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EHYT Teema on EHYT ry:n julkaisu, joka palvelee teemakohtaisin 
painotuksin erilaisten ammattilaisten, yhtei sö jen, jäsenjärjestöjen  
ja eri-ikäisten suomalaisten tiedon tarvetta. 
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OSOITTEENMUUTOKSET ehyt@ehyt.fi, puh. 050 570 6981 
PAINOPAIKKA Libris Oy, Helsinki ISSN 2324-0296

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista 
ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin 
liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta 
syntyviä haittoja. 
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7 Kohtaa ihminen ihmisenä

10 ånni auttaa keskustelemaan  
 päihteistä lasten ja nuorten kanssa

15 Vaikuttaja / Kirsi Pimiä

16 Minun Suomeni  
 on kansainvälinen

18 ånni on yhteisiä onnistumisia!

22 Lempeää kotouttamista  
 Kanadan malliin

24 Lapsi tarvitsee yhteisön tukea

26 Rasismi – Suomi on muuttunut

28 Maahanmuuttajanuori  
 haluaa kuulua joukkoon

31 Mielestäni / Abdirahin

32 Gallup

34 Neljä myyttiä 

35 Kolumni / Marko Kailasmaa

pääkirjoitus

Maailma muuttuu, entä 
ehkäisevä päihdetyö?
Suomi muuttuu vinhaa vauhtia. Muun muassa talous-
suhdanteet, digitalisaatio, kansainvälinen politiikka 
ja maahanmuutto muovaavat yhteiskuntaamme. Silti 
jotkut perisuomalaiset tavat tuntuvat muuttuvan hyvin 
hitaasti, kuten humalahakuinen juomatapamme.

Ulkomaalaistaustaisten perheiden määrä Suomessa 
on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Nämä perheet 
ja varsinkin niiden lapset elävät kahden kulttuurin 
puristuksessa: mitä tehdä kun koulukaveri polttaa ja 
juo siideriä, mutta omassa perheessä päihteistä ei ehkä 
edes puhuta? Aihe on vaikea, eikä nykyiset kantaväes-
tön parissa kehitetyt päihdekasvatusmallit välttämättä 
tavoita ja puhuttele maamme kieli- ja kulttuurivähem-
mistöjä.

ånni-hanke (2014–2017) tuo uusia monikulttuuri-
sia tuulia päihdekasvatukseen. Kyseessä on STEAN 
(aikaisemmin Raha-automaattiyhdistys) rahoittama ja 
EHYT ry:n koordinoima kuuden järjestön hanke, jolla 
kehitetään ikä- ja kulttuurisensitiivistä ehkäisevää päih-
detyötä. Työtä tehdään ruotsin-, venäjän-, somalin- ja 
suomenkielisten yhteisöjen parissa. 

ånni on ollut ennen kaikkea kuuntelemista ja 
molemminpuolista oppimista. Punaisena lankana on 
kulkenut ajatus, että asiantuntijuus asuu yhteisöissä 
itsessään. Tietoa on haettu aktiivisesti siitä, mitä eri 
kieli- ja kulttuuriryhmissä ajatellaan päihteiden käy-
töstä ja minkälaista päihdekasvatusta he itse kokevat 
tarvitsevansa. Hankkeessa tuotetuissa malleissa ja 
materiaaleissa yhdistyvät kulttuurinen kokemustieto 
sekä päihdekasvatuksen asiantuntijuus. 

Käsissäsi oleva EHYT Teema -lehti esittelee ylpeänä 
ånni-hankkeen tuloksia, tuotoksia ja tekijöitä. Vuonna 
2017 ånni-hanke näkyy ja kuuluu erityisesti Vantaan 
somaliyhteisöissä sekä suurissa valtakunnallisissa 

koulutustapahtumissa, kuten 
Educassa, Nuori 2017-tapah-
tumassa ja Päihdepäivillä. 

Otetaan kulttuurierityi-
syys vahvuudeksi ja vipuvar-
reksi päihdekasvatukseen. 
Tämä olisi loistava lahja 
kohta 100-vuotiaalle Suo-
melle.

Leena Sipinen
koordinaatiopäällikkö
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Koonnut: REETTA PAAVILAINEN

poimintoja

 Ehkäisevää päihde-
työtä on Suomessa 
tehty perinteisesti 
vain kantaväestön 

näkökulmasta. ånni-hank-
keessa kysytään, millaista 
päihdekasvatusta vähemmis-
töt itse haluavat ja tarvitse-
vat.

Kolme kielivähemmistöä

Hanke toteutetaan kolmella 
pilottipaikkakunnalla vuo-
sina 2014–2017. Yhteistyö-
kumppaneina ja kohderyh-
minä ovat kolmeen kieli- ja 
kulttuurivähemmistöön 
(ruotsin-, venäjän- ja soma-

ÅNNI KANNUSTAA 
PÄIHDEKESKUSTELUUN

linkieliset) kuuluvat lapset, 
nuoret ja heidän yhteisönsä.

Kulttuurisensitiivisyys 

Projektin tavoitteena on 
luoda kulttuurisensitiivi-
nen ja osallisuutta edistävä 
ehkäisevän päihdetyön 
toimintamalli vanhempien ja 
ammattikasvattajien, kuten 
opettajien, työn tueksi.

Seitsemän järjestöä 

ånni-hankeeessa mukana 
ovat EHYT ry, Suomen 
NMKY:n liitto, Manner-
heimin Lastensuojeluliitto, 
Suomen Vanhempainliitto, 

Raittiuden Ystävät ry,  
Music Against Drugs ry,  
Koulutus Elämään -säätiö.

Hanke kuuluu Emma &  
Elias -avustusohjelmaan, 
joka kokoaa kymmeniä las-
ten ja perheiden hyvinvointia 
edistäviä projekteja. Emma 
& Elias -ohjelmaa rahoittaa 
STEA (entinen RAY), ja sitä 
koordinoi Lasten suojelun 
Keskusliitto. 

11

Illustration 3) At a dinner table

Questions

- What’s happening in the illustration?
- What does the child think?
- What do the parents think?

Processing illustration 3: The illustration can generate at least two types of stories: 1) The child is worried 
about her parents drinking, or 2) the child asks if she can try the wine.

