuo-

käsitellään keskimäärin kahden naisen tilannetta.

malla esiin niitä todellisia ongelmia, joita naispuoliset

Tapaamiset ovat henkilökohtaisia ja kestävät toisinaan

turvapaikanhakijat ja pakolaiset kohtaavat. Karibu on

vain tunnin, toisinaan tarvitaan useita tapaamisia

mukana Scottish Refugee Integration Forum -järjes-

muutaman viikon ajan. Suuren osan työtä muodostaa

tössä (SRIF). Tämä hallituksen perustama liitto vastaa

naisten saamien virallisten kirjeiden ja asiakirjojen

kansallisen integraation toimintaohjelman laadinnas-

kääntäminen ja selittäminen ja monenlaisiin tapaami-

ta. Karibu on mukana myös Women’s National Com-

siin liittyvien puhelujen järjestäminen. Äskettäin Kari-

missionin turvapaikka- ja maahanmuuttojaoksessa,

bu on perustanut kuukausittain järjestettävän tapaa-

joka tiedottaa päättäjille muutosta vaativista asioista,

miskeskuksen, jonka yhteydessä on lastenhoito. Se on

ja Praxiksen ohjausryhmässä. Tämä koko Britanniassa

tarkoitettu paikaksi, jossa naiset voivat tavata toisiaan,

toimiva yhdistys avustaa pakolaistyötä tekeviä kansa-

vaihtaa ajatuksia, määritellä tarpeitaan ja keskustella

laisjärjestöjä järjestämällä osaamisen kartuttamiseen

vaihtoehdoista, joilla heidän ongelmiaan ja palveluihin

tähtääviä tiedotusohjelmia ja koulutusta.

pääsyä voitaisiin ratkaista. Mukaan on kutsuttu myös
skotlantilaisia naisia, jotta samassa yhteisössä asuvat
ihmiset voisivat rakentaa yhteisyyttä.

Tietoisuuden herättäminen

Karibu kerää rahastoa, josta voidaan myöntää eri tyyp-

Karibu on myös toiminut yhdessä Oxfamin Asylum

pisiä lainoja ja luottoja. Tähän tarkoitukseen ryhmä on

Positive Images -verkoston kanssa ja on siten kyennyt

saanut Groundswell UK -järjestöltä 500 punnan lah-

edistämään päätavoitettaan eli sitä, että Skotlannin ja

joituksen. Lainoja voidaan myöntää kriisitilanteeseen

Afrikan kulttuurien välinen ymmärrys paranisi. Tähän

joutuneille jäsenille, ja takaisinmaksu tapahtuu pienin

tavoitteeseen liittyy olennaisesti tietoisuuden herät-

viikoittaisin lyhennyksin. Britanniassa turvapaikanha-

täminen siitä, miksi ihmiset hakevat turvapaikkaa, ja

kijan statuksella oleskelevan on toisinaan vaikea avata

miksi he ovat tulleet Glasgow’hun. Karibu on laatinut

pankkitili, ja tavallisia lainoja hänen on hyvin vaikea

koulutuspaketin, joka voidaan toteuttaa kouluissa, ja

saada.

jossa käsitellään turvapaikka-asioita. Pakettiin kuuluu
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Naisten vertaisavun ryhmä
Kapfenbergissä
Kapfenbergin naisten vertaisavun ryhmässä
on kahdeksan aktiivista turvapaikanhakijaa
Timantteja, malmia, puuta, kumia… Nii-

dettiin vuonna 1964 lapset, joilla oli Ranskan Kongon

den takia rakennettiin rautatie pakkotyö-

kansalaisuus, sekä kylmän sodan liittoutumista, joiden

voimalla! Mutta eikö orjuutta ollutkaan

takia vierekkäisissä maissa valittiin erilaiset poliittiset

poistettu?

asioissa: se auttaa naisia ilmoittamaan lapsensa
päiväkotiin ja kouluun tai järjestää tukihenkilön

pahtumat ovat toistuneet Henrietten isovanhempien

Isoisäni kertoi minulle, että hän pääsi pa-

ajoista nykyiseen, tunnettujen monikansallisten yri-

koon. Mindouli oli lähellä Belgian Kongon

tysten harjoittamaan sortoon.

etelärajaa, ja niin hän pakeni Kinshasaan

viranomaistapaamisiin ja lääkärissä
käynneille. Se järjestää myös saksan kursseja ja
monikulttuurisia tapahtumia ja juhlia.

suuntaukset. Tarina osoittaa, miten samanlaisina ta-

ja eli siellä vapaana miehenä.”
“Olin kahdentoista, kun kuulin, että minut

(ote Henrietten tarinasta)

Naisten ryhmä saa tukea Kapfenbergin kaupungilta, joka
on järjestänyt sille tilat toukokuusta 2005 lähtien ja pienen
avustuksen. Eri kansalaisjärjestöt toimittavat muun muassa

Text: Suki Mills

lainsäädäntöä koskevaa tietoa. Ryhmää avustaa itävaltalainen nainen, jolla on laaja kokemus omatoimisesta järjestäytymisestä. Hän saa korvausta Kapfenbergin kaupungilta ja
auttaa naisia valmistelemaan ohjelmia ja hankekuvauksia.

lähetettäisiin maahan, jota en ollut koskaan nähnyt. Joutuisin lähtemään Belgian
Kongosta ja matkustamaan Brazzavilleen.
Miksi minun piti lähteä? Sen halusin tietää. Menin kysymään isoisältäni.
Hän kertoi minulle ajasta, jolloin hän oli
20-vuotias: Hän asui Zinga-Bela-nimisessä kylässä Ranskan Kongon kaakkoisosas-

Kiitokset: Kiitämme Karibun hallitusta tuesta

sa. Hän hankki elantonsa kalastamalla ja

ja osallistumisesta artikkelin kirjoittamiseen.

maata viljelemällä läpi vuoden. Eräänä
päivänä kylään tuli siirtomaahallinnon
edustajia. He pakottivat isoisäni ja monet
muut nuoret miehet kävelemään yli sadan
kilometrin matkan Mindouliin. Jos he yrittivät karata, heitä piestiin. ’Miksi meidän
pitää lähteä?’ isoisäni kysyi, niin kuin
minäkin nyt. ’Rakentamaan rautatietä’,
heille kerrottiin…
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ja maahanmuuttajaa, jotka ovat asuneet
Itävallassa kolmesta kahdeksaan vuotta.
Ryhmä tarjoaa tietoa ja neuvontaa kaikissa

Henrietten tarina siitä, miten Belgian Kongosta hää-

Naisten ryhmä on avoin sekä itävaltalaisille että muunmaalaisille naisille. Kuka tahansa nainen voi liittyä ryhmään ja
toimia siinä. Koska sana kiertää, uusia jäseniä on tulossa jatkuvasti. Useimmat yhteyttä ottavat naiset tarvitsevat neuvoja
ja apua, ja jotkut jäävät myös toimimaan ryhmässä.

Lähteet ja lisätiedot
(englanniksi):
Karibu Annual Report, January 2005 – March 2006

Lue Henrietten haastattelu kirjasarjan osasta III:
”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.

Yhdellä ryhmän perustajista oli ensimmäisten Itävallassa
viettämiensä vuosien aikana paljon selvitettävää, ja niinpä
hän päätti itse järjestää muille naisille tukea tavalla tai toisella. Hän otti yhteyttä erääseen kaupungin työntekijään,
joka neuvoi häntä perustamaan naisten ryhmän. Perustaja
löysi muita ulkomaalaistaustaisia naisia, jotka kannattivat
ajatusta.

Naisten ryhmä perustettiin toukokuussa 2005 pidetyssä
kokouksessa. Seuraavissa kokouksissa keskusteltiin esimerkiksi rahoituksen saamisesta, tiloista ja vastuun jaosta. Pian
tämän jälkeen ryhmä haki kaupungilta avustusta, jolla naisille voitaisiin järjestää saksan kursseja. Kunta tuki ajatusta
myöntämällä tuen vuodeksi 2005 ja hankkimalla ryhmälle
tilat.
Naisten ryhmä on hyvin ylpeä tähänastisista aikaansaannoksistaan. He ymmärtävät, että vertaistuki on ollut arvokasta
monille Kapfenbergissa ja ympäristössä asuville naisille,
jotka ovat painiskelleet arkisten ongelmien kimpussa. Heille
on myös selvinnyt, että heillä itsellään on voimavaroja ja
mahdollisuuksia, ja he ovat oppineet arvostamaan itseään
enemmän. Myönteisiin saavutuksiin kuuluu myös se, että
paikallinen väestö on ottanut ryhmän järjestämät tapahtumat ja juhlat hyvin vastaan. Ryhmä uskoo, että prosessi
helpottaa merkittävästi heidän ja muiden ulkomaalaisten
integroitumista Itävaltaan.
Ryhmän perustajajäsen kertoo:
Sen jälkeen, kun aloin toimia naisten ryhmässä, olen
ollut hyvin ylpeä kaikesta, mitä olen pannut alulle,
ja minulla on nyt arkielämässäni parempi itseluottamus. Näinä vuosina olen saanut paljon kokemusta, ja
olen huomannut, että naisilla on paljon voimavaroja.
Naiset ovat päässeet eroon passiivisuudestaan ja tulleet aktiivisemmiksi.”

Perustajajäsen toivoo, että kaikki maahanmuuttajat ottaisivat mallia ja ryhtyisivät itse ajamaan omaa asiaansa, niin että
heidän Itävallassa viettämälleen ajalle tulee merkitys ja heidän integroitumisensa Itävallan yhteiskuntaan helpottuu.

Teksti: Abdeselam Mahmoudi
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III Miesten vertaisryhmät
median, taiteiden ja
tietoyhteiskuntataitojen parissa

Turvapaikanhakijat eivät ole yhtenäinen ryhmä, jolle olisi helppo järjestää kaikille sopivaa toimintaa. Becoming More Visible -hankkeen
voimautumista tukevan toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon
turvapaikanhakijoiden erilaiset koulutustaustat, kansallisuus, ikä ja sukupuoli. Naisille, miehille ja nuorille on järjestetty omia toimintojaan.
Eri ryhmiä kiinnostaneet aihepiirit vaihtelevat: miehiä on kiinnostanut
työtilaisuuksien ohella eniten tietotekniikka ja tietoyhteiskuntavalmiudet.
Becoming More Visible -projektissa järjestettiin elämänhallintaa tukevia opintoja ensin naisryhmille. Vastaanottokeskukset toivoivat samanlaisia sisältöjä myös miehille. Erityisesti yksinäiset nuoret miehet
kaipasivat vahvistusta arjen taitojen oppimisessa.

Kuva: Hilma Bukareva
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Turvapaikanhakijamiesten aktivointi on ollut kiperä kysymys myös

Vaikka turvapaikanhakijat voivat Suomessa työskennellä ilman

kansainvälisessä ASAP (Asylum Seekers’ Active Partnership) -yh-

erillistä työlupaa sen jälkeen, kun ovat oleskelleet maassa kolme

teistyössä. Tässä luvussa esitellään muutamia esimerkkejä työstä

kuukautta turvapaikanhakijoina, käytännössä työtilaisuuksista

Skotlannissa ja Itävallassa, missä kansalaisjärjestöt tukevat tur-

on puutetta. Miehet tarvitsevat myös tukea yhteyksien luomisessa

vapaikanhakijoiden omia hankkeita muun muassa median ja tai-

suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta he eivät eristäydy

teen aloilla. Ne kiinnostavat miehiä ja nuoria. Kansalaisjärjestöt

omiin etnisiin ryhmiinsä.

osaavat hienosti antaa tukea,mutta pysyttelevät työssä taka-alalla.
Pääosassa on jälleen vertaistuki turvapaikanhakijoiden yhteisöjen

Taidot, joita työ- ja opintoelämässä täällä tarvitaan, voivat myös

voimauttajana. Turvapaikanhakijamiehet saavat toimia itsenäisi-

olla hyvin erilaisia kuin ne taidot, joita miehet ovat voineet

nä ja aktiivisina.

käyttää omassa maassaan. Miehet voivat joutua myös kohtaamaan
rasismia

ja

ennakkoluuloja

pyrkiessään

työmarkkinoille.

Verkostoituminen ja kontaktien luominen voi olla turvapai-

Turvapaikanhakijoiden tukemisen lisäksi tarvittaisiin paljon

kanhakijamiehille helpompaa kuin naisille, mutta miehetkin

rasisminvastaista työtä työpaikoilla. Miehen oman roolin ja

tarvitsevat tukea uudessa yhteiskunnassa. Uudessa maassa ja

identiteetin löytäminen voi olla vaikeaa elämäntilanteessa, jossa

uudenlaisessa yhteiskunnassa miestenkin on vaikea löytää tilai-

edellytykset perheen elättämiseen ovat kadonneet. Kaiken lisäksi

suuksia työhön ja opintoihin. Vaikka liikkuminen kodin ulko-

sopeutumisvaikeuksia voi tuottaa yhteiskunta, jossa naisilla on

puolella on heille helpompaa kuin naisille, he eivät välttämät-

niin aktiivinen ja näkyvä asema.

tä löydä toiminnan mahdollisuuksia itsenäisesti ilman tukea.
Turvapaikanhakuprosessi voi lannistaa aktiivisimmankin, varsinkin jos tilaisuuksia työn tekemiseen ei löydy.
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Baodon taiteilija.

kulttuurisessa Café Nilissä. Café Nil
on afrikkalaisten ja itävaltalaisten
kokoontumispaikka sekä kulttuurikeskus, jonka tarkoitus on lähentää
afrikkalaisia ja itävaltalaisia. Kulttuurikeskuksessa järjestetään tietokonekursseja sekä työpajoja, joiden
aiheina ovat muun muassa Itävallan
lainsäädäntö ja taide. Siellä järjestetään myös keskustelutilaisuuksia,

Baodon järjestämä tietotekniikkakurssi

näyttelyjä, pieniä konsertteja, dj-

Café Nilissä.

iltoja ja esityksiä sekä myös hää- ja
syntymäpäiväjuhlia. Baodo-ryhmä

Tietotekniikkakurssin nuorin opiskelija Café Nilissä.

on synnyttänyt kaksi yhtyettä, jotka

Baodo - takaisin juurille

esittävät afrikkalaista musiikkia eri
puolilla Itävaltaa järjestettävissä
tilaisuuksissa.
Toimintaa johtaa yhdistyksen pu-

Baodo-yhdistys on syntynyt Itävaltaan

erittäin heikko, sillä kotimaissaan he olivat

alaikäisinä yksin tulleiden turvapaikkaa

kokeneet poliittista vainoa, huonoa kohtelua

rainhankinnasta, eri hankkeiden

hakevien poikien aloitteesta. Ryhmän

tai sisällissodan, ja pitkän pakomatkan

sisällön suunnittelusta ja kaikkien

perusti vuonna 2000 kymmenen pojan

aikana oli myös ollut monia vaikeuksia.

taidetapahtumien järjestelyistä.

ryhmä. Perustajajäsenet olivat 15–17-

Nigerialainen Joseph Diem on

vuotiaita ja kotoisin Afganistanista,
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heenjohtaja. Hän on vastuussa va-

Baodon jäsen ja vastaa Café Nilin

Nigeriasta, Senegalista ja eräistä muista

Ryhmässä on nyt 28 aktiivista jäsentä, ja se tarjoaa

toiminnasta. Kaksi henkilöä on

maista. Ryhmän alkuaikoina kaikki jäsenet

turvapaikanhakijoille henkistä ja sosiaalista tukea

vastuussa tietokonekursseista, ja

olivat olleet Grazissa vasta vähän aikaa.

”muukalaisuuden” ongelmaan. Ryhmä toimii aktiivi-

muita tehtäviä hoitavat ryhmään

Heidän psyykkinen ja fyysinen kuntonsa oli

sesti “Afrikan aika” -radio-ohjelman teossa ja moni-

kuuluvat turvapaikanhakijat.
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Baodon taidenäyttely.

Kaikki kokoukset ja lähes kaikki ta-

Myös tilauksia tuli jatkuvasti lisää, jopa Steiermarkin

pahtumat järjestetään Café Nilissä.

ulkopuolelta. Ryhmän toiminnan lisääntyminen syn-

Rakennuksessa toimi aikaisemmin

nytti ajatuksen perustaa yhdistys. Näin syntyi yhdistys

huoltoasema, mutta nyt se on paikka,

“Baodo – takaisin juurille”. Eri tapahtumien yhteydessä

jossa ihmiset voivat nauttia kulttuurista

valmistettiin afrikkalaista baodo-juomaa yhteistyössä

ja taiteesta. Kahvilassa on hyvät varus-

erään juomia valmistavan yrityksen kanssa.

teet ja kolme eri huonetta: yksi taiteen
tekoon, yksi kahvitteluun ja kolmas

Baodo -ryhmän jäsenet alkoivat arvostaa itseään enem-

huone, jossa on työpöydät, tuolit ja

män, ja heidän itseluottamuksensa on kasvanut. He

kahdeksan tietokonetta. Huoneet so-

ovat saaneet mahdollisuuden käyttää voimavarojaan

pivat hyvin eri tyyppiseen toimintaan.
Tärkeätä on myös se, että huoneiden

Täällä toimii Café Nil.

ja taitojaan. Heidän ei ole vaikea ymmärtää Itävallan
yhteiskuntaa, ja he ovat sopeutuneet elämään uudessa
maassa.

suunnittelusta vastasi koulutettu arkkitehti.
Toimintaan voivat osallistua kaikki turva-

Hankkeen vetäjän mukaan ryhmän jäsenet ovat osal-

paikanhakijat ja itävaltalaiset. Monet vasta

Itävallan sisäministeriö aloitti vuonna 1997 Tervetu-

listuneet yhteistyöhön erinomaisesti. Ryhmän jäsenet

tulleet ja turvapaikanhakijat saavat tietää

loa-nimisen hankkeen, jonka tarkoitus oli huolehtia

ovat vaikuttaneet paljon hankkeen etenemiseen omilla

hankkeesta ”Afrikan aika” -ohjelman kautta,

yksin saapuvista alaikäisistä turvapaikanhakijoista, ja

ajatuksillaan ja ehdotuksillaan. He nauttivat työstään

tuttaviltaan ja ilmoituksista.

sen puitteissa Zebra-yhdistyksen palkkaama psyko-

ja ovat hyvin ylpeitä hankkeen saavutuksista. Heidän

terapeutti alkoi antaa apua Caritaksen ylläpitämässä

psyykkinen tilansa kohenee jatkuvasti.

