Kaveriksi
kotopolulle
-hankkeen leikekirja

Esipuhe
averiksi kotopolulle –hanke perustettiin vuoden 2006 lopussa. Rovaniemen maahanmuuttajasaralla oli tilanne, jossa Rovaniemen kaupunki oli suunnittelemassa pakolaiskiintiönsä lisäämistä lähes kolminkertaiseksi ja Rovaniemelle oli tulossa suurin kulttuurisesti yhtenäinen
ryhmä, mitä koskaan aikaisemmin oli tullut. Kyseessä olivat suoraan Thaimaan pakolaisleiriltä tulevat Myanmarin (Burma) pakolaiset.
Kaveriksi kotopolulle –hanke otti mallia jo vuosia loistavasti toimineesta kanadalaisesta host –projektista, jossa kantaväestön edustajat toimivat
isäntinä, emäntinä ja ohjaajina maahanmuuttajille. Kaveriksi kotopolulle –hanke aloitti toimintansa kutsumalla rovaniemeläisiä kotokaveritoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä mukaan lehti-ilmoituksella. Suosio yllätti. Ensimmäisessä avoimessa illassa oli mukana viitisenkymmentä henkilöä ja lähes
kaikki halusivat tulla mukaan alkavaan kotokaveri -koulutukseen.
Ryhmä myanmarilaisia saapui touko-kesäkuun aikana ja heitä ehdittiin jo odotella. Kotokaverit ja saapuneet pakolaisperheet tutustutettiin toisiinsa pari päivää pakolaisten saapumisen jälkeen ja yhteinen toiminta virittyi. Jo ennen
perheiden saapumista oli kerätty leluja, vaatteita ja huonekaluja perheille. Kotokaverit ottivat oman perheensä siipiensä suojaan, ohjasivat ja neuvoivat monenkirjavissa ongelmissa. Vaikka yhteistä kieltä ei monestikaan ollut, ongelmista selvittiin. Kesän taittuessa syksyyn oli mahdollista saada myös tulkki
mukaan tapaamisiin ja tämä helpotti yhteistyötä uusiksi rovaniemeläisiksi opettelevien maahanmuuttajien kanssa.
Tässä kirjasessa kotokaverit ja uudet rovaniemeläiset kertovat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan kotokaveritoiminnasta. Mukana on tiivistetysti projektimme kaksivuotinen historia sekä kehittämämme toimintamallit avuksi muille
maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneille. Kotokaverit ovat olleet mukana monella eri tavalla lähes kaikessa järjestämässämme toiminnassa. Kotokaveritoiminta
on saatu hyvään, suorastaan loistavaan, vauhtiin. Parasta tässä on se, että kotokaverit ovat todenneet vuorovaikutuksen ja toiselta oppimisen olevan molemminpuolista ja sanovat saaneensa tulijoista uusia ystäviä. Ystävyys kestää parhaimmillaan läpi elämän.
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Kotokaveri
Kotokaveri on maahanmuuttajan kaveri, ei
tukihenkilö, viranomainen tai huoltaja.

tää.

Kotokaverin vastuu kaveriperheestä ei ole
lakiin perustuva. Lähimmäisen vastuu riit-

Kotokaveri on vapaaehtoistyöntekijä joka
määrittelee itse kuinka paljon hänellä on aikaa kotokaveritoimintaan.
Kotokaveri päättää mitä ja minkälaisia asioita tekee kotokaverina; yksi haluaa opettaa
suomea, toinen ohjata liikunnassa, kolmas käyttää asioilla, neljäs käydä kylässä, viides laittaa
ruokaa jne.
Kotokaveri on kuka tahansa meistä. Häneltä ei vaadita erityistaitoja tai ammatillista osaamista.
Kotokaveri saa tukea ja ohjausta kotokaveruuteensa ammattilaisilta.
Kotokaverilla on mahdollisuus käyttää
tulkkia.

Aktiivikaveri

Satunnainen Kaveri

• Haluaa olla Kotokaveri yksittäiselle
perheelle tai henkilölle
• Voi ja saa esittää toiveita kaveriperheestään (ikä,
lapsiperhe, eläkeläinen, asuinalue, lähtömaa) ja
niihin toiveisiin vastataan mahdollisuuksien
mukaan
• Määrittelee itse omista lähtökohdistaan kuinka
paljon voi antaa aikaa Kotokaveritoimintaan
• Voi toimia parin kanssa
• Osallistuu työnohjaukselliseen purkupaikkaan
säännöllisesti kuukausittain
• Saa jatkuvaa koulutusta ja tukea
• Voi osallistua halutessaan yhteisiin tapahtumiin
• Voi olla mukana myös satunnaisessa toiminnassa

• Haluaa auttaa useita eri henkilöitä tai perheitä
tarvittaessa tietyllä erityisalalla esim. Tietokoneiden kanssa, pyörän korjaus, huonekalujen
kuljetus jne.
• Ei ole sitoutunut tietyn perheen tai henkilön
kanssa toimimiseen
• Haluaa ohjata toiminnallista ryhmää esim.
Miesten tai Naisten ryhmä, Liikunta, Lastenkerho, Suomenkieli
• Voi toimia yhdessä parin tai ryhmän kanssa
• Voi toimia saattajana
• Voi toimia satunnaisena kaverina “Projektiluontoisesti” esim. käsityöpaja, luontoretki jne.
• Ohjaa tai saattelee maahanmuuttajan olemassa
oleviin kantaväestön harrastustoimintoihin esim.
kansalaisopiston kurssille, KKI-toimintaan jne.
• Määrittelee itse omista lähtökohdistaan kuinka
paljon voi antaa aikaa Kotokaveritoimintaan
• Saa jatkuvaa koulutusta ja tukea
• Voi halutessaan osallistua työnohjaukselliseen
purkupaikkaan säännöllisesti kuukausittain.