Can I try it? If the group writes a story where the girl asks a permission to try the wine, you can discuss, for 
example, the following points: 1) Why does the child asks if she can try it? She probably wants to try it out of 
curiosity or just see what her mom says. Students may have many other suggestions to justify the question. 
2) How do you think the parent answers? If the parent gives permission, does she set any condition, such 
as the quantity? If the parent does not give permission, why not? Note that the minimum age for alcohol 
consumption is 18 and that alcohol exposes minors to bigger health risks than adults. 3) If you were parents 
yourself, what would you answer? Why?

Why do you drink? If the group writes a story where the child ponders her mom drinking, you can discuss for 
example the following points: 1) What can the child do if she is worried about her mom drinking? Note that 
students can talk with the school nurse or welfare officer if they are worried about their parents drinking. 
You should always discuss it with your parents but if this doesn’t help, you can turn to your school nurse 
or welfare officer. 2) What do you think about adults drinking? Can adults drink without causing harm or 
disturbing the child? What is it like?
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ånni-hanke

ånni hanke

www.ånni.fi www.innokylä.fi > ånni

anni-hanke@ehyt.fi

@anni_hanke

Juteltaisko?-oppitunnit  
tukevat identiteettiä

Miltä humalainen näyttää? 
ånni-hankkeen videoista ehkä eniten julkisuutta on saanut Miltä 
humalainen näyttää? -video, jossa pääosassa on parikymmentä lasta. 
Lapset näyttävät, miltä humaltuneen kohtaaminen näyttää ja tuntuu.

Hankkeessa on tehty myös useita muita videoita, esimerkiksi 
venäjänkielisessä videosarjassa puretaan alkoholimyyttejä hauskalla 
tavalla. Yhdessä videossa näyttelee koomikko Christoffer Strandberg, 
joka asettui suomen ruotsalaisten rooliin. 

Hankkeessa on tehty myös useita lasten omia lyhytvideoita. 
Tutustu videoihin osoitteessa: http://ånni.fi/videoita

ånni yhdessä -malli 
toimii vapaa-ajalla

å nni yhdessä -malli tukee päihde-
kasvatusta niin vapaa-ajalla, kotona 
kuin koulussakin. Mallissa keskus-
teluja käydään vapaamuotoisissa 

vertaistuokioissa. Tuokiot on suunnattu 
erityisesti alakouluikäisten lasten vanhem-
mille – kulttuuritaustasta riippumatta. 
Malli sopii erinomaisesti myös harraste-
seuroille, opettajille ja vapaa-ajan ohjaajille. 

Jos haluat ryhtyä vertaisohjaajaksi 
tai kuulla toiminnasta lisää, ota yhteyttä 
Leena Sipiseen (leena.sipinen@ehyt.fi) tai 
Bashe Aliin (bashe.ali@ehyt.fi).

Lisää tietoa on myös osoitteessa  
http://ånni.fi/kasvattajille/vanhemmille

Поговорим?
Дискуссионные уроки и собрание для родителей 

учеников 5-6 классов, посвященные просвещению по 
вопросам употребления алкоголя, табака и наркотиков

Проект

Can we talk?
Conversational lessons and a parent meeting Alcohol and 

drug education for 5th and 6th grade students

project

Juteltaisko?
Keskustelevat oppitunnit 5.–6.-luokkien päihdekasvatuksen tueksi

uteltaisko?-oppitunneilla 
tuetaan alakoululaisten omaa 
ikäidentiteettiä. Oppitun-
timalli toimii keskustelun 
herättäjänä ja siihen kuuluu 

kaksi keskustelevaa oppituntia 
sekä vanhempainilta. Oppitunnit 
on tarkoitettu 10–13-vuotiail le eli 
5.–6.-vuosiluokkien oppilaille. Van-
hempainilta on tarkoitettu saman-
ikäisten vanhemmille. Malli löytyy 
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, 
venäjäksi ja somaliaksi.

Oppituntien ja siihen liittyvän 
vanhempainillan tavoitteena on, 
että lapset ja aikuiset sekä aikuiset 
keskenään keskustelisivat entistä 
enemmän alkoholinkäyttöön ja 
tupakointiin liittyvistä sosiaalisista 
tilanteista. Tavoitteena on myös 
kiinnittää vanhempien huomio  
siihen, että alkoholinkäytön ja 
tupakoinnin mallit välittyvät 
lapsille. Oppituntimalli otettiin 
käyttöön syksyllä 2014 ånni-projek-
tissa. 

Voit ladata mallin käyttöösi:
http://ånni.fi/kasvattajille/koulu

J
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Äidinkielenään  
somalia puhuvista

31% 
sanoo, ettei alkoholista  
ole keskusteltu kotona  
lainkaan (suomenkieli - 
sillä osuus 16 %).
Lähde: EHYTin kysely v. 2016,  
muutama 5.–6. lk. Vantaalla

6,2%
Ulkomaalaistaustaisten  
osuus suomalaisista.

TUTKITTUA TIETOA

Vuoden 2015 lopussa Suomessa asui 
lähes 330 000 vieraskielistä eli henkilöä, joiden 
kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 
Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli. Sitä puhui 

äidinkielenään 72 000 ihmistä. Seuraavaksi 
yleisin kieli on viro, jota puhui 48 000. Näiden 

jälkeen tulivat somali, englanti ja arabia.
Vieraskielisten väestönkasvu on 

vaihdellut samaan tapaan kuin ulkomailla 
syntyneiden väestönkasvu. Viime vuosina 
vieraskielisten määrä on myös kasvanut 

suhteellisen nopeasti.

fakta

Vieraskielisten 
määrä Suomessa

Suomenkielisistä 
oppilaista

40% 
on sitä mieltä, että  
kaikkien aikuisten, 
jotka näkevät nuorten 
päihteiden käytön, 
pitäisi puuttua siihen 
(ruotsinkielisistä tätä 
mieltä on 17 %).
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Lähde: Tilastokeskus v. 2015

1.  Suomi noin  4,9 milj. ihmistä
2.  Ruotsi  290 200 ihmistä
3.  Venäjä  72 400 ihmistä
4.  Viro  48 100 ihmistä
5.  Somali  17 900 ihmistä
6.  Englanti  17 800 ihmistä
7.  Arabia  16 700 ihmistä
8.  Kurdi  11 300 ihmistä
9.  Kiina  10 700  ihmistä
10.  Albania  9 200  ihmistä

Puhutuimmat  
kielet Suomessa

Kenen tulisi puuttua nuorten 
päihteiden käyttöön?