Baodon katuteatteria.

Clearing Site -asuntolassa asuville traumasta kärMiten Baodo sai alkunsa?

siville turvapaikanhakijoille. Yksilöterapian lisäksi

Sekä ryhmän jäsenet että tuen saajat ovat oppineet hy-

järjestettiin yhdistyksen tiloissa viikoittaisia ryhmä-

vin nopeasti saksaa ja tietokoneen käytön perustaito-

Ryhmässä oli pahasti kärsineitä ja yksin saapuneita

tapaamisia, joissa eri maista tulleet alaikäiset turva-

ja. Tiedotustilaisuuksissa he saavat tarpeellista tietoa

alaikäisiä turvapaikanhakijoita Afrikasta ja Afganis-

paikanhakijat saattoivat vaihtaa kokemuksia. Psyko-

Itävallan lainsäädännöstä ja elämäntavasta. Taiteen

tanista. Nyt siinä on 28 aktiivista osallistujaa (turva-

terapeutti käytti luovia menetelmiä, kuten maalausta,

alalla taas afrikkalaiset ja itävaltalaiset taiteilijat ovat

paikanhakijaa ja maahanmuuttajaa) Länsi-Afrikan

tanssia, musiikkia ja yhteistä ruuanlaittoa. Hän kutsui

osana arvokasta kulttuurivaihtoa.

maista, esimerkiksi Sierra Leonesta, Senegalista,

erääseen kokoontumiseen tuntemansa taiteilijan. Sen

Gambiasta, Malista, Togosta, Kamerunista, Angolasta,

aikana taiteilija ehdotti, että nuorille järjestettäisiin

Kongosta ja Nigeriasta.

taidetyöpaja. Seuraavan kokoontumisen aikana syntyneet taulut olivat niin korkealaatuisia, että taiteilija
halusi esitellä niitä muillekin. Näyttelyjä tuli yhä lisää.
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Teksti: Abdeselam Mahmoudi
Lue Café Nilin toimitusjohtajan Jospeh Diemin haastattelu
kirjasarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.
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Miesten vertaisryhmät

“Afrikan aika” Radio Helsingin
studiossa

Asiantuntijoita ja viranomaisia kutsutaan ohjelmaan

Niiden tuotannosta vastaavat mukana olevat maahan-

vastaamaan kysymyksiin ja antamaan täsmällistä tie-

muuttajayhdistykset ja kansalaisjärjestöt. Tiedon

toa. Lisäksi ohjelmaan sisältyy Afrikkaa koskevia uuti-

levittäminen näiden kanavien kautta on huomattavasti

sia ja tietoa maailman afrikkalaisvähemmistöistä. Tie-

kasvattanut sekä afrikkalaista että itävaltalaista kuulija-

tysti ohjelmassa on myös musiikkia eri Afrikan maista.

kuntaa viime vuosien aikana.

Ohjelmassa kerrotaan vapaa-ajan tapahtumista ja niitä
myös järjestetään, esimerkiksi jalkapalloturnauksia ja

Ryhmän jäsenet ovat hyvin ylpeitä työstään ja koke-

afrikkalaisia juhlia.

vat pystyvänsä merkittävästi helpottamaan Grazissa asuvien afrikkalaisten elämää, sillä he antavat

“Afrikan aika“”
on Afrikan silmä ja korva Grazissa

“Afrikan aika” -ryhmää tukee Radio Helsinki, joka jär-

afrikkalaisyhteisölle mahdollisuuden kuunnella

jestää laitteiston ja tilat, antaa lähetysajan ja kouluttaa

omaa musiikkiaan ja uutisia kotimaistaan sekä tar-

juontajat. Ryhmää tukee myös Baodo-yhdistys, joka

joavat yhteisölle tärkeää tietoa Itävallan laeista ja

on jo seitsemän vuotta toiminut, afrikkalaisten itsensä

kulttuurista.

aloittama järjestö. Ryhmä tekee yhteistyötä monien
afrikkalaisyhdistysten kanssa valtion ja liittovaltion

“Afrikan aika” -ryhmän jäsenet ovat myös itse saaneet

tasolla sekä kansainvälisesti. Se tekee myös yhteistyötä

elämälleen uutta merkitystä. He kokevat olevansa tar-

muiden afrikkalaisten, eurooppalaisten ja amerikka-

peellisia maanmiehilleen ja -naisilleen, sillä radio-oh-

laisten radioasemien kanssa.

jelman avulla he auttavat afrikkalaisia integroitumaan
Itävallan yhteiskuntaan. Vaikka turvapaikkaprosessin
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“Afrikan aika” on ryhmä, joka järjestää

Sunnuntaisin lähetettävät ohjelmat käsittelevät erilai-

ohjelmaa Grazissa toimivalla yksityisellä

Ryhmää johtaa sen alullepanija ja toinen perustajajä-

tuloksen odottaminen kestää kauan, ryhmän jäsenet

sia afrikkalaista yhteisöä kiinnostavia aiheita. Niissä on

sen, joka itse on ollut turvapaikanhakija. Ryhmä saa

saavat Radio Helsingissä tekemästään työstä roh-

Radio Helsinki -radioasemalla. Ohjelma

käsitelty muun muassa Itävallan terveydenhuolto- ja

Baodo-yhdistyksen lisäksi tukea muilta Afrikassa ja

kaisua. He ovat hyvin sitoutuneet työhön ja osallistuvat

kestää kaksi tuntia, ja viisitoistahenkisen

koulutusjärjestelmää, lainsäädäntöä, liikennesääntöjä

Grazissa toimivilta kansalaisjärjestöiltä.

merkittävällä tavalla omaan kehitykseensä ja integroi-

ryhmän jäsenet ovat siitä vuorotellen

sekä poliisin tehtäviä ja työtä. Ohjelmissa on myös kä-

vastuussa. Ohjelman tekijät ovat 16–28-

sitelty maahanmuuttajia koskevia lakeja, esimerkiksi

Ohjelmat valmistellaan ja muukin toiminta tapahtuu

vuotiaita. Useimmat mukana olijat ovat

Itävallan turvapaikkalakia, ulkomaalaisten työhönot-

Radio Helsinki -radioaseman tiloissa, jotka vuodesta

asuneet Itävallassa turvapaikanhakijoina

toa koskevaa lakia, ulkomaalaislakia, rekisteröitymistä

2007 sijaitsevat Grazin keskustassa Griesgassella. Uu-

kuudesta kahdeksaan vuotta. Ryhmässä on

koskevaa lakia, kansalaisuuslakia ja asunnon etsinnän

sia jäseniä hankitaan ohjelman ja henkilökohtaisten

myös muutama uusi tulokas.

kannalta tärkeää asunnonvuokralakia.

kontaktien kautta sekä julisteiden ja lehtisten avulla.

tumiseensa Itävaltaan, mikä on ”Empowerment for
Immigrants” -ohjelman tavoitteiden mukaista.

Text: Abdeselam Mahmoudi
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koneita, auttaa osallistujia näiden opiskellessa ja

hän myös maalaa vapaa-ajallaan (hän on erityisen kiin-

harjoitellessa, luo sähköpostitilit ja opastaa chatissa

nostunut grafﬁteista), puhuu viittä kieltä, osaa tehdä

ja muissa tietotekniikka-asioissa kunkin osallistujan

käsitöitä ja on aina valmis auttamaan kaikkia avun

tason mukaan.

tarpeessa olevia. Koska hänellä on kädet täynnä työtä,
hän on hyvin tyytyväinen elämäänsä asuntolassa.

Kurssi järjestetään asuntolassa, ja se on avoin kaikille

Vertaisohjausta
tietoyhteiskuntavalmiuksissa
Jotta Lagelmühlen asuntolassa asuvat

koko hankkeen organisoija asuntolassa.

turvapaikanhakijat hyötyisivät

Tietokonekurssi kokoontuu kerran viikossa

enemmän tietotekniikkakoulutuksesta,

kolmeksi tunniksi.

InPower-kumppanuuden ja Omega-

kiinnostuneille turvapaikanhakijoille. Siihen voi tulla

Osallistujat oppivat enemmän kuin ne toverinsa, jotka

mukaan milloin vain, sillä jokainen opiskelee omaan

opiskelevat vain viralliset tietokonekurssimoduulit.

tahtiinsa. Monet osallistujat haluavat harjoitella tai-

Monet heistä haluavat päästä yhteyteen ulkomaailman

toja, joita he ovat oppineet muilla tietokonekursseilla,

kanssa. He hakevat Internetistä tietoa ja pitävät yhteyt-

toiset taas haluavat surffata Internetissä, lähettää

tä kotimaahansa tai muihin maihin.

sähköpostia jne.
Tietokonekurssin ohjaaja on havainnut, että omaehHanke jatkuu niin pitkään kuin vapaaehtoinen vertais-

toisen kurssin osallistujat ovat edistyneet nopeasti ja

ohjaaja on kiinnostunut toiminnasta ja Equal-hank-

heillä on vähemmän oppimisvaikeuksia.

terveydenhoitokeskuksen järjestämän

Kurssille osallistuu turvapaikanhakijoita, joiden ikä

keeseen sisältyvää toimintaa toteutetaan asuntolassa.

tietokonekurssin opettaja kannusti

on 16–50 vuotta. Osallistujien joukossa on sekä asun-

Toivomme, että Equal-hankkeen päättymisen jälkeen

tietokoneasioissa erittäin taitavaa

tolassa pitkään asuneita että vasta tulleita henkilöitä.

tietokoneet jäävät turvapaikanhakijoiden käyttöön,

jottaviin toimintoihin osallistuvat turvapaikanhakijat

turvapaikanhakijaa tukemaan muita turva-

Osallistujien määrä vaihtelee eri kerroilla.

koska silloin toiminta voisi jatkua pidempään.

ovat hyvin tyytyväisiä ja kokevat, että heidän asunto-

turvapaikanhakija johtaa nyt tätä oma-

Tämän oma-aloitteisen hankkeen kautta kiinnostuneet

Vertaisohjaaja on hyvin ylpeä vapaaehtoistoiminnas-

InPower-hankkeen alkua.

aloitteista hanketta “PC ja Internet” ja

turvapaikanhakijat voivat käyttää asuntolan tieto-

taan. Hän kokee olevansa suureksi hyödyksi asunto-

auttaa turvapaikanhakijoita, jotka haluavat

koneita milloin tahansa, ja näin he voivat parantaa

latovereilleen. Hänestä tuntuu, että hänen on nyt hel-

parantaa tietokonetaitojaan ja oppia

taitojaan ja heidän oleskelunsa on sisällökkäämpää.

pompi odottaa omaa turvapaikkapäätöstään ja hänen

käyttämään Internetiä. Hänestä on tullut

Vertaisohjaaja avaa huoneen oven, ylläpitää tieto-

mielialansa on parempi. Tietokonetaitojensa lisäksi

paikanhakijoita. 22-vuotias mongolialainen
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Yleisesti voidaan sanoa, että InPowerin puitteissa tar-

lassa oleskelunsa on nyt miellyttävämpää kuin ennen

Teksti: Abdeselam Mahmoudi
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Kemfon Ekwere auttaa
englantia puhuvia asiakkaita
Internetin käytössä.
Kuva: Hilma Bukareva

Miesten vertaisryhmät
Ibrahim Al-Rashid ohjasi
arabiankielisiä
turvapaikanhakijoita
Tampereen kaupunginkirjaston
Sampolan tietotorilla.
Kuva: Hilma Bukareva

ohjauksessa, josta haluttiin tehdä yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja motivoivaa. Ohjauksen toimintatavat

kursseille, tietoyhteiskun-

perustuvat Tampereen kaupunginkirjaston tietotorien

tataitojen ohjaajiksi Sampolan kirjaston tietoto-

Internet -ohjaajien toimintalinjaan, jossa siinäkin

rille sekä materiaalintuotantoon, jossa vertaisohjaajat

aina lähdetään asiakkaan tarpeista ja kiinnostuksen

tuottivat verkkoon ja painetussa muodossa tukimateri-

kohteista.

aalia tuleville vertaisohjaajille.
Ensimmäiset turvapaikanhakijoiden vertaisohjaajat

Vertaisohjaaja osaa motivoida
turvapaikanhakijaa

Turvapaikanhakijoiden saamiseksi mukaan toimintaan

aloittivat vuoden 2006 alussa englannin- ja arabian-

vertaisohjaajat olivat korvaamaton resurssi. Omakieli-

kielisen ohjauksen Tampereen kaupunginkirjaston

nen ohjaus madalsi kynnystä lähteä mukaan kursseille

Sampolan tietotorilla. Jo aiemmin vertaisohjaajat oli-

ja toimintaan, jonka luonteesta heidän on juuri maahan

vat toimineet ATK-peruskursseilla ja naisten elämän-

saavuttuaan vaikea saada otetta. Alkuaikoina suomen

hallintaa tukevilla kursseilla apuopettajina. Syksyllä

kielellä tarjottu informaatio ja toiminta ei ymmärrettä-

2006 järjestettiin omakielistä ohjausta somalian ja

västi houkuttele. Omaa kieltä puhuvat vertaisohjaajat

farsin kielellä. Keväällä 2007 vertaisohjaajatoimintaa

saavuttavat turvapaikanhakijoiden luottamuksen

kokeiltiin myös Kajaanissa vastaanottokeskuksen ja
Kaukametsän opiston yhteistyönä.

Monilla Suomeen saapuvista turvapaikanha-

-hankkeen yhteistyönä tarjottiin turvapai-

ja voivat selvittää toiminnan tavoitteita. He jakavat

kijoista on ammattipätevyys tai akateemista

kanhakijoille ohjausta Internetin käytössä

turvapaikanhakijoiden elämäntilanteen ja voivat olla

koulutusta, työkokemusta ja erityistaitoja.

englannin, arabian, somalian ja farsin kielel-

esimerkkeinä siitä, että toimintaan tarttumalla voi

Hankkeen valmennukseen löytyi resurssihenkilöitä

Turvapaikanhakijoiden yhteisössä he voivat

lä. Ohjaajina olivat hankkeessa valmennetut

kohentaa omaa ja läheisten elämänlaatua. He toimivat

Tampereen vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän

olla tärkeä voimavara voimautumisen tuke-

vertaisohjaajat, jotka olivat turvapaikanha-

vertaisilleen myös mallina siitä, että turvapaikanhaki-

ja Becoming More Visible -hankkeen koordinaattorin

misessa. Becoming More Visible -hankkeessa

kijoita tai turvapaikanhakijataustaisia.

jan rooli voi olla myös aktiivinen ja aloitteellinen.

Päivi Sinkkosen kautta. Pedagogista koulutusta ei

Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, tur-

Becoming More Visible -hankkeessa tietoyhteiskun-

toimineet vertaisohjaajina koulutuksissa ja

vapaikanhakijat voivat Suomessa työskennellä ilman

tavalmiuksien vertaisohjaajille annettiin valmennusta

elämänhallintaa tukevilla kursseilla. Tam-

erillistä työlupaa, kunhan kolme kuukautta on kulu-

pereella vastaanottokeskuksen, Tampereen

nut turvapaikka-anomuksen jättämisestä. Becoming

työväenopiston, Tampereen kaupunginkir-

More Visible -hankkeessa Tampereen työväenopisto ja

jaston tietotorien ja Becoming More Visible

hanke työllistivät turvapaikanhakijoita apuopettajiksi

turvapaikanhakijat ja turvapaikanhakijataustaiset jo oleskeluluvan saaneet ovat
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ohjaajilta edellytetty; tärkein vaatimus oli kiinnostus

Lisää vertaisohjaajakokeilusta, materiaaleja ja
vinkkejä vertaisohjauksen järjestäjille löydät
kirjasarjan osasta IV: ”Turvapaikanhakijan tie
tietoyhteiskuntaan”.

toimia toisten ohjaajana.

Lue Sampolan tietotorilla toimineiden vertaisohjaajien haastattelut kirjasarjan osasta III:
”Työssä turvapaikanhakijan kanssa”.

