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1. Ostarista Opin Aikaan

Tomi

Riitta

Suomeen tuli yllättäin ala-ikäisiä, ilman vanhempia olevia turvapaikanhakijoita vuonna
2008. Heille perustettiin tukiasumisyksiköitä pakolaisten vastaanottokeskusten yhteyteen,
näin myös Rovaniemelle.
Rovaniemelle muuttaneista nuorista suurin osa oli kotoisin Somaliasta, Irakista tai
Afganistanista. Nuoret viettivät aikaa Rovaniemen ostoskeskuksessa ilman kavereita,
suomen kielen taitoa tai ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta. Nuoret tarvitsivat
startin selviytymiseen ja näin syntyi Opin Aika.
Rovaniemen aikuislukion rehtori Jorma Hämäläinen toimi priimus motorina ja synnytti
kaupungin, SPR:n ja Euroopan pakolaisrahaston yhteishankkeen. Kolmivuotinen Opin
Aika- hanke ehkäisi nuorten syrjäytymistä ja opetti suomen kieltä.
Sinun tarina- turvapaikanhakijanuorten Opin Aika hanke Rovaniemellä 2009–2012 on
kooste useamman hankkeessa mukana olleen ihmisen tarinoista. Tuomme näkyville
tuntemuksia, hiljaista tietoa ja kehittämisajatuksia. Nostamme esiin haasteita ja kerromme
miten Rovaniemellä jatketaan tästä eteenpäin.

Tomi Hämäläinen, projektipäällikkö

Riitta Kemppainen-Koivisto, projektiohjaaja

www.rovaniemi.fi/opinaika
www.rovaniemenaikuislukio.fi/
Ammattilaisille haasteita: http://www.talentia-lehti.fi/lehti/talentialehti/juttuarkisto/ilmiot_arkisto?1409_a=comment&1409_m=2648
Kuvia, lehtijuttuja:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428571134173.211184.594444173&type=3#!
/MikaOnSinunTarinasi
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2. Risukasasta hankkeeksi
Näin Opin Aika hankkeen tuloksista kerrotaan sisäasiainministeriön sivulla:
”Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksen Opin Aika -hankkeessa ehkäistään
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten
syrjäytymistä. Nuoret saavat Opin Aika -koulussa suomen kielen ohjausta ja opetusta sekä
tietoja ja taitoja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen ja osallistumiseen.
Elämänhallinnan taidot kohderyhmään kuuluvilla ovat parantuneet hankkeen aikana.
Kaikki nuoret ovat saavuttaneet auttavan suomen kielen taidon, jota on voitu pitää yllä
myös
kesätoiminnassa.
Ryhmäytyminen
luokissa
on
edistänyt
sosiaalisen
kanssakäymisen taitoja. Samalla kun hanke on edistänyt nuorten kotoutumista, on se
myös parantanut nuorten mahdollisuuksia hakeutua jatkokoulutuksen piiriin.
Hanke on luonut valtakunnallisen mallin nuorten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten
toiminnalliseen kielenopetukseen ja elämänhallinnan parantamiseen. Mallissa kolmas
sektori ja viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä kohderyhmän kanssa, jolloin
toiminnalliset kielenopetuksen menetelmät korostuvat. Nämä menetelmät seurailevat Opin
Ajan opetussuunnitelmassa Opetushallituksen APA-perusteita, jolloin se on sovellettavissa
missä tahansa päin Suomea aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa.”

2.1. Tätä kaikkea piti saada aikaiseksi
Toiminnalliset
menetelmät
suomen kielen
oppimiseksi.

Verkkoopinnot

Elämänhallinnan
opetukselliset menetelmät

Rasismin
vähentäminen
Rovaniemellä

IOmankielinen
opetus
Mallien levitys
Nuorille alle 25vuotiaille
maahanmuuttajille
jatkokoulutuspaikka
Rovaniemelle.

2012

Loppuraportin
tulokset
julkisuuteen

KAAVIO 2. Kevyt mallitus siitä, mitä alkuvaiheessa hankkeelta odotettiin.
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2.2. Opin Aika aikajanalla 2009–2012
OPIN AIKA I
Alaikäisiä ilman vanhempia olevia
turvapaikanhakijoita Rovaniemelle.

2009

Huoli nuorista. SPR, Rovaniemen
aikuislukio ja Lapin ammattiopisto
yhteistyöpalaveriin.

Nuorten aikuisten maahanmuuttajien koulutuksesta
kehittämissuunnitelma 4/2009, Eeva-Liisa Peltokorpi.
Rovaniemen koulu-, sosiaali- ja nuorisotoimi, Ounasrinteen
asukasyhdistys, MoniNet, Verso, kaupungin valmiuspäällikkö,
Moninet, SPR Rovaniemen vastaanottokeskuksen
nuorten yksikkö koolla 8/2009.

Päätös hankkeesta.
Rovaniemen kaupunki/sivistyspalveluilta ja SPR Lapin piiriltä
rahoitus 9/2009. Euroopan Pakolaisrahasto ERF- rahoitus
11/2009.
Opin Aika alkoi 2/2010 Aittatiellä.
Nuoria mukana 42–47. Suomen kielen
elämäntilanteen kartoitus.

2010

Opetussuunnitelma. Kurinpito-ongelmia.
Ohjausryhmä, yhteistyöryhmä,
ERF-ohjaus. Suomen kielen tasotesti.

Työntekijät: 2 opettajaa, 2 ohjaajaa, 25 % projektipäällikkö.
Koulu- ja arkirutiinit muodostuivat. 4 ryhmää
Säännöt. Palaverit. Sopimukset. Oppilaiden kuuleminen..

Moniammatillisuus esiin. Projektiosaaminen.
Opetussuunnitelmaan 4 eri kielitasoa.
Psykososiaalinen tuki ohjaajilta. Toiminnalliset kokeilut.
Tutustumiskäynnit. Ryhmäytyminen.

Tuen tarve elämänhallintaan.
Koulu siirtyi Maakuntakadulle 8/2010.
Nuoria mukana 35–38.
Verkostoituminen alkuun.
Kokemusten dokumentointi ja arviointi.

Verkostokäynnit: Espoo, Tampere, Turku.
Oman kielen opetusta annettiin kurdikielessä.
Nuoria mukana syksyllä 26–30.

OPIN AIKA II

2011

Keväällä 29–38 nuorta.
Moniammatillisuus haaste työyhteisölle.
Opetussuunnitelma joustavaksi.
Kehittämistyö, dokumentointi.

Projektipäällikkö 25 %
50 %. Projektiohjaaja. 2 opettajaa,
6 harjoittelijaa.
Koulumaisesta organisaatiosta muutosvalmiiseen tiimityöhön.
SWOT- arvioinnit. Erityisopetus. Oman kielen opetus 3
kielessä. 4 kielitasoryhmää. Yksilöllinen opetus, ryhmäohjaus.
Peruskoulukursseja. Kesätoiminta. Toiminnalliset menetelmät.