Millaista keskustelua kotona on 
käyty alkoholin käytöstä?

Lähde: EHYTin kysely v. 2015, muutama 5.–6. lk Turunmaalla 

Lähde: EHYTin kysely v. 2015,  
muutama 5.–6. lk Turunmaalla 

Lähde: EHYTin kysely, muutama 5.–6. lk Itä-Suomessa

Lähde: Tilastokeskus 2016Lähde: Tilastokeskus

Vanhemmat 
ja lähipiiri

Koulu
  
Ystävät

Kaikki  
aikuiset
Se on 
oma asia

Ei keskusteltu suomenkieliset 21
lainkaan ruotsinkieliset 27

On kerrottu suomenkieliset 42
haitoista ruotsinkieliset 47

On kielletty suomenkieliset 17
käyttämästä ruotsinkieliset 7

On keskusteltu  suomenkieliset 20
eri näkökulmista ruotsinkieliset 19

  

0 6010 7020 80 9030 40 100 %50

52 % 
44 %
2 %
4 %
7 %
4 %
27 %
37 %
12 %
11 %

venäjänkieliset
suomenkieliset
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Suomessa tarvittiin hallintoikäisiä 
eli 21 täyttäneitä bahá’íta, ja nuoren 
tie veikin Korean sijasta Saloon.

Sosiaalista ja avointa Karvosta 
järkytti se, miten hississä suomalai-
nen teki – ja tekee edelleen – kaik-
kensa välttääkseen katsekontaktia 
toiseen. Bussissakin etsitään aina 
ensin penkki, jossa ei tarvitse istua 
kenenkään vieressä. 

Y
hdeksässä päi-
vässä vuonna 
1973 Melody 
Karvosen elämä 
muuttui täysin.

Hän oli elänyt 
Teheranissa 

vauraassa arkkitehtiperheessä 
lapsuutensa ja opiskeli sisustus-
arkkitehdiksi. Karvonen on vakau-

mukseltaan bahá’í, joiden mukaan 
”maapallo on vain yksi maa ja 
ihmiskunta sen kansalaiset”. 

Monet bahá’í-nuoret lähtevät 
ulkomaille jonkun uuden kulttuu-
rin pariin oppimaan suvaitsevai-
suutta ja palvelemaan muita ihmi-
siä. Niinpä Karvonenkin odotteli 
viisumia Etelä-Koreaan, mutta ei 
sitä saanut. Samaan aikaan kaukana 

Kohtaa 
ihminen 

ihmisenä

Värikkään tien Iranista 
Espooseen kulkeneen Melody 
Karvosen mielestä ihminen pitäisi 
kohdata aina yksilönä, ei jonkin 
kulttuurin edustajana. Olemme 
kuitenkin enemmän samankaltaisia 
kuin erilaisia keskenämme.
Marjo Tiirikka Kuvat Jaakko Lukumaa

– Tarvitsemme kulttuurisensitiivisyyttä. Sillä tarkoitetaan valmiutta kohdata toiset arvostavasti ja 
kunnioittavasti tiedostaen, että vuorovaikutuksessa mahdollisesti ilmenevien haasteiden taustalla 
vaikuttavat tottumus- ja kokemustaustojen erilaisuus. Vain olemalla tekemisissä toistemme kanssa 

opimme tuntemaan toisiamme, monikulttuurisuusasiantuntija Melody Karvonen sanoo.
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Kuva: Veikkaus

Karvonen tunnustaa, että vält-
tely sai hänetkin tekemään johto-
päätöksiä muista väärin perustein.

– Meillä on erilaisia kokemus-
taustoja, joiden pohjalta teemme 
päätelmiä. Tämän vuoksi kannattaa 
aina kyseenalaista omia johtopää-
töksiä. Se, mikä itselle on tuttua 
ja turvallista, voi toiselle olla ihan 
outoa ja toisinpäin.

Vastoinkäymiset vahvistivat

Melody Karvonen avioitui suoma-
laismiehen kanssa, ja perheeseen 
syntyi kaksi lasta. Pian alkoivat  
vaikeudet: perhe koki työttömyyttä 
ja köyhyyttä. Lopulta nuori äiti jou-
tui ”nöyrtymään” so siaaliluukulle. 

Jonottaessaan sosiaali-
tukea asunnottomien 
alkoholistien seassa 
Karvonen päätti, 
ettei näin voisi jat-
kua. Hän ryhtyi 
perhepäivähoita-
jaksi, ompeli öisin 
vaatteita lisätie-
nestin saamiseksi ja 
aloitti pian raken-
nuspiirtäjän opinnot.

Vuotta myöhemmin 
aviomies muutti lopullisesti ulko-
maille ja avioliitto kariutui. Yksin-
huoltajan elämä oli rankkaa, ja 
seuraavat vuodet menivätkin kuin 
sumussa.

Melody Karvonen oli päättänyt 
elää yksin ja keskittyä lapsiinsa, 
mutta kun mukava pohjanmaalai-
nen mies kosi, se oli menoa. Perhe 
muutti bahá’í-luottamustehtävien 
ja uusien töiden perässä Joensuu-
hun vuonna 1986. 

Pariskunta sai kaksi yhteistä 
lasta. Äitiyslomalla Karvonen teki 
vapaaehtoistöitä Mannerheimin 
Lastensuojeluliitossa ja Suomen 

Punaisessa Ristissä, jonka vas-
taanottokeskukseen hänet lopulta 
palkattiin töihin. 

– Erilaisiin ihmisiin tutustumi-
nen ja toisten auttaminen ovat niin 
sydäntä lähellä, että päätin jättää 
työt arkkitehtitoimistossa ja hypätä 
tuntemattomaan.

Joensuu on hyvä kaupunki

1990-luvun lopulla rasismi nosti 
Joensuussa vahvasti päätään, 
kun pääosin skinit ottivat yhteen 
maahanmuuttajanuorien kanssa ja 
nämä puolustautuivat. Karvonen 
oli monella tavalla mukana viran-
omaistyössä kitkemässä rasismia ja 
teki ennaltaehkäisevää työtä myös 

poliisin kanssa. Hän kävi 
esimerkiksi pitämässä 

oppilaille oppitunteja 
ja opettajille koulu-

tuksia. 
Joensuun 

negatiivinen 
maine muistetaan 
yhä, mutta Karvo-

selle kaupunki on 
rakas ja läheinen.
– Joensuusta jäi 

hyvät muistot. Siellä kas-
vatin neljä lastamme 22 vuoden 
aikana.

