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Lukijalle
Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajanuoriin keskittyvää työtä vuodesta 2010 saakka.
Tässä oppaassa esitellään Matkalla-projektin
(2013–2016) teemoja ja työkaluja. Oppaassa keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin
haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa
projektivuosien aikana hyödynnettyihin menetelmiin.
Projektin teemat kuitenkin koskettavat tavalla tai
toisella kaikkia nuoria, joten harjoitteita voidaan
käyttää myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä ja niitä voi
soveltaa monipuolisesti nuorten toiminnassa.
Matkalla-projektin keskeiset teemat ovat opiskelu,
työelämä ja vapaa-aika. Oppaasta löytyy konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita oman identiteetin
etsintään, tulevaisuuden ja opintopolkujen hahmottamiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen sekä
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien etsimiseen.
Matkalla-projektissa vertaisryhmät kokoontuvat säännöllisesti lähes viikoittain yhden lukuvuoden ajan,
mutta oppaassa on myös harjoitteita ja vinkkejä,
jotka liittyvät yksittäiseen teemaan tai tapaamiseen.
Harjoitteet on poimittu eri järjestöjen ja oppilaitosten
tuottamasta hyvin monipuolisesta ja usein käytetystä
materiaalista. Ne on tarvittaessa muokattu vastaamaan Matkalla-tavoitteita.
Matkalla-projektitiimi kiittää ohjausryhmää monivuotisesta erinomaisesta yhteistyöstä, joka on kantanut
jäsenvaihdosten yli. Kiitos oppilaitoksille, järjestöille
ja nuorisotaloille sekä muille kumppaneille, joiden
osallistumisen ansiosta projektin tavoitteet saavutettiin. Kiitos myös kaikille harjoittelijoille, tuutoreille,
opinnäytetyöntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka ovat
antaneet projektille korvaamattoman panoksen.
Lämpimät kiitokset kaikille projektissa lähes neljän
vuoden aikana työskennelleille: Mikko, Satu, Hervé,
Anna, Mona, Iisa, Ella, Mustafe, Warda, Leo, Mariia,
Tuuli, Marianne ja Jenni.

Toivottavasti opas osoittautuu
monikäyttöiseksi!
Matkalla-projektiryhmä
Terhi Joensuu, Lotta Jäättelä,
Hanna Nurmi ja Susanna Salmijärvi

Lukijalle
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”Projektin toiminnoista
tuli sellainen tunne,
että kaikkia odotetaan
mukaan, siitä tuli hyvä
tunne!” Huoltaja

“Koko perhe on saanut
mielekästä toimintaa” Huoltaja

“Hyvä projekti, voi olla
poissa kotoa ja on mukavaa
vapaa-aikaa. Ei ole mitään
pahaa sanottavaa. Parasta
hankkeessa oli, että löytyi
paras kaveri.” Nuori

”Matkalla-projekti
auttoi minua ja tytärtäni
integroitumaan paljon
rohkeammin Suomeen.”
Huoltaja

“Jos tulee ongelmia,
eka paikka mikä tulee
mieleen on Matkalla,
mistä voi kysyä apua”
Nuori

1.
Matkalla
-projekti

Matkalla-projekti (2013–2016) on Plan International
Suomen toteuttama maahanmuuttajahanke. Projektin pääkohderyhmänä ovat Suomeen oppivelvollisuuden loppupuolella muuttaneet nuoret sekä heidän
huoltajansa. Projektissa tuetaan nuorten arjen taitoja
ja tutustutaan yhdessä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Työelämätaitoja, opiskelumotivaatiota ja vapaa-ajan
harrastusmahdollisuuksia tukemalla vahvistetaan
nuorten osallisuuden kokemusta. Työskentelyssä
keskeistä on nuorten elämänhallinnan vahvistaminen
ja elinpiirin laajentaminen sekä vanhempien osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistaminen. Projektin
kumppaneita ovat Espoon, Helsingin ja Vantaan
opetus- ja nuorisotoimet, Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomen Setlementtiliitto ja SeslonkiYhdistys.
Yhteistyötä on projektivuosina tehty lisäksi kymmenien oppilaitosten, nuorisotalojen, yhdistysten ja
yritysten kanssa. Projektin on pääosin rahoittanut
Raha-automaattiyhdistys.
Matkalla-projektin toimintavuosi kestää yhden
lukuvuoden ajan. Toimintavuoden aikana nuoret
pääsevät harjoittelemaan itsetuntemukseen,
opiskeluun ja työnhakuun liittyviä taitoja vertaisryhmissä, kokeilemaan projektityöskentelyä sekä erilaisia
vapaa-ajan harrastuksia. Nuorten työelämätaitojen
harjoittelu huipentuu aktiivisesti projektin toimintoihin osallistuneille nuorille järjestettävään lyhyeen
kesätyökokeiluun. Kesätyöstä on kerätty sekä
nuorilta että työnantajilta palautetta, jonka pohjalta
kesätyömallia on kehitetty.
Matkalla-projektissa on kolmen lukuvuoden aikana
ollut mukana yli 200 nuorta, joita kaikkia yhdistää se,
että he ovat muuttaneet Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella. Matkalla-projektiin osallistuneet
nuoret ovat 14–17-vuotiaita. He ovat projektin
alkaessa asuneet Suomessa yleensä 1–3 vuotta.
Erilaisista taustoista huolimatta kaikkia projektin
nuoria yhdistää haasteellinen elämänvaihe, jossa
heidän tulisi puutteellisesta kielitaidosta huolimatta
suorittaa peruskoulu loppuun ja hakeutua jatko-opiskeluun. Samanaikaisesti nuorten elämä, sosiaaliset
verkostot, koulu, ympäröivä kieli ja kulttuuri sekä
perheen tilanne ovat muuttuneet huomattavasti.
Vaikka erilaisia tukimuotoja on olemassa, nivelvaihetta lähestyvien nuorten ryhmällä on erityinen tarve
tukeen. Sillä voidaan ehkäistä koulupudokkuutta ja
pienentää syrjäytymisriskiä sekä tukea nuoren kokemusta osallisuudesta ja kuulumisesta suomalaiseen
yhteiskuntaan.

Matkalla-projektissa keskeisessä roolissa ovat
tavalliset arkiset taidot, kuten liikkuminen paikasta
toiseen, rahankäyttö, vastuunotto ja mielipiteen ilmaiseminen ryhmässä sekä harrastusten kokeileminen
turvallisen aikuisen opastamana. Myös terveyteen ja
seksuaalioikeuksiin liittyvät kysymykset ovat olleet
esillä jokaisena projektivuotena. Kyse on siis kaikille
nuorille tärkeistä tiedoista ja taidoista, jotka saattavat maahanmuuttajanuorilta jäädä kotoutumisen
alkuvaiheessa puutteellisiksi, koska tietoa, kielitaitoa
ja sosiaalisia verkostoja on vähän. Monikulttuurisissa
vertaisryhmissä nuorten kielitaito kehittyy nopeasti,
sillä suomen kieli on ainoa yhteinen kieli, jota kaikki
ymmärtävät. Onnistumisen kokemukset, omien
vahvuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen sekä
vastuu omasta kesätyöstä johtavat myös minäkuvan
positiiviseen kehittymiseen.
Sektorien välinen yhteistyö - opetustoimi, nuorisotoimi, kolmas sektori – sekä nuorten tukeminen
opiskelun, työelämän ja vapaa-ajan näkökulmasta
ovat myötävaikuttaneet Matkalla-projektin onnistumiseen ja helpottaneet nuorten integroitumista yhteiskuntaan. Myös nuorten perheet ovat olleet aktiivisesti
mukana projektissa, mikä on osaltaan kannustanut
nuoria mukaan ja poistanut esteitä osallistumiselta.

Projektissa
•
•
•
•
•
•

yli 200 nuorta
lähes 500 kokoontumiskertaa
noin 120 huoltajaa
46 koulutettua vapaa-ajan tuutoria
noin 25 vapaaehtoista
yli 30 kesätyönantajaa, joista valtaosa on
ollut mukana toiminnassa useana kesänä
• runsaat 160 kesätyöpaikkaa
• yhteistyökumppaneita vuosittain useita
kymmeniä
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1.1 Projektia ohjaavat teemat
Nuorten integroituminen yhteiskuntaan tapahtuu
pääosin koulutuksen, työelämän ja vapaa-ajan kautta. Nämä on siksi valittu Matkalla-projektin pääteemoiksi. Kaikki vertaistapaamiset nivoutuvat vahvasti
oppimiseen, koulutukseen, vapaa-aikaan, työllistymiseen, arjen taitoihin, minäkuvan rakentumiseen,
identiteettiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Käsittelytapa
valitaan aina ryhmän mukaan, ja kaikkia teemoja
käsitellään kohderyhmän näkökulmasta käsin.

Koulutus
Koulutus on yksi keskeisimmistä sosiaalisista
instituutioista, jonka kautta nuori saa työelämässä
ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavat tiedot ja
taidot. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen voi johtaa
siihen, että nuori syrjäytyy myös työelämästä ja
monilta muilta elämän osa-alueilta. Syrjäytymisen
ehkäisyssä on koulupudokkuuden ennaltaehkäiseminen tärkeää juuri varhaisen puuttumisen kohdennettujen tuki- ja ohjaustoimien keinoin.
Koulutuksen nivelvaiheet eli siirtymät koulutusasteelta toiselle ja koulusta työelämään ovat
kaikille nuorille haastavia. Kaikki nuoret eivät saa
heti peruskoulun jälkeen koulutuspaikkaa ja osa
keskeyttää toisen asteen koulutuksen: toisen
asteen koulutuksen ulkopuolelle jää eri tilastojen
mukaan ainakin 10 prosenttia ikäluokasta. Helsingin kaupungin maahanmuutto-osaston teettämän
selvityksen1 mukaan nivelvaiheessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota sellaisiin nuoriin, jotka tarvitsevat
pidempiaikaista tukea koulutuspolulla. Tällä viitataan
esimerkiksi niihin nuoriin, jotka ovat muuttaneet
Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella, sekä
nuoriin, jotka ovat ylittäneet oppivelvollisuusiän,
mutta eivät ole suorittaneet peruskoulua. Näillä
nuorilla ei ole tarvittavia valmiuksia jatko-opintoihin
eivätkä työelämävalmiudet vastaa suomalaisen
yhteiskunnan vaatimuksia.
Vaikka koulupudokkaat ovat hyvin heterogeeninen
ryhmä ja nuorten tilanteet yksilöllisiä, on niiden taustalla havaittavissa hyvin samankaltaisia ongelmia.
Nuorten omat toiveet ja tarjolla olevat jatkokoulutusmahdollisuudet eivät aina kohtaa. Usein nuorilla ei

1. Teräs, Marianne, Niemi, Emilia, Stein, David, Välinoro, Matleena (2010).
Muunkieliset nuoret siirtymävaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupungin maahanmuutto-osasto, Newprint Oy.
2. Myrskylä, Pekka (2012). Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? EVA
analyysi No 19.
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myöskään ole vielä selkeää kuvaa koulutustoiveista.
Nämä ongelmat ilmenevät usein joko vaikeutena
hakea jatkokoulutuspaikkaa tai jo aloitetun koulutuksen keskeyttämisenä.
Toisen asteen tutkinnon suorittamisella on kauaskantoiset vaikutukset nuoren elämässä. Tutkinnon
suorittaneet jäävät työn ja jatkokoulutuksen ulkopuolelle huomattavasti harvemmin kuin tutkintoa
suorittamattomat. Vieraskielisistä kouluttamattomista
nuorista joka kolmas on syrjäytynyt – kantaväestöön
kuuluvista syrjässä on joka kahdeksas. Syrjäytyminen on läheisesti myös maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä ongelma.2
Lukuisia vaihtoehtoisia polkuja sisältävä suomalainen koulutusjärjestelmä saattaa tuntua monimutkaiselta maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa mielestä. Matkalla-projektissa rohkaistaan
nuoria tulevaisuuteen suuntaavaan ajatteluun omien
opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden osalta.
Vertaistoiminnan harjoitteiden ja keskustelujen sekä
opinto-ohjaajien vierailujen kautta nuorten omat
toiveet selkiytyvät ja muuttuvat realistisemmiksi.
Samanaikaisesti nuoren kyky hahmottaa eri valintojen vaikutuksia vahvistuu. Vertaisryhmässä nuori
saa sekä yksilöllistä tukea vaihtoehtojen kartoittamiseen että vertaistukea samassa elämäntilanteessa
olevalta ryhmältä. Myös vanhemmat saavat projektin
kautta tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Työelämä
Työmarkkinat ovat sulkeutumassa kouluttamattomilta
ja ammattitaidottomilta nuorilta. Myös ensimmäiset
työkokemukset ovat keskeisiä, koska nuorisotyöttömyys on noussut. Esimerkiksi 15–24-vuotiaiden
nuorten työttömyysaste oli Suomessa vuoden 2016
huhtikuussa 28,7 prosenttia.3
Maahanmuuttajataustaisten nuorten on vielä
vaikeampi päästä Suomen työ- ja koulutusmarkkinoille kuin kantaväestön. Maahanmuuttajien työhön
sijoittumista vaikeuttavat erityisesti huono suomen
kielen taito, heikko koulumenestys, yhteiskunnassa
vallitsevat asenteet sekä tiedon, ammatillisen koulutuksen ja verkostojen puute. Maahanmuuttajanuorten vanhemmilla voi olla heikot edellytykset tukea

3. Tilastokeskus, työvoimatutkimus 4/2016.
4. Rautiainen Satu (2016). Maahanmuuttajanuorten kokemuksia Matkalla-hankkeessa opituista työelämätaidoista. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulun
sosiaalialan koulutusohjelma.

Emme ehkä muiden ohjaajien
kanssa olleet kaikissa tilanteissa hyviä antamaan ohjeita tai
sanoittamaan tekemistä, mutta
nuori paikkasi sen omalla aktiivisuudellaan. Yhteinen tapaaminen
ennen töiden alkua olisi saattanut
helpottaa tilannetta.
Työnantaja

On aina hienoa päästä
tutustumaan nuoreen
ihmiseen ja tarjota hänelle
mahdollisuus työskennellä yhdistyksessämme.
Työnantaja

Nuorille kannattaa painottaa sitä, että
aina saa kysyä apua työnantajalta.
Ei myöskään haittaa myöntää, jos ei
ymmärrä kaikkia suomenkielisiä ohjeita. Silloin pitää kysyä ja sitten yritetään
selittää, ettei tapahdu väärinkäsityksiä.
Työnantaja

Tärkeä hanke ja oli hienoa
olla mukana. […] Alussa oli
pieniä hankaluuksia, mutta
loppua kohden meni selvästi
koko ajan paremmin. Lopussa harjoittelijalla vaikutti
olevan oikein hyvä mieli ja
tuntui, että olemme antaneet
hänelle hienoja kokemuksia.
Työnantaja

”Poikani puolesta olen
iloinen, että hän on oppinut
yhteiskunnasta; ymmärsi
oman rahan ansaitsemisen
tarpeellisuuden.”
Huoltaja

”Haastatteluista. Niinku miten se miten sä
puhut, mitä sun pitää sanoa, niinku pitää
laittaa lippis pois.”
Nuori

”Se oli niinku vau. Mä en olis odottanut että
mulla tulee tämmönen työ. Se oli ihan jotain
erilaista, mä en oo ikinä kokenu tällasta.”
Nuori

Nuoret oppivat hankkeen aikana perustietoja suomalaisesta työelämästä ja siitä, kuinka työpaikalla tulee käyttäytyä. Matkalla-hankkeen tavoitteena on ollut, että nuorten
elämänhallinta ja opiskelumotivaatio vahvistuvat kesätöiden avulla. Kesätyökokemuksen jälkeen kaikilla [haastatelluilla] nuorilla oli suunnitelmissa hakeutua töihin myös
ensi kesänä ja ennen kaikkea kaikilla oli halu tehdä töitä.
Rautiainen, opinnäytetyö 2016 4

”Hyvä työpaikka
missä oppii joka
päivä aina lisää,
lisää ja lisää.”
Nuori

nuoren opiskelua ja työllistymistä, mikäli heidän omat
verkostonsa ovat ohuet eikä heille ole ehtinyt kertyä
omakohtaista kokemusta suomalaisesta työelämästä.
Matkalla-projektissa nuoret tutustuvat työelämän
pelisääntöihin ja työnhaun käytäntöihin ohjaajan
avustamana vertaisryhmissä. Nuoret ja vanhemmat
saavat myös realistista tietoa työelämästä ja sen
opinnoille asettamista vaatimuksista. Nuoret saavat
tietoa työntekijän ja työnantajan vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä käytännön neuvoja
työnhakuun ja työssä edellytettäviin asioihin, kuten
verokortin tilaamiseen sekä pankkitilin avaamiseen.
Osana vertaistoiminnan työelämäorientaatiota
nuorille tarjoutuu myös mahdollisuus lyhytaikaiseen
kesätyöpaikkaan. Kesätyöharjoittelun tarkoituksena
on tutustua työelämään palkallisessa työssä. Tähän
osioon kuuluu myös kesätyön hakeminen ja työhaastattelun harjoittelu. Kesätyöjakso tarjoaa nuorelle
näköalan työelämään, vahvistaa kielitaitoa ja on
monelle ensimmäinen merkintä ansioluettelossa.
Projektissa järjestetään kesätyönantajille yhteinen
tapaaminen, jossa keskustellaan nuorten työelämävalmiuksista, kielitaidosta ja työnantajien esille
tuomista huolista ja odotuksista sekä kerrotaan
maahanmuuttajanuorten erityiskysymyksistä.
Tapaamisessa painotetaan myös selkeiden tehtävien
ja huolellisen perehdytyksen merkitystä.