Verkostoista neuvoja, materiaalia.
SPR:n nuorten tukiasuntola lopetti 11/2011.

2 verkostotapaamista, joista 2 Rovaniemellä.
Nuorten määrä väheni 29–38
18-29. Verkostokäynnit:
Helsinki, Vantaa, Espoo, Ruovesi, Tampere. Nettisivut:
www.rovaniemi.fi/opinaika.fi,

OPIN AIKA III

3 lehtijuttua.4 hanke-esittelyä.
Yhteiskuntatiedon opetuskansio
Projektipäällikkö 50 %
8-10/12 100 %, projektiohjaaja,
1 opettaja, 1 ohjaaja, 5 harjoittelijaa.
Kuvataideprojekti, näyttely ja sivut:
www.facebook.com/MikäonSinuntarinasi?
Etäopetuskokeilu. Sinun tarina- hankekooste 10/2012.

Keväällä 14 nuorta. Koulu päättyi 6/2012.

2012

Kokemukset toiminnallisista menetelmistä.
Nuorten ja työntekijöiden haastattelut.

Opin Aika kokemusten malli Rovaniemen aikuislukiolle.

Nuorille paikka iltaperuskoulussa 9/2012.

Toiminta ja tulokset julkisuuteen.

15 lehtijuttua. Tiedotuskäynti 5 eri kaupungissa. Ulkopuolinen
arviointi nuorten ja ohjausryhmän käsityksistä. Opinnäytetyö
henkilökunnan käsityksistä.

Kehittämistyö osana nuorten syrjäytymisen
ehkäisykeskustelua.

Opin Aika käsikirja 10/2012.

Oliko tämä nyt vain
hanke hankkeitten
joukossa?

KAAVIO 1. Opin Aika aikajanalla.

2013

Maahanmuuttajuuspuhe
Rovaniemellä.
Projektimaisen
toimintatavan käytännöt. Uudet hankeideat ja suunnitelmat.
Arjen tekoja herättää kiinnostus kansainvälisyyteen. Nuorten
ajatusten ja toiveiden esiin nosto.
Hanke päättyy 31.10.2012.
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Rovaniemellä opittu kantaa kauemmaksikin

Jorma
Opin Aika - hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jorma
kautta pysyvän toimintamuodon jalkautettua Rovaniemelle.
-

Sanna
Hämäläinen

sai

kokeilun

Keväällä 2012 nuorten jatkopaikaksi vahvistui Rovaniemen kaupungin aikuislukio.
Siellä toimii jo iltaperuskoulu, johon nyt
liitetään yksi opetuskokonaisuus,
valmentava ryhmä, mukaan, kertoo Jorma tulevasta.

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana pari kertaa vuodessa, seurasi taloutta ja
toimintaa ja suunnitteli, miten kokemukset saadaan siirretyksi käytäntöön.
-

Nyt on huojentunut mieli, kun nuorille on jatkopaikka ja kaupungissa monta uutta
monikulttuurisen työn osaajaa lisää, tilittää Jorma kiinteää taivaltaan hankkeen
tulosten esiin nostamisessa.

Nuorille on nyt tarjolla 3-vuotinen iltaperuskoulu. Ensimmäinen vuosi on valmentavaa
nivelvaiheen opetusta ja seuraavat kaksi vuotta varsinaista peruskoulua. Löydät tietoa os.
http://www.rovaniemenaikuislukio.fi/fi/index.php?os=2

Kansalaisyhteiskunta toimii
Hankkeen alkuvaiheen projektipäällikkö Sanna Hiltunen sai olla mukana nostamassa
hanketta pystyyn.
-

Niin projektimaailmassa kuin tosielämässäkin on sopeuduttava aina tilanteiden
muuttumiseen ja tehtävä parhaansa. Opin Ajan tavoite oli luoda malli koulutukseen,
mutta yhtä tärkeää oli oppia moniammatillista yhteistoimintaa. Kun mukana on
monia toimijoita, ei yhteistyö aina ole helppoa ja saumatonta, tarvitaan joustavuutta
ja halua nähdä kauemmas tulevaisuuteen, kirjaa Sanna kokemuksiaan.
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Opin Aika on ollut yksi tapa tarttua nuorten syrjäytymiseen.
-

Nuoret tarvitsevat säännöllistä opetusta ja pitkäjänteistä tavoitteellista opintoohjausta, jossa huomioidaan nuoren menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tähän
on vielä matkaa, mutta oikealla tiellä ollaan, pohtii Sanna menneitä vuosia.

2.3. Tavoitteista uusia kysymyksiä
Opin Aika I 2009–2010

Toteutus

Haasteet

Ehkäistä erityisen haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten
turvapaikan-hakijoiden ja pakolaisten
syrjäytymistä. Kehittää toiminnallisia
kielenopetuksen menetelmiä.

Rovaniemen kaupunki, SPR
Rovaniemen
vastaanottokeskus aloittivat
Opin Aika hankkeen.

Miten saadaan yksin tulleet 15–17vuotiaat turvapaikanhakijat
oppimaan suomea ja
elämänhallintaa?

Toiminnan käynnistys.

Toimintaa arkisin klo 9-13.

Millainen opetus motivoi oppimaan?

Kehittää toiminnallisia kielenopetuksen
menetelmiä ja oppilaiden valmiuksia
selvitä suomalaisessa
koulujärjestelmässä.

Opetussuunnitelmat 7
oppiaineeseen. Lisäksi
liikunta, käsityö. musiikki,
atk ja suomi 4h/vko.

Miten tuodaan esiin se, mitä
hankkeessa on tehty?

Rasismin vähentäminen.

Ei rasistisia välikohtauksia.
Laadittiin turvasuunnitelma.

Mitä rasismilla ymmärretään?

Yhteistyöverkostojen luominen.

Yhteistyön aloitus (Espoo,
Tampere, Turku).

Miten hyödyntää verkostoista
saatavaa apua?

Opin Aika II 2011

Toteutus

Haasteet

Ehkäistä erityisen haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten
syrjäytymistä.

Päiväopetusta ja ohjausta
25 h/vko. Tutustuminen
suomalaiseen
yhteiskuntaan alkaa.
Kesällä 3 vk toimintaa.

Miten saadaan kielitaito pidettyä yllä
kesäloman aikana?

Luoda valtakunnallinen malli
toiminnalliseen suomen kielen
opetukseen ja elämänhallinnan
parantamiseen nuorille
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille.

Opin Aika projektin
yhteiskuntaoppi- kansio
valmistui.

Kehittää ja arvioida opetusmenetelmiä
ja henkilöstön osaamista.

Arviointi säännölliseksi.

Taidetta ja liikuntaa. .

Linkittyminen osaksi
Rovaniemen maahanmuuttajien koulutusportaita.
Edistää nuorten kotoutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan ja
parantaa mahdollisuuksia
jatkokoulutukseen.