Kotokaveri voi lopettaa toiminnan niin halutessaan tai jäädä tauolle, mutta ilmoittaa
siitä myös omalle kotokaveriperheelleen ja organisoivalle taholle.
Kotokaveri on luotettava, hän ei puhu kotokaveruuteen liittyvistä asioista ulkopuolisille henkilöille tai tahoille.
Kotokaveruus on mukavaa ja avartavaa
yhteistä toimintaa!
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Kotokaveritoiminnan malli

1
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Alkutoimenpiteet
(Kts. sivu 4)

Jatkuva vapaaehtoisten
rekrytointi ja koulutus

MoniNet tai muu taho,
jolla tietoa
ryhmätoiminnan
tarpeesta

SPR tai muu järjestö,
jolla kokemusta
vapaaehtoistyöstä

Kotokavereiden
tukeminen ja ohjaus

Kotokaverit

• Teemaillat ja purkupaikka
• Mamu-tsto vastaa

rit
ave
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Kunnan viranomainen /
Maahanmuuttajatoimisto
Koordinointi ja ohjausvastuu

k
to
Ko

Kot
ok
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it

• Mamu-tsto ja SPR
vastaavat

2
Jatkuva avoin ryhmätoiminta
ilman omaa kotokaveria
jääneille pakolaisille.
• Äijä klubi
• Lady klubi
• Lasten liikunta ym.
Kotokaverivetoinen
->Satunnaiset kaverit
• Mamu-tsto ja MoniNet
koordinoivat
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Alkutoimenpiteet
1. Kotokavereiden rekrytointi ja
peruskoulutus (kerran vuodessa)
• Aktiivikaverit
• Satunnaiset kaverit

2. Anonyymit tiedot kiintiöpakolaisista
• Priorisointi ja arvio millaisia
kotokavereita tarvitaan?

3. Pakolainen saapuu kuntaan
• Tarpeenarviointi jatkuu
Onko erityistarpeita: perhetyötä tai
tukihenkilö kotokaveritoiminnan lisäksi?

4. Pakolaisperheiden ja kotokavereiden
yhdistäminen

• Tehorekrytointi vuoden alussa, peruskoulutus kerran vuodessa
keväällä helmi- ja maaliskuussa n. 5 tapaamista.
• Aktiivikaverit = oma pakolaisperhe
• Satunnaiset kaverit = ryhmämuotoinen toiminta muiden
vapaaehtoisten kanssa
• Kotokavereilta ei edellytetä erityisiä taitoja, kiinnostus riittää.
Tarvittaessa henkilön voi ohjata ryhmämuotoiseen toimintaan,
jos epäilee hänen voimavarojaan.
• Koulutusvaiheessa pyritään tutustumaan vapaaehtoisiin mahdollisimman hyvin. Koulutus, ohjaus ja seuranta jatkuvat säännöllisesti kerran kuukaudessa teemailtojen ja työnohjauksellisen
purkupaikan muodossa.

Kaikille pakolaisperheille ei todennäköisesti löydy
omaa kotokaveria joten täytyy priorisoida tarve.
Tuen tarpeeseen vaikuttavat:
• Lähtömaa ja sen olosuhteet.
• Pakolaisen koulutustausta, onko luku- ja kirjoitustaitoa.
• Perhesuhteet, yksinhuoltajuus, pieniä lapsia ym.
• Sairaudet ja liikuntarajoitteet ym.
Riittääkö perheelle pelkkä kotokaveri?
HOX! Kotokaveri on kaveri, EI tukihenkilö!

Viranomainen, SPR ja Kotokaveri miettivät yhdessä mikä perhe sopii
hänelle. Kotokaverin toiveet kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan
huomioon, sillä se edesauttaa kotokaverin sitoutumista toimintaan.
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Tervetulotoiminnat

Käytännön asioiden hoitaminen

Rovaniemelle saapuminen

Lapsi
3-6 v.

Lapsi
7-16 v.

Aikuinen
17-65 v.

Koti äiti + vauva,
eläkeläinen,
vammainen

Aika (vko) 1.

2.

3.

Tervetulopäiväkoti
Valmistaa lasta päiväkotiin

Päiväkoti

Tervetulokoulu
Valmistaa lasta kouluun

Peruskoulu

Tervetulokurssi
Antaa perustietoa
suomesta ja valmistaa
kotoutumiskoulutukseen

Ryhmäpalvelut

Kotoutumiskoulutus

Tervetulokurssi
Antaa perustietoa suomesta

Ryhmäpalvelut

Yksilölliset kotouttamis toimenpiteet

4.

5.

6.

Ensivaiheen kotouttamistoiminnat eli tervetulotoiminta alkaa kaikilla pakolaisperheen jäsenillä yhtäaikaisesti. Toiminnat aloitetaan 2-4 viikon kuluessa kuntaan saapumisesta. Tavoitteena on että lapset
pääsevät päiväkotiin ja kouluun 2 kk:n kuluessa kuntaan saapumisesta ja aikuiset aloittavat kotoutumiskoulutuksessa ja yksilöllisissä kotouttamistoimenpiteissä 3 kk:n kuluessa.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Myös työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; eläkeläiset, kotiäidit, vammaiset osallistuvat tervetulotoimintoihin sekä mahdollisuuksiensa mukaan
yksilöllisiin kotouttamistoimenpiteisiin. Tervetulotoiminnat on suunniteltava niin, että myös pienten
lasten äidit voivat osallistua toimintaan yhdessä vauvojen kanssa.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kotokaveri esitellään pakolaisperheelle mahdollisimman pian ensimmäisen kuukauden aikana.
Erityisesti silloin kun perhe tulee hyvin erilaisista olosuhteista Suomeen, on kotokaveritoiminnan
käynnistäminen varhaisessa vaiheessa tärkeää. Pakolaisperheen arki saadaan toimimaan ja silloin jää
aikaa uusien asioiden omaksumiselle.