Vapaa-aika
Vapaa-aika ja ystävyysverkostot ovat tärkeitä
tekijöitä nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen ja
kuulumisen tunteen kannalta. Nuorten vapaa-ajantoiminnalla on suuri merkitys nuorten sosiaalisten
verkostojen kehittymiselle ja sitä kautta hyvinvoinnille. Vapaa-ajantoimintaan osallistuminen vahvistaa
itseluottamuksen ja minäkuvan kehittymistä, lisää
vuorovaikutustaitoja ja tätä kautta kokonaisvaltaista
hyvinvointia.

“Minulla ei ole mitään harrastuksia, nukun vain.
Menen päivisin koulun jälkeen nukkumaan ja
viikonloppuisin kaverin kanssa ulos. Lisäksi
teen kotitöitä esim. tiskaan ja teen ruokaa, luen
paljon lehtiä, katson TV.tä ja olen internetissä,
Facebookissa, koska ei ole mitään tekemistä.”
Nuori

Usein erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten
osallistumisen esteenä voi olla heidän kokemansa
huoli muiden nuorten ja toimintaa ohjaavien aikuisten
kielteisistä asenteista heitä kohtaan. Myös kielitaidon, verkostojen ja tiedon vähäisyys heikentävät
osallistumismahdollisuuksia. Sosiaalinen eristyneisyys ja yksinäisyys ovat maahanmuuttajataustaisille
todellisia kokemuksia. Monikulttuuristen lasten ja
nuorten kokemukset rasismista konkretisoituvat
usein ryhmästä ulkopuolelle jäämiseen. Ystävien ja
harrastusten puute onkin aito uhka maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvoinnille.
Matkalla-projektissa ammattikorkeakoulujen ja nuoriso-opistojen kanssa oppilaitosyhteistyönä toteutettu
opintokokonaisuus avaa tehtävään koulutettujen
opiskelijatuutoreiden tuella maahanmuuttajanuorille
uusia kanavia vapaa-ajantoimintaan. Nuoret tutustuvat vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja kokeilevat
harrastuksia yhdessä projektin kouluttamien opiskelijatuutoreiden kanssa.

1.2 Projektin työtavat
Matkalla-projektin työtavat ovat vertaisryhmätoiminta,
tuutorityö ja vapaaehtoistoiminta. Vertaisryhmätoiminta ja tuutorityö keskittyvät pääosin nuorten
kanssa tehtävään työhön ja limittyvät toisiinsa, mutta
vertaisuuden ajatus on läpileikkaavasti mukana
myös huoltajien kanssa tehtävässä työssä. Vapaaehtoistoiminta keskittyy huoltajien ja perheiden kanssa
tehtävään työhön. Vapaa-ajan tuutorit ja vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään.
Oppaassa kuvataan ensin lyhyesti, mitä termillä
yleensä tarkoitetaan ja miten sitä käytetään sekä
kuinka työmuotoa on sovellettu Matkalla-projektissa.
Pääpaino on nuorten kanssa tehtävässä työssä.
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“On ollut hyvä vuosi.”
Nuori

“Löysin nuorisotalon,
pelasimme, tehtiin ruokaa,
pidettiin hauskaa. Sain apua
kesätyöhön. Opin tuntemaan
muita nuoria ja ohjaajia.”
Nuori

2.
Vertaisryhmätoiminta

Vertaistuen ydinajatuksena on se, että samassa
elämäntilanteessa olevat ihmiset ovat toisilleen
tukena ja keskustelevat omista kokemuksistaan.
Kokemus siitä, että muutkin ovat samankaltaisessa
elämäntilanteessa, on voimaannuttava. Vertaisuutta
voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Vertaistoiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen
kunnioitukseen ja jakamiseen. Jokainen ryhmän
jäsen asettaa itse omat tavoitteensa, joiden saavuttamiseen vertaisryhmästä voi saada työkaluja, tukea
ja apua. Vertaisryhmät voivat muodostua kokonaan
vertaisosallistujista, jolloin myös ryhmän ohjaajalla tai
ohjaajaparilla on osallistujien kanssa samankaltainen
henkilöhistoria ja ohjaaja on yksi vertaisista.
Vertaisryhmiä on monia erilaisia. Myös vertaisryhmien oppaita on luonnollisesti useita.5 Tässä oppaassa
keskitytään nimenomaan Matkalla-projektin mallin
mukaiseen nuorten ohjaamiseen monikulttuurisessa
vertaisryhmässä. Matkalla-projektissa ohjaajan
tehtävä vertaisryhmätoiminnassa on toimia ryhmän
ohjaajana ja fasilitoijana ja mahdollistaa toiminnan
kautta nuorten keskinäinen vertaistuki.

2.1. Vertaisryhmätoiminta
Matkalla-projektissa

Matkalla-projektin vertaistapaamisissa on aina läsnä
kaksi ohjaajaa. Vertaistoiminnan tavoitteisiin kuuluvat
luottamus, kokemusten jakaminen, yhteisöllisyyden
tunne ja sosiaalisten suhteiden luominen. Lisäksi toiminnassa tärkeää on omien tunteiden tunnistaminen,
oman minäkuvan vahvistaminen, yksilöllisten taitojen
selkiinnyttäminen, omat oikeudet ja velvollisuudet
sekä ongelmanratkaisutaitojen lisääminen.
Matkalla-hankkeessa vertaisryhmät tapaavat
lukuvuoden ajan kerran viikossa. Vertaisryhmissä
käsitellään projektin teemoja: työtä, opiskelua ja
vapaa-aikaa. Toiminta pohjaa vahvasti toiminnallisiin
harjoitteisiin ja keskusteluun. Projektin teemoista
vapaa-aika toimii läpileikkaavana ja se esitellään
omana erillisenä kokonaisuutenaan oppaan lopussa.
Ryhmätoiminnan vuosi on jaettu jaksoihin selkeyden
vuoksi. Jaksoissa käsiteltävät aihepiirit nivoutuvat
yhteen kokonaisuudeksi, joka kokonaisvaltaisesti
tukee nuoren elämänhallintataitoja, identiteetin
vahvistumista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Jaksoista voidaan kuitenkin valita yksittäisiä
harjoitteita tai valita käsiteltäväksi yksi kokonainen
jakso. Julkaisun harjoitteista suurin osa on lainattuja
ja yleisesti käytössä olevia harjoitteita. Harjoitteita on
kokeiltu Matkalla-hankkeen kolmen toimintavuoden
aikana, ja tähän julkaisuun on valikoitu projektin
tavoitteita ja kohderyhmää parhaiten palvelleet
harjoitteet.

Vertaistoiminnan vuosi alkaa toimintaan orientoivalla
jaksolla, jonka aikana nuoret ja ohjaajat tutustuvat
toisiinsa, asettavat toiminnalle yhteiset tavoitteet
ja sopivat säännöistä. Vaihe on merkittävä vuoden
onnistumisen kannalta: tänä aikana ryhmän dynamiikka muotoutuu ja on tärkeää pyrkiä luomaan
luottamuksellinen ilmapiiri, jossa omista asioista
on helppo puhua. Erilaiset harjoitteet tukevat tätä
prosessia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ryhmän
dynamiikka ei ole koskaan valmis: se muuttuu ja
kehittyy koko vuoden ajan.
Toimintaan orientoivan jakson jälkeen pohditaan
nuorten identiteettiä, itsetuntemusta ja elämäntilannetta sekä pyritään vahvistamaan itsetuntoa. Nuoret
elävät valtavien muutosten keskellä ja tämä vaikuttaa
nuoren elämään kotona, koulussa ja vapaa-ajalla.
Ryhmissä on tarkoitus pohtia oman elämäntilanteen
muutosta yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien ikätovereiden kanssa, vahvistaa jokaisen omaa
kulttuuri-identiteettiä sekä tarjota lisätietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Itsetuntemus
ja omien mahdollisuuksien sekä haasteiden tunnistaminen luovat pohjaa jatko-opintojen pohdinnoille
sekä työelämävalmiuksien vahvistamiselle. Nuorten
identiteetti vahvistuu ja muuttuu kuitenkin koko
projektiajan, ja siksi esimerkiksi identiteettiä tukevia
harjoitteita kannattaa tehdä pitkin toimintavuotta.

MATKALLA-PROJEKTIN
VERTAISTOIMINNAN
TAVOITTEET
• Voimaannuttaa mukana olevia nuoria ja antaa heille positiivisia oppimisen kokemuksia
• Tarjota nuorille realistista tietoa suomalaisesta opiskelu- ja työelämästä
• Tukea nuorta oman tulevaisuuden hahmottamisessa ja suunnittelussa
• Innostaa nuorta opinnoissa nyt ja jatkossa
• Vahvistaa nuorten arjen taitoja ja ymmärrystä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta
• Tukea nuorta oman minäkuvan rakentamisessa vertaisuuden kokemuksen kautta
• Tehdä oman lähialueen palvelut ja vapaaajan mahdollisuudet nuorelle tutuksi

5. Esimerkiksi Suomen Pakolaisapu on tuottanut maahanmuuttajien vertaistoiminnan ohjaamisesta työkirjan www.bit.ly/2ecUNSK
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Kolmannessa jaksossa tuetaan nuoria opiskelussa
ja oman jatko-opintopolun valinnassa sekä vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Osiossa keskitytään
ennen kaikkea omien vahvuuksien etsimiseen.
Neljännessä jaksossa pyritään vahvistamaan nuorten työelämätaitoja. Nuorten taidot vaihtelevat paljon:
osa on ehkä joskus ollut töissä tai TET-harjoittelussa,
joku tekee osa-aikatöitä parhaillaan. Monelle tämä
on ensimmäinen kosketus työelämään ja työelämän
pelisäännöt ovat vielä vieraat. Työelämätaitoja harjoitellaan vahvasti käytännön kautta: tarkoituksena
on, että jakson päätteeksi jokainen taitaa työnhakuprosessin kaikki vaiheet sekä ymmärtää työelämän
pelisäännöt.
Oppaassa esitellään lisäksi Matkalla-projektissa käytettyjä malleja ja harjoitteita arjen taitojen tukemiseen
ja herkkien aihepiirien käsittelyyn. Näitä teemoja ja
harjoitteita voi nostaa esiin pitkin toimintavuotta tai
käsitellä erillisinä kokonaisuuksina.
On hyvä myös muistaa, että nuorten kanssa työskenneltäessä on usein joustettava suunnitelmista.
Joskus keskustelu lähtee kulkemaan omia polkujaan
ja polun seuraaminen saattaa johtaa merkittäviin
oivalluksiin. Vapaamuotoinen ”hengailu” on myös
tärkeää ja sitoo ryhmän jäseniä yhteen. Joskus yksi
yhteinen nauruntäyteinen hetki vie ryhmää kohti
syvempää luottamusta kuin 10 toimivaa ryhmäytymisharjoitusta. Ohjaajan kannattaa olla herkkä näille
hetkille ja jättää tilaa vapaamuotoiselle olemiselle.
Ohjaaja ohjaa toimintaa ja keskustelua sekä tarjoaa
nuorille uusia näkökulmia ja varmistaa, että pysytään
asiassa. Paljon on kiinni ohjaajan halusta ja taidoista
tarttua puheenaiheisiin ja johdatella ryhmä kohti
uusia oivalluksia. Osa nuorista kertoo mielellään
omasta kotimaastaan ja on valmis vertailemaan
oman kotimaansa kulttuuria uuden kotimaan
kulttuuriin. Osa nuorista ei ole halukas tekemään
vertailuja tai etsimään eroja: nuorilla on suuri halu
kuulua joukkoon ja olla osa senhetkistä elinpiiriään.
Ryhmätilanteissa on toimittava hienovaraisesti
nuoren elämäntilannetta ja tarpeita kunnioittaen.
Nuoria ei missään tilanteessa tule pakottaa kertomaan omasta taustastaan tai historiastaan. Ohjaajan
on lastensuojelullisista syistä varmistettava, etteivät
nuoret myöskään kerro liian henkilökohtaisia asioita
koko ryhmälle.

Ryhmätapaamisen suunnittelun muistilista
Ennen kuin aloitat, käy läpi seuraavat asiat:
• Onko tapaamispaikkaan helppo tulla? Tietävätkö
kaikki, missä paikka on ja kuinka sinne päästään?
Uskaltavatko kaikki kävellä sinne yksin?
• Ovatko nuorten, huoltajien, koulun ja nuorisotalon
yhteystiedot ajan tasalla?
• Onko alaikäisten osallistujien vanhempien
kanssa keskusteltu toimintaan osallistumisesta?
Onko nuorilla siihen lupa?
• Onko ohjelma suunniteltu siten, että kaikilla on
mahdollisuus osallistua (osallistujien kielitaito, ikä
ja erilaiset taidot, kiinnostuksen kohteet ja taustat
huomioitu)?
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Matkalla-projektissa nämä kysymykset on ratkaistu
niin, että vertaisryhmät perustetaan yhteistyökoulujen läheisyyteen, jotta nuoret voivat mahdollisimman
helposti osallistua. Tapaamiset ovat koulupäivän
jälkeen, ja nuorille annetaan tarvittaessa bussilippu,
jos he tarvitsevat sitä päästäkseen illalla kotiin.
Lisäksi nuorille tarjotaan pieni välipala ja ryhmässä
painotetaan toimintaa, jotta myös puutteellisella
kielitaidolla on mahdollista osallistua, vertaistoiminta
ei muistuta liikaa koulua eikä osallistuminen ole
nuorille liian raskasta.
Hyvä muistaa:
• Varmista, että tiedät tilojen paloturvallisuudesta.
Jos poistumistiet eivät ole selkeitä, on myös
hyvä kertoa ryhmäläisille varauloskäynnistä
ensimmäisellä kerralla.
• Joissakin ryhmissä on hyvä muistuttaa
tapaamisesta esimerkiksi tekstiviestillä edellisenä
päivänä. Jos nuoret kuitenkin tulevat paikalle
ilman muistuttamista, ei heitä kannata opettaa
tähän toimintatapaan.
• Pidä puhelin lähellä, jotta eksyneet ryhmäläiset ja
huolestuneet vanhemmat tavoittavat sinut helposti
tapaamisten aikana.
• Pidä nuorten ja heidän huoltajiensa yhteystiedot
mukanasi.
• Pidä kirjaa ryhmäläisten osallistumisesta.
• Jos järjestät tarjoiluja, ota huomioon
erityisruokavaliot.
Vaikka useimmiten ryhmäkerrat sujuvat ilman
ongelmia, joitakin asioita on hyvä miettiä etukäteen,
jotta ongelmatilanteessa tiedät toimia oikein. Tällaisia
asioita ovat esimerkiksi paloturvallisuus, sairauskohtaukset ja ristiriidat tai konfliktitilanteet ryhmän
jäsenten välillä tai nuoren ja jonkun ulkopuolisen
kesken. Vertaistoiminnan ohjaajien on hyvä pohtia jo
etukäteen, kuinka näissä tilanteissa toimitaan, jotta
ryhmän jäsenillä on rauhallinen ja turvallinen olo
kaikissa tilanteissa. Selvitä jo etukäteen, mihin tulee
missäkin tapauksessa ottaa yhteyttä. Kriisitilanteissa
käytä asiantuntijoita apuna.
Mieti etukäteen, miten toimit jos
• Nuorten välillä syntyy riitaa tapaamisen aikana
• Nuori kertoo jotain luottamuksellista, johon pitäisi
puuttua (erityisesti lastensuojelutapaukset)
• Tapaamispaikalta pitää poistua välittömästi
(palohälytys tai muu uhkaava tilanne)
• Ryhmä kohtaa rasistista huutelua tai väkivallan
uhkaa matkalla vierailulle
• Nuori lähtee kesken tapaamisen tai vierailun
omille teilleen
• Nuori saa sairauskohtauksen kesken tapaamisen
Matkalla-projektissa ohjenuorana tapaamisten
suunnitteluun on toiminut Plan Internationalin lastensuojeluohjeistus sekä vanhempien kanssa sovitut
käytännöt. Nuorten hyvinvointi ja turvallisuus ovat
aina etusijalla. Jos nuori kertoo jotain sellaista, johon
pitää ohjaajan mielestä puuttua, on ohjaajan tehtävä
myös nuorelle selväksi, että asia tullaan viemään
eteenpäin. Nuorten väliset ristiriidat pyritään sovitte-

lemaan heti tapaamisen yhteydessä ja, jos kyseessä
on pidempään jatkunut tai kouluaikana tapahtunut
kiusaamistapaus, otetaan kouluun yhteyttä. Matkalla-projektissa ei ole tullut vastaan avoimen rasistisia
tilanteita, mutta niihin on valmistauduttu tekemällä
toimintaohjeet työntekijöille. Rasismin kohtaamisessa pääsääntö on, että tilanteeseen reagoidaan heti
ja uhkaavassa tilanteessa poistutaan ryhmän kanssa
paikalta. Tilanne on purettava nuorten kanssa
välittömästi, ja asian käsittelyä on syytä jatkaa vielä
seuraavalla tapaamiskerralla.