Samanlaisuus yhdistää, 
erilaisuus täydentää

Kun lapset olivat lentäneet pesästä, 
Melody Karvonen muutti miehensä 
kanssa Espooseen. Vapaa-aikana 
hän hoitaa muun muassa bahá’í-
luottamustehtäviä, mutta leipänsä 
hän ansaitsee monikulttuurisuuden 
asian tuntijana Vanhempainliitossa. 

Ikänsä puolesta puuhakas 
nainen voisi jäädä eläkkeelle, 
mutta hän ei malta. Tärkeää teh-
tävää riittää edelleen. Parhaillaan 

Karvosta työllistää muun muassa 
Kotimentori-ohjelma, jossa maahan-
muuttajaperheiden vanhempia yrite-
tään saada kiinnostumaan lastensa 
esiopetuksen ja koulunkäynnin 
tukemisesta kotimentorin avulla. 

– Integroituminen on kaksisuun-
tainen asia. Yhtä paljon kuin maa-
hanmuuttajat tarvitsevat lisää tietoa 
ja asenteiden parantamista, myös 
me suomalaiset tarvitsemme niitä. 

Melody Karvonen muistuttaa, 
että ihmiset ovat enemmän saman-
laisia kuin erilaisia keskenään. 

– Jostain syystä meillä on tai-
pumus takertua perinteisiin tapoi-
himme ja vaatia toista toimimaan 
samalla tavalla kuin me. Eihän ole 
kahta täysin samanlaista suomalais-
takaan. Samanlaisuudet yhdistävät 
meitä ja erilaisuudet täydentävät 
meitä, kunhan pyrimme olemaan 
aidosti kiinnostuneita ihmisistä, 
arvostamme ihmisyyttä ja raken-
namme siltoja.

Vain kohtaamalla oppii

Karvonen myöntää, että kulttuu-
rien kohtaamisissa on haasteita. Ne 
pitäisi kuitenkin nähdä ponnahdus-
lautana, ei kompastuskivenä.

Tärkeintä olisikin hänen mieles-
tään oppia kulttuurisensitiivisyyttä. 
Se tarkoittaa toisen kohtaamista 
arvostavasti ja kunnioittavasti. Jos 
vuorovaikutus tuntuu hankalalta, 
taustalla on todennäköisesti juuri 
tottumus- ja kokemustaustojen 
erilaisuus. 

– Vain olemalla tekemisissä 
erilaisten ihmisten kanssa ja halua-
malla tutustua heihin aidosti, 
opimme tuntemaan toisiamme. 
Ihmiset on kohdattava ihmisinä, ei 
jonkin kulttuurin edustajina. Meidän 
pitäisi miettiä, miten voisi raken-
taa siltoja yhteisen ymmärtämisen 

Pelkkä 
rinnakkaiselo 
ei enää riitä 

vaan tarvitaan 
yhteiseloa.
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Melody Karvosen mukaan integroitumisen 
pitää olla kaksisuuntaista. Sekä maahan
muuttajat että suomalaiset tarvitsevat 
lisää tietoa ja kykyä muuttaa asenteitaan.

Kuka Melody  
Karvonen?
» Syntyi Iranin Teheranissa 1952.
» Muutti Suomeen bahá’ì -yhteisön  

palvelutehtävien merkeissä.
» Myös hänen vanhempansa, veljensä  

ja sisarensa tulivat myöhemmin Suomeen.
» Työskennellyt aiemmin muun muassa raken-

nuspiirtäjänä, kouluttajana poliisilaitoksessa ja 
maahanmuuttajien neuvojana.

» Sai poliisin hopeisen ansiomitalin 2005 ja 
Tasavallan Presidentin myöntämän Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaris-
tein vuonna 2015.

» Toimii tällä hetkellä Suomen Vanhempain-
liitossa monikulttuurisuuden asiantuntijana.

kehittämiseksi. Kyse ei ole siitä, 
miten asioita tehdään vaan miksi ne 
tehdään, Melody Karvonen sanoo.

Yhteiskuntamme on vahvasti 
mukana globaalissa kehityksessä, 
joka kulkee kohti yhä monikulttuu-
ristuvaa ja yhdistyvää maailmaa.

– Meillä on kaksi vaihtoehtoa: 
joko pysyä paikalla tai vastustaa 
muutosta ja pudota samalla junasta 
pois. Voimme myös hypätä junaan, 
hyväksyä muutoksen ja haluta vai-
kuttaa siihen rakentavasti. Se vaatii 
kaikkien mukanaoloa, yhteistyötä ja 
yhteen hiileen puhaltamista. Pelkkä 
rinnakkaiselo ei enää riitä vaan tar-
vitaan yhteiseloa, Melody Karvonen 
sanoo. 

Suomen Vanhempainliitto on yksi ånni-
hankkeen toteuttajajärjestöistä. Melody 
Karvonen toimii hankkeessa monikult-
tuurisuuden asiantuntijana  
ja ohjausryhmän jäsenenä.
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ånni 

varsinaissuomalaisilta 5. ja 6. luok-
kalaisilta sekä heidän vanhemmil-
taan näkemyksiä päihdekasvatuk-
sen tarpeista. 

– Aikuiset vastasivat, ettei aihe 
ole ajankohtainen. Lapsia haluttiin 
suojella ikäviltä asioilta, kertoo 
EHYT ry:n koordinaatiopäällikkö 
Leena Sipinen. 

Mutta lapset olivat eri mieltä: he 
halusivat tietoa päihteistä.

Humalaisia kadun kulmissa, 
nuorisojoukkoja pussikaljoineen 
puistoissa, kesäterasseja oluenjuoji-
neen, televisiosarjoja, joissa juodaan 
ja poltetaan. Päihteet näkyvät lasten 
arjessa. 

Alkoholi on usein mukana koti-
kulttuurissakin, ja vaikka käyttö 
olisi kohtuullista, saattaa alkoholi 
lasten mielissä saada mystisiä piir-
teitä kiellettynä aikuisten juomana.