Tulkkaus
Tulkin käyttö Kotokaveritoiminnassa
Pakolaisen saapuessa uuteen kotimaahansa on edessä monia uusia asioita.
Yksi merkittävä seikka on yhteinen kieli ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hankkeen aikana olemme huomanneet että Kotokaveritoiminnan yksi
tärkeä piirre on ollut mahdollisuus tulkin käyttöön myös kotokaverin ja pakolaisen välillä. Alussa kun suomenkieltä tai muuta yhteistä kieltä ei ole,
on vaikea toimia yhdessä vaikka halua olisikin. Rupattelemalla tutustutaan
toisiin ja voidaan sopia erilaisista asioista ilman väärinymmärryksen vaaraa.
• Kotokavereille järjestetään koulutusta tulkin käytöstä. Heillä ei ehkä ole
aiempaa kokemusta tai mielikuviakaan siitä miten tulkkaustilanne etenee
ja miten puhua, jotta tulkin olisi helppo kääntää asia ymmärrettävästi
toiselle kielelle.
• Kaikki perheet ja kotokaverit eivät välttämättä koe tulkin käyttöä tarpeelliseksi missään vaiheessa, mutta mahdollisuus siihen tulee järjestää jokaiselle. Erityisesti tämä tulee huomioida kotokaverisuhteen alussa.
• Tulkkiaikaa tulisi varata kotokaveritoimintaan aina vähintään puolitoista
tuntia kerrallaan. Toiminta ei ole viranomaisasioiden tulkkausta vaan keskustelua. Tulkkia varatessa tulee huomioida se että vapaaehtoiset käyttävät tulkkia yleensä ilta-aikaan.
• Kotokavereiden tulkki-illat sovitaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan
yhteisesti sähköpostilla kotokavereille. Ilmoitetuista ajoista kotokaverit
varaavat itselleen ja kotokaveriperheelle sopivan ajan. Kotokaveri käyttää tulkkia itsenäisesti ja ilmoittaa aikaa varatessaan minne tulkin haluaa.
Alkuvaiheessa kotokaveri on vetovastuussa tulkin varaamisesta. Myös
pakolainen voi ilmoittaa haluavansa tulkin kotokaverikäyttöön.
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Kotokaveruus
Kotokaveruus – mistä aloitamme, mitä osaamme kertoa, sillä läheskään kaikkea emme vielä itsekään ole huomanneet,
emme ymmärrä vaikutuksia omaan elämäämme. Sen kuitenkin
jo tiedämme, että oleminen kotokaverina juuri tälle toisistaan huolehtivalle perhekunnalle on jo nyt jättänyt
suuren ja arvokkaan jäljen oman perheemme elämään. Ja ennen kaikkea tosiaan toivomme, että myös raskaita elämänvaiheita kokeneen ystäväperheemme asettumiseen tänne pohjoiseen.
Paljon on pelissä: halu auttaa pakon edessä kaiken taakseen jättäneitä ihmisiä, osallistuminen maailman mielettömyyden aiheuttamaan hätään toimimalla tällä omalla pienellä osuudella, kiinnostus erilaisiin elämäntapoihin ja
kulttuureihin, oman alueen kulttuurinen monipuolistaminen
ja rikastuttaminen heidän avullaan, oman kokemuspiirin
laajentaminen heittäytymällä mukaan uuteen ja tuntemattomaan, yhteistä mielekästä tekemistä perheenä, näkökulman
saaminen oman paikkakunnan tapaan ottaa vastaan maahanmuuttajat, tutustuminen muihin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneisiin paikkakuntalaisiin.
Paljon enemmän on saatu kuin osasimme odottaa. Auttaminen ja tekeminen on ollut juuri sellaista, mitä halusimme vapaa-ajalla tehdä ja missä ajattelimme pärjäävämme:
konkreettista opastamista ja yhdessä tekemistä, suomalaiseen elämänmenoon perehdyttämistä arjen asioiden kautta,
yhteisiä kokemuksia. Riittämättömyyden tunteiden kanssakin on jotenkin pärjätty: eihän me olekaan ehditty käydä
perheessä niin usein kuin olisimme halunneet, perhekunnan nuoret aikuiset ovat jääneet liian vähälle huomiolle, kommunikaation ongelmat ovat joskus tuntuneet ylitsepääsemättömiltä, emme ehkä ole keksineet parhaita tapoja
tukea heidän kotoutumistaan. Mikä ilo: kaiken tähden ja
kaikesta huolimatta he kaikki, 4 aikuista ja kolme pientä lasta, vaikuttavat kulkevan valoisin mielin kotoutumisen mutkikkaitakin polkuja uussuomalaisina. Me puolestamme olemme saaneet tutustua miellyttävään perhekuntaan ja
kaveruus on muuttumassa ystävyydeksi.
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Tavoitteellista projektia ei ole ilman työntekijöitä eikä
onnistunutta projektia ole ilman hyviä, ammattitaitoisia työntekijöitä. Kokeneiden, laajasydämisten projektin
työntekijöiden ja taitavan tulkin tuki on ollut merkittävä meille kotokavereina. Olemme saaneet turvallisesti tehdä omaa osaamme, sitä mihin olemme lupautuneet ja
taitomme ja aikamme riittävät. Ilman heidän kykyään nähdä
pitemmälle maahanmuuttajan tulevaisuuteen olisimme saattaneet alkaa hoivaamaan ja holhoamaan perhekuntaamme liikaa, olisimme ryhtyneet sellaiseen, mitä emme sitten olisi pystyneet toteuttamaan, olisimme ehkä väsähtäneetkin
koko asiaan. Mutta niinpäs ei käynyt kun on ollut ammattilaisten tuki taustalla! Alkuperehdytys, kaikki pienetkin keskustelut ja teemaillat, toisten kotokavereiden tapaamiset ovat olleet tarpeen ja antoisia ja toimiminen
ohjauksessa ilman omaa ammattiroolia on ollut meistä mukavaa.

Maahanmuuttajien ajatuksia
Kotiin tulleet kirjeet, silloin ei ymmärrä, kotokaveri
auttaa ja selittää. Ja silloin keskustelee kotokaverin
kans, mitä pitäs tehdä esimerkiksi työharjoittelu, mihin
pitäs mennä, Ei ymmärrä vielä niin melkein kaikki suomen
sanat, siihen tarvis kotokaverin apua erityisesti lapset
koulunkäynti, ja sitten päiväkoti, sellaisia asioita.

”Valaisimien laitto, koska itse ei osaa laittaa. Ja sitten metsässä, sienessä käynti ja jos tuli kirjeitä nii
kotokaveri auttaa. Ja kotokaverin kanssa kävi myös poimimassa marjoja kesällä.”

”Esimerkiksi viikonloppuna joku lapsi sairas mutta hän
vain tietää arkipäivänä missä on apteekki auki mutta
viikonloppuna hän ei tiedä sillon soittaa kotokaverille,
hän tietää missä on päivystysapteekki ja ensiapu.”