Teksti: Teija Enoranta
Becoming MoreVisible –hankkeessa valmistuneita vertaisohjaajan tukimateriaaleja englannin, arabian, farsin ja somalian kielillä löytyy
verkko-osoitteesta
www.becomingmorevisible.net.
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Elämänhallinnan tukemiseksi järjestetty-

tuottamisesta ryhmän kotisivuille sekä erilaisiin kä-

jä voimauttavia opintokokonaisuuksia on

dentaitoihin tutustumisesta.

järjestetty turvapaikanhakijanaisille jo

“We are the Pohjolankatu Boys!”
–Miesten voimauttavat ryhmät
alkutaipaleella
Tutustuminen puutöihin sai
ryhmässä suuren suosion. Puutöiden opettaja Reijo Huhtamäki
(vas.), Adan Abdullahi, Maxamed
Jeylani Ali, apuohjaaja Mohamed
Barkhadle ja Omar Abdirrahman.
Kuva: Simo Ollila
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Becoming More Visible -hanketta edeltäneen

Toimin ryhmän vetäjänä, ja apuohjaajana toimii

Becoming Visible -hankkeen aikana. Hyvää

kolmannesta tapaamiskerrasta lähtien Mohamed

palautetta saaneet lyhyinä kokonaisuuksi-

Barkhadle. Muutamissa ryhmän tapaamisissa oli läsnä

na toteutetut opinnot kehittyivät edelleen

myös ohjaaja Timo Karppinen Tampereen vastaanotto-

Becoming More Visible -hankkeen aikana.

keskuksesta. Olen työskennellyt vuodesta 2000 lähtien

Hankkeessa mukana olleista vastaanotto-

kasvuorientoituneiden ohjattujen miesten vertaistuki-

keskuksista toivottiin, että vastaavanlaisia

ryhmien vetäjänä ja useissa muissa mieserityisyyteen

elämänhallintaa tukevia opintoja suunni-

liittyvissä projekteissa freelance-kouluttajana. Olen

teltaisiin myös miehille, ja kun Tampereen

toiminut kouluttajana myös muilla alueilla, muun

vastaanottokeskuksessa kevättalvella 2007

muassa Internet-taitoihin liittyen. Olen tehnyt viime

asui jopa 70 B-luvan saanutta miestä, heille

vuosina myös paljon töitä web-suunnittelun parissa,

päätettiin tarjota omaa ryhmää Tampereen

mistä kokemuksesta oli paljon hyötyä miesten ryhmän

työväenopistossa. Miesten ryhmiä oli toki

www-sivuja tehtäessä. En ollut aikaisemmin työsken-

hankkeessakin toiminut aiemmin muun mu-

nellyt maahanmuuttajien parissa.

assa puutöissä ja työvalmennuksessa, mutta
työväenopiston ryhmä oli ensimmäinen, jon-

Tavoitteena oli liiallista vakavuutta välttäen tarjota

ka teemana varsinaisesti oli elämänhallinta

tälle asiakasryhmälle toimintaa, joka olisi aktivoivaa,

ja voimautuminen.

voimauttavaa ja vertaistukea tarjoavaa. Kokemusten
mukaan B-luvan saaneiden turvapaikanhakijoiden oli

Becoming More Visible -projektin turvapaikanhaki-

erityisen vaikea motivoitua osallistumaan opintoihin

jamiehille tarkoitettu ryhmä kokoontui Tampereella

ja toimintaan, josta ei suoraan seuraa esimerkiksi

helmikuun puolivälistä maaliskuun loppuun kahdesti

työllistyminen. Tämän ryhmän riskinä oli passivoitu-

viikossa kaikkiaan 14 kertaa. Kaikki ryhmään osallistu-

minen ja mielenkiinnon menettäminen omien taitojen

neet olivat asukkaina Tampereen turvapaikanhakijoi-

ylläpitämiseen.

den vastaanottokeskuksessa Pohjolankadulla. Ryhmän
toiminta koostui keskusteluista, vierailuista, sisällön
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Tarkoitus oli myös antaa Suomeen ja suomalaisuuteen

Vastaanottokeskus vastasi asiakkaidensa rekrytoinnis-

siitä, että heillä oli tukenaan omaa kansallisuutta edus-

poistuivat vastaanottokeskuksen asiakkuudesta ja sa-

näkökulmia, joita vastaanottokeskuksen normaalielä-

ta miesten ryhmään. Ryhmästä tiedotettiin mainoksilla

tava apuopettaja, vai oliko muiden kansallisuuksien

malla ryhmästä sen toiminta-aikana.

mä ei tarjoa, ja näin auttaa ryhmäläisiä paremmin ym-

keskuksen ilmoitustaululla ja suullisesti suoraan asi-

edustajilla vain muuta tekemistä.

märtämään uuden asuinpaikkansa ajatusmaailmaa.

akkaille. Viikkoa ennen ryhmän alkamista järjestettiin

Räätälöityä yhteistyötä

vastaanottokeskuksessa infotilaisuus, jossa ryhmän

Mainos miesten ryhmästä

suutta: somalialaisia (11), Irakin kurdeja (2), afganista-

vetäjä kävi kertomassa tulevasta ryhmästä. Infossa

vastaanottokeskuksen ilmoitustaululla:

nilaisia (2) ja etiopialaisia (1). Näistä afganistanilaiset
jäivät kieliongelmien vuoksi pois ryhmästä jo ensim-

oli noin 20 osallistujaa. Yleisömenestyksen taustalla
saattoi olla osittain harhaluulo siitä, että kurssilaisille

Tampereen työväenopisto suunnitteli miesryhmän

järjestyisi kurssin kautta työpaikka. Tätä luuloa ei il-

tapaamisten sisällöt aikaisempien kokemusten poh-

meisesti infossa onnistuttu täysin hälventämään, koska

jalta kuunnellen vastaanottokeskuksen ohjaajien ja

osa ensimmäisen kokoontumisen osallistujista oli yhä

Becoming More Visible -hankkeen työntekijöiden nä-

samassa luulossa. Tämä selittää osittain sen, että mo-

kemyksiä kohderyhmän tarpeista. Omalla kontollani

net kävivät ryhmässä vain sen ensimmäisellä kerralla.

oli vierailujen organisointi ja yhteydenpito ryhmän

Ryhmän konseptin (yleinen aktivoiva ja voimaannut-

kuulumisista muihin yhteistyötahoihin. Tein myös joi-

tava toiminta) käsittäminen saattoi myös olla monille

tain kirjallisia oppimateriaaleja ja ryhmän kotisivujen

vaikeaa – oppimis- ja opiskelukäsitykset kun voivat olla

suunnittelutyön.

voimakkaasti kulttuurisidonnaisia.

”MEN’S GROUP –
Applying for a job in Fin
land?
Spending nice time togeth
er!
How to approach Finnis
h women?
Learn practical Finnish!
Men’s own thing!

Visits to work places!”

mäisen tapaamisen jälkeen. Kielitaitoa ryhmästä löytyi
yhdeksän kielen verran (somali, amhara, italia, arabia,
dari, farsi, kurdi, englanti ja suomi). Ryhmäläisistä
useimmilla oli B-lupa, ja heidän Suomessa viettämänsä
aika vaihteli muutamista kuukausista kolmeen vuoteen. Ryhmän loppua kohti mentäessä ryhmän toiminnassa oli mukana pelkästään somaleita.

Aktivoinnin ongelmia

Vastaanottokeskus huolehti ryhmäläisten rekrytoin-

Vastaanottokeskuksen henkilökunta tavallaan jatkoi

nista, motivoinnista ja tiedonkulusta ryhmän jäsenille.

rekrytointityötä koko ryhmän keston ajan kertoen

Becoming More Visible -projekti tarjosi neuvoja, taus-

ryhmään ilmoittautuneille seuraavien kokoontumisten

tatietoja ja arvokasta sivustatukea. Heidän kontakti-

aiheista, ajoista ja muusta.

Alun perin ryhmään ilmoittautui 17 miestä, joista ryhmän toiminnan aikana tapaamisiin osallistui 16. Näistä

tusuhan vuoksi, ja heidän osaltaan aika tämänkaltaisen

Mohamed Barkhadle. Olin tiiviisti yhteydessä Beco-

Somalialaissyntyisen apuohjaajan Mohamed Bark-

neljä kävi ryhmässä vain kerran. Kolme kertaa tai

ryhmän aloittamiseen ei vain ollut oikea. Tilantee-

ming More Visible -hankkeen työntekijöihin tiedottaen

hadlen osuus ryhmän motivoimisessa oli merkittävä.

useammin ryhmän kokoontumissa kävi 10 eri miestä.

seen ja ryhmän osallistujamääriin vaikuttivat myös

asioiden kehittymisestä ryhmässä, sekä ryhmän Inter-

Hän pystyi selvittämään toiminnan luonnetta ja myös

Kaksi aktiivisinta jäsentä kävivät ryhmän 14 kokoontu-

– ryhmäprosessin kannalta tärkeään aloitusvaiheeseen

net-sivuihin liittyvissä kysymyksissä.

herättämään luottamusta toimintaan. Opintokokonai-

misesta kymmenessä. Keskimääräinen osallistujamää-

sattuneet – poikkeuksellisen kovat pakkaset ja sairas-

suuden osanottajat olivatkin lähes yksinomaan soma-

rä per kerta oli 4,5 osallistujaa. Jotkut ryhmäläisistä

tumisaalto. Ryhmän alkuperäinen ohjelmakaan ei ehkä

ensa ansiosta mukaan ryhmään apuohjaajaksi saatiin

leita. On vaikea arvioida, johtuiko tämä nimenomaan
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Ryhmässä käyneet 16 miestä edustivat neljää kansalli-

Miesryhmän aloittamisen ajankohtaan liittyi monia
Osallistuminen ja osallistujat

haasteellisia ja hivenen epäonnisiakin olosuhteita.
Yleensä aktiivinen vastaanottokeskuksen afgaanien
ryhmä oli kuohumistilassa juuri tietoon tulleen palau-

kaikista tuntunut riittävän kiinnostavalta. Kielitaidon
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puutteellisuus saattoi myös viedä joiltain motivaation

väenopiston tiloissa Sampolassa. Näistä kerroista

osallistua.

yhteensä neljästi olimme Viita-akatemian tiloissa ja

Muita ryhmän kohderyhmän aktivoinnin kannalta
haasteellisia asioita olivat turvapaikanhakijoiden yleiseen elämäntilanteeseen liittyvät huoli, epävarmuus
ja pakotettu joutilaisuus. Ne ilmenevät usein masennuksena, apatiana ja erilaisina psyykkisinä ongelmina.
Myös tietoisuus siitä, että voi joutua karkotetuksi
maasta minä päivänä hyvänsä, voi viedä motivaation
sitoutua pidempiaikaiseen toimintaan.
Myös Suomessa asumisen yleinen outous, stressaavuus ja arkielämässä kohdattava rasismi kävivät
selkeästi ilmi ryhmän keskusteluissa. Helmikuussa
eräs ryhmän jäsen joutui rasistisen katuväkivallan
kohteeksi kaupungilla kulkiessaan.
Yksi iso ongelma aktivoinnin kannalta oli myös monien vastaanottokeskuksessa asuvien miesten yövalvomiseen painottunut elämänrytmi. Monet ryhmäläiset
kertoivat menevänsä useimmiten nukkumaan vasta
kello kuusi aamulla ja nousevansa ylös iltapäivällä
kello kahden jälkeen. Miesten ryhmän kokoontumiset
alkoivat usein kello 11 aamupäivällä.

Ryhmän tapaamiset

Miesten ryhmän prosessi pähkinänkuoressa

muina kertoina ompelu-, puutyö- tai tietokoneluokas-

. Alkuinnostus – infotilaisuudessa 20 henkilöä ja

sa. Erilaisia retkiä ja vierailuja oli yhteensä viisi.

ryhmään ilmoittautuneita 17, ryhmän ensimmäisessä
tapaamisessa kaikkein suurin osanottajamäärä.

Kokoontumisten kellonajat vaihtelivat muun muassa

Ryhmän tapaamisista yhdeksän oli Tampereen työ-
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Ohjelmaa muokattiin ryhmän edetessä alkuperäisestä
suunnitelmasta eri syistä aika paljonkin. Ryhmän ohjelma muodostui lopulta seuraavanlaiseksi:

erilaisten vierailuiden vuoksi. Alun perin suunniteltiin

. Paluu arkeen – osallistujien puutteessa ei toista

ryhmän vakiintuneeksi tapaamisajaksi vastaanot-

tapaamiskertaa pidetty, asiaan vaikuttavia tekijöitä

tokeskuksen ehdotuksesta klo 11.00–14.00, ja tämä

olivat muun muassa aikainen ajankohta, huippu-

aikataulu olikin käytössä tapaamisista neljässä. Aika

pakkaset ja sairastelu. Mohamed pyydetään mukaan

osoittautui osalle miehistä ryhmään osallistumisen

apuohjaajaksi.

kannalta yövalvomisten vuoksi ongelmalliseksi, ja

. Perustietoja suomalaisesta yhteiskunnasta, työnha-

. Ensimmäinen neljän miehen aktiiviryhmä

keminen Suomessa. ”Mitkä ovat omat vahvuuteni?”

ryhmän edetessä tapaamisaikaa myöhennettiin osittain tarkoituksella, osittain puhtaasti aikataulusyistä.

syntyy – retkillä työvoimatoimistoon ja siivousﬁrmaan hyvä osallistuminen (viisi osallistujaa).

Käytetyt kielet ryhmässä olivat englanti, suomi ja somali. Ryhmän vetäjä ohjasi englanniksi ja suomeksi,

. Kriisipalaveri ja ohjelman uudistaminen

ja apuohjaajana toiminut Mohamed käänsi sitten

– Mohamedin välityksellä saamme tiedon ryhmäläis-

tarvittaessa keskustelut somaliksi.

ten mielenkiinnon puutteesta ja kriittisyydestä tulevaa
ohjelmaa kohtaan. Loppuajan ohjelma muokataan

Miesten ryhmä teki vierailuja ja retkiä viisi kertaa. Vie-

työväenopiston palaverissa lähes kokonaan uusiksi.

railut kohdistuivat pääkirjasto Metsoon, Tampereen
työvoimatoimistoon, siivousﬁrma SOL:iin, Niihaman

. Somaliryhmäksi – ensimmäisen aktiiviryhmän

ulkoilualueelle, maahanmuuttajien työnhakuinfoon

käynnit loppuvat, toinen neljän miehen loppuun asti

sekä ryhmän lopuksi elokuviin ja kahvilaan. Retkistä

aktiivisena pysyvä ryhmä syntyy, ja ryhmästä muodos-

selvästi suurimman suosion saivat työnhakuun liitty-

tuu puhtaasti somaliryhmä.

vät vierailut.

. Ryhmän vakiintuminen ja lopetus – ryhmä
vakiintuu ja ryhmäytyy, viimeisillä viidellä kokoontu-

Ryhmä tapasi kahdesti viikossa kaikkiaan 14 kertaa.

Ryhmän ohjelma

miskerralla osanottajia oli läsnä keskimäärin viisi.

.

Tutustuminen ja kurssin ohjelman esittely. Pe-

rustietoja suomalaisesta yhteiskunnasta. (Peruuntui,
koska vain kaksi miestä tuli paikalle.)

. Vierailu: Pääkirjasto Metso ja Tampereen työvoimatoimisto.

.

Vierailu: Tutustumiskäynti siivousﬁrma SOL:ssa

Tullintorilla.

. Tutustuminen ompelukoneen käytön perusteisiin
Sampolan käsityöluokassa.

. Elämää Suomessa miehenä ja maahanmuuttajana,
suomalainen tapakulttuuri. ”Miten lähestyä suomalaista naista?” Vierailevana kouluttajana Angie Pohja
SPR:n Kotopolku-projektista.

. Miesryhmän kotisivujen suunnittelua, sisällön
miettimistä ja lisäämistä sivuille. Sivujen laittaminen
nettiin. Sampolan tietokoneluokka.
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. Vierailu: Luontoretki Niihaman majalle. Ohjelmassa
hiihtämistä, makkaranpaistoa, lumikenkävaellusta ja
suomalaiseen luontoon tutustumista eräopas Harri
Viitasen opastuksella.

. Vierailu: Global Villagen järjestämä ”Työnhaku Suomessa” info-tilaisuuteen pääkirjasto Metsossa.

. Puutöitä Sampolan puutyöluokassa.
. Jatkoimme miesryhmän nettisivujen kanssa työskentelyä. Sampolan tietokoneluokka.

. Palautekeskustelu ja haastattelu Tampereen kaupungin verkkosivuille. Jatkoimme vielä miesryhmän
nettisivujen työstämistä. Sampolan tietokoneluokka.

. Loppujuhla! Kävimme yhdessä katsomassa elokuvan
”The Last King of Scotland” (Idi Aminin elämäkertaelokuva) ja sen jälkeen herkuttelemassa kahvilassa.

Ryhmän ohjelman kehitys

Alkuperäisestä suunnitelmasta jäivät pois vierailu

Alun perin ryhmän ohjelmaa kehiteltiin työväenopis-

jääkiekko-otteluun, arjen

tojen aiempien turvapaikanhakijanaisten ryhmistä

taidot (hygienia, saunomi-

saatujen kokemusten perusteella. Ryhmän vetäjänä

nen, vaatteet, taloudellinen

toin ohjelmaan miesnäkökulmaa, omia ajatuksiani ja

ostoskulttuuri), uskonnol-

ideoitani.

lisuus Suomessa ja kirkkovierailu sekä ruuanlaittoa ja

Ryhmän loppuajan ohjelma muokattiin uusiksi ”krii-

itse toteutettavaa kulttuuri-

sipalaverissa” työväenopistolla 1. maaliskuuta sen

ohjelmaa sisältävä kurssin

jälkeen, kun apuohjaaja Mohamed Barkhadle välitti

lopetusjuhla.

työpaikkavierailun jälkeen vetäjälle tiedon useiden
Näiden tilalle kehitellyt ideat olivat kurssille toteutetta-

puutteesta ryhmän tulevaa ohjelmaa kohtaan. Koko-

vat kotisivut ja niiden sisällön ideointi, ulkomaalaisten

ukseen osallistuivat lisäkseni työväenopiston koulutus-

työnhakuinfoon osallistuminen ja tutustuminen puu-

suunnittelijat Anne Kilponen ja Sirkka-Liisa Häyrynen

töihin. Loppujuhla korvattiin elokuvissa ja kahvilassa

”We are the Pohjolankatu Boys!”

sekä Mohamed Barkhadle.

käynnillä. Osittain suunitelma muuttui myös muista

-sivuston sisällöt:

syistä, esimerkiksi joidenkin vierailujen järjestäminen
Erityistä tyytymättömyyttä ryhmässä aiheutti seuraa-

(mm. KELA) ei onnistunut. Ryhmän ohjelma eli lähes

vaksi kerraksi sovittu ompelukerta. Se oli ohjelmassa

loppuun asti. Tässä tilanteessa vastaanottokeskuksen

mukana siksi, että oletimme ohjelmaa suunnitelles-

tiedotustyö ryhmän jäsenille oli erityisen arvokasta.

samme, että ryhmässä tulisi olemaan vahva afganistanilaisedustus, joka oli kiinnostunut tästä aiheesta. Näin
ei sitten käynytkään, ja kokonaan somalimiehistä tässä

Miesryhmän kotisivut

vaiheessa muodostunut ryhmä piti ajatusta ompelusta
ja vaatteiden korjaamisesta itselleen vieraana. Ompelu-

Yksi ajatuksista, joka kurssiohjelmaa uudestaan

kertaa ei peruttu. Siihen saapui kaksi ryhmäläistä, jotka

ideoitaessa syntyi, oli ryhmän omien Internet-sivujen

olivat sitten lopulta todella innostuneita aiheesta!

toteuttaminen. Ajatus oli luonteva siinäkin suhteessa,
että olen toiselta ammatiltani www-suunnittelija, ja
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We are the Pohjolankatu Boys

ryhmäläisten tyytymättömyydestä ja kiinnostuksen

-sivusto osoitteessa:

www.web-design.ﬁ/pohjolankatuboys

. Etusivu (ryhmän ohjelma ja lyhyt esittely)
. Members (ryhmässä käyneiden etunimet ja
halukkaiden valokuvat)

. Photos (kuvia ryhmän toiminnasta)
. My Story (halukkaiden ryhmän jäsenten omasta elämästään
kirjoittamia lyhyitä kertomuksia)

. My Music (linkkejä ryhmäläisten suosikkiartistien kotisivuille
ja nettivideoihin)

. My Links (ryhmäläisten suosikkilinkkejä)
. Poems (ryhmään kuuluneen irakilaismiehen kurdinkielisiä runoja)
119
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Sivujen tyyliksi valitsin nuorekkaan ja näyttävän ”hip-

nen kaikkien nähtäväksi oli kaikesta päätellen hänelle

hop tyylin”.