Maahanmuuttajanuorten
ohjaamisessa huomioitavaa
Matkalla-projektin monikulttuurisen ohjaustyön
lähtökohdat ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin
muussakin nuorten ohjaustyössä. Maahanmuuttajataustaisia nuoria ohjattaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että eri osapuolilla
saattaa olla erilaisia käsityksiä ja odotuksia siitä,
mitä ohjauksen tulisi olla. Siksi esimerkiksi ryhmätoiminnan tavoitteet ja ohjaajan ja ohjattavien roolit
on tehtävä ensimmäisissä tapaamisissa selkeiksi.
Vaikka jokaisen yksilön tie on erilainen, monikulttuurisia nuoria ohjaavan on hyvä huomioida esimerkiksi
seuraavia asioita:
• Suomalainen yhteiskunta ja toimintatavat
voivat näyttäytyä monimutkaisena erityisesti
maahanmuuttajanuorelle.
• Nuoret elävät usein kahden kulttuurin välissä,
sillä nuoren kotona voi olla aivan eri kieli, kulttuuri
ja arvomaailma kuin esimerkiksi koulussa tai
nuorisotilalla. Kulttuuriset jännitteet ja vanhempien
odotukset saattavat olla ristiriidassa omien
toiveiden ja suomalaisen yhteiskunnan odotusten
kanssa.
• Maahanmuuttajanuorten on opittava
suomalaisesta yhteiskunnasta paljon käytännön
asioita, jotka saattavat olla itsestään selviä
Suomessa syntyneille nuorille.
• Kielelliset haasteet edellyttävät toiminnallisia
menetelmiä. Toiminnan on oltava kaikille

mahdollista ja mielekästä vaihtelevasta
kielitaidosta huolimatta.
• Pakolaistaustaista nuorta ei tule kohdella eri
tavalla kuin muita ryhmän jäseniä.
• Älä kysele nuoren taustoista liikaa. Nuori kertoo
itse, mitä haluaa tai miten haluaa. Omasta
perheestä tai suvusta puhuminen voi olla maastamuuton kokeneelle nuorelle vaikeaa erityisesti
silloin, jos taustalla on ollut voimakkaita menetyksiä. Tämä on hyvä huomioida harjoituksissa,
joissa näitä asioita käsitellään.
• Vaikeat kokemukset saattavat ilmetä esimerkiksi
keskittymisvaikeuksina, univaikeuksina,
itkuherkkyytenä, ääniherkkyytenä tai erilaisina
pelkotiloina. Maastamuuton tai pakolaisuuden
teemojen käsittelyssä onkin tärkeää edetä nuoren
ehdoilla. Jos nuori haluaa puhua maastamuutosta
tai maahanmuuttoon liittyvistä kokemuksistaan,
silloin on tärkeää kuunnella!
Monikulttuurinen ohjaus vaatii ohjaajalta eri kulttuurien ja uskontojen ymmärryksen lisäksi selkeyttä, kärsivällisyyttä sekä asioiden moninkertaista toistamista.
Maahanmuuttajanuorten ohjaamisessa on asioita,
joihin huomiota kiinnittämällä esimerkiksi identiteetin,
integraation sekä kouluun ja harrastustoimintaan
sopeutumisen prosesseja voidaan tehokkaasti tukea.
On tärkeää, että ohjaaja osoittaa nuorille tietävänsä
ja ymmärtävänsä erilaisia toimintatapoja (esim.
uskontoon liittyviä tapoja, eri kulttuurien toimintatapoja). Se luo turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa
hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Tilaa tarvitaan
moniäänisyydelle, erilaisten mahdollisuuksien
tutkimiselle, nuorten kertomuksille ja jokaisen oman
kasvun tukemiselle.
On hyvä muistaa, että maahanmuuttajaperheissä ei
aina olla tietoisia nuorisotoiminnan sisällöistä ja sen
tarkoituksesta, koska nuoren kotimaassa ei välttämättä ole totuttu organisoituun vapaa-ajan viettoon.
Siksi yhteistyö maahanmuuttajanuorten huoltajien
kanssa on tärkeää.
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2.2. Vertaisryhmätoiminta
käytännössä
Jokainen ryhmäkerta on oma kokonaisuutensa ja
samaan aikaan sen tulee aina olla osa suurempaa
kokonaisuutta. Yksittäistä ryhmäkertaa suunnitellessaan ohjaajan tulee miettiä jokaiselle kerralle
valmiiksi tavoite ja koota harjoitteet sitä vastaaviksi.
Jokaiselle ryhmäkerralle kannattaa suunnitella
selkeä aloitus ja selkeä lopetus. Tapaamiskerta
liittyy aina suurempaan kokonaisuuteen ja ohjaajan
vastuulla on tehdä tämä selväksi nuorille. On hyvä
muistuttaa mieliin, miksi mitäkin harjoitetta tehdään,
sekä kertoa nuorille, miten eri harjoitteet liittyvät
toisiinsa. Tämä tuo toimintaan selkeyttä ja jatkuvuutta. Säännöllisinä toistuvat ennakoitavat rutiinit
helpottavat ryhmätyöskentelyyn orientoitumista ja
monesti myös vähentävät levottomuutta.

Orientaatiojakso
Orientaatiojakson tavoitteena on rohkaista nuoria
tutustumaan toisiinsa, luoda ryhmään luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri sekä rakentaa ohjaajan ja
nuoren välistä suhdetta. Ryhmä tulee työskentelemään yhdessä pitkään ja vertaistoiminnan onnistumisen kannalta ryhmän sisäinen luottamus ja avoin
ilmapiiri ovat ensisijaisen tärkeitä. Tutustumiselle ja
ryhmäytymiselle kannattaa varata aikaa.
Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua keskusteluun ja jokaisen mielipidettä kunnioitetaan. Ryhmässä ei sallita toisten
pilkkaamista tai vähättelyä. Ohjaajan on puututtava
tällaisiin tilanteisiin välittömästi. Ryhmän kannattaa
luoda toiminnalleen myös yhteiset säännöt ja sitoutua noudattamaan niitä. Erityisesti ryhmätoiminnan
alussa ohjaajan on johdettava ryhmää. Nuoret eivät
vielä tunne toisiaan ja ohjaajan on luotava kaikille
turvallinen toimintaympäristö. Toiminnan edetessä
ryhmän jäsenten keskinäinen luottamus kasvaa,
ohjaajan rooli muuttuu ja hänen tehtävänä on tällöin
fasilitoida ryhmätapaamisia.
Orientaatiojaksolla osallistujat sitoutuvat ryhmän
toimintaan ja asettavat sille henkilökohtaisia ja
ryhmäkohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden asettamisen
kautta ryhmätoiminnan merkitys selkiytyy; ryhmän
toiminnalla on päämäärä ja tavoite. Jo alussa
on hyvä nostaa esiin nuorten erilaisia taustoja ja
keskustelujen kautta tehdä selväksi, että nuoria
yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Vaikka tämä
saattaa tuntua itsestään selvältä, se on myös tuotava
selkeästi esiin keskusteluissa ja harjoitteissa.

”Ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni pääsin näkemään muutaman ryhmän kokonaisuudessaan.
Itselleni jäi mieleen erityisesti
yhteisöllisyys ryhmissä ja ryhmien
hyvä henki. Ymmärsin, kuinka
tärkeä asia vertaisryhmät nuorille
olivat ja kuinka hankkeen ansiosta
nuoret olivat päässeet tutustumaan muihin samankaltaisessa
elämäntilanteessa oleviin nuoriin,
mitä kautta kotoutuminen Suomeen
toivottavasti on helpompaa.”
Rautiainen, opinnäytetyö 20166

6. Rautiainen Satu (2016). Maahanmuuttajanuorten kokemuksia Matkalla-hankkeessa opituista työelämätaidoista. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulun
sosiaalialan koulutusohjelma.
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Monikulttuurista ryhmää ohjattaessa vaaditaan
ohjaajalta sensitiivisyyttä nuorten erilaisia taustoja
kohtaan. Ryhmässä maahanmuuttajataustaiset nuoret voivat jakaa kokemuksia, mutta ohjaaja saattaa
kuitenkin kohdata työssään vastarintaa: nuorten halu
sopeutua uuteen yhteiskuntaan on valtavan suuri,
ja he haluavat olla ihan vaan ”normaaleja” nuoria.
Ohjaajan tehtävänä on antaa tilaa erilaisille ajatuksille, mutta samalla on korostettava, että kaikenlaiset
kokemukset ja taustat ovat arvokkaita, ne ovat
rikkaus ja mahdollisuus!
Harjoitteiden avulla nuoret ja ohjaajat tutustuvat
toisiinsa, luodaan keskinäistä luottamusta ja ohjataan
nuoret kohti yhteistä tahtotilaa ja tavoitetta.

Harjoitteet
Orientaatiojakson harjoitteiden tavoitteena on tukea
nuorten tutustumista, ryhmäytymistä sekä toimintaan
kiinnittymistä yhteisten tavoitteiden ja sääntöjen
laatimisen kautta. Tutustumiseen kannattaa varata
vähintään yksi kokonainen kerta ja vasta toisella tai
kolmannella tapaamisella tehdä yhteiset säännöt ja
aloittaa unelmakarttojen teko.

Haastatteluruutu

20 min

Tavoite: Tutustuttaa ryhmäläiset toisiinsa,
käyttää suomen kieltä ja harjoitella itsestä
kertomista
Tarvikkeet: Valmis ruudukko
ominaisuuksista jaettavaksi osallistujille,
kyniä
Osallistujille jaetaan ruudukko, jonka jokaiseen
ruutuun on kirjoitettu kiinnostuksen kohteita tai
taitoja kuvaava asia. Esimerkiksi: ”Pidän jäätelöstä”, ”Käyn usein elokuvissa”, ”Osaan kolmea
kieltä”. Osallistujien tehtävä on selvittää muiden
osallistujien mieltymyksiä ja tapoja. Haastattelu
tapahtuu tilassa kiertelemällä. Jokaiseen ruutuun
kirjoitetaan sen henkilön nimi, johon kuvaus
sopii. Yhden henkilön nimeä ei saa kirjoittaa
kahdesti, paitsi jos ruutuja on enemmän kuin
osallistujia. Harjoitteen tarkoitus on tutustuttaa
ryhmäläiset toisiinsa, mutta myös harjoittaa kielitaitoa ja itsestä kertomista.

Asettukaa
kartalla

“Toivon, että
siellä on ystävällisiä ihmisiä
ja että ryhmä
olisi hyvä.”
Nuori

“Haluaisin oppia lisää
asioita Suomesta,
saada uusia ystäviä.
Sellasia sosiaalisia
juttuja!” Nuori

Ryhmän säännöt
ja nimi
20 min

Tavoite: Tutustuminen ja erilaisten
taustojen esiin nostaminen
Kerro osallistujille, että tilassa on kuvitteellinen
maailmankartta. Pyydä osallistujia asettumaan
sen maan kohdalle, jossa on syntynyt. Osallistujien on tarkoitus muiden kanssa keskustellen
löytää oman synnyinmaansa. Kun kaikki ovat
löytäneet oman paikkansa, käydään nimikierros
ja jokainen kertoo maan ja kaupungin, missä on
syntynyt.

30–60 min

Tavoite: Ryhmäytyminen sekä turvallisen ja
luottamuksellisen ilmapiirin luominen
Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet
Ryhmätoiminnan alkuvaiheessa kukin ryhmä
työstää yhdessä ryhmän pelisäännöt. Ohjaajien
tehtävänä on pitää huolta, että säännöissä kuitenkin mainitaan aina seuraavat asiat:
• ryhmään tullaan ajoissa
• jokaisella on samanlainen puhe- ja
osallistumisoikeus ryhmässä
• ryhmässä saa esittää omia näkemyksiä
luottamuksellisesti ja ilman pelkoa
kiusaamisesta
Lisäksi säännöissä voi olla mainintoja puhelimen
käytöstä, kiroilemisesta ja muista ryhmäläisten
esiin nostamista asioista. Kaikki allekirjoittavat yhdessä tehdyt pelisäännöt ja ne voidaan
laittaa tapaamispaikan seinälle, jolloin niihin on
tarvittaessa helppo vedota. Selkeät säännöt
tekevät toiminnasta kaikille ymmärrettävämpää
ja selkeämpää.