Yeah, in fact without them it would have been a bit more
difficult in some cases. Becouse they do enlighten us...
to so many things. Their friendship have really done a
lot for our integration to this society. So we understand a lot more. Without them we would be in the darknes a bit. In some cases.

Nyt minä kuulin että tätä ohjelma on tullut jo kohta
kaksi vuotta, nyt viime lauantaina, minun veli meni hakemaan pizza ja autossa hän kuuli ja hän soitti meille ja me etsimme se kanava, ja voi meillä on niin kaunis
kieli ja kaikki ihana musiikki ja hauska uutinen, nyt
minä me kaikki kuuntelemme joka lauantai varmasti. Lauantai on meille hyvä päivä ei ole koulua ei läksyä muuten niin paljon tehtävä kaikki harrastus ja kaikki, mutta lauantai on hyvä, ei ole niin paljon. Me kaikki myös
haluaisi tehdä ohjelma mutta ei ole aika, päivä kurssi,
ilta koulu, työ, läksy, harrastus ja toivomme että ohjelma tule silti ja että on hieno asia hyvä asia tämä
ohjelma - tosi tärkeä meille.

Kyllä ajattelen kotokaverin ystäväksi, tai sitten enemmän kuin ystävä niin joskus hän auttaa, keskustelee ystäväksi, miettii ystäväksi.

”Suomenkielen opiskeluunkin tämä kotokaveri auttaa aika
paljon, eli hänen kanssaan voi keskustella suomeksi.
Esimerkiksi tuolla kurssilla opetetaan suomea, mutta se
kestää monta vuotta kunnes hän osaa suomea, mutta kotokaverin kanssa aika nopeasti oppii suomea. ”

Ystävä ja sen lisäksi sama kuin isä ja äiti. Auttaa asioissa, melkeen sama kuin sukulaisia hänelle.
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Kohtaamisia
Mitä tiesimme teistä etukäteen?
Etukäteen saimme tietää nimenne ja ikänne. Myöhemmin paljastui yhdistämispäivässä, etteivät iät pidä paikkaansa
eikä nimien kirjoitus. Saimme kuulla, että tulette noin
18 000 pakolaisen leiriltä Thaimaasta. Edustatte Karenniheimoa. Odotimme innolla ja uteliaana saapumistanne.
Ensitapaaminen oman kotokaveriperheen kanssa
Meille sanottiin, ettei lentokentälle kannata tulla vastaanottamaan perheitä, koska osa on väsyneitä, huonovointisia ja sairaita. Niinpä lähdimme juhannuksen viettoon
Etelä-Suomeen torstai-iltana ja aioimme palata vasta seuraavan viikon tiistaina. Ennen lähtöämme lomalle saimme
kuitenkin käydä viemässä perheen tulevaan kotiin tuoleja ja matot sekä vaatteita ja leluja lapsille. Sisustimme asunnon omasta mielestämme kodikkaaksi ja jätimme tervetulotoivotuslapun olohuoneen pöydälle. Asunnossa olivat
mukana toisen perheen kotokaveri ja Kotokaveri-projektin
henkilö.
Palattuamme lomalta meille soitettiin yllättäen keskiviikkona, että nyt olisi tulkki käytettävissä ja pääsisimme tapaamaan perhettä. Lisäksi hakisimme pyykinpesukoneen perheelle läheisestä kerrostaloasunnosta. Kone
kannettiin peräkärryyn ja edelleen kolmanteen kerrokseen perheelle pieneen wc-suihkutilaan. Tapasimme siis
perheen ensimmäistä kertaa heidän kodissaan, kolmannessa kerroksessa ja vanhin tyttö sekä perheen ainut poika
olivat ujoimmat. Rohkein toimija oli toiseksi nuorin tyttö. Meillä oli mukana kotokaverin siskon 10-vuotias tyttö. Hän oli hämillään, kun yhteistä kieltä ei ollut ja
taisipa hieman järkyttyä mustatukkaisten lasten määrästä. He katselivat meitä ujoina ja yhtä ihmeissään kuin
me heitä. Äiti oli lopen uupunut ja tulkin/avustajan välityksellä saimme selville, että matka oli ollut raskas.
Ruoka ei ollut maittanut ja he olivat voineet huonosti.
Äiti ei osannut sanoa, miten voisimme auttaa, koska perhe oli ollut niin vähän aikaa Rovaniemellä. Nimet olivat
tosi vaikeita lausua ja opettelimme niitä avustajan avul-
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la. Äiti kertoi, että koska on niin valoisaa, lapset eivät nuku ajoissa. Yhdeksältä illalla he sanovat, että on
päivä. Perhe oli kerännyt kaikki matot olohuoneen lattialle vierekkäin ja sängyt olivat myös vierekkäin läpi
huoneen, ettei ikkunaan päässyt kävelemättä sängyn yli.
Pyykinkuivatusteline oli jo täynnä pyykkiä. Äiti oli pessyt pyykit käsin. Nuorimman lapsemme pieneksi käynyt paitapusero oli kuivaustelineessä, samoin tyttäremme vaaleanpunainen froteepaita. Oli mukava nähdä, että vaatteet
sopivat.
Keskiviikkopäivä oli todella kuuma, +28 astetta, mutta kesäkoulun jälkeen käytiin maahanmuuttajatoimistossa
ja sitten ostoksilla. Tulkki/avustaja istui etupenkillä
ja äiti lapsineen takana. Kävimme ostamassa pimennysverhot ja ompelimme ne omalla ompelukoneellamme koko perheen
avustuksella. Samalla reissulla kävimme Prismassa ruokaostoksilla ja avustaja kulki mukana jakaen omia neuvojaan. Haimme vielä K-raudasta suihkuverhotangon, mutta
innokkaat lapset rikkoivat sen ennen asennusta.
Kesäkoulu alkoi ja äiti kolmen nuorimman kanssa on Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa ja yli 7-vuotiaat lapset Nuotan tiloissa Ainonkadulla. Pienimmät lapset
opettelevat päiväkodin rytmiä ja ohjelmaa ruokailuineen,
satutunteineen ja ulkoilemisineen. Päiväunien nukkuminen
ei tahdo onnistua. Jokainen pieni nukkuu silloin kun nukuttaa ja yleensä eri aikoina. Viikon kohokohta oli jalkapalloharjoitukset 7-vuotiaille torstaina kello 12-13.
Valmentaja puhalteli pilliin ja pelaajat oppivat nopeasti säännöt.
Lokakuussa 2007 sunnuntaina huomasin, että läksyt olivat
tytöillä tekemättä ja sanakokeista 2/9 oikein ja samansuuntaisia muita kokeita. Pitänee panostaa vähän suomen
kielen opiskeluihin.
Tulimme juuri perheen luota. Menimme jouluglögien kanssa ja “nautimme” ne yhdessä. Osa tykkäsi, osa ei. Glögiä