äärimmäisen tärkeä ja innostava asia.

Ryhmän omat kotisivut toteuttivat mielestäni hyvin

Miesryhmän nettisivut ovat saaneet erittäin hyvää ja

ryhmän järjestäneen projektin nimeä (Becoming

innostunuttakin palautetta, paitsi ryhmän jäseniltä

More Visible) ja palvelivat myös hyvin ryhmän

myös ryhmän järjestämiseen osallistuneilta yhteis-

voimaannuttavia päämääriä. Sivujen teon prosessi

työtahoilta. Nettisivujen kautta myös Tampereen kau-

sekä oman näköisen sisällön ja oman kuvan lisääminen

pungin verkkotoimittaja sai tietää ryhmästämme ja

sivuille tuntuivat innostavan ryhmän jäseniä. Myös

tuli haastattelemaan meitä kaupungin verkkosivuille

mahdollisuus lähettää linkki sähköpostilla ystäville ja

tulevaan artikkeliin.

sukulaisille maailmalla herätti innostusta.
Erityisen hyvin ryhmän voimaantumisen ja näkyväksi

Oma roolini ryhmän vetäjänä

tulemisen päämäärää kotisivut mitä ilmeisimmin

Miesryhmän kotisivuja tekemässä Omar
Abdirrahman ja Maxamed Jeylani Ali.
Kuva: Simo Ollila

toteuttivat ryhmässä olleelle Irakin kurdille, jonka

En ollut aikaisemmin työskennellyt maahanmuutta-

runoja julkaistiin sivuilla. Omien runojen julkaisemi-

jien, saati turvapaikanhakijoiden kanssa, joten roolini

Otteita ”My Story” -sivulla julkaistuista miesten kertomuksista:
“My name is Omar, I was born in somaaliya long time ago...! I came to ﬁnland 2005, I

apuohjaajakin oli aikaisemmin vetänyt turvapaikan-

laisia sisältöjä. Tämä ei kuitenkaan täysin toteutunut,

have been living many different places in ﬁnland like Helsinki, Kajaani and Tampere,

hakijoiden ATK-kurssia. Etua oli myös siitä, että olin

sillä ryhmältä ei varsinaisesti syntynyt ideoita sivuston

that is where I live now. I like watching football games and playin it sometimes. And I

käyttänyt Sampolan tietokoneluokkaa aikaisemmin

sisällöiksi. Ryhmä kuitenkin omalla panoksellaan to-

like also learning new languages.”

erään toisen koulutuksen yhteydessä.
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teutti ehdotuksiani, tuottaen sivuille omannäköistään
sisältöä muun muassa kirjoittamalla tarinan omasta

“I am Ali and my nickname is master boocame. I live in ﬁnland I was born in somaliya.

Alkuperäinen idea oli, että luomaani valmiiseen sivu-

elämästään. Sivusto toteutettiin englanninkielisenä, ja

I am interested in studying, games, football and many more. If you want contact this

pohjaan lisäillään ryhmän kanssa yhdessä ideoituja eri-

niiden otsikoksi tuli ”We are the Pohjolankatu Boys!”

group, contact me by email.”
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ryhmänvetäjänä muotoutui paljolti ryhmän edetessä.

tietysti myös keskustelujen

apuohjaajan merkitystä ryhmälle ei voi yliarvioida.

Halusin luoda ryhmään tasa-arvoisen ja luottamuksel-

vetäjänä ja rohkaisijana sekä

Ilman hänen työpanostaan ryhmällä tuskin olisi juuri

lisen ilmapiirin, ja käsittääkseni siinä onnistuinkin.

tiedottajana ryhmään päin.

ollut – syistä, joita selvitin tämän raportin toisessa

Yksi hiukan ikävämpi rooli oli

luvussa kohdassa ”Aktivoinnin ongelmia” – jatkami-

Monien ryhmäläisten elämäntilanne oli hyvin vaikea,

olla aikataulujen vartijana; siis

sen edellytyksiä, syistä, jotka haittasivat ryhmäläisten

ja monilla oli tästä johtuvia ongelmia. Olin tietoinen

olla jatkuvasti hoputtamassa

aktiivisuutta.

tästä alusta asti. Vaikka nämä vaikeudet tulivatkin

aikakäsitykseltään huomat-

usein esiin keskusteluissa, en silti halunnut ilmapii-

tavan erilaisia ja kroonisesti

Eräs hänen tärkeimmistä rooleistaan etenkin ryhmän

ristä ja työskentelystä pelkästään ongelmakeskeistä.

myöhässä olevia ryhmäläisiä

kokoontumisten alkupuolella oli hakea ryhmän jäse-

Tässä asiassa oli huumori suureksi avuksi, ja sitä vil-

;).

niä vastaanottokeskuksesta ja tuoda heidät mukanaan

jeltiinkin kosolti ryhmän työskentelyssä ja yhdessä-

ryhmän tapaamisiin. Myös somalinkielen tulkkina

olossa. Myös ryhmän ohjelmaa suunnitellessamme

Olin aktiivisesti yhteydessä

toimiminen oli erittäin olennainen rooli. Monet ryh-

otimme huomioon puhtaan hauskan yhdessäolon

ryhmän etenemisestä kaikkiin

män aktiiveista osasivat kyllä englantia, mutta monien

tarpeellisuuden.

yhteistyötahoihin. Prosessoin

kielitaito osoittautui ajan kuluessa aika viitteelliseksi.

my ö s y h d e s s ä ap u o h j aaj an
Toivoin, että ryhmäläiset voisivat ottaa mahdolli-

kanssa ryhmän etenemistä ja

Mohamed toimi myös arvokkaana tiedon välittäjä

simman paljon omaa vastuuta siitä, millaiseksi ryh-

tilannetta.

miesryhmän jäsenten ja järjestäjien välillä. Hänen

mä kokemuksena muodostuu. Tämä toteutui kuiten-

välittämänsä tieto kurssilaisten tyytymättömyydestä

kin vain jossain määrin, ryhmän hajanaisuuden ja
monien miesten satunnaisen osallistumisen vuoksi.

ja kiinnostuksen puutteesta ryhmän tulevaa ohjelmaa
Apuohjaajan rooli

taan ryhmän loppuajan ohjelmaa. Tästä ohjelman

Tämä kehitys oli kuitenkin hyvässä vauhdissa, kun
ryhmä loppui. Siksipä lisää aikaa ryhmän työskente-

Ryhmän kolmannesta kokoon-

uudelleen arvioinnista sai alkunsa muun muassa idea

lylle olisi tarvittu, kun ryhmä aivan loppuvaiheessa

tumiskerrasta alkaen saatiin

ryhmän omista nettisivuista.

vihdoin alkoi toimia. Sopiva lisäaika olisi voinut olla

apuohjaajaksi somalialaissyntyinen Suomen kansalainen Moha-

Se, että ryhmän apuohjaajana ja aktivoijana toimi

med Barkhadle. Hänet pyydettiin

syntyperältään somali saattoi vaikuttaa siihen, että

Rooliini kuului myös paljon ryhmän perustoimintojen

mukaan osallistujien puutteessa

loppua kohti ryhmä muodostui pelkästään somaleis-

organisointia ja ideointia, yhteydenottoja vierailu-

peruutetun toisen ryhmäkerran jäl-

ta. Tosin alusta asti heitä oli ryhmässä ylivoimainen

kohteisiin, aikataulujen laadintaa ja muuta. Toimin

keen. Turvapaikanhakijataustaisen

enemmistö.

arviolta kuukausi tai puolitoista.
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kohtaan sai ryhmän järjestäjät miettimään uudes-
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Palautetta ja arviointia

Palautelomakkeen kysymykset

Mikä ei ryhmässä mielestäsi toiminut?

Miesten ryhmän suunnittelun haasteista

vierailu siivousﬁrma SOL:iin,
Voittona monien ryhmäläisten kohdalla saattoi pitää

1. Mikä oli miesten ryhmässä mielestäsi parasta?

pelkästään jo sitä, että ryhmän aktiviteetit tarjosivat

2. Mikä ei ryhmässä mielestäsi toiminut?

syyn lähteä ulos omasta huoneesta. Ensimmäisellä

3. Mikä ryhmän tapaamisista oli sinulle

tapaamiskerralla eräs ryhmäläinen kertoi, kuinka hän

tärkein/antoisin?

ei sieltä kuitenkaan töitä saa.

Kurssin suunnittelu osoittautui odotettua haastavammaksi ja alkuperäistä suunnitelmaa jouduttiin

Mikä oli ryhmässä hauskinta?

muokkaamaan moneen otteeseen. Tämän kaltaisten

puutyöt,

ryhmien suunnittelussa voi aiheuttaa ongelmia se, että

oli käymässä nyt ensimmäistä kertaa kuukauteen vas-

4. Mikä oli ryhmässä hauskinta?

Angie Pohjan pitämä koulutus suomalaisesta

aina etukäteen ei voi tietää ryhmän koostumusta: kan-

taanottokeskusten ulkopuolella.

5. Mitä ajattelet ryhmän kotisivuista

tapakulttuurista,

salaisuuksia, kielitaitoa, koulutustasoa, erityistarpeita,

puutyöt, kirjastovierailu,

ryhmän homogeenisyyttä tai heterogeenisyyttä.

(www.web-design.ﬁ/pohjolankatuboys)?
6. Vaikuttiko ryhmä näkemyksiisi
Palautelomake

On mielenkiintoinen miettimisen aihe, kuinka paljon

mahdollisuuksistasi ja elämästä Suomessa?
7. Minkä yleisarvosanan antaisin ryhmälle

Toiseksi viimeisellä kerralla keräsin ryhmäläisiltä kir-

se että sai erilaisia kokemuksia.

asteikolla 4–10?

jallisen ja suullisen palautteen ryhmän työskentelystä.

Mitä ajattelet ryhmän kotisivuista

ryhmälle voi antaa/jättää vastuuta ryhmän toiminnan

(www.web-design.ﬁ/pohjolankatuboys)?

suunnittelusta. Esimerkkinä tästä voisi ottaa vaikka ko-

hyvä juttu!

koontumisten kellonajasta sopimisen; suuresta osasta

hyvät, hyvät.

ryhmäläisiä voisi olla varmasti mukavaa, että kokoon-

Palautteen antoi viisi kurssilaista. Läsnä oli ryhmän

Koska kirjalliset palautteet annettiin somaliksi, nämä

loppuaikojen aktiiviryhmä kokonaisuudessaan ja ryh-

vastaukset perustuvat palautekaavakkeen täyttämisen

män alkuaikojen aktiiviryhmään kuulunut mies.

jälkeen käytyyn keskusteluun, jonka merkitsin muis-

Vaikuttiko ryhmä näkemyksiisi

kokoontumisaika saattaakin aiheuttaa vaikeuksia, se

tiin. Kaikki eivät aina vastanneet kaikkiin kysymyksiin.

mahdollisuuksistasi ja elämästä Suomessa?

kuitenkin tukee elämänrytmin normalisoitumista ja

Tekemäni kirjallisen palautelomakkeen kysymykset

Kysymykseen siitä, mikä tapaamisista oli tärkein tai

Kyllä, olen oppinut nousemaan ylös ajoissa! (x 2),

yövalvomisesta eroon pääsyä. Tämä taas varmasti aut-

olivat kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja soma-

antoisin, vastauksia ei saatu lainkaan (kysymys 3).

kaikesta voi yrittää oppia,

taa uuteen asuinpaikkaan kotoutumista.

liksi. Ryhmäläiset kirjoittivat vastauksensa somaliksi.

nuttaisiin myöhemmin iltapäivällä. Vaikka aikaisempi

ei mitään vaikutusta,
kyllä vaikutusta oli.

Tasapaino ryhmän tarpeiden kuuntelemisen ja järjes-

ompelukerta, luontoretki ja puutyöt,

Minkä yleisarvosanan antaisin ryhmälle

varmastikin löydettävissä. Hyvä idea tämän kaltaisilla

kotisivut ja puutyöt,

asteikolla 4–10?

kurssilla voisi olla vaihtoehtoiset sisältömoduulit, joita

kirjastovierailu, luontoretki.

8, 10, 8, 10, 7

voisi soveltaa ryhmän tarpeita kuunnellen, kuitenkin

Mikä oli miesten ryhmässä

täjien määrittelemien kurssin tavoitteiden välillä on

mielestäsi parasta?

ryhmän perustarkoitusta unohtamatta. Joka tapauksessa kannattaisi tämänkaltaisten ryhmien kohdalla
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luopua suunnittelusta, joka ei jätä sijaa improvisoin-

minulle Mogadishussa sijaitsevan kotitalonsa kuvan

nille ja syntyneen ryhmän tarpeiden kuuntelemiselle.

Google Earth -ohjelmalla.

Hyvä idea voisi olla jättää muutaman ensimmäisen ko-

Parhaiten tälle vetämälleni turvapaikanhakijamies-

koontumiskerran jälkeiset tarkemmat suunnitelmat

tenryhmälle tuntuivat toimivan – palautteestakin

avoimiksi ja ainakin yrittää kurssin sisällön suunnitte-

päätellen – toiminnalliset, elämykselliset ja työn saan-

lua tai erilaisista vaihtoehdoista valitsemista yhdessä

tiin liittyvät aiheet.

ryhmäläisten kanssa. Aina tämä ei ehkä onnistu.
Tämä varmasti tukisi ryhmän toiminnalle asetettuja

Tietotekniikan ja Internetissä julkaistavien kotisivu-

voimaannuttavia tavoitteita.

jen ympärille rakennettava turvapaikanhakijamiesten
ryhmä on mielestäni varteenotettava vaihtoehto toiminnan malliksi. Kyseisen kaltaisesta digitaalisesta

Turvapaikanhakijamiesten

voimauttamisesta on tämänkin ryhmän kohdalla

ryhmän erityispiirteitä

erittäin hyviä kokemuksia. Itseilmaisun kanavan löytäminen laajemminkin ja kanavan tarjoaminen sille

Verrattuna turvapaikanhakijanaisten tilanteeseen,

avaisi varmasti monia erilaisia näkökulmia turvapai-

vastaavassa asemassa olevien miesten tilanne vai-

kanhakijamiesten ryhmien ideointiin.

kuttaa erilaiselta sikäli, että miesten elämänpiiri ja
liikkuma-ala tuntuvat olevan ainakin jossain määrin

Ryhmään osallistuminen oli haasteellisista lähtökoh-

laajemmat. Kulttuurisista syistä johtuen heidän on

distaan johtuen aika hajanaista pienehköjä aktiivi-

kenties näissä uusissakin olosuhteissa helpompi olla

ryhmiä lukuun ottamatta, ja ryhmäytyminen oli siksi

aktiivisia oman elämänsä toimijoita.

hidasta. Ryhmän loppua kohti tultaessa se alkoi kui-

Luontoretki Niihaman majalle. Eräopas Harri
Viitanen demonstroi jäniksen hyppytekniikkaa.
Kuva: Hilma Bukareva

tenkin kiinteytyä, vakiintua ja aktivoitua. Tärkeä tekijä
Monien ryhmääni osallistuneiden miesten sosiaaliset

tässä kehityksessä oli se, että tieto ryhmän toiminnasta

verkostot olivat laajat He liikkuivat kaupungilla ja

ja siihen liittyvistä hyvistä kokemuksista alkoi levitä

olivat tekemisissä vastaanottokeskuksen ulkopuolella

Juuri tämän kohderyhmän motivointi ryhmätoimin-

yleispätevää ratkaisua. Kokemuksestani päätellen se

suusta suuhun vastaanottokeskuksessa asuneiden

taan tilanteessa, jossa voi tulla karkotetuksi maasta

on kuitenkin mahdollista. Tätä mahdollisuutta kan-

asuvien maanmiestensä kanssa. Heillä oli lähes kaikil-

miesten keskuudessa. Ryhmä olisi voinut mielestäni

tuntemattomiin olosuhteisiin vaikka seuraavana

nattaisi ehdottomasti tarjota muillekin turvapaikan-

la kännykkä, sähköposti ja vähintäänkin jonkinlaiset

olla kestoltaan pidempikin kuin kuusi viikkoa.

päivänä, ei varmasti ole helpoimpia tehtäviä. Tähän

hakijamiehille.

Internetin käytön perustaidot – eräs heistä näytti
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minullakaan ei ole kokemukseni perusteella tarjota
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Miesten vertaisryhmät

Monista vaikeuksistaan huolimatta tämä ryhmä to-

”Meillä ei ole mitään, mutta olemme

”Meillä ei ole mitään,

teutti mielestäni tavoitteensa tarjoten kohderyhmäl-

iloisia, hymyilemme aina.

mutta olemme iloisia,

leen voimautumista tukevia aktivoivia kokemuksia ja

Suomalaisilla on kaikki, mutta te ette

tietoja sekä uusia näkökulmia Suomessa elämiseen.

koskaan hymyile.”

hymyilemme aina.
Suomalaisilla on kaikki,
mutta te ette koskaan hymyile.”

Oma prosessini ryhmän vetäjänä

Kävellessäni kotiin ryhmän viimeisestä tapaamisesta,
vannoin mielessäni, etten koskaan enää valittaisi

Suostuessani ottamaan tämän minulle tarjotun työ-

turhista.

tehtävän pidin sitä haasteellisena ja joustavuutta vaativana. Sitä se olikin, mutta ehkä hiukan enemmän ja

Teksti: Simo Ollila

toisilla tavoin kuin osasin aavistaakaan…
Minut yllätti se, miten suuren vaikutuksen maailmankuvaani tämän ryhmän kanssa työskentely teki.