– Päihteet ovat läsnä yhteis-
kunnassamme, haluttiinpa tai ei, ja 

niistä on hyvä puhua jo ennen teini-
vuosia, ettei lapsi jää yksin asian 
kanssa, Sipinen toteaa. 

Tärkeintä on uskallus 

Miksi päihteitä on olemassa? Kuka 
keksi alkoholin? Onko silloin kivaa, 
kun on humalassa? kysyvät lapset. 

Sipinen tunnustaa, etteivät 
ammattilaisetkaan osaa vastata 
kaikkiin lasten kysymyksiin, mutta 
ne toimivat hyvinä keskustelun 
avauksina. Tilaisuuteen voivat 
tarttua vanhempien lisäksi esimer-
kiksi harrastustoiminnan vetäjät ja 
valmentajat. ånnin ajatus onkin, että 
koko kasvatusyhteisö osallistuisi 
päihdekasvatukseen. Vastuuta ei 
pidä jättää yksin kouluille.

Miten sitten lapselle pitäisi ker-
toa päihteistä?

– Ihan normaalin arkitietämyk-
sen tasolla, Sipinen rohkaisee. 

– Kyse ei ole rakettitieteestä, 
kun 10-vuotiaan kanssa asioista 
keskustelee, ja faktatiedoista voi 

tarvittaessa ottaa selvää. Tärkeintä 
on, että uskaltaa ja haluaa puhua, 
sillä asiathan eivät mihinkään 
häviä sillä, ettei niistä puhuta. 

ånnissa on kolme 
pilottiryhmää

Ikäsensitiivisyyden lisäksi ånni-
hankkeessa selvitettiin myös kult-
tuurisensitiivisyyttä.

– Monikulttuurisessa Suomessa 
tarvitaan uudenlaista lähestymistä 
ehkäisevään päihdetyöhön. Jotta 
viesti menisi perille, on meidän 
tunnettava kohderyhmä, eikä 
toimia vain perinteisellä suoma-
laisista lähtökohdista rakennetulla 
mallilla, Sipinen sanoo.

ånni-hankkeen piloteiksi valit-
tiin ruotsin-, venäjän- ja somalin-
kieliset kolmella paikkakunnalla. 

Kieli- ja kulttuuriryhmissä 
selvitettiin lasten ja vanhempien 
käsityksiä päihteistä, miten he 
haluavat niistä puhuttavan ja 
mitkä ovat heidän tarpeensa ja 

ånni -hanke käynnis-
tettiin kysymällä 

Päihteet näkyvät ja 
kuuluvat arjessa, ja 

siksi jo alakouluikäiset 
haluavat keskustella 

aiheesta vanhempiensa 
kanssa. Monikulttuurisessa 

Suomessa perinteinen 
päihdekasvatus ei  

tavoita kieli- ja kult tuu ri   - 
vähemmistöjä. Näistä 

lähtökohdista ånni-hanke 
uudistaa suomalaista 

ehkäisevää päihdetyötä.
Minna Saano Kuvat Jari Härkönen

tuo uusia näkökulmia päihdekasvatukseen
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– ånnin ajatus on, että koko kas va-
tus yhteisö osallistuisi päihde kasva-
tukseen, sanoo EHYT ry:n koor di-
naatiopäällikkö Leena Sipinen.

Päihteet ovat läsnä yhteiskun-
nassamme, joten niistä on hyvä  
puhua jo ennen teinivuosia.  
Kuvassa Kallion koulun koululaisia 
Helsingistä.

toiveensa ehkäisevän päihdetyön 
tekemiseen. 

– Kulttuuritaustasta riippuen 
kanavat ja avainhenkilöt vaihtele-
vat. Onkin tärkeää ensin hankkia 
tieto yhteisöstä ja vasta saadun 
tiedon pohjalta kehittää toiminta-
malleja. 

Siinä tavassa, jolla päihdetyötä 
halutaan tehtävän, on eroja. 

Ruotsinkielisten parissa toteu-
tettiin ensimmäinen pilotti ja 
toimintamalli Juteltaisko? Siinä 

yhteistyötä tehtiin tiiviisti koulujen 
kanssa. Venäläistaustaiset sen sijaan 
eivät pitäneet koulua sopivana 
paikkana päihdeasioista puhumi-
seen, vaan heille perhe, suku ja 
vertaiset ovat oikeampi toiminta-
ympäristö. Pilotissa kehitettiin 
tämän tiedon perusteella toiminta-
malli, jossa päihdeasioita voi käsi-
tellä äitien ja isien kesken pienryh-
missä heidän vapaa-ajallaan. 

Somaliväestön kanssa tehtä-
vässä ehkäisevässä päihdetyössä 

”Monikulttuurisessa 
Suomessa tarvitaan 
uudenlaista lähestymistä 
ehkäisevään päihde-
työhön.”
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ånni-hanke
» ånni-hankkeen tavoitteena on tukea alakouluikäisten 

päihdekasvatusta niin kotona, kouluissa kuin yhteisöissäkin. 
» Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään ikä- ja 

kulttuurisensitiivisyyden näkökulmista.
» ånni toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmella 

pilottialueella, Joensuussa, 
Vantaalla ja Turunmaalla. 

» Yhteistyökumppaneina 
ja kohderyhminä 
ovat kolmeen kieli- ja 
kulttuurivähemmistöön 
(ruotsin-, venäjän- 
ja somalinkieliset) 
kuuluvat lapset ja heidän 
kasvatusyhteisönsä.

Lue lisää: www.ånni.fi 

tärkeitä vaikuttavia tahoja ovat 
uskonnolliset yhteisöt, moskeijat ja 
koraanikoulut. 

Perhekäsitys eroaa eri kulttuu-
reissa ja sekin on otettava huomi-
oon päihdeasioista puhuttaessa. 
Tärkeää on selvittää, kenen kanssa 
puhutaan, jotta viesti menee perille. 
Esimerkiksi venäläistaustaisilla 
isoäitien rooli perheissä on vahva, 
ja somalinkielisillä vanhemmat 

* Kati Kataja, Henna Pirskainen, Jenni Simonen: 
Kulttuurien kaleidoskooppi – maahanmuuttajat ja 
suomalaiset juomatavat. Marja Holmila, Kirsimarja 
Raitasalo & Christoffer Tigerstedt (toim.) Suku-
polvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, 
lapset ja alkoholi. Juvenes Print – Suomen ylioppilas-
paino Oy, Helsinki 2016, s. 99–117

Maahanmuuttajanuoret 
haluavat keskustella päihteistä

lapset ovat käyneet koulua suoma-
laisessa koulujärjestelmässä, itse-
näistyvät ja kasvavat suomalaisten 
vaikutteiden ympäröiminä, voivat 
keskustelut perheissä olla komplek-
sisemmat kuin suomalaisissa per-
heissä. Esille nousevat kysymykset 
siitä, mikä on se normisto ja mitkä 
ne sosiaaliset koodit, joita lähde-
tään noudattamaan, Kataja kertoo.