Miten tehty työ osattaisiin kirjata
muillekin opiksi?

Moniammatillisen tiimin
toimintatavat.

Yksilöllinen opetus.
Erityisopetusta. Oman
kielen opetusta kurdin ja
somalin kielessä.

Mihin nuoret Opin Ajan jälkeen?
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Opin Aika III 2012

Toteutus

Haasteet

Taata nuorille koulupaikka hankkeen
jälkeen ja saada maahanmuuttotyön
ammattilaisia Rovaniemelle.

Tutustumiskäynnit Lapin
oppilaitoksiin. 14 oppilaalle
todistus ja kaikille
mahdollisuus jatkaa
opintoja Rovaniemellä.

Miten saadaan nuoret pysymään
Rovaniemellä ja jatkamaan
peruskoulu-opintoihin?

Levittää verkko-opetuksen käytäntöjä
ja toteuttaa yksi verkko-opetusvaihto.

Etäopetusta 10 oppilaalle
Connect Pro- ohjelmalla.
Aiheena työelämätaidot.

Arvioida toiminta, levittää hankkeessa
opittuja asioita ja lisätä tunnettuutta.

Ulkopuolinen arviointi
nuorten ja ohjausryhmän
käsityksistä. Opinnäyte
hanketyöntekijöiden
kokemuksista.
Nuorten tarinoita, kuvia ja
toimintaa syrjäytymisen
ehkäisyn näkökulmasta
lehdissä, Facebookryhmässä ja tasavallan
presidentin arjen
asiantuntijat- työryhmässä.

Miten vahvistaa etäopetusta
Lapissa?

Miten saadaan
maahanmuuttajuuteen liittyvä
toiminta ja projektimainen työtapa
näkyväksi ja tiiviimmin osaksi
kaupungin strategiaa Rovaniemellä?

KAAVIO 3: Opin Aika hankkeen tavoitteiden toteutuminen vuosina 2009–2012.

Miten työ nuorten kanssa on sujunut, Ari Haaranen?
Alusta asti Opin Aika hankkeen tukena oli yhteistyöryhmä. Siihen kuului henkilökunnan
lisäksi nuorten oma sosiaalityöntekijä, vastaanottokeskuksen henkilökuntaa sekä edustajat
työvoimatoimistosta ja kaupungin maahanmuuttajatoimistosta.
Yhteistyöryhmän tarkoitus oli taata nuorten siirtyminen eteenpäin koulutuksessa ja tukea
nuorten elämänhallintaa. Taustalla on koko ajan vaikuttanut Ari Haaranen, SPR:n
Rovaniemen vastaanottokeskuksen johtaja.
-

Hanke on ollut haastava, kertoo Ari kokemuksistaan.
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Ari

Opin Aika ryhmäkuva

Arin mukaan tarve erilliselle koululle ilmeni, kun kaupunkiin tuli yllättäin yli 50 nuorta eikä
heille ollut valmiita palveluita tarjolla. Rovaniemen kaupunki ja vastaanottokeskus ottivat
vastuun ja saivat EU:n pakolaisrahastosta lisää taloudellista tukea.
-

Joustoa vaaditaan tosi paljon, sillä nuorista osa on kouluttautunut omassa
maassaan, toiset taas ovat olleet paimentolaisia, kertoo Ari.

Taustalla rasittaa koko ajan turvapaikkaprosessi. Nuoret seuraavat kotimaansa poliittista
tilannetta, odottavat päätöstä siitä, tulevatko palautetuksi lähtömaahansa tai kotimaahansa
vai voivatko aloittaa Suomessa ja Rovaniemellä uuden elämän.
-

Kaupungin suhtautuminen on ollut tosi ennakkoluulotonta. Tästä asenteesta SPR
antoikin vuonna 2011 tunnustuksen kaupungille, kiittää Ari. Erityisesti rehtori Jorma
Hämäläinen saa ison kiitoksen SPR:n väeltä.

Sosiaalitoimen, koulun ja SPR:n välinen yhteistyö on ollut hankkeen elinehto. Näin on
saatu luotua nuorille mahdollisuus siirtyä suorittamaan peruskoulua kaupungin
aikuislukioon tai muihin oppilaitoksiin sitä mukaa kun kielitaito on kasvanut.
Arin mukaan olisi parhainta, jos nuoret voisivat opiskella ammatillisen oppilaitoksen
yhteydessä. Työelämäyhteys on parasta kotoutumispolussa. Haaranen tietää, että jossain
turvapaikanhakijoita otetaan maatalousoppilaitoksiin. Käytännön työtä tehdään
eläintenhoidossa, joka voi olla yksi tulevaisuuden työ. Lapin ammattiopistossa on jo
oleskeluluvan saaneita nuoria menestyksekkäästi opiskelemassa ammattiin.
-

Kun saisi edes lyhyen työmahdollisuuden nuorille, niin näkisivät suomalaista
työelämää, tekijöitä ja tulisivat työnantajille tutummaksi. Kielitaidon ei tarvitse olla
täydellinen, jotta töitä voisi tehdä, haaveilee Ari jatkosta.
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2.4. Toimijat ja tekijät
OHJAUSRYHMÄ
Rovaniemen kaupunki, aikuislukion rehtori Jorma Hämäläinen
SPR:n Rovaniemen vastaanottokeskus, johtaja Ari Haaranen
Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimiston johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Salmela
Lapin ely-keskus, maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärvi
Lapin ammattiopisto LAO, erikoissuunnittelija Marja Nissilä
Rovalan Setlementti, vastaava opettaja Paula Frantti-Niemelä (Johanna Poikela-Lundin)

YHTEISTYÖRYHMÄ
SPR/Rovaniemen vastaanottokeskus, Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimisto, Opin
Aika henkilöstö. Rovaniemen TE-toimisto.

PROJEKTIHALLINTO
25 % projektipäällikkö Sanna Hiltunen 2/2010 – 5/2011, 50 % Tomi Hämäläinen 5/2011-7/2012,
100 % 8-10/2012.
Projektiohjaaja Jaana Koskela 3-12/2011, Riitta Kemppainen-Koivisto 2-10/2012.