Kiitokset:

Se sai minut katselemaan aivan uusin silmin kotimaatani ja maailmaa. Lehdestä lukemani uutiset taisteluista saivat aivan uutta ja elävämpää merkitystä,

Haluan kiittää kaikkia BMV-projektin miestenryh-

Kiitokset myös aikaisemmin Becoming More Visible

män järjestämiseen kanssani osallistuneita henkilöitä:

-projektissa naisten ryhmää vetäneelle Kristiina

ja eduskuntavaalienkin seuraaminen tuntui hiukan

Anne Kilposta ja Sirkka-Liisa Häyrystä Tampereen

Teissille hänen arvokkaista neuvoistaan, SPR:n Ko-

erilaiselta kuin aikaisemmin, etenkin jos niitä ver-

työväenopistosta, Aleksanteri Kiviluotoa ja Teija Eno-

topolku-projektissa työskentelevälle Angie Pohjalle

tasi sotaherrojen ja klaanipäälliköiden tarjoamaan

rantaa Becoming More Visible -projektista

vierailusta kouluttajana sekä eräopas Harri Viitaselle

sekä Timo Karppista ja Mia Vaelmaa Tampereen vas-

asiantuntevasta opastuksesta ryhmän luontoretkellä.

vaihtoehtoon.

taanottokeskuksesta.
Minuun jättivät jäljen nämä miehet, jotka valtaisista
vaikeuksistaan ja epävarmasta elämäntilanteestaan

Erityiskiitos Mohamed Barkhadlelle. Ilman hänen

huolimatta jaksoivat olla ystävällisiä toisilleen ja

asiantuntemustaan, kielitaitoaan ja sosiaalisia suh-

minulle. Erään ryhmäläisen sanoin:

teitaan ryhmän loppuun vieminen olisi tuskin ollut
mahdollista.
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Voimautumista
tuetaan monissa yhteyksissä
Becoming More Visible -hanke on tehnyt yhteistyötä
kansainvälisessä ASAP (Asylum Seekers’ Active Partnership)
-kumppanuudessa. Seuraavassa on perustietoja
ASAP-yhteistyöhön osallistuneiden maiden turvapaikanhakijatilanteesta ja turvapaikanhakijoiden kohtelusta sekä
työmuodoista, joissa turvapaikanhakijoita kohdataan.
ASAP-yhteistyöhön ovat osallistuneet Itävalta, Suomi,
Italia, Liettua, Puola ja Skotlanti.

Fatemeh Bahador.
Kuva: Rita Lukkarinen
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Missä
voimautumista
voi tukea?

Vastaanottokeskus
yhteistyöverkoston osana
Suomessa

tiilityöpajoja, opintokäyntejä, retkiä sekä liikuntaa ja
pelejä. Työtoiminta voi olla vastaanottokeskuksessa
esimerkiksi siivousta, taloustöitä, korjaus- tai ylläpitotöitä tai työtä keskuksen ulkopuolella. Turvapaikan-

Suomessa on vuonna 2007 kolmetoista vas-

hakijat voivat tehdä työtä, kunhan kolme kuukautta

taanottokeskusta, joissa turvapaikanhakijat

turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut.

asuvat joko yhdessä keskuksessa tai hajau-

Turvapaikanhakijoiden voimautumista
voi tukea kaikissa yhteyksissä, joissa
heitä tavataan. Becoming More Visible
-hankkeen kehittämiskumppaneina on
toiminut neljä vastaanottokeskusta
ja Kansalais- ja työväenopistojen
liitto. Yhteistyökumppaneina ovat
olleet kansalais- ja työväenopistot,
kansalaisjärjestöt ja muut oppilaitokset.
ASAP (Asylum Seekers’ Active Partnership)
-kumppanuuden kansainväliset jäsenet edustavat
sosiaalityön, koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen
moninaisia toimintamuotoja. Seuraavassa
on perustietoa siitä, miten kumppanuuden eri
toimintamuodoissa voidaan toimia turvapaikanhakijan
aktiivisuuden, toimintakyvyn ja voimautumisen
tukemiseksi.
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tetusti kaupungin asunnoissa. Yksityisma-

Vastaanottokeskuksilla on paikalliset yhteistyöverkos-

joituksessa asuvat turvapaikanhakijat ovat

tonsa, joissa toimivat kuntien ja kaupunkien palvelut,

järjestäneet asumisensa itse mutta ovat jon-

oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt yhdessä järjestävät

kin vastaanottokeskuksen kirjoilla. Keskuk-

tukipalveluita turvapaikanhakijoille. Tärkeimpiin yh-

sen asiakkaina ollessaan turvapaikanhaki-

teistyökumppaneihin kuuluvat Pakolaisapu ry. ja Pa-

jat saavat 80 prosenttia toimeentulotuesta,

kolaisneuvonta.

josta osa on sidottu työ- ja opintotoimintaan.
Vastaanottokeskus järjestää kieliopintoja,
vapaa-ajan toimintaa ja vaihtelevasti työtoi-

Kansalaisopistot tarjoavat aktivoivia opintoja

mintaa keskuksessa ja sen ulkopuolella. Keskus tukee lasten koulunkäynnin järjestämi-

Kansalais- ja työväenopistot ovat tulleet vastaanotto-

sessä ja antaa tukea perheille, antaa tietoa ja

keskusten yhteistyökumppaneiksi Becoming Visible

neuvoo suomalaista yhteiskuntaa koskevissa

- ja Becoming More Visible -hankkeissa.

asioissa ja ohjaa tarvittaviin lisäpalveluihin.
Kansalais-

ja

työväenopistot

eli

kansalaisopis-

Työ- ja opintotoiminnan tarkoituksena on osin antaa

tot ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoa-

osa vastuu asumisjärjestelyistä vastaanottokeskuksen

via oppilaitoksia, joissa voi opiskella mm. vierai-

asukkaille ja osin kannustaa aktiiviseen toimintaan

ta

niin omassa asuinympäristössä kuin keskuksen ulko-

tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita ja liikun-

puolellakin. Suomea ja/tai ruotsia sekä vaihtelevasti

taa. Iltaisin ja kerran viikossa opiskelun rinnalla

englantia voi opiskella vastaanottokeskuksessa. Li-

järjestetään intensiivikursseja, viikonloppukursseja,

säksi jotkin keskuksista järjestävät puutyö- ja teks-

monimuoto-opetusta sekä verkkokursseja. Kansa-

kieliä,

musiikkia,

taideaineita,

tekstiilitöitä,
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laisopistot tarjoavat myös perusopetuksen ja luki-

jestää opetusta lähes 800 000 opiskelijalle melkein

on oppiaineita, taiteen perusopetusta, ammatillista

kaikissa Suomen kunnissa. Kansalaisopiston omis-

lisäkoulutusta sekä avoimen yliopiston opetusta.

tajana onkin usein kunta, mutta on myös yksityisiä
kansalaisopistoja.

Vapaan sivistystyön lain mukaan kansalaisopistojen
erityistehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin
sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vuosittain noin 250 kansalaisopistoa jär-

Uusien ryhmien saaminen mukaan opistojen toimintaan on tärkeä haaste.
Aliedustettuja ryhmiä opistoissa ovat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden
ohella myös suomalaiset miehet.
Kansalaisopistot voivat tarjota turvapaikanhakijoille ja
muillekin erityisryhmille sopivia opintoja, koska:

.Opinto-ohjelma on joustava, ja opintoja
voidaan räätälöidä kullekin ryhmälle sopiviksi.

.Opistoja on kattavasti ympäri maan, ja opetusta
järjestetään useissa eri pisteissä lähellä ihmisiä.

.Opettajiksi ja apuopettajiksi voidaan palkata
myös maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Opistot ovat perinteisesti
monikulttuurisia.
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Lähde: www.ktol.ﬁ
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Itävallassa asutaan asuntoloissa
Itävallassa on kolme transit-keskusta, joissa turvapaikanhakijat asuvat vain kolmisen viikkoa.
Traiskirchenin, Thalhamin ja Wienin lentoaseman
keskuksista siirrytään alkuvaiheen tutkinnan jälkeen asumaan asuntoloihin eri puolille Itävaltaa.
Monet asuntolat sijaitsevat syrjäisissä kylissä maaseudulla,
toiset kaupungeissa. Useimpia asuntoloita pitävät yllä kirkolliset järjestöt Caritas ja Diakonie. Turvapaikanhakijoita
majoitetaan myös yksityisten vierasmajoihin. Kaikissa asumismuodoissa turvapaikanhakijat saavat joko ateriat tai vas-

Liettuassa tavoitellaan
kotoutumista

taavan ruokarahan, pääsyn terveydenhoitoon, taskurahaa ja
neuvontaa.

Kotoutumiseen valmistautuminen alkaa Liettuassa jo vastaanottokeskuksen

Alueelliset neuvojat auttavat palveluihin pääsyssä, lasten

asiakkuuden aikana. Jos turvapaikan-

koulunkäynnin ja aikuisten kieliopintojen järjestämisessä

hakija pääsee valmistautumisvaiheis-

sekä asioinnissa viranomaisten kanssa.

ta varsinaiseen kotoutumiseen, hän on
jo hyvässä vauhdissa oman elämänsä

Sosiaalisen avun keskukset, kuten Omega-terveydenhoi-

rakentamisessa.

tokeskus, ovat tärkeitä tuen tarjoajia. Keskukset järjestävät
terveydenhoitoa ja psykososiaalista tukea siellä, missä turva-

Kotoutumiseen valmistautumisen ensimmäi-

paikanhakijat asuvat. Apua tarjotaan lainopillisista asioista

nen vaihe Pabraden reksiteröintikeskuksessa

aina psykoterapiaan tai traumojen käsittelyyn.

voi kestää kuusi kuukautta. Maahanmuuttoviranomaiset käsittelevät sinä aikana turva-
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Turvapaikanhakijoita ei velvoiteta osallistumaan mihinkään

paikkahakemuksen kelpoisuutta, ja hakija saa

toimintaan. Kaikkeen tukevaan ja aktivoivaan toimintaan

vain välttämättömimmät: ateriat, asunnon ja

saa osallistua vapaaehtoisesti. Useimmat kokevat toimin-

peruspalvelut. Vaikka turvallisuus ja perus-

taan osallistumisen mielekkääksi. Työn tekemistä laki ei tur-

palvelut ovat taatut, Pabraden militaristinen

vapaikanhakijoille salli lukuun ottamatta tilapäisiä kausitöi-

ympäristö ei saa turvapaikanhakijoita tunte-

tä tai töitä asuntoloiden ylläpidossa.

maan oloansa kotoisaksi.

”Kaikki turvapaikanhakijat viedään

Vuodesta 2005 on ollut saatavana myös psykologin

ensin Pabradeen. Siellä voi joutua

palveluja.

olemaan puoli vuotta. Työntekijät
käyttävät univormuja. En pidä siitä.

”Ruklassa meitä kohdeltiin hyvin.

Pelkään kaikkea, mikä muistuttaa

Silloin siellä oli psykologi, mutta ei

sodasta... Tämän vaiheen jälkeen

ollut mitään projektia, jonka avulla

pääsee rakentamaan elämää jossain

turvapaikanhakijat olisivat saaneet

päin Liettuaa.”

psykologin palveluja.”

[tšetšenialainen nainen, 47 vuotta]

[tšetšenialainen nainen, 47 vuotta]

Pabradessa neuvotaan, mitä mahdollisuuksia Liet-

Kotoutuminen: Turvapaikan tai muun oleskelulu-

tuassa tulevaisuudessa voi olla.

van saaneet saavat tukea kotoutumiseensa Liettuassa asumistuen, toimeentulotuen ja koulutuksen

Toinen vaihe alkaa Ruklan vastaanottokeskuksessa,

muodossa. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten

ja sekin voi kestää puoli vuotta. Turvapaikanhakija

tukemisessa kansalaisjärjestöillä on merkittävä

saa asunnon lisäksi noin 50 euron kuukausittaisen

osa. Liettuassa toimivat muun muassa Caritas,

toimeentulotuen ja perusterveydenhuollon palve-

Punainen risti, Naisten työllistymistä tukeva info-

lut. Lisäksi saatavilla on lainopillista neuvontaa ja

keskus ja Eupro.

työllistymiseen ohjausta sekä opintoja Liettuan historiasta ja kielestä noin 190 tunnin verran.
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Kansalaisjärjestöt tukevat
vastaanottokeskusten työtä Puolassa

Kansalaisjärjestöt
turvapaikanhakijan
tukiverkostona Skotlannissa

Puolassa on 18 vastaanottokeskusta turvapaikanhakijoille. Keskuksista kolme on Varsovassa. Joulukuussa 2006 keskuksissa asui 3547 turvapaikanhakijaa. Henkilökunnalle kuluu sekä hallinnon että turvapaikanhakijoiden neuvonnan tehtävät, jotka saattavat olla ristiriitaisiakin.

Skotlannissa ei ole lainkaan vastaanottokeskuksia. Turvapaikanhakijat asuvat kaupungin, yksityisten ja järjestöjen tarjoamissa
asunnoissa. Skotlannissa on yksi säilöönotto-

Tärkeimmät vastaanottokeskuksissa asuville palveluja tuottavat kansalaisjärjestöt Puolassa ovat:

. International Organization for Migration IOM
. UNHCR
. Regional Family Support Centre
. Polish Humanitarian Organization PAH
. Caritas of Warsaw Archdiocese
. Caritas of Lublin Archdiocese
. Caritas of Bialystok Archdiocese
. Human Rights Helsinki Foundation
. One World Association
. Polish Red Cross
. Association of Legal Intervention
. Muslim Union
. Legal Clinic of Warsaw University

keskus.
Päiväkeskukset turvapaikanhakijoille ovat useimmiten kirkollisten ja muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen
ylläpitämiä. Päiväkeskus tarjoaa tapaamispaikan ja
usein lastenhoitomahdollisuuden, joskus myös kieliopintoja ja esimerkiksi ompelukursseja. Päiväkeskukset ovat tärkeitä tiedonvälityspaikkoja, joiden kautta
turvapaikanhakijat löytävät saatavilla oleviin palveluihin: naisten ryhmiin, ystäväpalveluun, vapaaehtoistyönä tarjottavaan tukeen ja kulttuuripalveluihin.
Glasgow’ssa toimii vankka verkosto järjestöjä, jotka
tarjoavat lainopillista neuvontaa ja terveydenhoito- ja
sosiaalipalveluja. Monissa järjestöissä turvapaikanhakijat itse toimivat myös palveluiden tuottajina – näistä
esimerkkeinä Citizens Advice Bureau, Gorbals Initiative Peer Advocacy Project ja British Red Cross’ Orien-

Järjestöt tarjoavat lainopillista apua, mielenterveysneuvontaa, sosiaalista tukea, integroitumista tukevaa toimintaa ja apua vapaaehtoisessa lähtömaahan palaamisessa lähinnä ERF- ja Equal-ohjelmien rahoituksella.
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tation Service.
Lisätietoja:
Asylum Matters for Scotland Conference Report
www.ATLAS-scotland.co.uk
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si ja sen jälkeen Caritas-järjestön tai yksityisten ylläpi-

Turvapaikanhakijat
ASAP-maissa

a) Hakemus

Itävalta
Käsiteltäviksi otetuista hakemuksista 45 % sai posi-

Vuonna 2005 hakemusten määrä väheni 8,82 prosentilla, ja niitä jätettiin yhteensä 22 461. Sama suuntaus
tulee jatkumaan, koska turvapaikkalainsäädäntöä on
kiristetty.

Lähde: http://www.asyl.at/fakten_8/stat_2006_01.htm
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tiivisen vastauksen. Keskimäärin 25 % kaikista hakemuksista hyväksytään.
Lähde: http://www.asyl.at/fakten_8/stat_2006_01.htm
Taloudellinen ja muu tuki
Turvapaikanhakijat saavat tukina ja avustuksina asu-

Eniten hakemuksia tuli seuraavista maista

misen, ruokaa, taskurahaa (40 euroa, vain järjestetys-

lähteneiltä:

Serbia
Venäjän federaatio
Intia
Moldova
Turkki
Georgia
Afganistan
Nigeria
Mongolia
Bangladesh

Terveydenhoitopalvelut

Hakijan on ilmaistava tahtonsa hakea turvapaikkaa

Turvapaikanhakijat kuuluvat saman julkisen sairaus-

poliisiviranomaisille. Tämän jälkeen hakija viedään

vakuutuksen (joko liittovaltion tai osavaltion) piiriin

vastaanottokeskukseen, ja hän voi hakea turvapaik-

kuin Itävallan kansalaisetkin. Sellaiset välttämättömät

kaa.

hoidot ja tutkimukset, joita julkinen sairausvakuutus

Turvapaikkahakemusten määrä

Maa:

Itävallan turvapaikanhakuprosessi

tämiin asuntoloihin.

sä majoituksessa), sairausvakuutuksen ja hoitokulujen
Hakemuksia v. 2005
4403.
4355
1530
1210
1064
954
923
880
640
548

Myöntävät
päätökset
470
2467
1
7
71
59
538
7
3
0

omavastuuosuuden korvauksen, ilmaisen koulukuljetuksen koululaisille, koulumateriaaleja,
vaaterahan, matkakulut viranomaistapaamisia
varten, järjestetyssä majoituksessa jonkin verran vapaa-ajan ohjelmaa, tukea ja matkakulut
vapaaehtoista paluuta varten ja psykososiaalista hoivaa.
Asuminen
Turvapaikanhakijat majoitetaan vastaanottokeskuksiin ensimmäisen seulontavaiheen ajak-

ei kata, voidaan myöntää yksittäistapauksen tarkaste-

b) Valintamenettely

lun jälkeen.