Nuorten alkoholin käyttö on 
paljolti hyväksynnän ja ryhmään 
kuulumisen hakemista. Kun van-
hempien käyttäytymisodotukset 
voivat olla aivan toisenlaiset kuin 
ympäristön, joutuu maahanmuut-
tajanuori usein lojaliteettiristirii-
taan. Hän ei voi kääntää selkäänsä 
kodille ja tärkeälle yhteisölle, mutta 
toisaalta hänen on löydettävä 
paikkansa suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Erityisen radikaalit erot 
voivat olla sukupuolten välillä. 

– Perheiden keskinäiset siteet 
ovat tiukat varsinkin yhteisöllisistä 
kulttuureista tulevilla. Perhe pitäisi-
kin ehdottomasti ottaa huomioon 

Erikoistutkija Kati Kataja 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta (THL) on tutkinut 

maahanmuuttajataustaisten per-
heiden nuorten ja vanhempien käsi-
tyksiä suhtautumisesta alkoholiin*. 

– Haastatteluissa esiin nousi se, 
että maahanmuuttajataustaisissa 
perheissä näkemykset sukupolvien 
välillä voivat olla hyvinkin erilaisia 
siitä, mikä on hyväksyttävää. Jos 

sisarukset toimivat esimerkkeinä 
nuoremmille. 

– Lähtökohtana ånni-hankkeessa 
on ollut suomalaisen ehkäisevän 
päihdetyön kehittäminen, mutta 
mukana on myös oppimisen ajatus: 
eri kulttuureilta voimme siirtää 
hyviä toimintamalleja muillekin. 
Kaikilla kulttuureilla on annettavaa 
toisilleen, Sipinen sanoo. 

EHYT Teema 
-lehti pyysi Kallion 
11–12-vuotiaita 
koululaisia kertomaan, 
mitä heille tulee 
mieleen sanasta viina.
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Tänä iltana talk show’ssa: päihteet!

Vaikeaa, hankalaa, kiusal-
lista, ajattelevat vanhemmat 
lasten kanssa käytävistä 

päihdekeskusteluista. Joensuussa 
lähdettiin talk show’n tiimoilta 
keskustelemaan aiheesta vähän 
kevyemmin.

Aikuiset saattavat tuntea epä-
varmuutta omasta tietämyksestään 
ja siitä, miten asioita tulisi käsitellä.

– Tätä hankalaa aihetta halu-
simme tuoda helpommin lähes-
tyttäväksi ja lähdimme hakemaan 
mallia viihdemaailmasta. Halu-
simme hohtoa arkisiin keskustelui-
hin, ja talk show lähti muodostu-
maan aiheen ympärille, kertoo Juha 
Elo Markkinointitoimisto Senseistä.

Suomen tärkein talk show 
Juteltaisko? toteutettiin viime 
kesäkuussa Joensuussa. Kampanja 
päätti ånni-hankkeen Pohjois-Karja-
lan pilotin ja levitti hankkeen tulok-
set ja viestit koko maakuntaan. 

Talk show’hun mukaan haas-
tettiin joensuulaiset lapsiperheet. 
Heille kolahti postiluukusta vinkki-
paketti, jossa vanhemmille eli talk 
show’n vetäjille, tarjottiin työkaluja 
päihdekeskustelujen käymiseen 

omien lasten kanssa. Tarjolla oli 
ohjeita muun muassa siihen, mitä 
tehdä, jos juontajalla menee luu 
kurkkuun, miten vierailevaksi 
tähdeksi show’hun voi kutsua tädin 
tai luokkakaverin isän tai mistä 
hankkia lisätietoa.

Kampanja huipentui joensuulai-
sessa kauppakeskuksessa pidettyyn 
suureen Juteltaisko?  

- talk show´hun. Tilaisuuden juonsi 
paikallinen stand up -koomikko 
parinaan improvisoiva näyttelijä. 
Talk show’ssa kauppakeskuksen 
asiakkaita pyydettiin mukaan kes-
kusteluihin. 

– Ideana oli osoittaa, ettei het-
ken keskustelu päihteistä ole niin 
iso ja vaikea asia, kuin monet ajatte-
levat. Tärkeää ei ole löytää oikeita 
vastauksia vaan puhua asioista, Elo 
kertoo. 

Joensuussa yllätti se, kuinka 
rohkeasti ja avoimesti erityisesti 
nuoret lähtivät mukaan ja kertoi-
vat omista kokemuksistaan.

– Missään vaiheessa nuoret 
eivät pistäneet pelleilyksi vaan 
syntyi mielenkiintoisia keskus-
teluja. Tilaisuus tuki tunnetta 
siitä, että nuoret haluavat käydä 
näitä keskusteluja ja he osaa-
vat ja ovat kypsiä puhumaan 
päihteistä.

Talk show -konsepti koet-
tiin helposti lähestyttäväksi ja 
hauskaksi tavaksi rohkaista 
ihmisiä keskustelemaan 
päihteisiin liittyvistä kysy-
myksistä. 

nuorten päihdekasvatuksessa, 
Kataja sanoo. 

Hän muistuttaa, ettei kuiten-
kaan voida ajatella, että tietystä 
kulttuurista tai maasta Suomeen 
muuttaneilla olisi jyrkkä tapa 
suhtautua päihteisiin. Eroja on, eikä 
yksilöitä voida niputtaa kulttuu-
reittain.

– Kaikki haastattelemamme 
maahanmuuttajanuoret kuitenkin 
toivoivat, että kotona puhuttaisiin 
päihteistä. Samalla moni totesi, että 

niin ei tehdä, koska päihteet eivät 
kotikulttuuriin kuulu. 

Luoviminen ja oman paikkansa 
löytäminen kulttuurien ristipai-
neessa on nuorille stressaavaa ja 
voimia kysyvää.