riitti lasten läikyttelemänä ympäri olohuoneen lattiaa ja
pöytää. Aikaa hurahti 3 tuntia, kun läksyt oli tekemättä.
Nyt ne ovat taas kerran ajan tasalla molemmilla tytöillä. Tekstin lukemin on tosi vaikeaa ja luettelevat ulkoa
hakuammuntana sanoja - ei äänteiden perusteella. Perheen
poika tekee uhmasta kaikenlaista saadakseen huomiota olohuoneessa. Televisio näkyy olevan vakio keino. Otin monta
kertaa kaukosäätimen pois ja sammutin TV:n, mutta ei mistään tullut mitään, ennen kuin väsyi yrittämiseen. Muutaman kerran parkui täysillä ja uhkaili Fanta-pullolla heittämisellä, mutta ei uskaltanut! Äiti kantoi meille
Fantaa, mutta lapset ryhtyivät tappelemaan niistä. Toiseksi nuorin meikkasi itseään koko ajan, niin että naama
oli valkoisena puuterista ja posket ja huulet punaisena
huulipunasta. Nuorin teetätti äidillä itselleen saman ja
olihan se näköinen punahuulineen! Olisi pitänyt olla kamera mukana. Minä taistelin tällä kertaa olohuoneen puolella ja toinen kotokaveri keskittyi läksyihin. Läksyjen
jälkeen kipaistiin pesutuvalle, jossa ei ollut varauksia, mutta äiti ei halunnut pyykätä, vaikka kuinka yritin, että nyt olisi aikaa. Avain ei edelleenkään sopinut
varauslukkoon, joten soittelen VVO:lle huomen aamulla.
Jätin varauslapun paperipalana maanantaille klo 18 alkaen
ja selitimme, että keräävät pyykkiä oikein runsaasti (6
kg:n kone) maanantai-illaksi. Lupasivat! Toiseksi nuorin
sai hepulin tapansa mukaisesti ja kun äiti ei saanut rauhoitettua muuten, kuin viemällä sänkyyn nukkumaan, poistuimme paikan päältä - lentosuukkojen saattelemana.

vikassissa pesuaineen ja huuhteluaineen. Äiti kantoi nuorinta sylissään, minä pyykkisäkkiä ja toiseksi nuorin
käveli sandaaleilla, jotka liian suurina koko ajan tippuivat jalasta. Pyykinpesu sujui hyvin ja koneen pestessä tarkistin koulutyttöjen läksyt. Laskuja oli tekemättä,
samoin sanoja kirjoittamatta kuvien kohdalle, kuten essu,
takki, huivi. Joimme kahvit ja vanhin tyttö oli ensi kertaa tapaamisemme aikana avoin, iloinen, kontaktia ottava
ja loisti laskutaidollaan. Toiselle koululaiselle kerrostaulut olivat vaikeita eikä laskeminen sujunut oikein hyvin – sekös nauratti toista. Kuitenkin koululaiset toistelivat verbejä ja osasivat lukea jo melko hyvin. Nuorin
oli 2 t päiväunilla ja poika jonkun aikaa. Kun toinen koneellinen pyykkiä oli ripustettu kuivaushuoneeseen ja
läksyt tehty ja kahvit juotu, lähdin kotiin, että pääsette saunaa klo 15.00.

Kun kävin perheen luona koko lapsipoppoo katsoi vain
telkkarista videoita. Kun yritin kysyä onko läksyt tehty
lapset sanoivat että joo, eivätkä liikahtaneet mihinkään
telkkarin äärestä. En sitten tarkastanut läksyjä... Viimeksi äiti laittoi Kaunotar ja Hirviö -videon. Enhän kehdannut sanoa, että mieluummin kokonaan kiinni!
Lauantaina tulin teille, kuten oli sovittu klo 12 tueksi
ja turvaksi pyykinpesuun pesutuvan koneella. Olitte tietenkin jo eteisessä odottamassa kaikki. Poika kantoi muo-
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Kotokavereiden ajatuksia
”Ensi tapaamisellamme minua toki jännitti. Mutta ehkäpä
jännitti perhettäkin. Minä kohtaan vieraan omalla kotimaaperälläni tutussa ympäristössä, kun taas pakolaisperhe kohtaa minut vieraassa ympäristössä aivan vieraalla maaperällä. Olenkin paljon pohtinut sitä, millaiseen
myllerrykseen ja elämänmuutokseen pakolaisperheet joutuvat. Vaikka muutos olisikin parempaan suuntaan, on muutos kuitenkin aina melkoinen prosessi. Hattua nostan kotokaveriperheelleni siitä, että he jaksavat hymyillä ja
olla iloisia, vaikka monenlainen epävarmuus varmastikin
kalvaa toisinaan mieltä!”