Turvapaikanhakija

majoitetaan

valintamenettelyn

ajaksi vastaanottokeskukseen. Valintamenettely muoOpiskelu ja koulutus

dostuu kahdesta haastattelusta, joissa hakijan kelpoi-

Itävallassa 6–15-vuotiailla lapsilla on oppivelvollisuus

suus normaaliin turvapaikanhakumenettelyyn tarkis-

statuksesta ja kielitaidosta riippumatta. Turvapaikan-

tetaan eli tarkistetaan pakenemisen syyt ja perusteet ja

hakijoiden palveluita määrittelevän perusturvasopi-

Itävallan vastuut asiassa. Lisäksi tehdään terveystar-

muksen perusteella koulukuljetukset ja -materiaalit

kastus ja matkatavaratarkastus, otetaan sormenjäljet

kustannetaan julkisista varoista (vuosittain 200 eu-

ja varmennetaan hakijan henkilöllisyys vertailemalla

roa per lapsi). Yleensä lapset pystytään onnistuneesti

tietoja EU-tietokantoihin.

sijoittamaan itävaltalaisiin kouluihin, mutta joitain
vaikeuksia esiintyy oikean luokka-asteen ja tason ha-

Puoltavissa tapauksissa hakemus lähtee käsiteltäväk-

kemisessa.

si normaaliin turvapaikanhakuprosessiin, ja hakija
siirretään johonkin Itävallan yhdeksässä läänissä si-

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat

jaitsevista asuntoloista. Oleskelun ajan hakijasta huo-

lehditaan perusturvasopimuksen perusteella. Kieltävä
. Turvapaikka: Geneven sopimuksen mukainen
päätös johtaa välittömään kar. Oleskelulupa: väliaikaisesti kykenemätön palaamaan
kotukseen.
alkuperämaahan siellä vallitsevan tilanteen vuoksi
(palautuskieltoperiaate eli non-refoulment)
. Oleskelulupa, humanitaariset syyt: tapauskohtainen
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Liettua
c) Normaali turvapaikanhakuprosessi

d) Päätös

Normaali turvapaikanhakuprosessi muodostuu ju-

Positiivinen: Tunnustaminen Geneven pakolaisso-

ridisesta näkökulmasta kaksitasoisesta käsittelystä.

pimuksen alaiseksi pakolaiseksi antaa kyseisen sopi-

Ensimmäinen aste on liittovaltion turvapaikkavirasto

muksen mukaiset oikeudet.

(BAA) ja toinen aste on liittovaltion turvapaikkahakemusten käsittelylautakunta (UBAS).

Negatiivinen: Pakolaisstatusta ei myönnetä, oleskelulupa peruutetaan.

Ensimmäisen kuulemisen pitää turvapaikkavirasto,
ja siinä kysytään ja analysoidaan syyt ja perusteet ko-

Toissijainen suojelu: rajoitettu oleskelulupa (§8),

timaasta lähtemiselle, lentoreitti ja vaarat, joille on

jos palautus kotimaahan ei ole mahdollinen tai eetti-

altistunut kotimaassaan. Kun taustat on riittävässä

sesti perusteltavissa (esim. sodan vuoksi).

määrin tarkistettu ja selvennetty, annetaan päätös.
e) Valittaminen
Positiivinen: Hakija tunnustetaan Geneven sopi-

Päätöksestä voi valittaa kahden viikon kuluessa en-

muksen mukaiseksi pakolaiseksi, jolla on kyseisen

simmäisen päätöksen antamisesta. Liittovaltion tur-

sopimuksen määrittelemät oikeudet.

vapaikkahakemusten käsittelylautakunta (UBAS), eli

set hygieniatarvikkeet, taloustarvikkeet). Tuen määrä

Turvapaikkahakemusten määrä
Vuonna 2005 hakemuksia jätettiin 410, vuonna 2006
459. Liettuassa on noin 3 400 000 asukasta.
Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/stat_ben.htm

Turvapaikanhakijoita

tulee

Liettuaan

eniten

Tšetšeniasta, Afganistanista, Irakista, Pakistanista,
Somaliasta, ja Valko-Venäjältä.
Vuonna 2006 myönnettiin Geneven sopimuksen perusteella 12 turvapaikkaa, yhdeksälle tšetšeenille ja
kolmelle valkovenäläiselle. Toissijainen suoja myönnettiin 385 turvapaikanhakijalle, lähinnä Tšetšeniasta
(343) ja Afganistanista (23) tulleille.
Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/stat_ben.htm

toisen asteen viranomainen, ottaa tapauksen tällöin
Negatiivinen: Hakijalle ei myönnetä pakolaissta-

käsittelyynsä ja antaa siitä päätöksensä. Jos tämäkin

tusta, ja hänen oleskelulupansa peruutetaan, tai ha-

päätös on kieltävä, siitä on mahdollista valittaa vielä

kijalle myönnetään toissijaiseen suojeluun perustuva

kerran. Tällöin tapaus otetaan kolmannen ja viimei-

rajoitettu oleskelulupa, jos palautus kotimaahan ei

sen mahdollisen tahon, eli Itävallan korkeimman

ole mahdollinen tai eettisesti perusteltavissa (esim.

hallinto-oikeuden, ratkaistavaksi. KHO:n päätös on

sodan vuoksi).

lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

sille noin 50 euroa henkilöä kohden ja puolisolle tai
lapselle 45 euroa henkilöä kohden.

Asuminen
Ensimmäiset kuusi kuukautta turvapaikanhakija asuu
vastaanottokeskuksessa, kunnes kunnan alueelta löydetään hänelle muu majoitus. Keskuksessa oleskelun
ajan asukas saa vaatteet, jalkineet, vuodevaatteet ja
henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat tarvikkeet.
Asunnoissa on peruskalustus. Vastaanottokeskus järjestää muuton vastaanottokeskuksesta uuteen asuntoon ja turvapaikanhakijan tavaroiden kuljetuksen.
Valtion tuki kunnallista kotouttamista varten on saa-

Taloudellinen ja muu tuki
Hakijat saavat tukea valtion kielikoulutusta ja muuta
koulutusta, työllistymistukitoimia, majoitusta, sosiaaliturvaa, sairausvakuutusta ja lasten päivähoitoa. Pakolaisstatuksen tai toissijaisen suojelupäätöksen saaneiden tukitoimet aloitetaan vastaanottokeskuksessa.
Turvapaikanhakijat saavat päivärahaa ruokaa ja muita
tarpeita varten (välttämätön vaatetus, henkilökohtai-
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on perheettömille tai ilman huoltajaa oleville alaikäi-

tavilla 12 kuukautta vastaanottokeskuksesta lähdön
jälkeen, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin lupa
asua Liettuan tasavallan alueella on voimassa, eikä
Liettuan tasavallasta lähdön jälkeen.
Terveydenhoitopalvelut
Sairausvakuutus mahdollistaa turvapaikanhakijoille
yleisten ja välttämättömien terveydenhoitopalvelujen
käytön.
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Suomi
Opiskelu ja koulutus

Liettuan turvapaikanhakuprosessi

Turvapaikkahakemusten määrä

sosiaalietuuksiin. Tarvittaessa on mahdollista saada

Vastaanottokeskuksessa on tarjolla kieli- ja atk-ope-

Geneven sopimuksen mukaisen pakolaisaseman tai

Vuonna 2006 Suomesta haki yhteensä 2 316 henkilöä

lainopillista apua ja tulkkauspalveluita turvapaikka-

tusta sekä päivähoitoa lapsille. Liettuan kielen ope-

oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella myöntää

turvapaikkaa. Vuonna 2005 hakemuksia tuli 3 574, eli

hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

tukseen osallistuminen on pakollista. Jos vastaan-

Liettuan sisäministeriön alainen maahanmuutto-

määrä on kasvanut 35 prosentilla 2005–2006 välise-

ottokeskuksessa asuva turvapaikanhakija kieltäytyy

osasto. Jos henkilö ei saa väliaikaista oleskelulupaa

nä aikana.

Asuminen

toistuvasti osallistumasta koulutukseen ilman perus-

tai pakolaisstatusta, hänen täytyy lähteä maasta.
Eniten hakemuksia jättivät seuraavista maista tulleet

taan. Jos turvapaikanhakija aikoo työskennellä, hä-

Jos turvapaikanhakijan väliaikainen oleskelulupa ku-

turvapaikanhakijat: Bulgaria, Irak, Serbia ja Monte-

keskukseen, joita on yhteensä 13 eri puolilla Suomea.

nen on hankittava työskentelylupa.

motaan, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten

negro, Venäjä, Valko-Venäjä, Afganistan ja Somalia.

Keskukset toimivat joko kunnan, valtion tai Suomen

väliaikaiset oleskeluluvat kumoutuvat samalla, paitsi

Tällä hetkellä useimmat turvapaikanhakijat ovat per-

Punaisen Ristin ylläpitäminä. Turvapaikanhakijalle

niissä tapauksissa, joissa heillä on oikeus oleskella

heettömiä miehiä. Perheet eivät enää päädy Suomeen

voidaan myös hakea asunto yksityisiltä markkinoilta

Liettuassa muiden lakiin perustuvien syiden perus-

yhtä usein kuin ennen.

keskuksen ulkopuolelta. Tässä tapauksessa elinkus-

teltua syytä, hän saattaa menettää osan sosiaalitues-

Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/asylum/trumpai_engl.htm

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat
. pakolaisstatus
. toissijainen suojelu
. väliaikainen suojelu
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Turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen viranomaiset majoittavat turvapaikanhakijan vastaanotto-

tannuksia ei kateta.

teella.
Vuonna 2006 turvapaikka myönnettiin 38 ihmiselle,
Liettuassa käynnistyi IOM:n vapaaehtoisen paluun

lähinnä Venäjän ja Irakin kansalaisille. Oleskelulupa

Vastaanottokeskusten yhteydessä on ryhmäkoteja,

ohjelma 1990-luvun puolivälissä. Se tarjoaa maahan-

myönnettiin 600 turvapaikanhakijalle. Väliaikainen

joihin majoitetaan ilman huoltajaa olevat alaikäi-

muuttajille mahdollisuuden ja avustuksen (75 euroa)

oleskelulupa (B-lupa) hylätyille turvapaikanhakijoille,

set turvapaikanhakijat. Ulkomaalaislain perusteella

palata kotimaahansa turvallisesti, mikäli he suostuvat

joita ei voida palauttaa lähtömaahan, myönnettiin 316

huostaan otetut turvapaikanhakijat ja muut ulkomaa-

vapaaehtoiseen paluuseen.

ihmiselle Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

laiset sijoitetaan säilöönottoyksikköön.

Taloudellinen ja muu tuki

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan turvapai-

Turvapaikanhakijat käyvät saavuttuaan terveystar-

kanhakijat saavat peruspalvelut siinä vastaanottokes-

kastuksessa. Hakijat voivat käyttää kunnallista ter-

kuksessa, jossa he ovat kirjoilla. Turvapaikanhakijat

veydenhuoltoa ja erityistapauksissa myös yksityisiä

ovat oikeutettuja toimeentulotukeen, jonka tarkoitus

palveluja, jos he tarvitsevat kiireellistä lääketieteellis-

on kattaa kaikki elinkustannukset mukaan lukien

tä hoitoa tai hammashoitoa. Nämä palvelut ovat mak-

ruoka ja vaatteet. Tuki ei kata majoitusta, jonka ha-

suttomia. Joissain vastaanottokeskuksissa on myös

kija saa maksutta vastaanottokeskuksesta. Turvapai-

oma terveydenhoitaja. Kidutuksen vuoksi pikaista

kanhakijat eivät ole oikeutettuja perhe- tai muihin

hoitoa tarvitsevat turvapaikanhakijat voivat mennä
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Helsingissä sijaitsevaan Kidutettujen kuntoutuskes-

Suomen turvapaikanhakuprosessi

kukseen.

Kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, hänen täytyy
antaa turvapaikanhakuilmoitus poliisille tai rajaviran-

Opiskelu ja koulutus

omaiselle. Viranomaiset majoittavat hakijan vastaan-

Vastaanottokeskukset tarjoavat suomen tai ruotsin

ottokeskukseen. Ulkomaalaisvirasto tekee päätöksen

kielen kielikursseja. Niille osallistuminen ei ole pakol-

hakemuksesta turvapaikkahaastattelun eli kuule-

lista. Jos vastaanottokeskuksessa asuva turvapaikan-

misen jälkeen. Jos päätös on positiivinen, hakijalle

hakija kuitenkin kieltäytyy toistuvasti osallistumasta

yleensä myönnetään joko pakolaisasema tai suojelun

koulutukseen ilman perusteltua syytä, hän saattaa

tarpeesta johtuva oleskelulupa.

menettää osan tuestaan.
Negatiivinen päätös voidaan antaa joko normaalin
Turvapaikanhakijoiden lapset voivat käydä perus-

tai nopeutetun menettelyn kautta. Hakemus voidaan

koulua. Monissa kouluissa nämä lapset osallistuvat

myös jättää käsittelemättä. Menettelyn valinnalla on

ennen normaaliopetukseen menoa maahanmuutta-

vaikutusta esimerkiksi siihen, miten turvapaikanha-

jataustaisten lasten peruskouluun valmistavaan ope-

kija voidaan käännyttää päätöksen saatuaan.

tukseen, jossa heille opetetaan suomea tai ruotsia.
Aikuiset turvapaikanhakijat voivat myös hakea opis-

Jos päätös on tehty normaaliprosessin mukaisesti,

kelupaikkaa mistä tahansa koulusta, oppilaitoksesta

turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa päätöksestä

tai yliopistosta. Oppilaitokset päättävät itse oppilaak-

hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti myös korkeim-

seen hyväksymisestään. Turvapaikanhakijat eivät ole

paan hallinto-oikeuteen. Jos tuomioistuimen päätös

oikeutettuja opiskelijan opintotukeen.

joka on 70 prosenttia (100 % lapsille) siitä toimeen-

Britanniasta haki turvapaikkaa vuonna 2005 yhteensä

tulotuesta, joka annetaan työttömälle Britannian

25 710 henkilöä (30 840 mukaan lukien elätettävät).

kansalaiselle (tällä hetkellä GBP 40,22 per viikko yli

Hakemusten lukumäärä laski 24 prosentilla verrattuna

25-vuotiaalle perheettömälle henkilölle). Alennettua

vuoteen 2004. Hakemuksista 2 965 tuli ilman huolta-

tukea perustellaan sillä, että turvapaikanhakijoiden

jaa turvapaikkaa hakevilta alle 17-vuotiailta lapsilta.

tukipalvelu NASS (National Asylum Support Service)

Glasgow’ssa asuu tällä hetkellä 5 000 eri alueille si-

kustantaa kaasun, sähkön ja veden. Jokaiselle turva-

joitettua turvapaikanhakijaa, jonka lisäksi 80 henkeä

paikanhakijalle tehdään valokuvallinen henkilökortti

asuu ystävien tai sukulaisten luona muissa osissa

eli Asylum Registration Card (ARC), joka on esitettävä

Skotlantia.

postissa haettaessa NASS:n sinne toimittamaa taloudellista avustusta.

Glasgow’n pakolaisväestö on melko monimuotoista,
mutta yli kolmasosa turvapaikanhakijoista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta, Iranista, Pakistanista ja Somaliasta.

Lähde: Home Ofﬁce Statistical Bulletin 14/06, Home Ofﬁce 2006
and COSLA Asylum Statistics Glasgow 2006

Lähde: Dispelling the Myths, Telling the Facts. Home Ofﬁce 10.1.2007

Asuminen
Majoitusta, toimeentulotukea, terveydenhoitoa, koulutusta jne. säätelevät koko Britanniaa koskevat lait.
Turvapaikanhakijoiden majoituksen järjestää NASS.

on hylkäävä, turvapaikanhakija poistetaan Suomesta

Hakijat sijoitetaan asumaan eri puolille Britanniaa

joko siihen maahan, josta hän on ensinnä hakenut

ihmistä, joista noin 31 prosentille myönnettiin jonkin-

kaupunkeihin, joiden kanssa NASS:llä on sopimus

turvapaikkaa tai siihen maahan, josta hän on alun pe-

lainen turvapaikka: rajoitettu oleskelulupa 8 %, hu-

majoituksen tarjoamisesta. Skotlannissa Glasgow

rin lähtenyt.

manitaarinen suojelu tai harkinnanvarainen lupa 12

on ainoa kaupunki, joka tarjoaa NASS:n majoitusta.

% ja valitukset 12 %. Skotlantia koskevia nimenomai-

Asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, ja niissä

sia lukuja ei ole erikseen saatavana.

on peruskalustus. Monet turvapaikanhakijat asuvat

. Oleskelulupa, yksilöllisten humanitaaristen syiden perusteella
. Oleskelulupa, perheenjäsenelle
. Tilapäinen oleskelulupa (B-lupa), hylätylle turvapaikanhakijalle,
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Turvapaikkahakemusten määrä

Vuonna 2005 Britanniasta haki turvapaikkaa 25 710

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat
. Turvapaikka, Geneven sopimuksen mukaan
. Oleskelulupa, suojelun tarpeen perusteella

jota ei voida palauttaa lähtömaahan

Skotlanti

Lähde: Työministeriö. Maahanmuutto ja
työluvat 18.10.2006.
Turvapaikanhakijana Suomessa.
Pakolaisneuvonta, 6.2.2007.
http://www.pakolaisneuvonta.ﬁ/ﬁles/Procedure.pdf

12–21-kerroksisissa

tornitaloissa.

Perheettömien

Taloudellinen ja muu tuki

turvapaikanhakijoiden täytyy joskus asua yhteisma-

Turvapaikanhakijoilla ei ole muutamia poikkeuksia

joituksessa. Asunnoista 81 % kustantavat Glasgow’n

lukuun ottamatta lupaa työskennellä Britannias-

kaupunki, kaupalliset organisaatiot ja NMKY.

sa. Hakijat saavat perusmajoituksen ja avustuksen,
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englannin kieltä vain vähän tai eivät lainkaan, lähe-

Turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja opiskelijan

kuuluvat normaalisti sosiaalihuollon vastuualuee-

tetään kouluihin, joissa on avustava kielitaitoyksikkö.

opintotukeen, mikä tekee yliopisto-opintojen suorit-

la, jotka ovat saapuneet maahan ennen kuin hallitus
vuonna 2002 peruutti työskentelyoikeuden, on edelleen työlupa.

seen. Heidät sijoitetaan yleensä hoivakoteihin, joissa

3–5-vuotiaat lapset voivat myös käydä osapäiväisessä

tamisesta käytännössä lähes mahdotonta korkeiden

on tukityöntekijöitä, tai toisinaan, jos mukana on van-

lastentarha-esikoulussa, mutta paikkojen puutteen

lukukausimaksujen vuoksi.

hempi yli 16-vuotias sisarus, omiin asuntoihinsa.

vuoksi kaikki eivät voi hyödyntää tätä esioppimismahdollisuutta.