– Nuoret tarvitsisivat sellaista 
tukea, jossa ymmärrettäisiin pro-
sessin vaikeudet ja jossa osattaisiin 
hienotunteisesti ottaa huomioon 
erilaiset tilanteet, joihin heillä ei ole 
valmiita malleja, Kataja toteaa. 

– Maahanmuuttajaperheissä 
näkemykset voivat olla hyvinkin  
erilaisia siitä, mikä on hyväksyt-
tävää, sanoo erikoistutkija Kati 
Kataja THL:stä.

SUOMEN TÄRKEIN 

TALK SHOW

OSALLISTUJAN 
OPAS
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KIRSI PIMIÄ, YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

vaikuttaja

Mihin epäkohtiin, joita muista kulttuureista tuleviin  
lapsiin kohdistuu, olette törmänneet työssänne? 
Monikulttuurisuus tarkoittaa joskus koulussa tai päiväkodissa 
sitä, että tummaihoinen lapsi stereotypisoidaan edustamaan omaa 
kulttuuriaan. Oppimateriaalien etnisistä stereotypioista on tuoretta 
tutkimusta. On myös rakenteellisia ongelmia, jotka lisäävät eriarvoi-
suutta: turvapaikanhakijana Suomeen tulevien lasten koulupolku 
takkuaa. Kouluun pääseminen saattaa kestää kauan, ja integroitu-
minen tavallisille luokille valmistavan luokan jälkeen ei ole helppoa. 
Oppilaanohjauksessa nuoria saatetaan ohjata asenteellisesti. 

Mitä niiden ratkaisemiseksi pitäisi tehdä?
Jokainen on nähtävä omana yksilönään, erityistarpeet tunnistaen. 
Maahan muuttaneiden osallisuutta voidaan vahvistaa myönteisillä 
esikuvilla, monikielisyyden tukemisella ja lopettamalla eksotisointi. 
Toimia tarvitaan niin rehtoreilta, opettajilta, päiväkodinjohtajilta ja 
nuorisotyöntekijöiltä kuin oppikirjantekijöiltä ja oppilashuolloltakin. 
Kansalaisjärjestöillä on paljon annettavaa koulutuksen ja materi-
aalien muodossa.

 
Mitä varhaiskasvatus ja oppilaitokset tai muut 
viranomaiset voisivat tehdä tilanteen parantamiseksi?
Rasistinen toiminta ja häirintä on aina otettava vakavasti. 
Omien ennakkoluulojen tunnistaminen on tärkeää. 
Muutos voi lähteä vain siitä, että myönnetään, että 
parannettavaa on. Jokaisen koulun ja viranomaisen 
pitää lain mukaan tehdä yhdenvertaisuussuunni-
telma. Se kannattaa tehdä yhdessä koko yhteisön 
kanssa miettien, miten saadaan kaikki lapset ja heidän 
perheensä tuntemaan itsensä tervetulleiksi yhteisön 
jäseniksi. Konkreettinen toimintatapojen kehittäminen 
palautetta pyytäen ja kuunnellen on tärkeää myös var-
haiskasvatuksessa.

 
Mitä päättäjät voivat tehdä? 
Lainvalmistelussa ja budjetoinnissa pitää arvioida 
yhdenvertaisuusvaikutukset. Esimerkiksi varhaiskas-
vatusoikeuden rajaaminen ja muut leikkaukset kohdis-
tuvat tyypillisesti heihin, joilla ei ole omia turvaverk-
koja tai voimavaroja. Peruspalveluiden resursoinnissa 
pitää muistaa, että ennaltaehkäisy tulee aina halvem-
maksi kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen. 

Kaikkien tunnettava itsensä tervetulleeksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän mielestä yhden vertaisuus-
suunnitelmat on hyvä tehdä yhdessä yhteisön kanssa. Samalla  
kannattaa miettiä, miten kaikki lapset ja heidän perheenjäsenensä 
saadaan tuntemaan itsensä samanarvoisiksi yhteisön jäseniksi.
Marjo Tiirikka Kuva Laura Mendelin
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Tino Singh oli viisivuo-

tias, kun hänen perheensä 
muutti Intiasta Suomeen. 
Hän muistaa yhä lapsuut-

taan ja nuoruuttaan leimanneen 
ulkopuolisuuden tunteen.

– Ensimmäinen huonommuu-
den kokemukseni liittyi siihen, 
etten osannut luistella. Sen vuoksi 
minua ei hyväksytty jääkiekkojouk-
kueisiin mukaan.

Eri maista tulevien kulttuuri-
maisema voi olla kotona ja sen 
ulkopuolella täysin erilainen, kuten 
oli Tino Singhillakin. Kotona olles-
saan hän oli Intiassa, ulko-ovelta 
ulos astuessaan Suomessa. Raja 
oli kuin veitsellä leikattu, mutta 
molemmissa maailmoissa piti 
selviytyä. 

– Kodin arvomaailma ei välttä-
mättä kohtaa koulun arvomaailmaa: 

Sain kerran turpaani, mutta en 
uskaltanut kertoa siitä vanhemmil-
leni. Pelkäsin heidän reaktioitaan, 
koska Intiassa on normaalia lyödä 
korville huonosti käyttäytyvää lasta. 
Yhteisöllisessä kulttuurissa kaikki 
voivat ojentaa toistensa lapsia. 
Kenelle olisin voinut asiasta kertoa?

Tino Singh muistelee isänsä 
olleen lapsuudessa usein huonolla 
tuulella ja pohtii, voisiko syy olla 

ånni-hankkeen Juteltaisko?-tuokioissa viritetään päihdekeskustelua 
niin kotona kuin koulussakin. Aihe on esillä myös erilaisissa 
tapahtumissa, joiden talk show´n isännäksi on pyydetty Tino 
Singhia. Hän kertoo oman tarinansa, koska uskoo sen auttavan 
ymmärtämään muista kulttuureista Suomeen muuttaneita.  
Marjo Tiirikka Kuva Jaakko Lukumaa

Minun Suomeni on  kansainvälinen

16 | EHYT Teema 10 EHYT Teema 10 | 17



17

Tino Singh odottaa yhteistyötä ånni-projektin kanssa.
– Juttelen mielelläni lasten kanssa heidän kokemuksistaan 
päihdeasioista. Minusta on tärkeintä olla hereillä siitä, mitä 
lapsemme ja nuoremme puuhaavat, hän kertoo.