”Puolen vuoden tuttavuutemme aikana olemme tavanneet
säännöllisesti yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa.
Aluksi keskustelimme ontuvalla englannin kielellä, mutta
hiljalleen on keskusteluissamme suomen kieli lisääntynyt
melkoisesti. On hienoa huomata, kuinka ahkerasti ja innokkaasti perhe haluaa oppia suomen kieltä. Lasten koulutaival on alkanut ja heidän kielitaitonsa karttuu huimaa vauhtia. Viime kesänä perhe kalasti ja poimi marjoja
sekä sieniä kuin suomalaiset konsanaan. Yhteisten rupattelutuokioiden lisäksi olemme jonkin verran auttaneet
erilaisissa tietokonepulmissa ja mm. pyöränhuollossa.
Olemme käyneet yhdessä kirkossa ja kirkkokahvilla.”
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”Maahanmuuttajaperheemme isä halusi ystävänsä kanssa kalastaa Kemijoessa. Siihen he tarvitsivat kalastusluvat.
Selvitimme heille suomalaisen kalastuslupakäytännön.
Otimme selvää, missä kyseiselle jokialueelle myydään kalastuslupaa. Löysimme käyntiosoitteen internetistä. Lähdimme yhdessä sinne. Selvisi, että siinä osoitteessa
oli kyllä myyty kalastuslupia, mutta myynti oli lopetettu neljä vuotta sitten. Hän neuvoi meille nykyisen
lupien ostopaikan. Vielä oli hoidettavana kalastuksen
hoitomaksu. Kätevin tapa olisi ollut suorittaa se internetin kautta. Maahanmuuttajaperheellämme on kyllä internet, mutta he eivät ole saaneet verkkopankkitunnuksia. Silloin heillä ei ollut myöskään tulostinta, josta
kalastuksen hoitomaksun olisi voinut tulostaa. Päädyimme suorittamaan maksun omilla verkkopankkitunnuksillamme omalla asunnolla, ja he maksoivat vastaavan summan
käteisenä meille. Tulostimme kalastuksenhoitomaksun, ja
päällystimme molemmat luvat kontaktimuovilla.”

”Maahanmuuttajakaverimme olivat ostaneet pakastimen kodinkoneliikkeestä. Kuitin mukaan pakastin oli luvattu
toimittaa joitakin päiviä aikaisemmin. Pakastinta ei näkynyt. He halusivat meidän ottavan yhteyttä liikkeeseen,
ja kysyä missä heidän pakastin viipyy. Tuona iltana liike oli jo suljettu, mutta tunsimme erään myyjän, joka
työskentelee siellä. Soitimme hänelle, ja hän lupasi
selvittää asiaa. Seuraavana päivänä saimme tietää, että
pakastin ei ollut vielä saapunut edes kodinkoneliikkeen
varastoon. Tilanne oli kuitenkin kunnossa, ja pakastin
luvattiin toimittaa heti, kun se tulee.“
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”Kaikki on mennyt hyvin ja meistä on tullut oikein hyvät
kaverit. Karennit ovat erittäin vieraanvaraisia, heillä on aina jotain tarjottavaa, kun menen käymään ja jos
perheellä on juuri ruoka-aika, aina saa kutsun ruokapöytään. Ja edelleenkin hehkutan, että se ruoka on tosi hyvää! On myös ollut mukavaa, että olen pystynyt ottamaan
omat lapseni mukaan toimintaan. Aina löytyy ylimääräisiä
käsiä pitämään sylissä ja auttamaan pukemisessa.“

”Käyn kotoperheeni luona yleensä kerran viikossa, jos
ei tule mitään estettä. Olemme alkaneet toimimaan oikeastaan jo niin kuin normaalit kaverit vaikka tapaamiset
ovatkin melko säännöllisiä. Minä menen yleensä käymään
heidän kotonaan omien poikien kanssa. Näin pystyn auttamaan kotoperhettäni pienissä arjen asioissa. Yleensä
seuraamme vain lasten leikkiä ja juttelemme niitä näitä. Tämä on myös ollut hyvä tapa opettaa omille lapsille suvaitsevaisuutta ja sitä, että me kaikki olemme samanlaisia ihmisiä ulkonäöstä, ihonväristä, kielestä tai
kulttuurista huolimatta. Se on ollut minulle yksi tärkeä
asia kotokaverina toimimisessa.”
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”Kerran leivoimme yhdessä kaurakeksejä. Perheen äiti halusi oppia leipomista, ja valitsin kaurakeksit sillä niissä on helppo resepti. Ensin olin kaupassa näyttänyt mitä keksejä varten pitää ostaa. Seuraava askel oli
käydä läpi teelusikat, desimitta jne ja sitten kirjoitin reseptin suomeksi. Itse leipominen sujui koko perheen voimin nopeasti, ja keksit syötiin saman tien. Ensi
kerralla teemme munkkeja: perhe oli syönyt niitä jossain
yleisötapahtumassa ja haluaa oppia tekemään niitä itse.“

”Yhden mieleenpainuvan iltapäivän vietimme korvapuusteja ja muita pullia leipoen. Leipomiseen osallistui koko
kahdeksan henkinen perhe. Eräs heistä onnistui laittamaan pullan sisälle kananlihaa, joten nyt on kehitelty
”burmalainen kanapullakin”. Kyllä meitä nauratti.! Perheen äiti on leiponut sittemmin itsekin omia pullia.”

”Kotokaveriperheelläni on myös toinen suomalainen kotokaveri ja olemme usein yhdessä tavanneet perhettämme. On
ollut helpompi mennä vierailulle kaverin kanssa ja kokemuksista on ollut yhdessä hyvä puhua. Olen iloinen, että
olen lyöttäytynyt mukaan kotokaveritoimintaan. Hankkeen
aikana olen tutustunut moniin erilaisiin ja mielenkiintoisiin ihmisiin niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin. “
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”Ensimmäinen tapaaminen oli jännittävä, mietin muun muassa mitä ja miten osaisin parhaiten kommunikoida ”oman”
perheeni kanssa. Olen kotoprojektin myötä usein pohtinut mitkä asiat ovat totta kaikille maailman ihmisille
ja mitkä kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Eniten olemme vaan jutelleet yleisiä kuulumisia ja
tutustuneet toisiimme. Aika kuluu aina todella nopeasti
kun käymme kylässä. Meillä on toisen kotokaverin kanssa sama kotoperhe, ja matkoilla perheen luo ja takaisin
on usein purettu ja pohdittu kaikkea käyntiin liittyvää.
Tämä on auttanut paljon!”