TYÖNTEKIJÄT
Suomen kielen (S2) opettaja Eila Tuisku-Niukkala 2/2010 – 5/2012
Yhteiskuntaopin ja matematiikan opettaja Tomi Hämäläinen 2/2010-5/2012
Elämänhallinnan ja alkeissuomen ohjaaja Mika Saarelainen 2/2010-5/2012
Lisäksi 2010:
Ohjaaja Tanja Ojala 2-6/2010
Ohjaaja Rauno Savela 2/2010- 12/2011
Koulunkäyntiavustaja Tiina Paaso 2-12/2010
Ohjaaja Matias Turpeinen 8/2010 -7/2011
Lisäksi 2011 ja 2012:
Erityisopettaja Paula Anetjärvi-Särkelä 1-5/2011 (4h/vko)
Erityisopettaja Sari Lehtoranta 8/2011- 5/2012 (4h/vko)
Oman kielen opettaja, kurdin kieli Oscar Chia Moradi 10–12/2011 (4h/vko)
Oman kielen opettaja, somali kieli Ibrahim Deeq 10/2011- 5/2012 (4h/vko)
Monitaideyhdistys Piste, sirkusopetusta 1h/vko valinnaisaineena talvella 2010–2011.
Lisäksi hankkeessa oli 14 harjoittelijaa.
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2.5. Faktalaatikot
YHTEISTYÖTAHOT
OULU:
PUDASJÄRVI:
KITTILÄ:
KEMI:
HELSINKI:
ESPOO:
VANTAA:
TAMPERE:
TURKU:
SPR:

KotoTyö, MANO, Homelike Oulu- Oulu omaksi, KuVa-hanke
Nuoren turvapaikanhakijan polku
Muutoksessa mukana Lappi
Kemin kaupungin aikuislukio
ALPO verkosto, Helsingin DIAK, Helsingin aikuislukio
Nuorten maahanmuuttajien ryhmä NUMA, Espoon aikuislukio
Vantaan aikuisopiston maahanmuuttajakoulutus
Juuret ja Siivet, TAO
Turun vastaanottokeskus/Punkalaidun, POJO
Spirit/Varsinais-Suomi/Satakunta, Monikulttuurisuuskeskus Axxell,
Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikkö

TALOUS
Rahoittaja

2009–10/OPIN AIKA I

2011 OPIN AIKA II

2012 OPIN AIKA III

Yhteensä

ERF

117 656

184 665

74 423

376 744

Rovaniemi

52 000

66 376

53 476

171 852

SPR Rovaniemen
vastaanottokeskus

77 976

66 264

20 947

165 187

Yhteensä

247 632

466 151

148 846

713 783

NUORTEN MÄÄRÄ 2010–2012

Oppilaita
yhteensä

Helmikuu
2010
42–47

Syksy 2010

Kevät 2011

Syksy 2011

Kevät 2012

26–32

29–38

18–29

14

TOIMINTAAN OSALLISTUNEET

2010

2011

2012

Rahaston kohderyhmä

50

65

14 (1-6/12)

Virkamiehet

20

19

25 (1-9/12)

Järjestöjen ym. edustajat

8

10

18 (1-9/12)

Muut

31

65

(ilm. lokakuun lopussa)
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3. Toiminnalliset menetelmät

Opin Ajan toiminnallisuus oli nuorten ohjaamista tarkkailemaan, tekemään, kokeilemaan,
aistimaan ja harjoittelemaan uusia asioita. Tarvittiin henkilökohtaista ohjausta,
keskustelua, yhteistä kuuntelemista ja yhteisen ymmärryksen luomista sanoista ja
tapahtumista. Ohessa on kuvattu opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, joita muun muassa
käytettiin.

Asioiden havainnointi

Henkilökohtainen ohjaus

Kuuntelu/Selkokouutiset

Kuvien käyttö

Keskusteleva ote

Eläytyminen tilanteisiin

Draaman käyttö

Ohjaus vapaa-aikaan

Ohjaus arjen töihin
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Kuvataide, omat näyttelyt

Musiikki/Singstar

Näytelmät, sketsit, roolipelit

Omatoimisuuteen kannustus

Liikunta, kesätoiminta

Valokuvaus

Vierailut, tutustumiskäynnit

Retket, juhlat

Työntekijöille uusia tapoja

KAAVIO 4. Opin Aika hankkeessa käytettyjä toiminnallisia menetelmiä.

Draamaa käytettiin eri muodoissa. Näin voitiin eläytyä arjen tilanteisiin, kuten kaupassa tai
pankissa käyntiin ja muodostaa ymmärrystä nähdyistä esityksistä tai näyttelyistä. Asioita
havainnoitiin tavaroita tai kuvia katsomalla ja esitelmiä pitämällä. Nuoret vietiin
tutustumaan luontoon ja harrastusmahdollisuuksiin. Liikunta, erilaiset pelit ja musiikki olivat
vapaaehtoisia aineita, joista liikunta oli nuorten mielestä mielekkäin tapa oppia.
Nuoret tekivät itse kuvataidetta ja omaa sanakirjaa. Henkilökunta kouluttautui ja oppi
projektimaista työtapaa, työpajatyötä ja roolipelejä.

Sinun tarina – Opin Aika hanke

3.1. Nuorten erilaiset tarpeet opetukseen ja ohjaukseen
Opin Aika hankkeessa oli mukana 65 nuorta. Tässä erilaiset oppilastyypit on jaettu
karkeasti neljään ryhmään, jotta havainnollistuisi se, miten erilaisten nuorten kanssa oltiin
tekemisissä. Ryhmäjako mukailee opetussuunnitelman kielitaitotasoja 1-4.
Tällaista ”tyypillistä oppilasta” ei oikeasti ollut olemassa, mutta mallitus antaa kuvan siitä,
millaisia ominaisuuksia ja kykyjä aloittelevilla ja pitemmälle edenneillä oppilailla on.
Jakoperusteista tärkein on suomen kielen lähtötaso Opin Aikaan tultaessa, sillä kielitaito
määrää pitkälti myös edistymisen yhteiskuntaopissa ja elämänhallinnassa. Toissijainen
taito on matemaattinen lahjakkuus.

Tapaus 1. Hussein
Ominaisuus
Status Suomessa
Sukupuoli
Ikä
Koulutausta

Kulttuuritausta

Matemaattiset taidot

Kielelliset taidot

Oppimisvalmiudet

Tulevaisuudennäkymä

Kuvaus
Turvapaikanhakija, ollut Suomessa alle puoli vuotta.
Mies
16–19- vuotias.
Hyvin vähäinen, korkeintaan kaksi vuotta, ilmoitettu
koulutausta voi olla koraanikoulusta. Saattaa olla
primäärilukutaidoton.
Lähi-idän sota-alueelta kotoisin oleva tai maaton nuori,
joka on kasvanut työntekoon maanviljelijä- tai
paimentolaisperheessä. Uskonnoltaan muslimi.
Heikot, selviää yksinkertaisesta yhteen- ja
vähennyslaskusta. Kymmenylitys saattaa tuottaa
vaikeuksia, koska käsitystä paikkajärjestelmästä ei ole.
Saattaa tuntea arabialaiset kirjaimet ja numerot
äännevastaavuuksineen. Ei ole käsitystä länsimaisista
kirjaimista ja äännevastaavuuksista. Ei osaa muuta kieltä
kuin äidinkieltään.
Koulutaustan vähäisyys saattaa johtua
diagnosoimattomasta oppimisvaikeudesta. Ei juuri
käsitystä länsimaisen yhteiskunnan kulttuurista ja tavasta
toimia.
Näköalattomuutta, saattaa suhtautua koulunkäyntiin ja
olemiseensa Suomessa vain väliaikaisena vaiheena joka
päättyy aikanaan. Koulumotivaatio menee ylös ja alas
statuksen muutosten mukaan. Suuri syrjäytymisriski.