Turvapaikanhakijat perheineen ovat oikeutettuja

Suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista ei ole työlupaa. Jotkut turvapaikanhakijat, joiden hakemusta

Terveydenhoitopalvelut
Aikuiset turvapaikanhakijat voivat opiskella osapäi-

ei ole käsitelty 12 kuukauden kuluessa heidän saapu-

käyttämään Britannian julkista terveydenhuoltoa

väisesti korkeintaan 16 tuntia viikossa aikuiskoulu-

(National Health Service, NHS). Jos turvapaikkaha-

tuslaitoksissa. Heitä kannustetaan etenkin opiskele-

kemus hylätään, hakijat saavat käyttää vain ilmaisia

maan englantia toisena vieraana kielenä kursseilla,

ensiapupoliklinikkapalveluita, mikäli asiaa koskeva

joita tarjoavat erilaiset opistot, mutta niille pääse-

Britannian hallitus on ottanut käyttöön uuden turvapai-

lutukseen ja julkiseen terveydenhoitoon muuttuu, jos

lakialoite hyväksytään.

minen voi olla vaikeaa pitkän jonotuslistan vuoksi.

kanhakumallin (NAM, New Asylum Model) toukokuun

turvapaikkahakemus hylätään. NASS:n antama toimeen-

Riittävän englannin kielen taidon omaavat aikuiset

2005 ja huhtikuun 2007 välisenä aikana turvapaikka-

tulotuki loppuu 21 päivän kuluessa turvapaikanhakijan

Opiskelu ja koulutus

voivat opiskella melkein kaikkia muita aineita mak-

hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi. Käsittelyä

viimeisen valituksen hylkäämisestä. Lisäksi hakijan on

Turvapaikanhakijan lapsilla on oikeus käydä ala-as-

sutta riippuen opiskelupaikkojen saatavuudesta ja

odottaa edelleen suuri määrä vanhoja tapauksia, ja

lähdettävä asunnostaan. Hallituksen politiikan mukaan

tetta (5–11-vuotiaille) ja ylä–astetta (11–16/18-vuo-

oppilaitoksen omasta harkinnasta. Jotkut oppilai-

joissain tapauksissa ihmiset ovat odottaneet päätöstä

turvapaikanhakija tulee palauttaa takaisin omaan maa-

tiaille) maksutta, vaikka heidän vanhempiensa tur-

tokset kustantavat myös matkakulut.

kuusi vuotta. Nämä ”periytyvät” hakemukset käsitellään

hansa mahdollisimman pian. Kuitenkin arviolta 155

vanhan prosessin mukaisesti. Uuden prosessin myötä

000–283 000 hylkäävän päätöksen saanutta turvapai-

turvapaikkaa on haettava saapumispaikassa (”port of

kanhakijaa asuu edelleen Britanniassa. Pieni osa heistä

entry”, esim. lentokenttä) välittömästi Britannian maa-

voi hakea lyhytaikaista taloudellista avustusta (”hard case

vapaikkahakemus olisi hylätty. Lapset, jotka osaavat
Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat

Skotlannin turvapaikanhakuprosessi
Turvapaikanhakijan oikeus majoitukseen, aikuiskou-

perälle tultaessa. Maahanmuuttoviranomainen suorittaa

support”), joka koostuu ruokakauppaseteleistä ja hostel-

. (Rajoitettu) oleskelulupa. Syyskuusta

. Harkinnanvarainen oleskelulupa tai

seulontahaastattelun ja kerää tiedot hakijan matkustus-

li- tms. majoituksesta. Kelpoisuus riippuu seuraavista

2005 alkaen kaikki turvapaikanhakijat,

humanitaarinen suojelu. Lupa myön-

reitistä, rekisteröi hänen nimensä ja ottaa valokuvat ja

seikoista: 1) hakijan vakava sairaus, 2) vapaaehtoisen

joiden turvapaikkahakemus on hyväk-

netään kolmeksi vuodeksi, jos yksilön

sormenjäljet. Tapaustyöntekijä suorittaa tämän jälkeen

matkustusreitin puuttuminen takaisin hakijan omaan

sytty, saavat viiden vuoden väliaikaisen

palauttamista omaan maahansa pide-

alkuhaastattelun, ja ensimmäinen päätös hakemuksesta

maahan ja 3) ilmoittautuminen hallituksen vapaaehtois-

oleskeluoikeuden pakolaisina. Aiemmin

tään liian vaarallisena. Tämän luvan

tehdään kahden viikon kuluessa. Turvapaikanhakijalle

ta paluuta tukevaan ohjelmaan (VAARP, Voluntary As-

oleskeluoikeuden kestoa ei rajoitettu.

saaneilla ihmisillä on samat oikeuden

mahdollisten valitusten määrää on supistettu, ja tavoite

sisted Return and Reintegration Programme). Kesäkuus-

Oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla on

kuin Britannian kansalaisillakin.

on, että koko hakemusprosessi saadaan käsiteltyä puo-

sa 2006 vain 6 145 hakijaa sai kyseistä tukea. Lisätietoa

lessa vuodessa.

aiheesta saa Refugee Action -järjestön julkaisusta

samat oikeudet kuin Britannian kansalaisillakin.
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misestaan Britanniaan, voivat hakea työlupaa. Toisil-

Ilman huoltajaa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat

Lähde: National Audit Ofﬁce, IAP News No 63.

The Destitution Trap osoitteessa
www.refugee-action.org.uk.
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Puolan turvapaikanhakuprosessi

Puola

Turvapaikanhakija

osoittaa

turvapaikkahakemuksensa

Puolan ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston johtajalle rajaTurvapaikkahakemusten määrä
Vuonna 2006 tehtiin 3 134 turvapaikkahakemusta,
joissa edustettuina oli yhteensä 7 093 ihmistä (sisältäen perheenjäsenet). Turvapaikkahakemusten määrä
oli korkeampi vuonna 2006 kuin vuonna 2005, mutta
pienempi kuin vuonna 2004. Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee Venäjän federaatiosta (erityisesti
Tšetšeniasta).
Ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston (ensimmäisen
asteen instanssi) v. 2004-2006 antamat turvapaikkapäätökset:
Vuosina 2004–2006 turvapaikan saaneiden ihmisten
määrä nousi 305 henkilöstä (2004) 425 henkilöön

(2006). Samoin myös väliaikaisen oleskeluluvan saaneiden määrä kasvoi 826 henkilöstä (2004) 2 048
henkilöön (2006). Vuonna 2006 jätettiin käsittelemättä muodollisista syistä 3 875 henkilön hakemus.

olevat

tokeskuksissa asui 3 547 turvapaikanhakijaa.
Erityistapauksissa turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus asua vastaanottokeskusten ulkopuolella. Tällöin
he ovat oikeutettuja majoitus- ja ateriakuluja vastaa-

Taloudellinen ja muu tuki
Vastaanottokeskuksissa

turvapaikanhakijoille. Joulukuussa 2006 vastaanot-

turvapaikanhakijat

saavat kaikki ateriat ruokalassa, vaatteet ja jalkineet,
terveydenhoitoa, puolan kielen opetusta, matkalippuja julkiseen liikenteeseen, taskurahaa ja alaikäiset
mahdollisuuden käydä valtiollista koulua.
Asuminen
Turvapaikanhakijat saavat majoituksen vastaanottokeskuksissa. Puolassa on 18 vastaanottokeskusta

vaan taloudelliseen tukeen.
Terveydenhoitopalvelut
Turvapaikanhakijat voivat käyttää julkisia terveydenhoitopalveluja samoin kuin Puolan kansalaisetkin.
Opiskelu ja koulutus
Turvapaikanhakijoiden lapsilla on oikeus käydä maksutta ala-astetta (7–12 v.), yläastetta (13–15 v.) ja
lukiota vastaavaa koulua (16–18 v.). Vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden lapset saavat

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat

oppimateriaalit. Turvapaikanhakijat saavat myös puo. Väliaikainen oleskelulupa: Vaikka

. Turvapaikka: Turvapaikanhakijalle

lan kielen opetusta ja perusmateriaaleja kielenopiske-

turvapaikkahakemus evättäisiin, hakija

voidaan myöntää turvapaikka Puo-

lua varten. Alle 18-vuotiaiden oppivelvollisuus koskee

voi silti saada väliaikaisen oleskelulu-

lasta hänen pyynnöstään, kun henkilön

myös turvapaikanhakijoiden lapsia.

van, joka on toissijainen suojelumuoto.

suojeleminen on oleellisen tärkeää,

Tämän luvan saaneilla turvapaikanhaki-

ja kun se on Puolan tasavallan etujen

joilla on oikeus tehdä töitä, opiskella

mukaista. Vuosina 2003–2005 Puolasta

ja käyttää terveydenhoitopalveluita.

haki turvapaikkaa 26 ihmistä. Kukaan

Suojelun myöntämistä koskevan lain pe-

heistä ei saanut sitä.

rusteella he eivät kuitenkaan kuulu valtion kotouttamisohjelman piiriin kuten
virallisen pakolaisstatuksen saaneet
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henkilöt.

vartiolaitoksen komentavan upseerin kautta. Ulkomaalaisen, jolla ei ole lupaa saapua Puolaan, on annettava turvapaikkahakemuksensa rajatarkastuksessa.
Hakemuksen vastaanottava viranomainen informoi turvapaikanhakijaa hänen ymmärtämällään kielellä turvapaikanhakumenettelyn toiminnasta ja periaatteista sekä
turvapaikanhakijan oikeuksista, velvollisuuksista ja näiden velvoitteiden toteuttamisen laiminlyönnin juridisista
vaikutuksista.
Päätökset pakolaisaseman myöntämisestä ja eväämisestä
tehdään ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston johtajan toimesta kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa päätöksestä
pakolaislautakunnalle 14 päivän kuluessa ensimmäisen asteen päätöksen vastaanottamisesta.

Lähde: www.uric.gov.pl

Jos turvapaikkapäätös on kielteinen, turvapaikanhakija
joko saa väliaikaisen oleskeluluvan tai hänet määrätään
poistumaan maasta päätöksessä ilmaistun ajan puitteissa,
joka ei kuitenkaan voi ylittää 30 päivää. Jos turvapaikanhakija valittaa kielteisestä päätöksestä, valitusviranomaiset
määräävät uuden aikarajan (joka ei voi ylittää 14 päivää).
Hakijat, joiden hakemus on hylätty, voivat saada apua ja
tukea vapaaehtoiseen paluuseen IOM:ltä (International
Organization of Migration) Puolan sisä- ja hallintoministeriön ja IOM:n välisen sopimuksen ja siihen perustuvan
avustetun vapaaehtoisen paluun ohjelman puitteissa. Lisäksi heille voidaan tarjota takaisinpaluutukea.
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Italia
Turvapaikkahakemusten määrä

yleistä maahanmuuttolainsäädäntöä, mutta niistä ei

Italian tiedot turvapaikanhakijoista ovat epäyhtenäi-

ole koskaan keskusteltu kattavasti ja perusteellisesti.

siä, eikä virallisesta kokonaismäärästä ole tietoja. Italia on itse asiassa ainoa Euroopan unionin jäsenmaa,

Italiassa turvapaikanhakija saa päivittäisen määrära-

joka ei anna virallisia tietoja turvapaikanhakijoiden

han, joka on 18 euroa. Turvapaikanhakijalla on oikeus

kokonaismääristä. Viimeisen saatavissa olevan epävi-

työskennellä Italiassa, kun hakemuksen jättämisestä

rallisen tiedon mukaan vuonna 2004 ”noin” 14 000

on kulunut kuusi kuukautta.

ihmistä haki turvapaikkaa Italiasta.
Asuminen

Italian turvapaikanhakuprosessi
Aikuiset voivat osallistua paikallisviranomais-

Turvapaikkaa on haettava 18 päivän kuluessa maahan

ten rahoittamiin opiskeluohjelmiin. Eri alueil-

saapumisesta

la toimii erilaisia ohjelmia.

poliisiasemalta. Koko prosessin ei pitäisi kestää 40 päikin tavallisesti odottamaan vastausta 12–18 kuukautta.

Turvapaikanhakijoille

Lautakunta kutsuu turvapaikanhakijan kuultavaksi, ja

myönnettävät luvat

hakijalla on oikeus saada tähän kuulemiseen edustajak-

Italiassa on laadukkaita kotouttamisohjelmia, mutta

sistä tulee Somaliasta, Etiopiasta ja Eritreasta histo-

tarjolla ei ole riittävästi majoituspaikkoja. Kaikki tur-

riallisista syistä johtuen. Seuraavaksi eniten turvapai-

vapaikanhakijat eivät siksi löydä majoitusta, ja heidät

den oleskeluoikeus, joka on

kanhakijotia tulee Togosta, Kongosta, Sudanista ja

joudutaan lähettämään ns. tunnistuskeskuksiin, jois-

uusittavissa. Pakolaisella on

Iranista pakolaisaseman keskuslautakunnan tietojen

ta ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista poistua.

oikeus Italiasta poistumiseen

. Pakolaisstatus: Kahden vuo-

ja perheen yhdistämiseen. Tur-

vut ovat yhteneväisiä siinä suhteessa, että vain noin

Terveydenhoitopalvelut

vapaikanhakijoilla ei ole näitä

10 % hakemuksista hyväksytään.

Turvapaikanhakijat perheineen ovat oikeutettuja

oikeuksia.

käyttämään Italian julkista terveydenhuoltojärjestelTällä hetkellä Italiassa on seitsemän hakemusten kä-

mää turvapaikkahakemuksensa käsittelyn aikana.

sittelykeskusta.

Taloudellinen ja muu tuki

oleskelukaupungin

vää kauempaa, mutta turvapaikanhakija joutuu kuiten-

Suurin osa Italiaan pakolaisiksi hyväksytyistä ihmi-

mukaan. UNCHR:n tiedot eroavat hieman, mutta lu-

turvapaikanhakijan

. Humanitaarinen asema:
Kahden vuoden oleskeluoikeus,

Opiskelu ja koulutus

perheenyhdistäminen ei sal-

Turvapaikanhakijoiden lapsilla on oikeus käydä mak-

littu.

seen asianajaja maksutta. Kuulemisen jälkeen lautakunnan tulisi tehdä päätös kolmen päivän kuluessa.
Kielteisen päätöksen saaneen hakijan on poistuttava
Italiasta 15 päivän kuluessa. Hän voi pyytää päätöksen
uudelleenkäsittelyä tai valittaa päätöksestä tuomioistuimeen, jolloin hänellä on oikeus maksuttomaan oikeusapuun. Valitusaikana turvapaikanhakijan juridinen asema on epäselvä johtuen siitä, että asiasta ei ole Italiassa
tarkkaa lainsäädäntöä.

sutta ala-astetta (6–10 v.) ja yläastetta (11–16 v.).

Italia on ainoa Euroopan yhteisön jäsenmaa, jolla
ei ole järjestelmällistä turvapaikka-asioita koskevaa

Turvapaikanhakijoilla on samat oikeudet opiskella

lainsäädäntöä siitä huolimatta, että Italian perustus-

yliopistossa kuin Italian kansalaisilla. Heillä on samat

laki on yksi edistyneimmistä laeista, mitä tulee ihmis-

oikeudet saada vapautus yliopistomaksuista kuin toi-

oikeuksien loukkauksia paenneiden ihmisten suoje-

meentulotuella elävillä italialaisilla.

luun. Turvapaikkasäännöt ovat perinteisesti olleet osa
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Kuka on turvapaikanhakija kuka on pakolainen?
Pakolainen on henkilö, “jolla on perusteltua
aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon
kohteeksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa
tai mielipiteensä vuoksi tai sen takia, että hän
kuuluu tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään,
ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja
joka tällaisen uhan vuoksi ei voi tai halua

Turvapaikanhakijoista poiketen kiintiöpako-

UNHCR:N HUOLEHTIMAT,

laiset ovat saaneet pakolaisstatuksen jo ennen

MANDAATTIIN KUULUVAT HENKILÖT 2005–2006

Suomeen tuloaan. Sen on heille myöntänyt
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Kiintiöpakolaiset valitaan hätätapauksia lukuun ottamatta suomalaisten viranomaisten tekemien haastattelujen perusteella. Kiintiöpakolaiset tulevat
usein pakolaisleireiltä.

1.1.2005

1.1.2006

Aasia

7,230,100

8,603,600

Afrikka

4,855,200

5,169,300

Eurooppa

4,426,400

3,666,700

2,070,800

2,513,000

853,300

716,800

Latinalainen Amerikka
& Karibia
Pohjois-Amerikka

palata kyseiseen maahan”.
Vuoden 1951 Geneven sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta

Alue

Oseania

Turvapaikanhakijat

YHTEENSÄ

Geneven pakolaissopimuksessa määritellään myös se,

High Commissioner for Refugees) arvion mukaan

kuinka pakolaisia on kohdeltava. Pakolaisille kuuluvat

maailmassa elää tällä hetkellä noin 20,8 miljoonaa

perusihmisoikeudet, kuten oikeus perhe-elämään, va-

ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan

paus liikkua ja valita uskontonsa. Heille on suotava vä-

pakosalle. Useimmat ovat hakeneet suojaa koti-

hintään samat oikeudet kuin muille maassa laillisesti

maansa lähialueilta. Jotkut hakeutuvat kauemmak-

oleskeleville ulkomaalaisille.

si. Suomesta vuosittain turvaa hakevien määrä on

hakeva voi hakea heti rajalta tai pian maahantulon jälkeen. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään Geneven sopimuksen

UNHCR:N HUOLEHTIMAT,
MANDAATTIIN KUULUVAT HENKILÖT

2005–2006

mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan suojeluntarpeen

Kiintiöpakolaiset

tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu kotimaas-

Suomi allekirjoitti Geneven pakolaissopimuksen 1968,

Suomen valtio varautuu vuosittain talousarviossaan

taarisin perustein. Näin käy esimerkiksi silloin,

ja muiden sopijavaltioiden tavoin Suomi on velvollinen

ottamaan vastaan tietyn määrän pakolaisia Tässä

suojelemaan pakolaisia ja alueeltaan turvaa hakevia

budjetissa vahvistetussa pakolaiskiintiössä Suomeen

ihmisiä. Sopimus kieltää näiden ihmisten karkotuksen

tulevia ihmisiä kutsutaan kiintiöpakolaisiksi. Osa kiin-

ja palauttamisen alueelle, jossa heidän henkeään ja va-

tiöstä varataan hätätapauksille. Vuoden 2007 pako-

pauttaan uhataan.

laiskiintiö on 750.

ja 3 400:n välillä.
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vaa vieraasta valtiosta. Suomesta turvapaikkaa

perusteella, kun häntä uhkaa epäinhimillinen

viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut 700:n

82,500
20,751,900

Lähde: UNHCR http://www.unhcr.ﬁ/Pdf/basics/ref_by_nr2006.pdf

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turYK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n (United Nations

82,600
19,518,400

saan. Oleskeluluvan voi saada myös humanikun turvapaikanhakijan kotiinpaluu on aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastroﬁn vuoksi
mahdotonta.