“Mä opin paljon, sain paljon
ystäviä ja tiedän nyt kaikkia
paikkoja Helsingissä.” Nuori

Keksikää ryhmälle vielä yhteinen nimi luomaan
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja positiivista ryhmähenkeä.
Vinkki: voitte myös askarrella tai maalata yhdessä nimen suurelle kartongille tai alustalle.
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Unelmat paperille

1–2 h

Tavoite: Orientoituminen tulevaan
vertaistoiminnan vuoteen, henkilökohtaisten
tavoitteiden asettaminen
Tarvikkeet: Lehtiä, värikyniä, tusseja,
maaleja, saksia, liimaa, kartonkia ym.
askartelutarvikkeita
Huomautus: varmista, että tarjolla olevissa
kuvissa näkyy eritaustaisia ihmisiä, nuoria, vanhoja, tyttöjä, poikia, naisia ja miehiä. Tarvittaessa
etsi lisäkuvia esimerkiksi verkosta. Mikäli tarkoitus on unelmoida ohjatusti eri kategorioittain,
varmista, että tarjolla on riittävästi kuvia esim. eri
harrastuksista.
Pyydä osallistujia tekemään unelmakartta.
Karttaan on tarkoitus kuvata omia tulevaisuuden
unelmiaan piirtämällä, maalaamalla, lehtikuvilla
tai -leikkeillä, kirjoittamalla jne. Toteutustapa
on hyvin vapaa. Unelmakartan voi toteuttaa
eri tavoin: osallistujille voi antaa vapaat kädet
unelmoida ihan mistä vain tai unelmia voi kerätä
erilaisiin kategorioihin (opiskelu, työ, harrastukset, vapaa-aika). Joillekin tehtävä voi tuntua
haasteelliselta ja tyhjä paperi ei kirvoita ideoita,
jolloin eri kategorioihin jaetut unelmat voivatkin
tuntua helpommin lähestyttäviltä.
Kun unelmakartta on valmis, jokainen voi halutessaan esitellä oman tuotoksensa muille. Kenenkään ei kuitenkaan ole pakko esitellä omaa
karttaansa, jos ei tahdo. Unelmakartat kannattaa
säilyttää jatkotyöstöä varten. Karttojen pohjalta
voidaan miettiä, miten unelmat olisivat saavutettavissa. Unelmakartan tarkoitus on suunnata
osallistujien ajatuksia kohti tulevaisuutta ja
auttaa heitä peilaamaan nykyhetkeä tulevaisuuteen. Unelmakartta antaa myös ohjaajalle
hyödyllistä tietoa kunkin ohjattavan haaveista.
Vinkki: osa tekee unelmakartan valmiiksi viidessä minuutissa ja toiset haluavat ottaa sen kotiin
mukaan jatkotyöstöä varten. Kannattaa miettiä
jo etukäteen valmiiksi ohjaavia lisäkysymyksiä
nopeita varten ja lisäksi joitain lisätehtäviä. Mikäli ryhmän kielitaito on heikko, kannattaa ehdottomasti varata mukaan paljon valmiita kuvia (esim.
vanhoista lehdistä).
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Ryhmän tavoitteet/
omat henkilökohtaiset
tavoitteet
30 min
Tavoite: Sitoutuminen ryhmään ja
tavoitteiden asettaminen
Tarvikkeet: Liimattavia viestilappuja, kyniä,
(lehtiötaulu)
Ryhmätoiminnan alussa orientaatiojakson aikana on tärkeää kerrata nuorten kanssa ryhmätoiminnan tarkoitus ja tavoitteet. Ohjaajan kannattaa alusta saakka kuunnella herkällä korvalla
nuorten omia odotuksia ja toiveita ja mahdollisuuksien mukaan muokata toiminta vastaamaan
nuorten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.
Aivan yhtä tärkeää on pohtia nuorten toiveita
realistisessa valossa: mitä kaikkea juuri tässä
toiminnassa pystymme tarjoamaan ja mihin
kaikkeen tämä toiminta voi vastata.
Nuorten toiveita ja tavoitteita voi käsitellä erilaisin tavoin. Nuoret voivat esimerkiksi kirjoittaa
viestilapuille toiveitaan ja odotuksiaan. Viestilaput voi sitten kerätä yhteen kaikkien nähtäville,
yhdistää samankaltaiset toiveet ja lopuksi yhdessä keskustellen pohtia, mikä on mahdollista ja
juuri tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista.
Tavoitteita ja toiveita voi pohtia myös toiminnallisesti leikin kautta: aseta tuolit piiriin, yksi tuoli vähemmän kuin nuoria. Yksi nuorista asettuu piirin
keskelle seisomaan ja sanoo: “vaihda paikkaa
jos…” ja lisää tähän perään oman tavoitteensa/
odotuksensa ryhmän toiminnalle. Ne nuoret,
jotka voivat pitää tavoitetta omanaan, vaihtavat
paikkaa. Myös ringin keskellä seissyt nuori pyrkii
istumaan ja niin ringin keskelle päätyy uusi nuori.
Harjoite kannattaa pohjustaa siten, että pyytää
kaikkia ensin itsekseen miettimään, millaisia
henkilökohtaisia tavoitteita tai toiveita ryhmätoimintaan liittää. Ohjaajan kannattaa myös
kirjoittaa ylös kaikkien nähtäville esiin nousseita
tavoitteita ja käydä näitä läpi yhdessä keskustellen.

“I have found my hobbies and my
talent and new friends.” Nuori

Identiteetti ja itsetuntemus
Uuteen maahan muuttanut nuori elää suurten
muutosten keskellä. Hän opettelee uutta kieltä,
tutustuu uuden kulttuurin pelisääntöihin ja samaan
aikaan elää murrosiän mukanaan tuomia muutoksia.
Moni nuori on joutunut aloittamaan elämänsä kuin
alusta: kieli on vieras, koulu on uusi eikä vielä ole
muodostunut pysyviä kaverisuhteita. Lisäksi osa
perheestä on saattanut jäädä lähtömaahan. Nuoren
elämän valtavat muutokset voivat olla hämmentäviä,
turhauttavia tai toisaalta myös uutta toivoa luovia
kokemuksia. Ohjaajan tehtävä on toimia turvallisena
aikuisena ja tarjota tietoa ja tukea nuorille sekä
kannustaa nuorta eteenpäin elämässä.
Näiden muutosten keskellä nuori voi kokea epävarmuutta omasta identiteetistään ja pohtia omaa paikkaansa uudessa kotimaassa. Nuorten uusi elinpiiri
voi olla vanhemmille vieras, eikä heidän elämässään
ehkä vielä ole muita aikuisia, jotka auttaisivat heitä
sopeutumaan. Toisaalta vanhempien odotukset
ja toiveet saattavat olla ristiriidassa suomalaisen
yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien ja uuden
ympäristön asettamien paineiden ja odotusten
kanssa. Maahanmuuttajanuorta voidaan tukea
rakentamaan perheensä edustaman kulttuuri-identiteetin rinnalle uusia identiteettejä, joista muodostuu
eheä monikulttuurinen identiteetti.

“Sain kesätyön. Opin, kuinka
kertoa mielipiteensä julki, kuinka
puhua vanhemmille ihmisille ja
mitä ajatella alkoholista ja huumeista.” Nuori

vistaminen on tärkeä osa hyvinvoinnin ja kuulumisen
kokemusta. Erilaisten harjoitteiden avulla nuoret
pohtivat omaa paikkaansa uudessa kotimaassa sekä
harjoittelevat tunnistamaan ja nimeämään omia taitojaan ja tunteitaan. Tavoitteena on, että nuori kasvaa
näkemään itsensä kyvykkäänä ihmisenä ja oman
kulttuuritaustansa rikkautena, josta voi ammentaa
jatko-opinnoissa, työnhaussa ja elämässä ylipäänsä.

Harjoitteet
Jakson harjoitteiden tarkoitus on herättää pohdintaa
ja mahdollistaa keskustelua nuoren identiteetin ja
itsetuntemuksen kannalta tärkeistä asioista, kuten
kahdessa kulttuurissa elämisen kokemuksista,
minäkuvasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Matkalla-vertaisryhmissä yksi tavoitteista on vahvistaa nuorten identiteettiä muutosten keskellä.
Maahanmuuttajanuoren monikulttuurista identiteettiä
ja elämänhallinnan tunnetta vahvistavat esimerkiksi
omin voimin pärjääminen, koulumenestys, urasuunnitelmien ja -mahdollisuuksien selkeytyminen,
ensimmäisen työpaikan saanti, toimintavapaus,
vastuunotto sekä sosiaalinen arvostus kotona,
koulussa ja harrastustoiminnassa.
Vertaisryhmissä tarjoutuu tilaisuus pohtia edellä mainittuja kysymyksiä yhdessä muiden nuorten kanssa.
Ohjaajan tehtävä on fasilitoida keskustelua ja
tarjota tarvittaessa tietoa suomalaisen yhteiskunnan
pelisäännöistä. Ajatusten ja kokemusten vaihtaminen
samassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa
ja kokemusten peilaaminen omaan elämään voi olla
voimaannuttava ja eheyttävä kokemus. Vertaisryhmissä tarjoutuu myös tilaisuus luoda uusia sosiaalisia
suhteita tai vahvistaa jo olemassa olevia suhteita.
Oman sosiaalisen verkoston kasvattaminen ja vah-
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Nuoren ja huoltajien suhde: Forum-teatteri
Tavoite: Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen,
nuorten ja vanhemman suhteen pohtiminen,
lapsen ja vanhemman roolien erilaisuuden
ymmärtäminen
Tarvikkeet: Lapuille kirjoitetut näytelmien
aiheet, mahdollinen rekvisiitta
Harjoite tarjoaa mahdollisuuden pohtia elämää
kahden kulttuurin välissä, nuoren ja huoltajan
erilaisia elämäntilanteita ja odotuksia sekä toisen
osapuolen (esim. vanhemman) rooliin asettumisen ja siten asian tarkastelun toisesta näkökulmasta.
Erilaisilla draamaharjoitteilla voi hyvin käsitellä
esimerkiksi ihmisten käyttäytymismalleja. Draamalla voidaan kokeilla erilaisia rooleja ja pohtia
vaihtoehtoisia toimintatapoja. Draamaharjoitteissa voidaan mennä syvällekin ihmisten kokemuksiin, mutta se vaatii ohjaajalta erityistä taitoa
ohjata osallistujia. Draamaharjoitteita voi myös
hyödyntää pinnallisemmin havainnollistamaan
esimerkiksi erilaisia tilanteita kotona, koulussa tai
vapaa-ajalla.
Forum-teatterin menetelmässä ajatuksena on,
että ryhmä osallistujia esittää kuvitellun tai todellisen tilanteen, minkä jälkeen kaikki osallistujat
(niin katsojat kuin näyttelijätkin) saavat vaikuttaa
esityksen kulkuun ja halutessaan muuttaa sitä.
He voivat muuttaa tapahtumien kulkua, roolihenkilöiden tunnetiloja tai toimintatapoja.
Jaa osallistujat muutaman hengen ryhmiin ja
anna heille erilaisia aiheita nuorten ja perheenjäsenten välisistä suhteista. Alla on esimerkkejä
tilanteista, joita voit käyttää, mutta kannattaa
valita tilanteet kulloisenkin ryhmän osallistujien
tarpeiden mukaan sellaisista aiheista, jotka nousevat nuorista itsestään.
• Olet saanut kokeesta huonon numeron ja
kerrot sen huoltajille/perheelle. Mitä tapahtuu?
• Olet päässyt opiskelemaan kymppiluokalle/
ammattikouluun/lukioon ja kerrot tästä huoltajille/perheelle. Mitä tapahtuu?
• Olet saanut kesätyöpaikan kaupasta ja kerrot
tästä huoltajille/perheelle. Mitä tapahtuu?
• Sukupuoliroolien pohtiminen: vaihdetaan
kesken näytelmän tytön rooli pojaksi tai pojan
tytöksi. Vaikuttaako sukupuoli siihen, mihin
kesätyöhön haluaa tai voi mennä?
• Nuori on polttanut tupakkaa ja huoltaja saa
hänet siitä kiinni. Mitä tapahtuu?
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90 min

Ohjaaja ohjaa keskustelua ja voi esittää kaikille
osallistujille kysymyksiä. Esimerkiksi:
• Millaisia tunteita näytelmä herätti?
• Mikä motivoi näytelmän henkilöitä (nuoret,
huoltajat ja muut perheenjäsenet) käyttäytymään tietyllä tavalla? Pohtikaa näyteltyä
tilannetta jokaisen roolihenkilön näkökulmasta.
• Miten eri roolihenkilöt olisivat voineet toimia
toisin?
• Tuntuuko tilanne tutulta, voisiko näin käydä
oikeasti?
• Ohjaajan tulee ohjata nuoria pohtimaan
tilanteita eri näkökulmista. Miettikää yhdessä,
millaisia toimintatapoja eri perheissä ja kulttuureissa on. Pohtikaa, millaista on elää kahden
tai useamman kulttuurin keskellä.
Menetelmän avulla voidaan käsitellä hyvin moninaisia nuorten ja heidän huoltajiensa välisiä suhteita ja tilanteita. Näytellyt tilanteet voivat käsitellä
esimerkiksi nuorten tilannetta kahden kulttuurin
välissä, nuorten ja huoltajien suhdetta, huoltajien
nuoriin kohdistamia odotuksia ja toisaalta yhteiskunnan nuoriin kohdistamia odotuksia. Draamassa nuoret voivat myös asettua vanhemman rooliin
ja siten tarkastella asiaa toisesta näkökulmasta.
Joskus menetelmä onnistuu hienosti, joskus
esitys jännittää ja tilanne karkaa käsistä. Ohjaajan kannattaa antaa tilaa jännitykselle ja nuorten
ilmaisulle, mutta asettaa kuitenkin selkeät rajat
toiminnalle.
Harjoitteen lopuksi tilanne tulee purkaa. Purkukeskustelu on usein jopa merkityksellisempi
kuin itse näytelmä, sillä keskustellessa syntyy
oivalluksia.
Lopuksi kannattaa tehdä selväksi, että harjoite
on päättynyt, jottei rooli jää kenellekään päälle.
Voitte esimerkiksi yhdessä purkaa roolin ravistelemalla sen pois kehosta ja todeta selkeästi, että
kyse oli roolista ja tilanne on nyt päättynyt.

Tällainen
minä olen

Mikä on tärkeää
60 min

Tavoite: Identiteetin vahvistaminen
Tarvikkeet: Suuri paperi (voimapaperia),
lehtiä, maaleja, värikyniä, saksia, liimaa
Ensin nuoret jaetaan pareihin. Toinen parista
asettuu voimapaperille makaamaan haluamaansa asentoon ja toinen pareista piirtää hahmon
ääriviivat. Tämän jälkeen vaihdetaan rooleja.
Voimapaperille piirretyt hahmot koristellaan
lehtileikkein, maalaten ja piirtäen. Harjoitteen
tarkoituksena on, että nuoret leikkaavat lehdistä kuvia ja sommittelevat vartalon ääriviivojen
sisälle itseänsä kuvaavan kollaasin. Harjoitteen
tarkoituksena on rohkaista nuoria pohtimaan ja
ilmaisemaan kuvallisen ilmaisun keinoin omia
vahvuuksiaan sekä sitä, minkälaisista asioista
he pitävät ja mistä he unelmoivat.
Tehtävän voi halutessaan toteuttaa myös yksinkertaisemmin jättämällä kehojen piirtämisen
välistä ja tekemällä kollaasit A3-papereille.
Lopuksi jokainen saa kertoa omasta kuvastaan
ja muut saavat esittää kysymyksiä muiden nuorten omakuvista.

30–45 min

Tavoite: Harjoitella kertomaan itsestä,
erilaisten arvojen tunnistaminen, kulttuuriidentiteetin vahvistaminen
Tarvitset: Viestilappuja, kyniä
Osallistujia pyydetään kirjoittamaan viestilapuille, mikä heille on elämässä tärkeää, mitä ilman
he eivät pärjäisi. Aiheita ei rajata sen tarkemmin.
Tämän jälkeen harjoitetta voi jatkaa kahdella eri
tavalla:
1. Seuraavaksi viestilaput pannaan sellaiseen
paikkaan, mistä kaikki voivat ne lukea. Ohjaaja yhdistelee samankaltaiset asiat yhteen
ja lukee ääneen kaikki tärkeät asiat. Tämän
jälkeen osallistujat karsivat tärkeitä asioita
esimerkiksi kuuteen. Valinnan voi tehdä
äänestämällä, minkä jälkeen keskustellaan
yhteisesti siitä, mikä on tärkeää kenellekin,
miksi ja ovatko nämä asiat muuttuneet sen
jälkeen, kun on muuttanut Suomeen.
2. Jokainen nuori kirjoittaa viestilapulle viisi
itselleen tärkeää asiaa, minkä jälkeen jokainen kertoo muulle ryhmälle itselle tärkeät
asiat ja samalla pohtii, ovatko nämä asiat
muuttuneet Suomeen muuton jälkeen.
Ohjaaja kirjoittaa esiin nousseet asiat ylös ja
yhdistelee samankaltaiset asiat jo kirjatessaan. Lopuksi valitaan keskustellen esimerkiksi viisi koko ryhmälle tärkeintä asiaa.
Harjoitteen tarkoitus on havahduttaa nuoret
pohtimaan, mikä elämässä todella on tärkeää,
miten nämä asiat muuttuvat ihmisen elämän eri
vaiheissa, sekä herättää keskustelua erilaisista
arvoista. Nuorten vertaisuus antaa oivallisen
taustan tämän kaltaiselle keskustelulle.
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Tulevaisuuden tavoitteita
Tavoite: Henkilökohtaisten tavoitteiden
asettaminen, elämänhallinnan
vahvistaminen
Tarvikkeet: Valmiiksi tulostetut taulukot,
kyniä
Pohjusta tehtävä kertomalla, kuinka elämänhallinnan kannalta on tärkeää, että on tavoitteita.
Pohtikaa, mitä tavoitteet tarkoittavat ja miten
tavoitteet voidaan saavuttaa.