Hussein joutuu oppimaan kaiken lukemisesta ja kirjoittamisesta alkaen. Hän tulee
tarvitsemaan runsaasti tukea ja erityisopettajan ohjausta. Varsinaista oppimisvaikeuden
diagnoosia on vaikea tehdä, koska mitään yhteistä kieltä ei ole, mutta vaikeita
oppimisvaikeuksia selvästi on.
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Tapaus 2. Maria
Ominaisuus
Status Suomessa
Sukupuoli
Ikä
Koulutausta

Kulttuuritausta
Matemaattiset taidot
Kielelliset taidot
Oppimisvalmiudet

Tulevaisuudennäkymä

Kuvaus
Tullut avioliiton kautta Suomeen, asunut Suomessa alle
vuoden.
Nainen
19–25- vuotias.
Heikko, muutama vuosi paikallista peruskoulua
kotimaassa, ei peruskoulun päättötodistusta vastaavia
tietoja.
Itä-Euroopasta tai Aasiasta, jossa on ollut työelämässä.
Kohtuulliset, tuntee länsimaiset numerot ja hallitsee eri
laskutavat ja prosenttilaskun.
Osaa ainakin hieman englantia ja osaa suomea jonkin
verran.
Kohtuulliset, pystyy omaksumaan uutta tietoa
normaalissa tahdissa. Saattaa olla vaikeuksia
vaikeampien asioiden kanssa.
Tulee todennäköisesti asumaan Suomessa. Riski
koulunkäymisen kannalta saattaa olla perheen
perustaminen ja kotiäidiksi jääminen. Motivaatio ei
välttämättä ole hyvä, koska omalla kielellä voi toimia
ystävien kanssa.

Maria on tunnistettava tyyppi iltakoulun puolelta. Maria on motivoitunut opiskelemaan
suomea, ja saa siinä jossain määrin tukea perheeltään ja sukulaisilta. Tiedot ovat
entuudestaan kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta niitä on vaikea käyttää Suomessa
puutteellisen kielitaidon takia.

Tapaus 3. Aladdin
Ominaisuus
Status Suomessa
Sukupuoli
Ikä
Koulutausta
Tausta
Matemaattiset taidot

Kielelliset taidot
Oppimisvalmiudet
Tulevaisuudennäkymä

Kuvaus
Saanut väliaikaisen oleskeluluvan.
Mies
18–25-vuotias.
Perusopinnot suoritettu omassa maassa, käynyt lukiota
tai vastaavaa koulua.
Kotoisin Irakin tai Afganistanin suurista kaupungeista.
Hyvät, hallitsee ainakin lukion lyhyen matematiikan
tiedot, mutta joutuu mahdollisesti totuttelemaan
länsimaisten numeroiden ja merkintätapojen käyttöön.
Hyvät. Osaa äidinkielensä lisäksi ainakin englantia ja/tai
jotain muuta kieltä.
Hyvät. On tottunut opiskelija, mutta kokee
koulukulttuurishokin suomalaisessa koulussa.
Hyvät, oppii todennäköisesti hyvin suomen kielen ja
pystyy joidenkin vuosien kuluttua toimimaan
yhteiskunnassa.

Aladdinin tiedot ovat entuudestaan kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta niitä on vaikea
käyttää Suomessa puutteellisen kielitaidon vuoksi. Apukielen (englanti, ranska, saksa)
käyttö helpottaa opiskelua opintojen alkuvaiheessa. Kielen oppimista haittaa
samankielisten ystävien kanssa toimiminen. Suomalainen tyttöystävä nopeuttaa ja
helpottaa huomattavasti suomen opiskelua.
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Tapaus 4. Kim
Ominaisuus
Status Suomessa
Sukupuoli
Ikä
Koulutausta
Kulttuuritausta
Matemaattiset taidot
Kielelliset taidot
Oppimisvalmiudet
Tulevaisuudennäkymä

Kuvaus
Saanut turvapaikan.
Mies tai nainen
23–25- vuotias.
Yliopisto-opintoja tai loppututkinto.
Itä-turkmenistalainen, Kiinan kansalainen
Erinomaiset.
Erinomaiset, pystyy toimimaan yhteiskunnassa
englanniksi. Suomenkielen taidot kehittymässä.
Erinomaiset.
Lähtee rakentamaan uutta tulevaisuutta Suomessa tai
muissa länsimaissa.

Kimin tiedot ja taidot ovat entuudestaan erittäin hyvällä tasolla, mutta niitä on vaikea
käyttää Suomessa puutteellisen kielitaidon vuoksi. Apukielen (englanti, ranska, saksa)
käyttö helpottaa opiskelua opintojen alkuvaiheessa. Kielen oppimista saattaa haitata
samankielisten ystävien kanssa toimiminen ja esimerkiksi englannin kielellä selviytyminen.
Motivaatio ja usko omiin oppimismahdollisuuksiin ovat kova, mutta kuitenkin asioiden
edistymisen hitaus saattaa aiheuttaa toivottomuutta uuden kielen oppimisen kanssa.
Tarkemmin oppimisen malleista ja käytännön vinkeistä lisää julkaisussa ”Opin Aika
käsikirja maahanmuuttajanuorten kanssa oppimiseen”. Julkaistaan 31.10.2012 os.
www.rovaniemenaikuislukio.fi.

3.2. Kielitasolta toiselle

KAAVIO 4. Nuorten siirtyminen vaativampaan opetukseen.
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3.3. Ongelmien ratkominen on paljolti pohdintaa

Mika ja Baba-Jan

Hawa

Elämänhallintaa Opin Ajassa ohjasi 2-3 tuntia päivässä SPR:n pakolaisohjaaja Mika
Saarelainen. Lähtökohta oli ymmärtää käytännön kautta asioita, jotka olivat elämässä sillä
hetkellä ajankohtaisia.
Mikan mukaan alaikäisillä, yksin Suomeen tulleilla turvapaikanhakijoilla on erityyppinen
tarve elämänhallinnan saavuttamiseen kuin aikuisilla. Turvapaikanhakuprosessi kestää
kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen, ja se myös vaikutti Opin Ajassa elämänhallinnan
ohjauksen sisältöön. Haasteellista oli laatia opetussisältöä ja toteuttaa se vaihtuvan
opiskelijaryhmän kanssa.
-

Tärkeää oli opiskelutekniikan opettaminen. Osa opiskelijoista oli ollut kotimaassaan
yliopistossa ja jotkut eivät olleet käyneet koulua lainkaan. Usealle opiskelijalle Opin
Aika oli ensi kosketus koulumaailmaan, selvittää Mika opiskelijoiden taustoista.