”Kaveruutemme on vielä alkutaipaleella. Uskon kuitenkin,
että kaveruutemme jatkuu ja syvenee ajan myötä. Positiiviset kokemukset ovat molemmin puoleisia – näin uskon.
Kotokaverina oleminen on omalla lailla haasteellista ja
vie oman aikansa oppia olemaan ”oikeanlainen” kotokaveri. Jokainen on kuitenkin oma itsensä ja totta totisesti jokainen kotokaveri on tarpeen. Pienilläkin teoilla
saa jo hyvän mielen monelle. Läsnäolokin usein riittänee. Toisinaan tuntuu siltä, että pitäisi antaa itsestään hieman enemmän. Mutta olen myös järkeillyt asian
niin, että vähäinenkin kaveruus on parempaa kuin ettei
olisi kaveria ollenkaan! Kunpa meistä jokainen suomalainen voisi ja haluaisi olla kaverina tänne muuttaneille ja kotoutumista aloitteleville ulkomaalaisille. Näin
voisimme yhdessä ripeämmin rakentaa toimivampaa ja suvaitsevampaa monikulttuurista Rovaniemeä ja Suomea.”
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”Saimme tietää kotokaveritoiminnasta yliopiston sähköpostilistan kautta syksyllä 2007. Asia jäi hautumaan, ja
alkutalvesta otimme yhteyttä projektin vetäjiin. Meidän
oli helpompi lähteä toimintaan mukaan kaksin ja saimmekin kotokavereiksemme kaksi somalinuorta. Ensimmäisellä
tapaamisella juteltiin yleisesti suomesta ja nuorten kokemuksista. Oli hauska huomata, että kaupunki oli uusi
meille kaikille. Mekin olimme vasta muuttaneet uudelle
paikkakunnalle. Yhdessä oli hyvä lähteä tutustumaan kaupungin tarjontaan. Olemme käynneet yhdessä usein kahvilla, kauppoja kiertelemässä ja mm. Moninetissä ja kirjastossa. Parin otteeseen olemme myös vierailleet puolin
ja toisin, ja maistelleet afrikkalaisia ja suomalaisia
makuja.”

”Perheellisellä opiskelijalla ei ole antaa paljon rahaa hyväntekeväisyyteen, mutta tällä tavalla olen voinut tehdä hyväntekeväisyyttä ilman suurempia rahakuluja.
Olen voinut antaa vanhoja vaatteita ja muita käyttämättömiä tavaroita hyvään tarkoitukseen. Olen esimerkiksi antanut kotoperheeni isän veljelle pieneksi jääneitä vauvan vaatteita, koska heillä on muutaman kuukauden
nuorempi poika kuin minun kuopukseni. Ja kun vaatteet
menevät pieniksi tälle lapselle, olemme sopineet, että
ne siirtyvät sitten eteenpäin kotoperheeltä toiselle.
Ehkä kaikkein mukavinta on ollut se, että on pystynyt
olemaan avuksi ja saamaan monelle ihmiselle hyvän mielen
pienellä vaivalla. Omat resurssit kun eivät mihinkään
suuriin juttuihin riittäisikään tällä hetkellä.”
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”Tulkkipalvelu osoittautui välttämättömäksi karennien kanssa perhekohtaisesti toimittaessa ja tarvittaneen
vieläkin kahden vuoden jakson umpeuduttua, jos uusista
asioista on kysymys. Karennit osoittautuivat mielestäni
toimeliaiksi ja aloitekykyisiksi, esimerkiksi ei ollut
vaikeuksia järjestää jo elokuussa 2007 heidän kanssaan
sieniretkeä sairaalan takaiseen maastoon, vaikka yhteistä kieltä ei vielä ollut. Perheen naisväki varsinkin ymmärsi syötävien ja myrkyllisten sienien välisen eron, ja
vakuuttivat pystyvänsä tekemään niistä – siis syötävistä – ruokaa.”

”Monelta väärinkäsitykseltä ja ongelmalta on säästytty yhteisen kielen takia. Englanti on ollut apuna tilanteissa, joissa suomen kielellä ei ole pärjätty. Alussa tytöt olivat arkoja puhumaan suomea, mutta nyt kieli
kääntyy jo ihan mukavasti. Olemme auttaneet heitä mm.
läksyjen teossa ja muutaman kerran on tullut puheluita, kun suomennusapua on tarvittu. On ollut hauskaa huomata, että kieliopin selittäminen ei ole ollutkaan yksinkertaista. Yhdessä olemme pohtineet mm. miten tai ja
vai sanat eroavat toisistaan ja omakin kieli on meinannut mennä solmuun.”
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”Nyt syksyllä olemme vähän jo harjoitelleet suomea. Iso
motivaatio heillä ainakin on! Olemme jutelleet myös suomen luonnosta ja kaikenlaisista käytännön asioista. Harmillista on se, etten voi käydä perheen luona niin usein
kun haluaisin. Opiskelu vie paljon aikaa, ja bussiyhteydet sivukylälle ovat tosi huonot. Kaikenlaista on kuitenkin koettu yhdessä ja ystävyys jatkuu!“

”Aluksi jännitti kauheasti, kun ei tiennyt mitä tuleman
pitää. Ei tiennyt missä kunnossa perhe on, ovatko joutuneet kokemaan jotain vielä pahempaa kuin pakolaisleirillä olon. Kun ensimmäisen kerran tavattiin, niin helpotti paljon, että perheen vanhemmat puhuvat englantia. Jos
yhteistä kieltä ei olisi ollut, niin olisi ollut varmasti vielä vaikeampaa. Se on ollut myös mukavaa, että
perhe on ollut todella motivoitunut oppimaan suomenkieltä ja tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin. Jouduin
pitämään harjoittelujakson takia parin kuukauden tauon säännöllisistä tapaamisista ja olin todella yllättynyt perheen edistymisestä, kun näimme ensimmäisen kerran
pitkästä aikaa. Tällä hetkellä kommunikoimme lähes koko
ajan suomeksi, varsinkin perheen äiti ja yksi poika ovat
oppineet suomen kieltä todella hyvin.”
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”Aluksi perheen vanhemmat vaikuttivat apaattisilta, varsinkin perheen isä. Sitten äiti tarttui toimeen, ja junaili asioita perheen nuorien aikuisten kanssa. Päättelimme puolisoni kanssa, että erityistä huomiota tulisi
kiinnittää perheen isän aktivoimiseen, ja siinä puutyökurssi toimikin oikeaan suuntaan. Oli erittäin palkitsevaa nähdä perheenisän kasvojenilmeen kirkastuminen
ja miehen aktivoituminen. Ilmeisesti Thaimaan leiriolosuhteissa ovat käden taidot olleet tarpeen. Kunpa vielä
päästäisiin siihen, että perheen isä rupeaisi oma-aloitteisesti kommunikoimaan. Kiva on ollut nähdä keskiikäisten suomalaisten toverillinen suhtautuminen samalla kurssilla oleviin karennimiehiin. Se on myös johtunut
paljon puutyökurssin vetäjästä, jolla on ollut alusta
alkaen toverillinen suhtautuminen näihin aikuisopiskelijoihin.”