20–30 min

“10 vuoden päästä olen kokenut
lääkärinä joka auttaa muita ja on
oma sairaala. Kaikki apua tarvitsevat
saavat omansa.” Nuori

Jokainen nuori täyttää itsenäisesti A4-paperille omaa tavoitetaulukkoaan, johon pohditaan
nuoren tämänhetkistä tilannetta, peruskoulun
jälkeistä tilannetta sekä tulevaisuuteen ja aikuisuuteen liittyviä haaveita.
Kirjoita taulukon täyttämisen tueksi kysymyssanoja, kuten esimerkiksi asun-kohtaan: missä ja
kenen kanssa
Taulukoiden täyttämisen jälkeen jokainen saa
valita aikuisuussarakkeesta yhden tavoitteen ja
miettiä, miten on mahdollista saavuttaa kyseinen
tavoite.
Käykää lopuksi pääpiirteittäin läpi nuorten tekemiä taulukoita. Mitä yhtäläisyyksiä, entä eroja
taulukoissa on?
Taulukko voi olla seuraavanlainen:

tällä hetkellä
opiskelen
työskentelen
asun
harrastan
olen hyvä
rentoudun
olen luonteeltani
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peruskoulun jälkeen

25-vuotiaana

Opiskelu
Oppivelvollisuuden loppuvaiheessa Suomeen
tulleet nuoret ovat tilanteessa, jossa he opiskelevat
samanaikaisesti peruskoulun oppimäärää sekä
uutta kieltä. Osa nuorista on suorittanut peruskoulun
oppimäärän omassa kotimaassaan, osalla ei ole ollut
mahdollisuutta käydä peruskoulua ollenkaan. Kaikille
tilanne on haastava. Uuden kielen opiskelu hidastaa
opinnoissa etenemistä ja ennen hyvät arvosanat
voivat laskea. Moni nuori kokee sen turhauttavana.
Pääsyä yleisopetuksen piiriin odotetaan, ja kun se
tapahtuu, nuori joutuu usein opiskelemaan omaa
ikätasoaan alemmalla luokalla. Nuoret tarvitsevat
tässä tilanteessa mahdollisesti epäonnistumisen
kokemuksia sisältävän teoreettisen opiskelun rinnalle
omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden voimistamista.
Toisinaan myös vanhempien odotukset voivat
olla liian vaativia ja nuori tarvitsee tukea tilanteen
avaamiseen. Vanhemmat saattavat odottaa nuorelta
paljon ja ehkä valitsevat ammatin nuorelle valmiiksi. Vanhemmat eivät välttämättä tiedä riittävästi
suomalaisesta koulutusjärjestelmästä tai ammattien
valtavasta kirjosta. Ohjaajan tehtävä onkin kuunnella
herkällä korvalla, millainen toimintamalli kullekin
nuorelle sopii. Moni seuraa vanhempiensa jalanjälkiä
tyytyväisenä, osa kokee odotukset painostavina.
Ohjaajan on otettava huomioon erilaisten kulttuurien
toimintatapoja ja tuettava nuorta omalla yksilöllisellä
polullaan.
Yläkouluikäiset nuoret ovat pian siirtymässä peruskoulusta jatko-opintoihin, ja oman jatko-opintopolun
löytäminen vaatii paitsi itsetuntemusta ja realistista
käsitystä omista taidoista, myös ymmärrystä ammattien laajasta kirjosta. Moni haluaa olla hammaslääkäri tai insinööri, mutta minkä alan insinööri?
Nuorten ymmärrys eri alojen kirjosta on monesti
hyvin kapea-alainen. Kouluissa opoilla saattaa
olla rajalliset resurssit maahanmuuttajataustaisten
nuorten vaatimaan yksilöohjaukseen.

”Tieto työelämästä
on ollut hyödyllistä.
Sain myös tietoa
aikuislukiosta!”
Nuori

”Kerrottiin mihin jatko-opintoihin voi mennä. Jos esimerkiksi
haluaa kokiksi, ei tarvitse
mennä lukioon.” Nuori
”Ja myös tosi tärkeä juttu on se koulutuspäivä. Minä tutustuin suomalaiseen koulutussysteemiin niin kuin mihin voi mennä
peruskoulun jälkeen vaikka lukioon tai
ammattipuolelle tai LUVAan. Oletko kuullut
LUVAsta? Se on lukion valmistava luokka.
Siellä voi vaan kehittää omaa kieltä tai ehkä
parantaa omia todistusarvosanoja ja pääset
helpommin sinne lukioon.” Nuori

”Vaikka koulutus tulee talvella tai syksyllä, jo ysiluokalla vuoden alussa eli helmikuussa tai maaliskuussa pitää hakea
toiseen kouluun. Ja se kesätyö[haku]
alkaa ihan joulun jälkeen, ihan vuoden
alusta alkaen.” Nuori
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Matkalla-projektin ryhmätapaamisissa jatko-opintovaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista keskustellaan
säännöllisesti. On tärkeää tarjota nuorille mahdollisuuksia keskustella opiskeluvalinnoista myös koulun
ulkopuolella. Moni haluaa lukioon, mutta ei välttämättä ymmärrä, mitä lukio-opiskelu käytännössä
tarkoittaa. Vertaisoppiminen on usein tehokkain keino
tiedon omaksumiseen. Esimerkiksi toisella asteella
opiskelevan maahanmuuttajataustaisen nuoren kutsuminen ryhmään tarjoaa nuorille tilaisuuden kysyä
juuri heitä koskettavia kysymyksiä: ”Pitääkö osata
täydellistä suomea?”; ”Mitä kirjat maksavat ja mistä
niitä saa?”, ”Kuinka paljon aikaa opiskelu vie?”
Nuorten opiskelutausta ja perustaitojen lähtötaso
vaihtelevat suuresti, ja samanaikainen peruskoulun
oppimäärän ja opetuskielen opiskelu sekä elämäntilanteesta johtuvat syyt asettavat erityisiä haasteita
oppimiselle. Maahanmuuttajataustan haavoittuvuutta
korostavat lisäksi vanhempien rajatut mahdollisuudet
tarjota materiaalista tukea ja ohjeita suomalaisessa
yhteiskunnassa.7

Harjoitteet

Erilaiset ammatit
Tutustukaa yhdessä erilaisiin ammatteihin ja
ammattiopintoihin. Esimerkiksi sivustoilla
www.kunkoululoppuu.fi ja www.ammatinvalinta.fi
on videoita, joissa eri ammattien harjoittajat
kertovat omasta työstään ja opintopoluistaan.
On hyvä pohtia nuorten kanssa yhdessä heidän
ammattihaaveitaan ja pyrkiä tarkentamaan
toiveita ja haaveita. Nuorten kanssa voi myös
keskustella eri ammattien vaatimuksista ja
työn sisällöistä. Toinen vaihtoehto on kutsua
eri alojen ammattilaisia kertomaan omasta
työstään, jolloin nuoret saavat esittää heille
itseään kiinnostavia kysymyksiä. Voitte myös
valita muutamia nuoria kiinnostavia ammatteja
ja selvittää, kuinka ammatteihin pääsee, kuinka
pitkän opintopolun se vaatii ja mitä muita
vastaavia ammatteja alalla on. Kiinnostavaa on
myös vertailla eri työtehtävien keskimääräisiä
palkkoja.

Harjoitteiden tarkoitus on vahvistaa nuorten ymmärrystä eri opintopolkujen sisällöistä sekä konkretisoida
erilaisten ammattien ja opintopolkujen vaatimuksia.
Tavoitteena on antaa realistinen käsitys eri vaihtoehdoista sekä motivoida nuoria tavoittelemaan itselleen
sopivaa alaa tai opintopolkua.

Kutsu opo käymään
Voit olla yhteydessä koulun opoon ja kutsua
hänet vierailulle ryhmään. Miettikää nuorten
kanssa valmiiksi heitä askarruttavia kysymyksiä.
Vierailulle voi kutsua yläasteen opon kertomaan jatko-opintomahdollisuuksista yleisesti tai
ammattikoulun tai lukion opon kertomaan toisen
asteen opiskelusta.

7. Jauhola, Laura & Vehviläinen, Jukka (2015). Syrjintä koulutuksessa.
Erityistarkastelussa kokemukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta opintojen
ohjauksessa eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osalta. Oikeusministeriön julkaisu 21/2015
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Kutsu toisen asteen
opiskelija kertomaan
opinnoistaan
Voit myös kutsua toisen asteen/kymppiluokan/
lukioon tai ammattiin valmistavan luokan opiskelijan kertomaan omista opinnoistaan. Vertaisryhmän kannalta mielekkäintä olisi kutsua sellainen
nuori, joka on ollut samassa elämäntilanteessa
(muuttanut Suomeen yläasteikäisenä) kuin vertaisryhmän nuoret.

Työelämätaidot
Työelämä on merkittävä väylä yhteiskuntaan
integroitumisessa. Nuorten työttömyystilastot ovat
kasvussa, ja työkokemus sekä verkostot korostuvat
myös nuorten kesätyöpaikkojen haussa. Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä vaikeuttavat erityisesti huono suomen kielen taito, heikko
koulumenestys, tiedon, ammatillisen koulutuksen ja
verkostojen puute sekä asenteet. Myös vanhempien
voi olla haastavaa tukea nuorta työnhaussa tai
ensimmäisten työtehtävien ansioituneessa hoitamisessa, mikäli heillä itsellään ei ole laajoja verkostoja
eikä kokemusta suomalaisesta työelämästä.
Nuorilla on hyvin erilaiset työelämävalmiudet.
Esimerkiksi Matkalla-projektissa on osa ollut
joskus kesätöissä ja osa TET-harjoittelussa, mutta
valtaosalle Matkalla-projektin tarjoama kesätyö on
ensimmäinen kosketus työelämään. Työelämätaidot-osiossa nuoret tutustuvat työnhakuprosessiin
sekä oppivat työelämän pelisääntöjä, kuten työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia.
Tavoitteena on, että jokainen nuori osaa hakea
itsenäisesti työtä ja ymmärtää, miten työpaikalla
toimitaan. Kaikille Matkalla-projektissa aktiivisesti
mukana olleille nuorille järjestetään projektissa
kahden viikon kesätyö.
Työelämätaitojen harjoittelu lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta ja omien taitojen tunnistamisesta. Työmarkkinoilla työnhakijan on osattava kertoa itsestään
oleelliset asiat positiiviseen ja rehelliseen sävyyn.
Ennen kuin aloitetaan CV:n ja työhakemuksen kirjoittaminen, on hyvä tehdä valmistelevia harjoitteita,
joissa edellä mainittuja asioita pohjustetaan.

”Verokortti mä luulin et se on kortti ja
se on paperi. Se tuli mulle kotiin ja
mä laitoin sen roskiin ja piti tilata taas.
Kaikki mun kaverit laitto roskiin” Nuori

”Siis niin kuin Plan auttaa meitä löytämään
kesätyötä ja tutustumaan haastatteluun.
Meillä on semmoinen testihaastattelu,
jossa kokeillaan miten se haastattelu menee.
Ja me tehdään yhdessä työhakemus ja CV.
Ne ovat kaksi tärkeintä asiaa, mitä Suomessa
tarvitaan jos haluaa hakea töitä. Aikaisemmin
en tiennyt mitään tästä ja sen jälkeen saadaan
CV-pohja, jonka voi korjata myöhemminkin.
Lisäksi on verokortti ja tilinumero, tai siis
oma pankkitili. Niitä tarvitaan työssä. Myös
kerrotaan millainen sinun pitää olla työssä,
vaikka täsmällinen. Ja jos vaikka sairastuu,
mitä pitäisi tehdä. Paras soittaa heti päällikölle
ja kerro miten sinulla menee ja kaikki sinun
työhön liittyvät asiat.” Nuori

Työelämän tarkistuslista: Varmista, että nuori tuntee
nämä.

Työelämän pelisäännöt:
• työpaikalle tullaan ajoissa, ja työpäivän
alkaessa pitää olla jo valmiina tekemään
työt (esim. vaatteet vaihdettu)
• työpaikalta poistutaan vasta, kun työpäivä
on päättynyt tai kun työnantaja sanoo, että
saa lähteä
• työpaikan sääntöjä noudatetaan
• työt tehdään reippaasti ja huolellisesti
• työaikana ei käytetä omaa kännykkää tai
kuunnella musiikkia
• esimiehelle ilmoitetaan aina sairastumisesta
hyvissä ajoin ennen työvuoron alkamista

Työnantajan oikeudet
ja velvollisuudet:
• työsopimus allekirjoitetaan työntekijän
kanssa ennen työsuhteen alkamista
• työnantaja saa työntekijältä työpanoksena
sovitut työt ja sovitun määrän tunteja
• työnantaja maksaa palkkapäivänä palkan,
joka on kirjattu työsopimukseen
• työnantaja kirjoittaa työtodistuksen
työsuhteen lopuksi

Työntekijän oikeudet
ja velvollisuudet:
• työsopimus allekirjoitetaan työnantajan
kanssa ennen työsuhteen alkamista
• verokortti pitää toimittaa työsuhteen alussa
työnantajalle
• pankkitili pitää avata ja tilinumero toimittaa
työnantajalle
• oikeus saada perehdytys ja työssä
tarvittavat välineet
• oikeus pitää taukoja, jotka sovitaan
työnantajan kanssa
• oikeus asianmukaiseen, työsopimuksessa
kuvattuun palkkaan
• oikeus saada työsuhteen päätyttyä
työtodistus

Harjoitteet
Harjoitteet Minä olen, Minäpuu ja Ominaisuuksien
vaihtokauppa toimivat työnhakuprosessiin valmistelevina harjoitteina. Harjoitteiden tarkoituksena on
herätellä nuoria tunnistamaan ja sanoittamaan omia
taitojaan ja osaamistaan sekä kertomaan itsestään
positiiviseen sävyyn. Valmistelevien harjoitteiden
jälkeen on helpompi siirtyä harjoittelemaan työhaastattelua sekä tekemään CV ja työhakemus.
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Minäpuu

1–2 h

Tavoite: Oman osaamisen tunnistaminen
ja sen nimeäminen, itsetuntemuksen
vahvistaminen
Tarvikkeet: Riippuu toteutustavasta:
paperia, värikyniä, maaleja, liimaa,
kartonkia
Vinkki! Kannattaa myös tulostaa tai tehdä valmis malli.
Minäpuu toimii työnhakuun valmistelevana harjoitteena. Tätä ennen kannattaa tehdä harjoitteet
”Ominaisuuksien vaihtokauppa” sekä ”Minä
olen.” Minäpuun tarkoituksena on nostaa esiin
nuorten osaamista elämän eri osa-alueilla. Näitä
esiin nousseita ominaisuuksia voi (ja kannattaa!)
hyödyntää myöhemmin, kun kirjoitetaan ansioluettelo ja työhakemus.
Minäpuu on kirjaimellisesti paperille piirretty
puu, jonka juuret kuvaavat nuoren identiteettiä
(nimi, ikä, milloin muuttanut suomeen, mitä
kieliä puhuu jne.) ja oksat nuoren osaamisen eri
osa-alueita: sosiaaliset taidot, työelämätaidot,
opiskelutaidot, harrastuksiin liittyvät taidot jne.

nattaa myös kehottaa nuoria pohtimaan omaa
osaamistaan apukysymyksillä:
• Missä olet hyvä koulussa?
Mikä on lempiaineesi?
• Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
• Mitä olet oppinut harrastuksissa?
• Miten käyttäydyt kavereiden seurassa?
Entä perheen parissa?
Kun nuoret hakevat ensimmäistä työpaikkaansa, heillä ei vielä ole aiempaa työkokemusta.
Tämän vuoksi on tärkeää, että nuori osaa kertoa
kiinnostuksen kohteistaan, harrastuksistaan,
koulumenestyksestään ja muista taidoista sekä
omista ominaisuuksistaan työhakemuksessa.
On tärkeää korostaa nuorelle, ettei työkokemuksen puute haittaa. Tärkeintä on ilmaista oma
halukkuus oppia ja kiinnostus haettavaa työtä
kohtaan. Nuorelle voi olla vaikeaa keksiä sanottavaa työhakemukseen ja siksi Minäpuu-harjoitteella näitä omia taitoja ja kiinnostuksen kohteita
on helpompi työstää. Myös ominaisuusvaihtokaupan adjektiivien avulla saa hyviä kuvailevia
ilmauksia työhakemukseen.