Opin Ajan alussa nuoret olivat alle 18-vuotiaita poikia. Puolen vuoden päästä ikähaitari
kasvoi, mukaan tuli tyttöjä ja osa oli myös perheellisiä. Opetusta jouduttiin laajentamaan
entisestään ja oppilailta kysyttiin, mistä aiheista he kaipasivat lisää tietoa. Elämänhallinnan
ohjauksella pyrittiin siihen, että oppilaat toimisivat itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
-

Tavoitteena oli tukea nuorten oman identiteettiä, vahvistaa ryhmähenkeä, ehkäistä
syrjäytymistä ja voimaannuttaa, kertoo Mika keskeisistä hankkeen tavoitteista.

Nuorten kanssa tutustuttiin Suomen peruselinkeinoihin, työkulttuuriin ja lisättiin
ymmärrystä siitä, miten elää ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tärkeää oli myös
antaa valmiuksia suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimimiseen ja tutustuttaa
koulutusmahdollisuuksiin.
-

Kävimme vierailuilla eri paikoissa, jolloin nuoret tapasivat kasvokkain eri
työntekijöitä, kouluttajia, työnantajia ja saivat tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista,
kertoo Mika.
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Elämänhallinnassa oppilaiden sanavarastoa laajennettiin ja käytiin läpi tulevia opintoja
varten tarvittavaa sanastoa. Motivaatiota muihin opintoihin lisättiin ja kannustettiin elämän
suunnitteluun. Tärkeää oli, että nuori pystyy toimimaan itsenäisesti erilaisissa yhteisöissä,
ryhmähenki vahvistui ja nuori huolehtii omasta ympäristöstään ja hyvinvoinnistaan.
Suomalainen koulujärjestelmä, opiskelutekniikka, koulun säännöt ja jatkokoulutuspaikat
tulivat tutuiksi. Nuoret saivat ymmärrystä rahan käytössä ja oman talouden suunnittelussa.
Ajan merkitys, arjessa ja yhteisössä toimiminen, tapakulttuuri, terveelliset elämäntavat ja
niiden merkitys hyvinvoinnille selvitettiin. Liikennekulttuuri ja liikennesäännöt, jätehuolto ja
kierrätys tulivat tutuksi. Kaupassa, pankissa, poliisilla, maistraatissa ja lääkärillä asiointia
opeteltiin käymällä näissä paikoissa.
Työelämätietoutta ja työn hakua opeteltiin, käytiin keskustelua eri kulttuureista, tunteista ja
ihmisen elämänkaareen liittyvistä asioista.
-

Elämänhallinnan tunneilla ratkottiin ajankohtaisia yhteisiä ja yksityisiä ongelmia.
Nuoria
puhuttivat
turvapaikanhakuprosessin
pituus,
asunnon
etsintä,
muuttoilmoitusten teko, polkupyörien osien etsiminen, poliisien huutokauppaan
meno, edullisten ruokakauppojen löytäminen ja linja-autovuorojen haku netistä,
kertoo Mika arjen keskusteluista.

Rasismin kohtaaminen arkielämässä ja suomalaisen kulttuurin eroavaisuus arabialaisen
tai muslimikulttuurin kanssa olivat tärkeitä keskustelun aiheita. Nuoria puhuttivat myös
käsitykset demokratiasta ja vertailu eri maiden politiikka.
-

Ongelmien ratkaisu on paljolti pohdintaa, ei niinkään akateemiseen
koulumaailmaan Rovaniemellä kuuluva opintokokonaisuus. Opin Aika – projektissa
ei välttämättä moniammatillinen työryhmä päässyt hyödyntämään osaamistaan ja
näin ollen myös kontaktit projektin ulkopuolelle jäivät aikalailla minimiin, pohtii Mika
kolmen vuoden kokemuksiaan hankemaisesta työskentelystä.

Mikan mukaan varsinaista materiaalia turvapaikanhakijoiden elämänhallintaan löytyy
valtaisat määrät ja suurin haaste on löytää ajankohtaisin tieto. Suurimmalla osalla
turvapaikanhakijoista on tänä päivänä oma tietokone ja jonkinlaiset verkkoyhteydet.
-

Jonkinasteinen medialukutaito pitäisi turvapaikanhakijoille
hyödyllistä, päättää Mika toiveensa tulevaisuuden varalle.

opettaa,

Elämänhallinnan ohjauksen materiaalit ja linkit esitellään Opin Aika – käsikirjassa.

se

on
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4. Nuorten ääni kuuluviin

Ashkan

Saki

Ahmad

Alkuvaiheessa nuorilla oli käytössä oman kielen tulkki. Näin opiskelijat pystyivät kertomaan
omista kokemuksistaan ja esittämään kysymyksiä ja toiveita koulun toiminnasta. Nuorten
esiin nostamat asiat käsiteltiin yhdessä ja hyödynnettiin uusien toimintojen suunnittelussa.
Lisäksi oppilaat täyttivät kyselyn, jossa he arvioivat opetusta ja hankkeen toimintaa.
Opiskelijat toivoivat lisää oppikirjoja kansioon koottavien monisteiden sijaan ja sanakirjoja,
erityisesti somalinkielistä. Puolin ja toisin odotettiin kunnioittavaa käytöstä ja
kurssimuotoista opetusta. Aittatien koulua pidettiin epäsiistinä ja astioita likaisina.
Hankkeen loppuvaiheessa mukana olevien nuorten ääni, kokemukset ja tarinat nostettiin
esiin. Kuvataiteen projekti ”Mikä on Sinun tarinasi?” synnytti näyttelyn kaupungintalolle.
Hankkeelle luotiin samanniminen Facebook-ryhmä ja nuorten tarinoista kirjoitettiin
lehtijuttuja. Nuorten toiveita ja arjen pieniä tekoja kotoutumisen helpottamiseksi koottiin
tasavallan presidentin työryhmään ja jaettavaksi www.tavallisia.fi- sivuston kautta.

”Jos on mahdollista, älä anna periksi”
Ashkan Abdulla Mohammed haki Suomesta turvapaikkaa
vuonna 2010. Kotimaassa Irakissa hän oli ehtinyt olla töissä
parturin apulaisena 11-vuotiaasta asti 15-vuotiaaksi saakka. Rovaniemelle hän siirtyi
Parikkalassa olevan pakolaisten vastaanottokeskuksen kautta. Ashkan on nyt 18-vuotias
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ja asuu Rovaniemellä. Hän harrastaisi karatea, mutta nyt ei aika oikein riitä kuin koulun
käynnille.
-

Olin aluksi Opin Aika koulussa ja sieltä kokeitten jälkeen pääsin siirtymään
suorittamaan peruskoulua iltalukion yhteyteen. Päivisin käyn englanninkielistä
liiketalouden linjaa ammattikorkeakoulussa, kertoo Ashkan päivistään.