Yhteensä

Alue
Pakolaiset
Turvapaikanhakijat
Maansisäiset
pakolaiset (evakot)
Palautetut ja maansisäiset pakolaiset
Kansalaisuudettomat
Muut

8,400,000
773,500
6,600,000
1,600,000
2,400,000
960,400

20,800,000
Lähde: UNHCR

Koonnut: Anne Vihelä

Lisätietoja: UNHCR Global Report 2006 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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Maahanmuuttaja? Turvapaikanhakija? Pakolainen? Ulkomaalaisia kuvaavia sanoja on
käytössä paljon. Joillakin termeillä on selkeitä laillisia merkityksiä, jotkut taas saattavat
olla alun perin yksittäisten ihmisten ”heittoja”, jotka ovat jääneet arkikieleen vihjailevina tai
provosoivina. Ihmisoikeuksien- ja arvon takia on tärkeää, että myös ulkomaalaisia koskevista
asiosta puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja niiden kuvaamiseen käytetään oikeita sanoja.
Turvapaikanhakija
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee
turvaa vieraasta valtiosta. Vain pienelle
osalle turvapaikanhakijoista myönnetään
YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen
vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voin
saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun
uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen
selkkauksen tai ympäristökatastroﬁn takia).
Pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänellä on perusteltua aihetta pelätä
joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon,
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai polittiisen mielipiteen
johdosta, hän oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun
maan suojaan, tai hän olematta minkään
maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä
mainittujen seikkojen tähden on kykenemä-
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tön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne.
Ulkomaalainen
Suomessa ulkomaalaisella tarkoitetaan
henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.
Siirtolainen
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvästi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisella tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että
maastamuuttajaa.
Maahanmuuttaja
Maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka asettuvat asumaan esim. Suomeen vuodeksi tai
pidemmäksi ajaksi. Maahanmuuttajia ovat
siis kaikki ulkomailta muuttajat, niin pakolaiset kuin EU:n kansalaisetkin.
Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:
n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR)
myöntämä pakolaisen asema, ja joka saapuu maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa. Suomen valtio määrittää
pakolaiskiintiön vuosittain. Kiintiöpakolaiset
tulevat usein pakolaisleireiltä.

Maansisäinen pakolainen
Maansisäiset pakolaiset eli evakot ovat
ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, mutta eivät ole poistuneet kotimaastaan.
Turvapaikka
Valtion myöntämä suoja sen alueelle paenneelle ulkomaalaiselle. Oleskelulupa, joka
annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkaprosessissa pakolaisaseman perusteella.
Vastaanottokeskus
Vastaanottokeskus on paikka, joka tarjoaa asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta
hakeville. Vuonna 2007 Suomessa on 13
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta, jotka ovat valtion, kuntien tai järjestöjen
ylläpitämiä. Vastaanottokeskuksessa asuminen on ilmaista, ja asumisen on tarkoitus
kestää niin kauan, kunnes hakijan turvapaikkahakemus on ratkaistu. Vastaanottokeskuksessa työskentelee johtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja,
ohjaajia, toimistosihteeri, etuuskäsittelijä ja
muita työntekijöitä.

Ulkomaalaisvirasto
Ulkomaalaisvirasto (UVI) on Suomen sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja Suomen
kansalaisuuteen liittyviä asioita. Toimintansa virasto aloitti 1.3.1995.

Jatkuva oleskelulupa
Lupa myönnetään turvapaikanhakijalle, joka
on saanut oleskeluluvan esim. suojelun tarpeen perusteella tai humanitaarisin perustein.
Luvalle voidaan myöntää jatkoa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A.

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees eli Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun toimisto on
perustettu vuonna 1951 auttamaan toisen
maailmansodan jälkeisiä eurooppalaisia
pakolaisia. UNHCR:n tehtäviin kuuluu kansainvälisen suojelun tarjoaminen pakoon
joutuneille, kestävien ratkaisujen etsiminen
pakolaisongelmaan ja hätäavun antaminen
pakolaistilanteissa.

Tilapäinen oleskelulupa (B-status)
Lupa myönnetään turvapaikanhakijalle, joka
on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa, mutta jota ei voida tilapäisesti käännyttää takaisin kotimaahansa. Lupa
myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tilapäiseen
oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B.

Oleskelulupa
Oleskeluluvalla tarkoitetaan valtion jollekin
tietylle henkilölle myöntämää määräaikaista
tai pysyvää lupaa asua valtionsa alueella.
Määräaikaisia oleskelulupia ovat jatkuva (A)
ja tilapäinen (B).

Lähde: Suomen Pakolaisapu

Pysyvä oleskelulupa
Pysyvän luvan voi saada, kun on oleskellut
Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Lisäksi hakijan on
täytettävä ne edellytykset, joilla jatkuva oleskelulupa voidaan myöntää.
Käännyttäminen
Maastapoistamismenettely. Kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään poistaa maasta, hänet käännytetään.
(kts. myös karkottaminen)

Karkottaminen
(maasta karkottaminen)

Maastapoistamismenettely. Jos ulkomaalaisella on, tai on ollut, oleskelulupa, ja hänet
päätetään poistaa maasta, hänet karkotetaan. (kts. myös käännyttäminen)
Turvapaikkatutkinta
Menettely, jossa poliisi tai rajavartija ensin
selvittää turvapaikanhakijan henkilötiedot ja
hänen matkareittinsä. Sen jälkeen Ulkomaalaisvirasto puhuttelee hakijan selvittääkseen
hänen perusteensa turvapaikkahakemukselle.
Lähde: Suomen Ulkomaalaisvirasto

Etnisyys
Jokaisen ihmisen kantama piirre, johon vaikuttavat muun muassa syntyperä, kieli, nimi,
sukulaisuus, asuinalue, tapakulttuuri, taloudelliset siteet, uskonto ja taide. Mikään näistä
piirteistä ei yksinään luo etnisyyttä. Merkittäväksi nousee ryhmän jäsenten itsensä kokema, subjektiivinen etninen identiteetti.
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Kotoutuminen, kotouttaminen
Kotoutumisella ja integroitumisella tarkoitetaan
samaa asiaa eli maahanmuuttajan yksilöllistä
kehitystä, jonka tavoitteena on hänen osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan
säilyttäen. Sen sijaan kotouttamisella viitataan
viranomaisten järjestämiin kotoutumista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin, voimavaroihin
ja palveluihin.

Rasismi
Ideologia, jonka mukaan ihmiset kuuluvat
eri rotuihin. Jotkut rodut nähdään muita kehittyneempinä, ja se antaa niille oikeutuksen
alistaa vähemmän kehittyneisiin rotuihin kuuluvia. Ominaisuuksien uskotaan periytyvän
sukupolvelta toiselle. Arkikielessä sanaa on
sovellettu myös muihin yhteyksiin, kuten puhuttaessa ikärasismista ikään liittyvän syrjinnän yhteydessä.

Monikulttuurisuus
Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien
ryhmien tasa-arvoinen rinnakkaiselo. Viime
aikoina ovat yleistyneet myös käsitteet monimuotoisuus ja moniarvoisuus, jotka viittaavat
ihmisten erilaisuuden huomioimiseen laajemmin. Monikulttuurisuus- ja moniarvoisuusajattelun lähtökohta on, että vaikka ihmiset ovat
erilaisia, he ovat yhdenvertaisia suhteessa
toisiinsa.

Valtaväestö
Tilanteesta riippuen sanaa käytetään viittaamaan esimerkiksi etniseen tai kielelliseen
enemmistöön. Sillä korvataan usein viittaukset
”suomalaisiin”, koska suomalainen voidaan
määritellä niin monella tavalla esimerkiksi
painottamalla kulttuuritaustaa, verenperimää
tai kansalaisuutta. Jotkut puhuvat myös kantasuomalaisista tai pääväestöstä.

Paluumuuttaja
Ulkomailta Suomeen muuttava ulkosuomalainen, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän
ajanjakson Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen. Suomessa paluumuuttaja-käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä
Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä
eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen
syntyperä.
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Vähemmistö
Muodostaa lukumääräisesti vähemmistön
verrattuna valtaväestöön tai suurempiin
kansallisiin ryhmiin, ei ole määräävässä tai
lukumääräisesti hallitsevassa asemassa ja
osoittaa haluavansa säilyä omaleimaisena
ryhmänä.

Yhdenvertaisuus
Ihmisten tasaveroista kohtelua kansalaisuudesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta
suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta tai muista henkilöön liittyvistä piirteistä
huolimatta. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin
hän on.

Lähde: Ahaa! Avaimia monikulttuurisen kohtaamiseen –materiaali, Neliapila- hanke, MLL

Perheenyhdistäminen
Suomessa asuva pakolainen voi saada
lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistämissäännösten perusteella. Lähiomaiseksi
katsotaan puoliso sekä alle 18-vuotiaat lapset, myös adoptoidut.
Lähde: Ihmisoikeudet.net

Henkilökortti
Turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuksesta epävirallisen henkilökortin, jolla voi todistaa
olevansa vastaanottokeskuksen asiakas. Joillekin turvapaikanhakijoille asukaskortti voi olla
ainoa todiste heidän henkilöllisyydestään.

Sanaston koonnut: Anne Vihelä

Voit kuulla tai lukea myös...
.”Laittomista pakolaisista”, jotka saapuvat ilman passia
tai asianmukaisia papereita.
Ei ole olemassa laittomia pakolaisia. Henkilö, joka hakee turvapaikkaa, ei oleskele maassa laittomasti, vaikka olisikin saapunut
maahan laittomin keinoin. Maahantulotavan ei myöskään tule pakolaisoikeuden sääntöjen mukaan vaikuttaa mahdollisen turvapaikan myöntämiseen. Pakolaiseksi lähteminen tai pakolaisuudessa
eläminen ei ole koskaan ”laitonta”. Usein turvapaikanhakijoilla ei
ole mahdollisuutta hankkia virallisia matkustusasiakirjoja ennen
pakoon lähtöään.
Mikäli pakolaista vainoavat kotimaan viranomaiset, voi passin
saaminen olla mahdotonta. Vieraan maan viisumin hankkiminen
voi olla vaarallista, tai viisumia ei edes myönnetä. Tämän vuoksi

monet turvapaikanhakijat turvautuvat salakuljettajiin ja väärennettyihin asiakirjoihin.

.”Elintasopakolaisista”, jotka hakevat vain parempaa
taloudellista elämää.
Vakavat aseelliset konﬂiktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat
usein maailman köyhimmissä maissa. Köyhyys siis edesauttaa
sotien ja konﬂiktien syntymistä. Tämän vuoksi Suomeen ja Eurooppaan tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa tulee köyhistä
maista. Köyhyys sinänsä ei kuitenkaan oikeuta saamaan turvapaikkaa. Jos huono elintaso on ainoa peruste turvapaikkahakemukselle, hakemus hylätään.
Lähde: 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista -esite,
Amnesty Internationalin Suomen osasto, Pakolaisneuvonta ry ja Suomen Punainen Risti
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Yhteystiedot

Becoming More Visible
- projektin yhteystiedot
HALLINTO

TURKU

TAMPERE

KANSALAIS- JA TYÖ-

Becoming More Visible -projekti

Becoming More Visible -projekti

Becoming More Visible -projekti

VÄENOPISTOJEN LIITTO

SPR, Varsinais-Suomen piiri

SPR, Turun vastaanottokeskus

Tampereen vastaanottokeskus

Becoming More Visible -projekti

Yliopistonkatu 24 A 14

Metallikatu 6 c

Pohjolankatu 25 A

Kansalais- ja työväen-

20100 Turku

20240 Turku

33500 Tampere

opistojen liitto
Hämeenkatu 25 B

Pauli Heikkinen

Suvi Kaljunen

Aleksanteri Kiviluoto

Projektipäällikkö

Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattori

pauli.heikkinen@redcross.ﬁ

suvi.kaljunen@becomingmorevisible.net

aleksanteri.kiviluoto@becomingmorevisible.net

Teija Enoranta

pauli.heikkinen@becomingmorevisible.net

GSM 040 741 7892

GSM 050 329 8993

Projektisuunnittelija

Puh. (02) 274 5541

Faksi (02) 276 4100

33200 Tampere

teija.enoranta@becomingmorevisible.net
SEINÄJOKI

Puh. (03) 273 2042

KAJAANI

Becoming More Visible -projekti

GSM 040 770 9375

Becoming More Visible -projekti

SPR

Sanna Kantosalmi

Kajaanin vastaanottokeskus

Laturitie 2

Projektisihteeri

Lönnrotinkatu 3

60510 Hyllykallio (Nurmo)

sanna.kantosalmi@becomingmorevisible.net

87100 Kajaani

GSM 040 770 9341
Faksi (02) 274 5542

Anne Vihelä

Puh. (02) 274 5540
GSM 040 770 9347

Tuomo Heikkinen

Projektikoordinaattori

Faksi (02) 274 5542

Projektikoordinaattori

anne.vihela@becomingmorevisible.net

tuomo.heikkinen@becomingmorevisible.net

GSM 040 707 2602

Puh. (08) 613 4735

Tämän painotuotteen käyttöoikeuksia hallinnoi Becoming More Visible –projektin päättymisen
jälkeen (1.1.2008 lähtien) Kansalais- ja työväenopistojen liitto. Jos haluat monistaa, tulostaa, tuottaa
uudelleen tai muokata tämän painotuotteen sisältöä osin tai kokonaan, ota yhteyttä:
Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry
Annankatu 25 A, 00100 Helsinki
Toiminnanjohtaja Heljä Nurmela hnurmela@ktol.ﬁ
Puh. (09) 6122 4330

GSM 040 770 9391
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Becoming More Visible

Artikkelikokoelma pohjautuu Kajaanissa järjestettyyn henkilöstön
täydennyskoulutukseen. Kokoelma on tarkoitettu tietolähteeksi
vastaanottokeskusten henkilökunnalle ja muille turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskenteleville. Julkaisu tarjoaa lähtökohdan jatkossa järjestettävän täydennyskoulutuksen sisällön
suunnitteluun.

-projektissa valmistuvat materiaalit

Materiaalia voi tilata nettisivuilta:
www.becomingmorevisible.net
> ajankohtaista

ALKU-dvd
– Turvapaikanhakijan alkuorientaatio
ALKU-dvd sisältää tietoa ja käytäntöjä
¤ vastaanottokeskuksessa asumisesta ja peruspalveluista
¤ viranomaisten vastuualueista
¤ asioimisesta
¤ turvapaikanhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista
suomalaisessa yhteiskunnassa
¤ turvapaikkamenettelystä
¤ oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
kuntaansijoittumisesta
¤ Kielivalikot: suomi, englanti, venäjä, ranska, arabia, dari, kurdi,
somali
ALKU-dvd on tarkoitettu turvapaikanhakijoiden kanssa
työskentelevien käyttöön
¤ alkuinfoon tukimateriaaliksi
¤ turvapaikanhakijoiden koulutukseen, suomen kielen ja
yhteiskuntatiedon tunneille
¤ tiedotukseen, turvapaikanhakijoille lainattavaksi
¤ vastaanottokeskusten uusien työntekijöiden perehdytykseen
¤ vastaanottokeskuksen työn esittelyyn
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Tietoyhteiskuntavalmiuksien
ohjauksen materiaalit
englannin, arabian, somalian ja farsin kielillä
(verkkoaineisto www.becomingmorevisible.net-sivulla)
Muita projektituotteita:
> Transit-tietopaketti
Transit-vaiheessa olevalle turvapaikanhakijalle suunnattu
tietopaketti. (painetttu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)

Empowerment
– materiaalikokoelma osat 1–4:
I Elämänhallinnasta empowermenttiin
– tue turvapaikanhakijan toimintaa
II Hyvät käytännöt
– tue turvapaikanhakijan toimintaa
III Työssä turvapaikanhakijan kanssa
IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan
Kirjasarja on tarkoitettu opistojen opettajille, aikuiskouluttajille,
vastaanottokeskusten henkilökunnalle, vapaaehtoisille – työyhteisöille ja yksilöille – kaikille, jotka järjestävät tai voisivat järjestää
turvapaikanhakijoille aktivoivaa toimintaa.

BMV

Henkilöstökoulutuksen artikkelikokoelma
(TM:n julkaisu)
I Turvapaikkamenettely ja lainsäädäntö
II Monikulttuurisuus
III Asiakastyön sisältö ja menetelmät
IV Työyhteisön toimivuus
V Kehittämistehtävät

Eila ja Ossi
– suomen kielen
opetuksen materiaali
(painettu julkaisu ja sähköinen versio)
Eila ja Ossi on turvapaikanhakijoille suunnattu opetusmonistesarja. Materiaali jakautuu kahteen osaan: ensimmäinen osa on
lähinnä luku- ja kirjoitustadottomille sekä muuten hitaasti oppiville suunnattu. Toinen osa on keskeistä kielioppiasiaa mahdollisimman vähin kieliopillisin termein esittelevä ja osin myös nuorille
suunnattu. Sisällössä on pyritty esittelemään suomalaista luontoa,
kulttuuria ja yhteiskuntaa, esimerkiksi liputuspävät: mitä juhlimme
kun juhlimme Minna Canthia ym. historian merkkihenkilöitä?
Maan tapa -opas
Maan tapa -oppaaseen on koottu
tietoa suomen kulttuurista, historiasta ja tapaperinteestä sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä
käytännöistä ja säännöistä. Opas
tuotetaan yhteistyössä Ammattilaisen väylä Itämerellä-projektin
(EQUAL) kanssa.

> Turvapaikanhakijan osaamisen ja
palvelutarpeen kartoituksen työkalu
(painetttu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)
> Malli oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
kuntaansiirrosta
(painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)
> Turvapaikanhakija työelämässä, tietopaketti
turvapaikanhakijoille ja markkinointimateriaali työnantajille
(painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)
Kansainvälisen kumppanuuden,
ASAP:n julkaisut:
> Supporting Empowerment of Asylum Seekers –
Developing Good Practice
(painettu julkaisu ja sähköinen versio)
> Legal Policy (painettu julkaisu ja sähköinen versio)
> Qualiﬁcations of Staff Working With Asylum Seekers
(painettu julkaisu ja sähköinen versio)
> Final Report of
ASAP Partnership-DVD
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