Puun voi toteuttaa erilaisin tavoin: se voi olla
yksinkertaisesti valmiiksi paperille tulostettu puu,
johon nuoret täydentävät osaamisensa kirjoittamalla. Puun voi myös toteuttaa askartelu- tai taideprojektina: jokainen voi itse piirtää tai maalata
oman puunsa. Identiteettiä ja taitoja kuvailevat
ominaisuudet voi kirjoittaa paperista leikatuille tai
piirretyille lehdille, jotka liimataan puun oksiin.
Osa nuorista voi kokea harjoitteen hyvin hankalana tai harjoitteeseen suhtaudutaan pinnallisesti. Nuoria voi motivoida kertomalla harjoitteen
liittyvän CV:n ja työhakemuksen tekoon. Kan-

Ominaisuuksien
vaihtokauppa

30 min

Tavoite: Harjoitellaan kertomaan itsestä
ja kysymään muilta. Ominaisuuksia voi ja
kannattaa hyödyntää myös, kun kirjoitetaan
ansioluettelo ja työhakemus
Kirjoita lapuille erilaisia ihmistä kuvaavia ominaisuuksia (esimerkiksi iloinen, pitää puutarhanhoidosta, nopea oppimaan, sosiaalinen) ja
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jaa jokaiselle nuorelle 4–7 ominaisuuslappua.
Kehota nuoria tämän jälkeen kiertelemään tilassa ja vaihtamaan lappuja keskenään siten, että
harjoitteen päätteeksi jokaisella on kädessään
4–7 itseään kuvaavaa ominaisuutta. Ohjaajalla
kannattaa olla sivussa ylimääräisiä lappuja,
joita voi käydä hakemassa, jos ei itseä kuvaavia
ominaisuuksia tahdo muuten löytyä. Kirjoittakaa
ominaisuudet jonnekin ylös: jokainen voi sitten
työhakemusta tehdessään hyödyntää näitä ominaisuuksia kuvailemaan itseään.
Vinkki! Harjoite toimii myös tutustumisleikkinä.

Minä olen…

20–30 min

(riippuu toteutustavasta)

Tavoite: Oppia nimeämään ja kertomaan
positiivisia asioita itsestään
Minä olen -harjoite toimii hyvin esimerkiksi
ryhmätapaamisen alussa lämmittelevänä ja
toimintaan virittävänä harjoitteena. Harjoitteen
perusajatuksena on, että nuoret kertovat 10
positiivista asiaa itsestään. Jokainen lause alkaa
sanoilla: ”Minä olen.” On tärkeää muistuttaa nuoria heti aluksi, että he kuvailevat itseään myös
adjektiiveilla.
Harjoitteen voi toteuttaa erilaisin tavoin. Harjoitteen kesto riippuu toteutustavasta:
• Nuoret voi jakaa pareiksi, jolloin jokainen
kertoo omalle parilleen itsestään 10 asiaa,
minkä jälkeen pari kertoo muulle ryhmälle
joitain mainittuja ominaisuuksia.
• Nuoret kertovat yksi kerrallaan koko muulle
ryhmälle 10 asiaa itsestään
• Nuoret voivat kuvailla myös omaa pariaan.
Tässä toteutustavassa on huomioitava
nuorten keskinäinen dynamiikka.
Huomautus: on ehdottomasti muistettava, että
negatiivisia asioita ei kerrota. Negatiivisten ominaisuuksien tilalle kehotetaan nuoria keksimään
jokin positiivinen. Mikäli harjoitteen haluaa liittää
osaksi työnhakuprosessia, kannattaa se myös
selkeästi sanoittaa osaksi sitä. Harjoitteen alussa voi esimerkiksi kertoa, että työhaastattelussa
ja työhakemuksessa on tarkoitus kertoa itsestään positiiviseen ja rehelliseen sävyyn.

Työhakemus
ja CV

2–4 tapaamiskertaa

Tavoite: Oppia tekemään työhakemus ja
ansioluettelo ja ymmärtää niiden merkitys
työnhakuprosessissa
Tarvikkeet: Mallihakemukset ja
ansioluettelot, paperia, kyniä, tietokoneita
CV:n ja työhakemuksen työstäminen kannattaa
aloittaa harjoitteilla, jotka auttavat nuorta tunnistamaan ja nimeämään omat vahvuudet ja oman
osaamisen. Itse CV:n ja työhakemuksen työstäminen kannattaa aloittaa keskustelemalla, mikä
CV on ja mihin sitä tarvitaan. Nuorille kannattaa
näyttää malli-CV ja -työhakemus, joiden perusteella käydään läpi, mitä asioita ansioluetteloon
ja työhakemukseen laitetaan ja mitä siihen ei
laiteta. Nuorille kannattaa korostaa, että heillä
ei vielä tässä elämänvaiheessa kuulukaan olla
paljon kokemusta. Kokemus karttuu iän myötä, ja jokainen on joskus ollut ensimmäisessä
työpaikassaan.
Ansioluettelon ja hakemuksen tekemiseen
kannattaa varata runsaasti aikaa ja aiemmat
harjoitteet (minäpuu, ominaisuusvaihtokaupan
ominaisuudet) kannattaa kaivaa esiin näitä tehdessä. Aiemmista harjoitteista on hyötyä tässä
vaiheessa!
Vinkki! Varaa esimerkiksi lähikoululta tai kirjastosta tietokoneluokka tai tietokoneita ryhmän
käyttöön. Voit myös tehdä ansioluettelolle valmiin pohjan, jonka nuoret täydentävät. Halutessaan pohjaa voi aina tuunata mieleisekseen!
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Muita työelämän pelisääntöjä: verokortti,
pankkitili ja tilin avaaminen pankissa.
Osalle nuorista verokortti ja oma tili ovat vieraita
asioita. Ensimmäisessä kesätyöpaikassa nämä
molemmat kuitenkin vaaditaan.
Nuorten kanssa on hyvä käydä läpi selkeästi, mikä
verokortti on, miksi sitä tarvitaan, kenelle verokortti
toimitetaan ja mistä sen voi tilata tai hakea, jos sitä
ei ole saanut postissa tai verokortti on kadonnut.
Verokortista voi näyttää nuorille kopion, sillä usein
sanan verokortti perusteella nuoret ajattelevat, että
kyseessä on kortti, eivätkä he osaa välttämättä
yhdistää sitä paperimuotoiseen verokorttiin.
Jos mahdollista, nuoren kanssa on hyvä harjoitella
esimerkiksi soittamista verotoimistoon ja uuden verokortin tilaamista. On tärkeää käydä nuoren kanssa
läpi kysymykset, joita puhelimessa esitetään: henkilöturvatunnus, vuoden aikana saatujen mahdollisten
ansiotulojen ilmoittaminen ja arvion tekeminen siitä,
mitä kesätyöstä ja loppuvuodesta tulee tienaamaan.
Pankkitilin avaaminen voi tuottaa ongelmia, jos
henkilöllä on ns. muukalaispassi. Näissä tapauksissa
pankit arvioivat tilanteen tapauskohtaisesti eikä
pankkitiliä aina saa avattua. Tällöin voi yrittää avata
tilin toisesta pankista. Pankkitilin avaamista varten
nuori tarvitsee kuvallisen henkilötodistuksen, tiedon/
todistuksen siitä, mistä tilille on tulossa rahaa, esim.
kopion työsopimuksesta tai muusta etuisuudesta.
Pankkitilin avaamista varten pankilta tulee varata erillinen tapaamisaika. Huoltajan on hyvä olla alaikäisen
mukana pankkitiliä avattaessa.
Pankkiasioita käsiteltäessä on hyvä mahdollisuus
puhua nuoren kanssa tarkemmin rahankäytöstä sekä
erilaisten korttien hankkimisesta. Keskusteluissa voi
käsitellä myös sitä, mitä nuori kesätyöstä saamillaan
palkkarahoillaan tekee: säästääkö koko summan,
menevätkö rahat käyttöön saman tien vai ehkä
suunnitellusti pitkin vuotta.

Työhaastatteluharjoitus

Tarvikkeet: Mahdollisesti työpöytä ja tuoli
tai muuta rekvisiittaa
Työhaastattelua kannattaa harjoitella ryhmätapaamisissa. Ensin kuitenkin keskustellen
käydään läpi se, miten työhaastattelutilanteessa
käyttäydytään: kätellään tai tervehditään kohteliaasti, katsotaan silmiin, pipo/huppu pois päästä,
purkka pois suusta ja kuulokkeet pois korvista.
Nuorille kannattaa muistuttaa, että suomalaisessa kulttuurissa myös nuorten odotetaan katsovan aikuisia silmiin. Pohtikaa yhdessä, millaisia
kysymyksiä työhaastattelussa saatetaan kysyä
sekä miten ja millaisia asioita itsestä kerrotaan
työhaastattelussa. On hyvä korostaa, että haastattelijaa voi pyytää toistamaan kysymyksen, jos
sitä ei ensimmäisellä kerralla kuule tai ymmärrä.
Lisäksi nuoria on hyvä muistuttaa, ettei työhaastattelussa ole kiire, vaan vastauksia voi hetken
pohtia ja etsiä suomen kielen sanoja ja ilmauksia.
Haastattelijana voi toimia joko nuori tai ohjaaja.
Myös ohjaajan kannattaa ottaa haastateltavan
rooli ja toimia esimerkkinä. Hyväksi havaittu tapa
toteuttaa haastattelut on kutsua aikuisia avustajia haastattelijoiksi. Tällöin haastattelutilanne
vastaa oikeaa työhaastattelua, koska tilanteen
jännittävyys lisää sen haasteellisuutta. Haastatteluharjoituksesta selviäminen tuo nuorelle
onnistumisen kokemuksen ja helpottaa varsinaiseen haastatteluun valmistautumista ja siitä
suoriutumista. Nuorille on tärkeää painottaa, että
omia vastauksia saa harkita ja epäselviin kysymyksiin saa pyytää täsmennystä. Muista antaa
nuorille positiivista palautetta onnistumisista ja
kerro, mitä voisi vielä harjoitella.

”Me ollaan tehneet niin paljon. Me ollaan menty eri paikkoihin. Me ollaan
tutustuttu eri paikkoihin. Meillä on ollut aina kivaa. Esimerkiksi meillä oli tämä
kaupunkikiertue. Mentiin kaupungille ja sitten meille on annettu kartta. Se oli tosi
kivaa minun mielestä. On ollut tosi paljon. Minä en muista kaikkea. Ja me ollaan
menty museoon. Me ollaan tehty niin paljon. En muista kaikkea.” Nuori
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n.1 h

(riippuu paljon
ryhmän koosta)

Arjentaitojen ja vastuunkannon
harjoittelu: yhdessä oppiminen,
osallistuminen ja onnistuminen
Maahanmuuttajanuorissa on valtava potentiaali sekä
halua tehdä ja osallistua, mutta uudessa kotimaassa
ei ehkä vielä ole löytynyt keinoja ja kanavia itsensä
toteuttamiselle. Monella on ollut harrastuksia ja
selkeitä päämääriä lähtömaassaan, mutta nyt
uudessa kotipaikassa ei vielä ole löytynyt mahdollisuuksia jatkaa harrastusta. Nuoret ovat jo iässä, joka
vaatii itsenäistymistä ja pikkuhiljaa irrottautumista
vanhemmista, mutta yllättäen he ovatkin joutuneet
tilanteeseen, jossa moni asia pitää aloittaa alusta.
Matkalla-projektissa pyritään tarjoamaan nuorille
onnistumisen kokemuksia ja osallistumisen paikkoja,
sillä juuri osallisuuden kokemuksen ja onnistumisten
kautta nuorten itseluottamus ja usko omiin kykyihin
vähitellen palautuu ja kasvaa.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Matkalla-projektissa vahvistetaan nuorten arkitaitoja ja siten tuetaan
heitä kohti itsenäisempää ja omannäköistä elämää.
Arkitaidoilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tutustumista uuteen kotikaupunkiin ja sen palveluihin.
Itsenäinen liikkuminen ja julkisen liikenteen tunteminen mahdollistavat uusien asioiden tutkailun ja siten
helpottavat oman polun löytämistä.
Itsenäistymisen kynnyksellä nuoren on myös tärkeää
harjoitella vastuunkantoa ja sääntöjen noudattamista. Vertaisryhmätapaamisissa jokainen nuori saa
vuorollaan toimia järjestäjänä, jonka vastuulla on
välipalan tarjoilu ja muut pienet ohjaajaa avustavat
tehtävät.
Matkalla-projektissa on käytetty myös työpajatyöskentelyä yhtenä työmuotona kaikkina kolmena
lukuvuotena. Työskentelytapa kehittää projekti- ja
ryhmätyötaitoja sekä pitkäjänteisyyttä. Pajatyöskentely tukee myös nuorten itseilmaisua ja oman äänen
löytymistä sekä rohkaisee ilmaisemaan itseään luovasti ja vapaasti. Nuoret ovat harjoitelleet elokuvan
sekä omien laulujen ja räppien tekemistä, työstäneet
valokuvanäyttelyitä sekä tutustuneet sirkuksen maailmaan. Esimerkiksi elokuvatyöpajassa nuoret ovat
tehneet lyhytelokuvia itsenäisesti vaihe vaiheelta
kuvakäsikirjoituksesta ohjaamiseen, näyttelemiseen,
kuvaamiseen ja editoimiseen. Kannustava ilmapiiri ja
valmis ammattimaisesti toteutettu lopputulos tuovat
onnistumisen kokemuksia usein hyvin teoreettisen ja
numerokeskeisen koulutyöskentelyn sijaan. Työpajat
nousevatkin nuorten palautteissa toistuvasti esiin
ikimuistoisina kokemuksina.

Työpajat ja tapahtumat
• Selvitä, millaista toimintaa alueellasi toimivilla
järjestöillä on. Voiko järjestöjen kerhoihin tai
tapaamisiin tehdä vierailuja?
• Onko järjestöillä tai nuorisotaloilla lähiaikoina
tulossa ilmaisia työpajoja tai tapahtumia,
joihin nuoret voisivat osallistua?
• Voit myös viritellä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: järjestäkää yhdessä tempaus,
tapahtuma tai työpaja nuoria kiinnostavien
teemojen tiimoilta!

VINKKI:

Jos nuori kiinnostuu järjestöjen tarjoamasta
harrastustoiminnasta, on ensimmäisille kerroille
helpompi lähteä yhdessä tutun aikuisen kanssa.
Vaihtoehtojen esittely ei aina riitä, sillä toimintaa
voi olla vaikea hahmottaa ennen kuin siihen pääsee tutustumaan käytännössä. Lisäksi uuteen
paikkaan meneminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen voi jännittää. Nuorta on helpoin kannustaa lähtemällä ensimmäisillä kerroilla hänen
mukaansa tutustumaan uuteen toimintaan.

tutustumiskohteita
Nuorille tärkeitä palveluita ja hyviä tutustumiskohteita lähialueilla voivat olla esimerkiksi:
• Nuorisotalo
• Kirjasto
• Ohjaamo
• Tyttöjen ja poikien talot
• Nuorten harrastusryhmät ja kerhot
• Liikuntaharrastukset
• Lähialueen metsät ja luontopolut

VINKKI:

AMAZING RACE: järjestä nuorille kaupunkiseikkailu, jonka jokainen rasti on nuorten kannalta
kiinnostavassa tai hyödyllisessä paikassa. Sovi
etukäteen esimerkiksi nuorisotalon tai kierrätyskeskuksen kanssa rastille hauska toteutustapa.
Näin lähialue ja sen mahdollisuudet tulevat
tutuksi ja pienissä ryhmissä tutustuu myös paremmin ryhmän muihin jäseniin. Matkalla-projektissa jokaisen pienryhmän (5–8 nuorta) mukana
seikkailulla on ollut yksi ohjaaja tai vapaaehtoinen. Näin ohjaaja on voinut olla apuna tehtävissä ja on varmistettu, ettei ryhmä eksy vieraassa
paikassa. Arvioi itse, kuinka hyvin ryhmäsi osaa
liikkua lähialueella ja tarvitaanko seikkailussa
aikuisen apua vai ei.
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Järjestäjänä
toimiminen

Karttaharjoitus/
reittioppaan käyttö

Tavoite: Harjoitella vastuunkantoa
Tarvikkeet: Pitkin vuotta, jokainen nuori
omalla vuorollaan

Tavoite: Itsenäinen liikkuminen
kaupunkiympäristössä, oman lähialueen
tuntemus

Nuoret toimivat ryhmätapaamisissa vuorollaan järjestäjinä. Järjestäjän tehtävänä voi olla
esimerkiksi välipalan valmistelu ja kattaminen,
ohjaajan apuna toimiminen sekä paikkojen
siivoaminen. Järjestäjää voi pyytää saapumaan
paikalle hieman ennen tapaamisen alkua sekä
jäämään hieman tapaamisen jälkeen.