Suomen kieltä vauhdilla oppinut Ashkan pitää myös englannista, yhteiskuntaopista ja
matematiikasta. Kohta alkavat atk-opinnot. Toive on päästä ammattikorkeakoulun jälkeen
hallinnon alan töihin. Ashkanin mielestä monella suomalaisella on sellainen käsitys, että
kaikki maahanmuuttajat ovat joutoväkeä. Mutta kaikki ovat erilaisia.
-

Moni maahanmuuttaja haluaa kouluttautua, valmistua ammattiin ja hyödyttää
suomalaista yhteiskuntaa, vakuuttaa Ashkan, jolla tuntuu motivaatio opiskeluun
olevan kohdillaan.

Ashkan on kirjoittanut jutun Allianssi ry:n julkaisussa ”Mitä aikuiset ei voi tietää?”.

Saki Jama Diiriye on nyt 18-vuotias somalipoika. Hän on yksi
Suomeen
ilman
perhettä
tulleista
alaikäisistä
turvapaikanhakijoista. Nyt liki kahden vuoden Suomessa asumisen jälkeen Saki puhuu
suomea innostuneen oloisesti. Opin Aika-hankkeen jälkeen Saki muutti Kouvolaan
jatkamaan opiskelua peruskoulussa. Vielä keväällä ajatuksissa oli autonkuljettajaopinnot
Rovaniemellä.

Irakista kotoisin oleva Ahmad Radyan suunnittelee työtä autojen
parissa ja muutti Rovaniemeltä Vantaalle.
-

Haluan automekaanikoksi. Ehkä ensi vuonna voisin päästä ammattikouluun
Vantaalle. Lukio on liian vaikea. Irakissa kävin 9 luokkaa peruskoulua ja aloitin
Rovaniemelläkin peruskoulun. Siirryin sieltä Opin Aika projektikouluun
opiskelemaan suomen kieltä. Suomea opin myös kaverini kanssa, kertoo Ahmad
elämästään.

Ulkoinen arviointi
Lapin yliopiston opiskelijat Päivi Holland ja Susanna Ikola haastattelivat nuoria ja
ohjausryhmän jäseniä keväällä 2012. Ulkoinen arviointi osoitti, että nuoret saatiin
sitoutettua mukaan jo hankkeen alusta lähtien, ja kaikki saavuttivat ainakin kohtalaisen
luku- ja kirjoitustaidon. Nuorten toimettomuus väheni.
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Suomalaisten mukaan saaminen koettiin ongelmalliseksi. Jatkossa olisikin syytä muokata
nuorten kotoutumiskoulutusta paremmin nuorille sopivaksi, sillä koulutuksesta on aina
hyötyä, asettuipa nuori sitten mihin tahansa. Vastaanottokeskuksissa syrjäytymisen vaara
nähtiin suureksi, sillä siellä ei juuri ole ohjattua toimintaa eikä mikään tuo
turvapaikanhakijoita kontaktiin suomalaisen kulttuurin kanssa.
Kotona olevat nuoret äidit pitäisi myös saada opetuksen pariin, henkilökohtaista ohjausta
pitäisi olla lisää ja pitäisi olla aikaa yhteisen kielen löytämiseen. Suomalaisiin nuoriin
pitäisi päästä tutustumaan mahdollisimman nopeasti ja nuoren pitäisi pystyä luomaan
realistinen käsitys omasta suomenkielen taidostaan.
Nuoret kokivat, että heidän kielitaitonsa on kehittynyt, nuoret saivat tietoa suomalaisesta
kulttuurista, sopeutuivat yhteiskuntaan ja kulttuurieroihin. Heillä oli myös jotain tekemistä,
joka oli tärkeä asia. Paras aika opiskeluun nuorten mielestä on aamuisin ja päivisin.
Oleskeluluvan puuttuminen nousi useasti esiin nuoria haastatellessa. Ne, jotka olivat luvan
saaneet olivat myös motivoituneimpia opiskeluun.
Jatkossa olisi syytä korostaa, että projektimainen tapa työskennellä on vain väliaikainen.
Kotoutumisen polku tulisi tehdä selväksi jo alkuvaiheessa.
Ulkoinen arviointi on luettavissa kokonaisuudessaan os: www.rovaniemi.fi/opinaika.

Mustafa Hisham Muhammed kertoo omista tulevaisuuden
toiveistaan Selkouutisissa
os. http://yle.fi/selkouutiset/index.php?id=8676

5. Työntekijöiden kokemuksia hankkeen onnistumisesta
Rovaniemen ammattikoulun (RAMK) opiskelija Hilkka Mikkola tutki opettajien ja ohjaajien
kokemuksia työskentelystä maahanmuuttajanuorten Opin Aika- projektissa. Mikkolan
mukaan nuoria motivoi koulumainen ja tiivis opiskelu, jossa käytetään erityisopetuksen
metodeja ja oppimistaitojen harjoittelua. Myös kouluruoka, bussiliput, päiväjärjestys ja
vertaistuki motivoivat nuoria.
Mikäli henkilökunta saisi uuden tilaisuuden polkaista vastaava toiminta käyntiin,
selvitettäisiin ensin nuoren kokonaistilanne TE-toimiston kanssa, työntekijät
perehdytettäisiin
maahanmuuttajatyöhön,
tehtäisiin
tarkka
kokonaissuunnittelu
yhteistyötahojen kanssa, otettaisiin laajemmin tietotekniikka käyttöön opetuksessa ja
lisättäisiin liikunta- ja taideaineita.
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Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) sosiaalialan koulutusohjelman opinnäyte on
saatavilla manuaalisena Ramkin kirjastosta loppusyksyllä 2012.

Sari

Eila ja Milad

Luku- ja kirjoitusharjoituksia nuorten kanssa kävi läpi erityisopettaja Sari Lehtoranta.

- Lapsenmielisyyttä ja helppoutta ei tarvitse kaihtaa nuorten ja aikuisten kanssa
toimiessa; tärkeintä on onnistumisen tunne. Vuoden aikana nuoret jaksoivat kerta
toisensa jälkeen opetella äänteitä, lukea alkuopetusmateriaalista löytämiäni
tavulaatikoita, sanoja, runo- ja tehtäväkortteja sekä lyhyitä tarinoita, pelata yhdessä
pelejä, kirjoittaa saneluja ja tarkistaa niitä itse, kertaa Sari opetustaan.

- Nuorilla pitäisi olla parempi mahdollisuus integroitua paikallisten nuorten kanssa.
Vierailuja voisi olla lisää eri oppilaitoksiin ja yhteistä tekemistä. Löytyisi varmaan
vapaaehtoisten porukka joitten kautta elämä voisi avautua ihan eri lailla, tuumaa
Sari tulevaisuudesta.

Eila Tuisku-Niukkala
on toiminut suomen kielen opettaja koko Opin Aika hankkeen ajan. Hän jatkaa opetustyötä
aikuislukiolla maahanmuuttajien parissa. Eilan mukaan opetustekniikoita on oltava monta
eikä aina edetä tiukasti, vaan tarvitaan hyvää kosketusta, jotta luottamus syntyy molemmin
puolin.
-

Sydämellä tätä työtä tehdään, ei pelkkä työ riitä, kertaa Eila mennyttä aikaa nuorten
kanssa.