”Lapset ja perheen äiti kävivät kerran kylässä luonani,
tarjosin mehua ja juttelimme. Tämän jälkeen lähdimme ostamaan lapsille uimapukuja. Iloisin ja hyödyllisin olo
tuli, kun pystyin kerran maksamaan omalla visa elektronilla perheen Skype- puhelimeen rahaa. Sain saman rahan
kolikoina takaisin. Ilman luottokorttia ei skypeen voi
ladata puheaikaa kännyköihin soittoa varten. Heillä on
sukua Yhdysvalloissa ja he pystyvät näin puhumaan halvemmalla heidän kanssaan.“
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”Olemme saaneet kaksi uutta ystävää, ja vaikka tulemmekin erilaisista taustoista, olemme löytäneet paljon yhteistä puhuttavaa. Yhdessä olo ei ole tuntunut jäykältä
ja vaivautuneelta. Päinvastoin yhdessä on naurettu, puhuttu välillä vakavia ja hassuteltu. Kyllä kannatti lähteä mukaan!”

”Olimme mukana ostamassa polkupyöriä tavaratalosta. Pian
sen jälkeen kävi ilmi, että eräässä pyörässä ei pysynyt
ilma. Pyörä vaati takuukorjausta. Selvittelimme takuuehtoja, ja lopulta onnistuimme kuittia vastaan korjauttamaan pyörän polkupyöräkorjaamossa. Se sijaitsi toisella
puolen kaupunkia.”

”Maahanmuuttajaperheemme isällä on kipuja nivelissä ja
lihaksissa eri puolilla kehoa. Hän oli kuukautta aiemmin käynyt lääkärissä, ja saanut sieltä pitkävaikutteista tulehduskipulääkettä. Kun lääke oli loppunut, kivut
olivat palanneet. Hän halusi saada lääkettä lisää. Huomasimme, että reseptillä ei enää saanut lääkettä. Se oli
uusittava. He olivat yrittäneet ratkaista asian jo aiemmin siinä onnistumatta. Otimme reseptin mukaamme, ja
soitimme seuraavana aamuna terveyskeskuksen päivystyksen
ajanvaraukseen, mitä tehdä asian kanssa. Meitä neuvottiin viemään resepti vastaanottoon ja pyytämään pikaista
käsittelyä. Reseptin luvattiin olevan valmis iltapäivään
mennessä. Haimme sen maahanmuuttajaperheen isän kanssa
terveyskeskuksen neuvonnasta. Hän olisi halunnut varata ajan lääkärille tarkempia tutkimuksia varten. Ajanvaraustoimistossa sanottiin, että vain hyvin kiireelliset
tapaukset hoidetaan nyt kesän aikana eikä tämä maahanmuuttajaperheemme isän tapaus kuulunut heidän mukaan
niihin. Lääkäriaikaa ei voitu vielä varata, koska lääkärit eivät olleet antaneet syksyn aikataulujaan. Ajanvaraustoimistosta pyydettiin soittamaan joskus myöhemmin.
Perheen isä sai uusitulla reseptillä lääkkeen apteekista. Kerroimme hänelle, että jos kivut kovenevat, hän voi
mennä ensiapuun.”

”Kaupungin sivukylillä asuminen lisää maahanmuuttajien
aikatauluongelmia kun kurssipaikat ovat keskustassa
- toisaalta tarjoaa mahdollisuuden ulkoilemiseen mm.
toistensa luona vierailtaessa. Perheen äiti sai kasvimaalla satoa perunapenkistä, mutta täkäläisten pohjoisten kasvuolosuhteiden on täytynyt tuntua hänestä ankeilta. Herää kysymys, miten heille saisi lisää tietoa
kasvimaan hoidosta?“

”Paras kiitos Kotokaveri-hommista on saada ujo hymy palkaksi silloin, kun näyttää saaneen jonkin homman perille.”
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Kaveriksi kotopolulle -hankkeessa
toteutetut muut toiminnat ja tapahtumat
Pakolaisille
• Kesäkoulu, -kerho ja -päiväkoti
• Ryhmäpalvelut
• Arjen suomi -kurssi
• Osaamis- ja voimavarakartoitus
• Kotiäitien aktivointi kurssi
• Eläkeikäisten aktivointi toiminta
• ATK-kurssi
• Naisten keskustelukerho
• Äijäklubi miehille
• Leivontakurssit
• Käsityökurssi
• Radio kerho ja Radio Globe toiminta
(maahanmuuttajien omankielinen paikallisradio)
• Uimakoulut aikuisille ja lapsille
• Lasten ja nuorten jalkapallokerho
• Kitarakurssi
• Noutokirpputori lahjoitustavaroille
• Tiedottavat teemaillat noin 4 kertaa vuodessa
• Retki Luulajaan Ruotsiin
• Nuorten aikuisten leiri
• Lasten leirit
• Lasten tilapäishoito kotona
(kerho- tai harrastustoimintaan osallistuvalle yksinhuoltaja äidille)

Kotokavereille
• Peruskoulutus 15 tuntia
• Tiedottavat teemaillat noin kerran kuukaudessa
• Työnohjauksellinen purkupaikka kerran viikossa yhdelle neljästä ryhmästä
• Tulkkivälitys
• Tiedotus, ohjaus ja tuki
Yhteiset toiminnat pakolaisille ja kotokavereille
• Yhdistämisjuhla
• Pikkujoulut
• Kevätjuhla
• Retket lähiympäristöön
• Teemaillat
Yhteistyökumppanit ja osarahoittajat
• Rovalan Setlementti ry. ja MoniNet
• Rovalan Setlementti ry. ja Rovala Opisto
• 4-H Lapin piiri
• MLL lapin piiri
• SPR Lapin piiri
• Rovaniemen seurakunta
• Rovaniemen äitiradio Oy, Iskelmä Rovaniemi
• Lapin TE-keskus
• Rovaniemen työvoimatoimisto
• Lapin lääninhallitus
• Rovaniemen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