Kyky liikkua itsenäisesti omalla lähialueella ja
kotikaupungissa vahvistaa nuoren elämänhallinnan kokemusta ja mahdollistaa osallistumisen
esimerkiksi harrastustoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ikätovereiden kanssa.
Pääkaupunkiseudulla reittioppaan käyttötaidot
helpottavat nuoren elämää paljon ja tätä kannattaa harjoitella myös ryhmätapaamisissa. Kartan
lukua ja erilaisten julkisen liikenteen reittisovellusten käyttöä kannattaa harjoitella kaikenlaisten
vierailujen ja tapahtumien yhteydessä. Pyydä
nuoria selvittämään itsenäisesti, kuinka esimerkiksi kotoa tai koululta pääsee vierailukohteeseen.

Järjestäjänä toimiminen opettaa vastuunkantoa
sekä tarjoaa ohjaajalle ja nuorelle tilaisuuden
keskustella hetken kahdestaan. Nämä ovat
osoittautuneet myös arvokkaiksi hetkiksi luoda
suhdetta nuoreen.

Kokataan yhdessä!

1–2 h

Tavoite: Yhdessäolo, ryhmähengen
luominen, pöytätapojen ja ryhmässä
toimimisen harjoittelu, annetun budjetin
mukainen aterian suunnittelu ja ainesten
hankkiminen, terveellinen ruokavalio
Tarvikkeet: Suunnittele valmistettava ruoka
siten, että sen ehtii tehdä varatussa ajassa
Nuoret innostuvat helposti yhteisen aterian
valmistuksesta ja yhteisestä ateriasta. Aterian
suunnittelu annetussa budjetissa, kaupassa
käynti sekä työtehtävien jakaminen opettavat
monia arjessa tarvittavia taitoja ja tarjoavat mahdollisuuden keskustella terveellisen ravinnon
merkityksestä. Yhteisellä aterialla kaikki voivat
viettää vapaasti aikaa yhdessä, mikä sekin on
tärkeää ja sitoo ryhmää yhteen.
Nuorille kannattaa antaa vastuuta aterian
suunnittelussa: voit kertoa heille budjetin sekä
aikataulun ja jättää suunnitteluvastuun työnjakoineen nuorille. Ohjaajan tulee kuitenkin
kiinnittää huomiota siihen, että nuoret osallistuvat tasapuolisesti ja kaikki työt jaetaan reilusti.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen
vastuulla on tasapuolisesti niin siivoaminen kuin
ruoan valmistaminenkin.
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Kaupunkitila ei näyttäydy kaikille ihmisille
samanlaisena: eri kulttuureista tulevat nuoret
saattavat kokea jotkut asiat pelottavina ja tämä
saattaa johtaa siihen, ettei esimerkiksi ulkona
uskalleta liikkua yksin pimeällä. Nuorten kokemuksista kannattaa keskustella ja mahdollisesti
purkaa pelottavia kokemuksia.

Herkkien aiheiden käsittely
nuorten ryhmissä
Maahanmuuton aiheuttamien muutosten lisäksi
murrosikä on nuorille valtavien henkisten ja fyysisten
muutosten aikaa. Nuorilla on tarve turvalliseen tilaan,
jossa voi keskustella myös arkaluonteisista aihepiireistä joko yhdessä tai aikuisen kanssa. Herkkiä
aiheita voivat olla esimerkiksi seksuaalisuuteen
liittyvät kysymykset, perhesuhteet, yksinäisyys,
haasteelliset kaverisuhteet, vammaisuus tai koulukiusaaminen.
Nuoret pohtivat omaa identiteettiään. Erityisesti
seksuaalisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
kysymykset tulevat tavalla tai toisella ajankohtaisiksi
myös ryhmätapaamisissa. Matkalla-projektissa
seksuaaliterveyteen, itsetuntemukseen ja oikeuteen
määrittää omat rajansa liittyviä kysymyksiä on nostettu esiin tyttöjen ja poikien illoissa, joissa on ollut
mahdollista keskustella nuoria mietityttävistä asioista
ja nuoret ovat päässeet esittämään kysymyksiä.
Usein aiheita on käsitelty omien ohjaajien johdolla,
mutta toisinaan herkkiä aihepiirejä on ollut helpompi
lähestyä ulkopuolisen ammattilaisen johdolla.
Tärkeintä on kuunnella nuoria riippumatta siitä, mikä
illan teemana on. Pienryhmät tulee muokata ryhmän
sisäisen dynamiikan huomioon ottaen. Sensitiivisyys
on välttämätöntä, jotta kaikki nuoret saavat esimerkiksi omasta perhetaustastaan tai sukupuoli-identiteetistään riippumatta osallistua eikä heille synny
lojaliteettiristiriitaa omiin vanhempiinsa nähden,
mikäli se voidaan välttää. Myös osallistumisen tulee
olla kaikkia kunnioittavaa niin, että asioissa edetään
hitaasti ja pidetään ryhmän heterogeenisuus koko
ajan mielessä.
Ulkopuolisen asiantuntijan – tai kulttuuritulkkien käyttäminen on usein järkevää. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa, että hän ymmärtää ryhmän heterogeenisuuden, perheiden erilaisuuden ja nuorten
kielitaidon puutteellisuuden ja osaa mukauttaa oman
kokonaisuutensa näihin tekijöihin. Muuten tärkeällekin asialle tehdään helposti karhunpalvelus.
Huomaa, että nuorilla voi olla yllättävän tiukkoja
asenteita ja toisaalta kotona asetetut rajat voivat
olla tiukat. Kaikki eivät uskalla tai halua puhua

“Oltiin yhdessä koko
vuosi. Jään vähän kaipaamaan.” Nuori

ryhmässä. Yksinkertainen ja toimiva menetelmä on,
että jokainen voi kirjoittaa kysymyksensä lapulle.
Nimettömät kysymykset käydään läpi ryhmän kanssa
ja nuoret saavat vastauksia mieltä askarruttaneisiin
kysymyksiin. Ohjaaja voi myös puuttua virheellisiin
käsityksiin ja ennakkoluuloihin, joita saattaa käydä
ilmi kysymysten yhteydessä. Nuorten omien kysymysten kautta arkaluonteisten asioiden käsittelylle
tulee ryhmältä ”lupa” ja ohjaajankin on helpompi
viedä keskustelua eteenpäin nuorten kanssa.
Ohjaajan ei tarvitse olla kaikkien asioiden asiantuntija. Joskus on hyvä kutsua alan ammattilainen
alustamaan ja keskustelemaan aihepiireistä, joiden
käsittelyyn ohjaajalla ei ole riittävästi työkaluja. Tässä
on listattu esimerkkejä asiantuntijatahoista, joilta on
Matkalla-projektissa pyydetty neuvoa, materiaalia tai
puheenvuoroa sukupuolten moninaisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista keskusteluun:
• Seta
• Väestöliitto
• Tyttöjen ja poikien talot sekä nuorisotyöntekijät
• Sexpo-säätiö
• HIV-tukikeskus
Keskustelussa seksuaalioikeuksista tai sukupuolen
moninaisuudesta on nuorille hyvä vinkata myös
valtakunnallisista nuorten puhelin- ja nettineuvontapalveluista. Monet järjestöt tukevat nuoria päivittäin
valtakunnallisten neuvontapalveluiden kautta.
Kattava lista nuorille suunnatuista netti- ja puhelinpalveluista löytyy esimerkiksi sivustolta:
http://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut.
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Kavereita tullut, tyttö
on alkanut ulkoilemaan
ja lenkkeilemään sekä
liikkumaan enemmän.
Huoltaja

3.
Vapaa-aikaan
ohjaaminen:
Tuutorityö

Maahanmuuttajien kotoutuminen ja monikulttuurisuuden edistäminen ovat niin sosiaalisten ongelmien
kuin syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta tärkeitä.
Maahanmuuttajanuorten yhteiskunnallista kiinnittymistä tarkastellaan usein pelkästään koulutuksen
ja työllisyyden kautta. Vasta viime aikoina on
kiinnitetty enemmän huomiota vapaa-ajantoimintaan. Hyvinvointi rakentuu kuitenkin myös henkisen
hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden
muodostamasta kokonaisuudesta.
Vuoden 2015 nuorisobarometrin8 mukaan muunkieliset nuoret harrastavat kantasuomalaisia nuoria
vähemmän. Osasyy harrastamattomuuteen löytyy
sosioekonomisista tekijöistä, mutta vapaa-ajantoimintojen tavoitettavuus on luonnollisesti laajempi
yhdenvertaisuuskysymys.
Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat tietävät, että
harrastukset ovat tärkeitä. Harrastamisen kulttuuri
saattaa huoltajilla olla kuitenkin vähäistä tai jopa
olematonta, joten nuorella ei ole kotoa harrastamisen
mallia ja harrastustoimintaan sitoutuminen on siten
vierasta. Osa vanhemmista kokee, että harrastukseen käytetty aika on pois opiskelusta ja perheen
yhteisestä ajasta. Harrastuspaikat voivat sijaita
kaukana kotoa ja harrastaminen ajoittuu ilta-aikaan,
mikä myös voi vahvistaa vanhempien ennakkoluuloja.
Perheen taloudellinen tilanne voi lisäksi vaikeuttaa
nuoren harrastamista, vaikka tarjolla on paljon
lähes maksutonta tai kohtuuhintaista toimintaa.
Pienikin harrastusmaksu tai harrastamiseen liittyvien
välineiden hankinta voi olla perheelle taloudellisesti
mahdotonta. Monilapsisissa maahanmuuttajaperheissä huoltaja ei myöskään voi tukea harrastamista
käyttämällä siihen omaa aikaa samalla tavalla kuin
kantasuomalaisperheissä.
Suomessa harrastaminen aloitetaan lapsena ja
siirrytään tasolta toiselle kokemuksen, taitojen ja iän
karttuessa. Vasta nuorena Suomeen muuttaneiden
nuorten tilanne on haasteellinen, koska murrosikäiselle ensikertalaiselle ei useinkaan löydy sopivaa
harrastuspaikkaa.

Tuutorityö Matkalla-projektissa
Tuutorointia pidetään yleensä oppimista palvelevana
ohjauksena. Se voi olla yksilö- tai ryhmäohjausta.
Tuutorointia voidaan järjestää sekä lähi- että
etäohjauksena. Tuutorointia ovat ne toimenpiteet,
joita tehdään oppijan itsenäisen oppimisen tueksi
ja ohjauksen toteuttamiseksi. Suunnitelmallisena ja
kokonaisvaltaisena ohjausprosessina tuutorointi on
tarkoitettu oppijan avuksi hänen persoonallisessa,
ammatillisessa ja oppimistaitojen kehittämisessä.
Olennaista tuutoroinnissa on yksilöllisyys, luottamuksellisuus, sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö.
Jokainen tuutori tekee työtä omalla persoonallaan ja
kokemuksellaan kunnioittaen tuutoroitavan tarpeita.
Tuutorointi on auttamista, tukemista, opastamista

ja ohjaamista, organisoitua tai organisoimatonta
toimintaa. Organisoimattomana se on informaalia
auttamista, joka tähtää tuutoroitavan parempaan
elämäntilanteeseen. Perustavoitteena on auttaa
jokaista saavuttamaan asettamansa tavoitteet.
Matkalla-projektissa vapaa-ajan tuutoritoiminnassa
tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajanuorten
osallisuuden tunnetta ja mahdollistaa nuorille pääsy
suomalaisiin harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin.
Tavoitetta varten konkretisoidaan nuorten vapaa-aikaan liittyvät toiveet, tuetaan nuoren osallistumista
koulun ulkopuoliseen harrastustoimintaan sekä
vahvistetaan nuoren sosiaalisia suhteita. Tuutoreiden
tehtävänä on ohjata ja neuvoa nuoria löytämään heille mielekkäitä vapaa-ajan harrastuksia sekä tutustuttaa nuoret eri vaihtoehtoihin. Tuutorit rohkaisevat
nuorta kokeilemaan myös uusia nuorta kiinnostavia
asioita, sillä vasta Suomeen muuttaneella nuorella
ei ole välttämättä tietoa siitä, mitä kaikkea vapaa-aikana voisi tehdä. Vaikka tuutorin tehtävänä ei ole
antaa valmiita ratkaisumalleja nuoren elämään, hän
voi ehdottaa nuorelle vaihtoehtoisia vierailupaikkoja.
Tuutori on turvallinen, aikuinen henkilö niissä tilanteissa, jotka voivat olla nuorelle vieraita ja pelottavia
tai joihin nuoren vanhemmat eivät halua päästää
lasta ilman aikuisen valvontaa. Onnistunut tuutorointi
vahvistaa nuoren itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista
osallistumisaktiivisuutta ja se auttaa nuorta integroitumaan myös kantasuomalaisten nuorten ryhmiin.
Tavoitteena onkin, että nuori jatkaa harrastamista
itsenäisesti.
”Ehkä pidempi [tuutorointi]
aika olisi hyvä. Ja enemmän yhteistä aikaa tutustua
nuoriin.” Tuutori

”Harrastusvaihtoehdot voisivat olla
nuoresta lähteviä siten, että autetaan
nuorta itse löytämään harrastuspaikat
eikä vaan kerrota missä voi harrastaa
ja viedään nuori paikalle. Annetaan
nuoren itse ottaa vastuuta omasta harrastuneisuudestaan sekä vapaa-ajan
vietosta.” Tuutori

”Nuoret olivat tässä asiassa hyvin vaitonaisia ja ujoja puhumaan. Yleinen vaikutelma oli, että kivaa oli ja jokainen saapui
sovitusti paikalle, joten motivaatiota oli ja
halusivat tulla meidän kanssa uudestaan.”
Tuutori

8. Myllyniemi Sami (Toim.) 2016. Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Opetusja kulttuuriministeriö 2016.
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Matkalla-projektin tuutoritoiminnan opintokokonaisuus on toteutettu projektivuosina yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden,
Kanneljärven opiston sekä Järvenpään seurakuntaopiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden
kanssa. Opintokokonaisuudessa oli oppilaitoksesta
riippuen 3–5 luentokertaa sekä 2–3 väliohjauskertaa,
kun opiskelijat olivat jo aloittaneet varsinaisen tuutoroinnin nuorten kanssa. Opintojakson suorittamisen
jälkeen opiskelijoilla oli valmiudet toimia vapaa-ajantuutorina maahanmuuttajanuorelle. Kukin opiskelija
kohtasi nuoret 5–8 kertaa.

Miksi maahanmuuttajanuoria
tulisi kannustaa harrastusten pariin?
• Mielekästä tekemistä ja uusia ystäviä
• Tarve kuulua ryhmään
• Osallisuuden tunne vahvistuu
• Omanarvon tunne lisääntyy
• Mahdollisuus oppia uusia taitoja
• Itsetunto vahvistuu
• Elinpiiri kasvaa, erityisesti tytöillä
• Syrjäytymisriski vähenee
• Kotoutuminen edistyy
• Kielitaito paranee
• Maahanmuuttajat aliedustettuina harrastustoiminnassa
• Toimijoille uusia jäseniä

“Nuorille on tärkeä saada
pientä tukea epämukavissa
ja epävarmoissa tilanteissa,
jolloin kynnys omatoimisuuteen
madaltuu.” Tuutori

Esimerkki
tuutoroinnista
1. tapaaminen: Nuori ja tuutori tapaavat. He
käyttävät ajan tutustumiseen sekä toiveiden
kartoittamiseen. Nuori kertoo, että hän on
kiinnostunut taidepainotteisista harrastuksista. Nuori piirtää ja maalaa mielellään koulussa, mutta ei ole aikaisemmin harrastanut mitään aiheeseen liittyvää. Harrastusten tulisi
nuoren mukaan olla lähellä kotia ja edullisia.
Tuutori ja nuori sopivat uuden tapaamisen,
jossa asiaa viedään eteenpäin.
2. tapaaminen: Tuutori on etsinyt eri harrastusvaihtoehtoja. Käy selville, että alueen
nuorisotalolla on taideryhmä samoin kuin
työväenopistossakin. Päätetään lähteä
vierailulle molempiin ryhmiin. Tuutori hoitaa
vierailuun liittyvät käytännönjärjestelyt ja
informoi vierailuajoista nuorta ja perhettä.
3. tapaaminen: Nuori ja tuutori menevät vierailemaan läheisen nuorisotalon taideryhmään.
Nuori on kiinnostunut jatkamaan ryhmässä.
Sovitaan, että nuori jatkaa käyntejä itsenäisesti. Nuori haluaa kuitenkin käydä tutustumassa työväenopiston ryhmään.