-

Suomea, suomea, suomea, tietää Eila avaimet suomalaisiin tutustumisen tiellä.
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Deeq

Leith ja Mustafa

Deeq – oman kielen opettaja
Rovaniemellä asuu noin 80 somalialaista. Yksi heistä on Deeq Ibrahim, jolla on 3 vuoden
kokemus kaupungissa asumisesta. Vuodet ovat kuluneet opiskelemalla suomen kieltä
aluksi itsekseen, sitten Sivenin Paulan opissa iltaperuskoulussa.
-

Arabian ja somalin kieli ovat olleet mieluisimmat kouluaineet, niitä opiskelin lapsena
Somaliassa yksityiskoulussa, kertoo sujuvalla suomen kielellä Deeq opinnoistaan.

Deeq on viihtynyt Rovaniemellä hyvin. Opiskelulta liikenevä aika kuluu opettamalla
somalin kieltä lapsille ja nuorille. Vapaa-ajan mieluisa viikoittainen harrastus on jalkapallo.
-

Myös nuorilla on halu parantaa suomen kielen taitoaan koulun jälkeen ja
viikonloppuisin, kun vain olisi jokin paikka jossa voisi harjoittaa kielen puhumista,
kaipaa Deeq jatkoa opettamilleen nuorille.

Deeq on yksi niistä harvoista rovaniemeläisistä, jotka osaavat opettaa somalian kieltä.
Lasten ja nuorten lisäksi myös monet aikuiset ovat kysyneet oman kielen opetusta.
Peruskoulun päättötodistuksen yhteydessä kesäkuussa 2012 Deeqille luovutettiin
Moninetin ja aikuislukion stipendi osoituksena hyvin suoritetuista opinnoista. Toiveissa on
jatko-opinnot Rovaniemellä. Häntä kiinnostaa työ, jota tehdään käsillä mutta hakemuksia
on jätetty viiteen muuhunkin opin suuntaan ammattikoulussa. Opettajan työkin tuntuu
mielenkiintoiselta.
Jotain Deeq kuitenkin Rovaniemellä asuessaan kaipaa: omaa perhettä, perinneruokaa ja
omaa kulttuuria. Etiopiassa asuu vaimo ja äiti, joita Deeq näkee kesälomallaan.
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Rovaniemelle tulee silloin tällöin pakettiauto Oulusta, liikkuva kauppa-auto, josta voi ostaa
isoja määriä vaikka riisiä ja halal-lihaa. Rovaniemellä toimi moskeija yhden yrityksen
takahuoneen varastotiloissa, mutta nyt rukoilemiseen sopivaa yhteistilaa ei ole.
-

Somalikulttuuri jää Rovaniemellä aika vähälle, kaipaan oman kulttuurin juhlia,
haikailee Deeq.

6. Tarina jatkuu hyvässä hengessä ja toimimalla

Opin Aika on kuin puu. Sen juuret ovat kiinnittyneet osaksi Rovaniemen koulutusportaita ja
uusia oksia on kasvamassa.
Yksi oksa johdattaa maahanmuuttajia etäopiskeluun. Eri puolille Lappia halutaan tarjota
tällaista kouluttautumisen mahdollisuutta Apa-koulu Lapissa – hankkeessa.
Toinen oksa haroo maahanmuuttajanuorten koulutuksen linkittämistä likemmäksi
työelämää. Kolmas oksa kaipaa puhetta maahanmuuttajuudesta ja palveluiden
sulautumista osaksi kansainvälistä Rovaniemeä.
Nuorille tarvitaan edelleen oma päiväsaikaan ajoittuva koulu, jossa opiskellaan yhdessä
rovaniemeläisnuorten kanssa. Tarvitaan selkeä kytkös työelämään ja suomen kielen
harjoittelun mahdollisuus ikäistensa parissa. Neljäs oksa tähtää tähän.
Opin Aika - hanke oli onnistunut projekti. Hankkeen aikana opittiin, kestettiin, siedettiin,
kohdattiin ja ennen kaikkea toimittiin. Rovaniemi on valmiimpi uuden kohtaamiseen ja
uusien tarinoitten kuulemiseen ja kirjoittamiseen.
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MAAHAN
MUUTTO

PROJEKTIT

NUORET

KASVATUS

Nuorten
maahanmuuttajien
kotouttaminen,
koulutus ja työhön
pääsy vaatii poliittista
puhetta.

Tarvitaan
projektijohtamista,
ohjausta, taloudellista
järkeä ja halua
uudistaa.

Nuorten tila kohdata
samanikäisiä ja
oppia yhdessä
saman katon alla.
Etäopetus.

Tarvitaan
valmiuksia rikkoa
rajoja, asennetta,
tekoja ja herättää
kiinnostus
kansainvälisyyteen

Asuuko kaupungissa
eri kieli- ja
kulttuuriryhmiin
kuuluvia ihmisiä vai
maahanmuuttajia?

Ovatko projektit tapa
toimia toisin toisten
kanssa yhteisen
strategian
toteuttamiseksi?

Rovaniemen
aikuislukion
iltaperuskoulussa,
1.vuosi valmentava,
2. ja 3.vuosi
peruskoulua.

Tarvitaanko
jatkossa muista
kulttuureista
muuttaneille
nuorille
syrjäytymistä
ehkäiseviä
palveluita?

Miten
maahanmuuttajuudesta puhutaan
Rovaniemellä?

Miten kaupungissa
suhtaudutaan
projektitoimintaan?

Missä ja miten
nuoret luku- ja
kirjoitustaidottomat
jatkossa oppivat?

Miten nuorten
elämän hallintaa
parannetaan?

KAAVIO 5. Opin Aika hankkeen juurtuminen osaksi Rovaniemen maahanmuuttajille
tarkoitettuja palveluita.

Sinun tarina – Opin Aika hanke

LÄHTEET
Holland, Päivi & Ikola, Sanna 2012. Opin Aika – Nuorten turvapaikanhakijoiden startti
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”Piirsin tämän kun olin
saanut kielteisen
turvapaikkapäätöksen.”
Ali Rasul

”En halua kertoa mitä
minulle kuuluu koska
ilman Äitiä ei voi
kuulua hyvää. ”

”Joskus vaikea,
joskus helppo.”
Saki

Mustafa

”Tämä on ollut kyllä
silmiä avartava
kokemus.”
Elisa

”Ehdottomasti pitäisi
olla enemmän tällaista
käytännön
kokemusten
hankkimista.”
Sami

”Moni maahanmuuttaja
haluaa kouluttautua,
valmistua ammattiin ja
hyödyttää suomalaista
yhteiskuntaa.”
Ashkan

”Haluan
automekaanikoksi”
Ahmad

”Oli mukavaa,
mahtavaa”
Lumenveistoa
paukkupakkasessa,
Abdul ja Alipana.