”Jos nuori löytää mielekkään harrastuksen, se voi
tuoda hänelle paljonkin
sisältöä elämään sekä
uusia ystävyyssuhteita.
Uskon, että toiminnalla
voi olla näin pidempiaikaisiakin vaikutuksia.” Tuutori

”Vapaa-ajan tuutorina mielestäni tärkein
tavoite oli auttaa nuoria hahmottamaan,
millaisena he kokevat vapaa-aikansa ja
mitä he toivoisivat siihen kuuluvan. Sen
kautta on mahdollista auttaa ja tukea nuoria rakentamaan vapaa-aikaansa niin, että
se vastaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan
sekä lisää heidän osallisuuttaan.” Tuutori
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4. tapaaminen: Nuori ja tuutori käyvät työväenopiston ryhmässä. Nuori ei ole kiinnostunut ryhmästä, koska kaikki muut osallistujat
ovat paljon häntä vanhempia.

5. tapaaminen: Nuori ja tuutori tapaavat ja
nuori kertoo, miten nuorisotalon ryhmässä
on mennyt. Tulevaisuutta varten mietitään
yhdessä myös muita harrastusvaihtoehtoja.

6. tapaaminen: Vaihdetaan kuulumisia ja reflektoidaan yhdessä opittua sekä dokumentoidaan opittu. Nuori haluaa osallistua kesän
taideleirille. Tuutori ja nuori etsivät yhdessä
siihen liittyvää tietoa ja tuutori toimittaa tiedot
leiristä perheelle.
HUOM! Tuutori voi ottaa mukaansa myös
useamman nuoren, jotka kaikki ovat kiinnostuneet samasta aihepiiristä.

Nuoren oma vapaaaikapolku näkyväksi
Osana harrastuksiin tutustumista voidaan kuvata
nuoren oma vapaa-aikapolku. Polku on konkreettinen tuotos, jossa on näkyvillä ne asiat, joita
nuori toivoo tekevänsä, sekä myös ajatuksia
siitä, miltä kokeilu tuntui. Vapaa-aikapolku voi
olla toteutukseltaan hyvin moninainen: kuvakollaasi, päiväkirja tai kuvapäiväkirja, keskustelu
aiheesta, blogi, videoblogi. Vapaa-aikapolku voi
olla myös ryhmäkohtainen. Yhteisen tuotoksen
tekemiseen osallistuvat kaikki ne nuoret, jotka
ovat osallistuneet yhteisiin tutustumis- ja kokeilukäynteihin.
Muista:
1. Toteutusaikataulusta on syytä pitää kiinni,
jotta suunnitelmat eivät jäisi suunnitelma-asteelle.

2. Kaikki nuoret tai heidän huoltajansa eivät
välttämättä halua, että heitä kuvataan.
Nuoren ja perheen mielipidettä on kunnioitettava ja löydettävä vaihtoehtoinen tapa polun
toteuttamiseen.

Ideoita
vierailukohteiksi:

”Minusta on ollut ihana
huomata, miten iloiseksi
harrastuksen löytäminen voi nuoren tehdä.
Esimerkiksi itselleni paras
palaute oli leveä hymy
erään nuoren kasvoilla
lähtiessämme harrastuskokeilusta jäsensopimuslomake mukana.”
Tuutori

”Vapaa-ajan harrastuksen löytäminen edistää integroitumista yhteiskuntaan. Se auttaa löytämään
ystäviä ja mielekästä tekemistä.”
Tuutori

”Nuoriin oli välillä vaikea olla yhteydessä, sillä he eivät aina vastanneet
viesteihin. Lisäksi he saattoivat perua
harrastuskäyntejä samana päivänä
tai jättivät tulematta nuorisotalon
ryhmätapaamisiin.”Tuutori

• Liikunta-, musiikki-, tanssi- ym. yhdistykset ja
ryhmät
• Kaupunkien ja kuntien sekä muiden
toimijoiden liikuntapaikat sisällä ja ulkona
• Kirjastot, kulttuuritalot, korttelitalot,
asukastalot ja niiden monipuolinen tarjonta
• Nuorisotalot ja niiden harrastustarjonta
• Työväenopiston ja kansalaisopiston
tarjontaan tutustuminen
• Lähiluontokohteet
• Erilaiset kädentaitoryhmät
• Muu järjestötoiminta
(esim. Partio, 4H, MLL jne.)
• Maahanmuuttajayhdistysten toiminta
• Vapaaehtoistoimintaan tutustuminen
HUOM! Vierailut harrastuskokeiluihin ovat usein
maksuttomia ensimmäisillä kerroilla.
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“Yhteiset kokkausillat, joihin itse osallistuin, toimivat mielestäni oikein hyvin. Kokatessa ei välttämättä ole niin väliä,
löytyykö yhteinen kieli vielä niin hyvin. Silti samalla tulee
kommunikoitua jotenkin ja yhdessä tekeminen tuo yhteenkuuluvuuden tunteen. Myös onnistuneiden tuotosten
nauttiminen yhdessä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Yhteisten ruokahetkien aikana pystyi myös kertomaan
suomalaisesta tapa- ja ruokakulttuurista sekä kyselemään
muiden lähtömaiden tavoista.” Vapaaehtoinen

“Kun on ollut huolia on voinut
soittaa projektin työntekijöille,
siitä on tullut turvallinen tunne,
että kaikki järjestyy. Suuri kiitos
myös mukana olleille vapaaehtoisille.” Huoltaja

”Puolisoni kanssa kävimme melkein
kaikissa hankkeen vanhemmille
tarkoitetuissa tapaamisissa. saimme
tutustua projektin työntekijöihin myös
vapaaehtoisiin” Huoltaja

4.
Vapaaehtoisuus
perhetyön
voimavarana

Matkalla-projektissa vapaaehtoistoiminta valittiin
työskentelytavaksi, koska se mahdollistaa mallioppimisen. Vapaaehtoisuus on voimavara: lisäresurssien
avulla voidaan tehdä monia sellaisia toimintoja, joita
projektihenkilökunnan voimin ei voida toteuttaa.
Se tarjoaa samalla vapaaehtoisille mahdollisuuden
oman osaamisensa jakamiseen ja kehittämiseen
mutta myös uusien kokemusten saamiseen.
Matkalla-vapaaehtoiseksi haettiin eri-ikäisiä, eri
elämäntilanteissa olevia miehiä ja naisia. Mukaan
toivottiin erityisesti vapaaehtoisia, jotka tarjoaisivat
kohderyhmän huoltajille samaistumiskohteita. Osalla
vapaaehtoisista oli omakohtainen kokemus maahanmuutosta. Kaikki vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet koulutettiin tehtävään ja projektin edetessä vapaaehtoisille järjestettiin yhteisiä palaute- ja suunnitteluiltoja.
Koulutuksessa keskityttiin erityisesti maahanmuuttajaperheiden erityistarpeisiin ja vapaaehtoisen rooliin
heidän rinnalla kulkijana. Toimintaa ja koulutuksia
kehitettiin vuosien varrella vapaaehtoisten antaman
palautteen pohjalta.
Vapaaehtoiskoulutuksen jälkeen projektivuoden
ensimmäinen yhteinen ilta oli yleensä huoltajille
suunnattu infoilta. Sen aikana vapaaehtoiset
vastasivat projektityöntekijän johdolla toimintavuoden
suunnittelusta yhdessä huoltajien kanssa. Vuoden
aikana vapaaehtoiset olivat mukana järjestämässä
luontoretkiä, tutustumisvierailuja, kokkausiltoja ja
museokäyntejä. He myös vetivät kieli- ja keskusteluryhmiä sekä ohjasivat naisten iltoja. Vapaaehtoistoiminnassa perheet saattoivat kohdata kantasuomalaisia arkipäivän tilanteissa.

Perheen merkitys nuoren
sitoutumisessa toimintaan
Monessa kulttuurissa perheen merkitys on hyvin
vahva. Lapsi tai nuori on lähes aina erittäin kiinteä
osa omaa perhettään ja sukuaan siihen asti, kunnes
nuori itsenäistyy ja muuttaa pois kotoaan. Vapaa-aikaa vietetään paljon perheen ja sukulaisten parissa.
Erilaiset perinteet ja perhejuhlat ovat tärkeitä. Huoltajilla on usein myös erittäin suuri vaikutus nuoren
valintoihin, jotka liittyvät opiskelupaikan etsintään,
mahdollisuuteen harrastaa ja viettää vapaa-aikaa
muiden nuorten kanssa.
Matkalla-projektissa on otettu huomioon em. tekijät ja
vahvistettu perheen ja huoltajien roolia, mikä on osaltaan tukenut nuorten sitoutumista projektin tavoitteisiin. Hankkeessa työskenneltiin kodin ja perheen
kanssa monin eri tavoin. Jokainen huoltaja pyrittiin
tapaamaan ennen varsinaisen toiminnan käynnistämistä henkilökohtaisesti. Tämä lisäsi huoltajien
luottamusta toimintaan sekä takasi sen, että nuorella
oli perheen tuki osallistumiselle. Tapaamisissa saatiin
taustatietoa nuoren elämästä ennen Suomeen muuttoa ja muuton jälkeen. Tapaamisen aikana huoltajat
pystyivät myös kertomaan, mitä asioita he toivoivat
työntekijöiden ottavan huomioon toiminnassa.
Projektin edetessä huoltajilla oli mahdollisuus saada
kerran kuukaudessa järjestetyissä luentoilloissa
lisätietoa projektin teemoista. Suomalainen opiskelujärjestelmä, työelämä ja nuorten vapaa-aika tulivat
tätä kautta tutuiksi. Myös vanhemmuus ja roolien
muuttuminen olivat luentoiltojen tärkeitä teemoja.
Vapaaehtoisuus on perhetyön toimiva työmuoto.
Vapaaehtoisten rooli luentoilloissa sekä huoltajien ja
perheen tukena on ollut merkityksellinen. Parhaimmillaan vapaaehtoisuus tuokin uusia ulottuvuuksia
kaikkien osallistujien elämään.

“Projekti antoi nuorelle erittäin hyvän
verkoston, ja vanhempien toive on, että
yhteys nuoren ja Planin välillä voi jatkua.
Vanhemmat kokivat ennen kaikkea tärkeänä
sen, että lapset ovat täällä samanarvoisia,
riippumatta kansallisuudesta ja uskonnosta.
Yhdenvertaisuusperiaate toteutuu Planin
toiminnassa erittäin hyvin.” Vapaaehtoinen
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Perhe mukaan
toimintaan
Kokeile näitä!
• Tiedota toiminnan aloittamisesta kotiin:
yhteystiedot, mistä saa lisätietoja
• Järjestä huoltajien kanssa tapaaminen, jossa
voidaan kertoa tulevasta toiminnasta ja
toimintojen sisällöistä
• Pyydä huoltajia mukaan suunnittelemaan
tulevaa toimintaa
• Tarjoa toimintaa koko perheelle
• Tiedota perheelle säännöllisesti aktiviteeteista
ja mahdollisuudesta osallistua
• Muista, että usein nuoretkin pitävät siitä,
että voivat tehdä yhdessä perheen kanssa
erilaisia asioita.

Ideoita yhteiseen
tekemiseen
• Lähiluonto tutuksi: retket, sienet ja marjat
• Perheliikuntapäivät
• Naistenillat, joihin äidit ja tyttäret ovat
tervetulleita
• Vierailut kulttuuritaloihin, kirjastoihin, museoihin
• Yhteiset kokkausillat ja lopuksi yhteinen
ruokailu
• Tutustuminen paikkakuntaan
• Eri alojen asiantuntijoiden vierailut
• Piknik nyyttäriperiaatteella
• Kaikkien taidot käyttöön: huoltajat opettavat
muille oman erityisosaamisensa

”Naisten illat oli suosittu
minulle. Kaikki illat on
kauniita, naisten illat
kivoja.” Huoltaja

”Ilman projektia ei ole liikuttu paljon. Projektissa saimme
käydä paikoissa ; sienten keräys,
saarella käynti hauskaa. Täällä
toimistolla käynnit; tutustua uusiin
ihmisiin; tapahtumat; vaalit; urheilu. Tapahtumat hyviä, sillä koko
perhe osallistunut.” Huoltaja

”Toivoisin lisää sellaista toimintaa,
joka tuo maahanmuuttajien omia taitoja ja omaa osaamista esille tasa-arvoisesti ja jossa heillä on aktiivinen
rooli.” Vapaaehtoinen

”Meidän perhetapaamisissa
nauroimme koko ajan! Me suorastaan ikävöimme niitä iltoja.”
Huoltaja

”Tärkeää oli tiedonsaanti, kanssakäyminen ja
ajanvietto yhdessä. Vaikka tapahtumat olivatkin usein töiden jälkeen me oltiin perheenä
innokkaasti mukana. Kun itse on työelämässä
on osaa projektin tiedoista voinut hyödyntää
heti käytännössä.” Huoltaja
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Kaikki mukaan
järjestöjen
toimintaan
Monikulttuurisuus on jo arkipäivää useissa
päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla.
Osassa paikkakunnista on jo oma monikulttuurisuusohjelma. Yhdistystoiminnassa ei erillistä
monikulttuurisuusohjelmaa ole aina kuitenkaan
pidetty tarpeellisena. Aika ajoin tulisi kuitenkin
yhdessä miettiä, miten moninaisuus ja monimuotoisuuden kunnioittaminen näkyvät omassa
toiminnassa sekä kuinka voitaisiin madaltaa
kynnystä maahanmuuttajien saamiseksi
mukaan toimintaan.
• Kerro omasta toiminnastasi selkeästi
• Kerro konkreettisin esimerkein,
mitä on tehty ja keitä on mukana
 jos mahdollista, kutsu suoraan mukaan
yhteiseen nuotio-/kokkaus- tai peli-iltaan
• Kerro perusasioista selvästi: mitä edellytetään, mihin sitoudutaan, kuka henkilö ottaa
yhteyttä jne.
• Tiedota eri kielillä, jos mahdollista
• Muista kasvokkain tapahtuvien kontaktien
merkitys
• Pyydä nuoret kertomaan asiasta nuorille
 esimerkiksi koulut ovat hyviä paikkoja
toiminnan esittelyyn
• Järjestä teemapäivä, johon
voi osallistua ilman sitoutumista
 myönteinen kokemus rohkaisee jatkamaan
• Tiedota vanhemmille – esim. avoimet ovet
leireillä niin, että koko perhe on tervetullut
• Kerro yhteisöissä - Huomautus! Yksi kerta ei
riitä!
– Käy vanhempainilloissa kertomassa
toiminnasta
– Hyödynnä maahanmuuttajien omat
yhdistykset
• Anna mahdollisuus käydä tutustumassa
toimintaan muutaman kerran ennen sitovan
päätöksen tekemistä
• Ota puskaradio käyttöön
• Järjestä uusien tervetuliaistilaisuus, jossa
on helppo tutustua muihin mukana oleviin
ihmisiin

Tilaa muistiinpanoille

Matkalla-projektilla on monipuolinen yhteistyökumppaneiden verkosto.
Hakemuskumppaneita ovat
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupungin opetusvirasto,
Espoon kaupungin Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Espoon kaupungin
nuorisopalvelut, Vantaan kaupungin Sivistystoimi/perusopetus, Vantaan kaupungin
nuorisopalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomen Setlementtiliitto ja
SeslonkiYhdistys. Yhteistyötä tehdään lisäksi lukuisten järjestöjen, oppilaitosten,
yritysten ja vapaaehtoisten kanssa.
www.plan.fi/maahanmuuttajatyö

Matkalla-hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