Kuka on Tino Singh?
» Perustanut ystäviensä sekä Helsingin yliopiston asiantuntijoiden 

ja lääkärien kanssa elintarvikeyrityksen nimeltä TwoDads, joka 
tekee terveellisiä peruselintarvikkeita lapsille.

» Toimii vapaana konsulttina toimittuaan aiemmin seitsemän  
vuotta kulttuuriälykkään mainostoimisto Roy Marketingin  
toimitusjohtajana. 

» Ylläpitää yli 52 000 jäsenen Minun Suomeni on kansainvälinen 
-Facebook-sivustoa.

» Toimii Kansainvälinen Suomemme ry:n kunniapuheenjohtajana.

etnisyyteen liittyvillä vastoinkäy-
misillä. 

– Meille huudeltiin 1970-luvulla 
jatkuvasti, että ”Painukaa sinne 
mistä tulitte”. Kerran isä oli ravin-
tolassa töissä, ja joku humalainen 
asiakas löi häntä kasvoihin vain, 
koska tämä oli muukalainen. Poliisi 
tuli ja veikin verta vuotavan isäni 
putkaan. Ihminen ei ole immuuni 
huonoille kokemuksille, vaan tuo 
ne helposti kotiin. Ikävä tapahtuma 
vähensi isäni luottamusta viran-
omaisiin.

Päihteillä voidaan peittää 
ulkopuolisuutta

Tino Singh yritti löytää paikkaansa 
myös yrittämällä pukeutua oikein, 
mutta teki hän miten vain, aina 
se tuntui olevan väärin. Kun hän 
halusi olla ”kunniallinen” pistä-
mällä siistit vaatteet ylleen, hänen 
sanottiin vievän suomalaisten työ-
paikat. Jos hänellä oli taas rennom-
paa päällä, hänen epäiltiin elävän 
sossun rahoilla.

Minun Suomeni on  kansainvälinen

Ulkopuolisuutta kompensoi-
daan eri tavoin. Tärkeää on hakeu-
tua sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, 
joihin pääsee helposti mukaan. 
Jotkut saattavat alkaa käyttää päih-
teitä, koska se madaltaa sosiaalista 
kynnystä. 

– Itse aloin polttaa tupakkaa 
päästäkseni cooleihin jengeihin. 

– Alkoholin kanssa minulla ei 
ole ollut kulttuuriongelmaa, sillä 
sikhimiehet juovat viskiä. Ylipää-
tään ei kannata ajatella stereo-
tyyppisesti, etteivät esimerkiksi 
muslimit juo alkoholia. Kyllä moni 
juo. Itse kyllä ihmettelen kovasti 
sitä, miten suomalaisnuoret saavat 
kotoa vanhemmiltaan alkoholia. 
Itse sain vain kerran maistaa viskiä 
isän lasista.

Tanssi pelasti

Tino Singh oli kuullut sanottavan, 
että olemalla jossain asiassa paljon 
parempi kuin muut, sinua ei voi 
mitenkään ohittaa. Hän löysi oman 
lajinsa tanssista ja voitti lopulta 

showtanssissa parinsa kanssa jopa 
maailmanmestaruuden. 

Hype-musikaalin ja Passi ja 
hammasharja -tv-ohjelman myötä 
Tino Singh tuli tunnetuksi ja tunsi 
löytäneensä vihdoin paikkansa 
suomalaisesta yhteiskunnasta. 

– Aiemmin minun oli esimer-
kiksi vaikea päästä helsinkiläis-
ravintolohin sisään toisin kuin val-
koihoisten ystävieni. Kerran yhden 
yökerhon poket väittivät, että 
ravintolassa on naamiaiset. Hain 
asematunnelista sukkahousut, ja 
pistin ne päähäni. Sisällä huomasin, 
ettei siellä kellään naamiaisasuja 
ollut. Julkkiksena ovet eivät enää 
sulkeutuneet silmieni edestä.

”Työsarkaa riittää” 

Kun Tino Singh sai puolisonsa 
kanssa pojan kuusi vuotta sit-
ten, isä toivoi, ettei poika joutuisi 
törmäämään rasismiin. Muuten-
kin Tino Singh halusi olla mukana 
tekemässä Suomea suvaitsevaisem-
maksi, ja perusti Facebook-ryhmän 
Minun Suomeni on kansainvälinen. 
Tällä hetkellä jäseniä on yli 52 000.

Toive pojan elämästä rauhalli-
sessa maassa ei valitettavasti ole 
täysin toteutunut. Kun Tino Sing-
hin äiti ja 4-vuotias poika kävelivät 
pari vuotta sitten Rautatientorilla, 
tuntematon porukka tuli ilkkumaan 
heidän ulkonäköään. 

– Kun äitini pyysi heitä rauhoit-
tumaan, yksi miehistä heitti tupa-
kan äitini päälle, toinen potkaisi.
Kukaan ei edes puuttunut asiaan! 
Työsarkaa rasismin kitkemiseksi 
riittää, Tino Singh sanoo. 
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 H
ei kaikille, moro 
moro. Juteltaisko 
päihteistä?, ånni-
hankkeen alue-
työntekijä Bashe 
Ali aloittaa 

vantaalaisen Kytöpuiston koulun 
5a–luokkalaisten kanssa yhteisen 
aamupäivän. 

Parikymmentä 11-vuotiasta tyt-
töä ja poikaa odottaa kiinnostuneen 
näköisenä, mitä tämä normaali-
lukujärjestyksestä poikkeava aamu 
pitää sisällään. 

Ennen ryhmätehtäviä Bashe 
Ali lämmittelee oppilaita huomaa-
maan, miten tärkeitä me kaikki 
olemme. Hän luettelee ominaisuuk-
sia: ahkera, taiteellinen, iloinen, 
sporttinen, muista huolehtiva… 
Ja sitä mukaan, kun määritelmä 
osuu omalle kohdalle, voi käydä 
istumaan. Hyvin pian jokainen on 
istahtanut, ja moni intoutuu vielä 
kertomaan omista hyvistä puolis-
taan ääneen.

– Jokaisella on joku hyvä omi-
naisuus, vaikka erilaisia ollaankin.

Päivän teemana on päihteet ja 
raittius. Mitä se raittius oikeastaan 
on? Koululaisten joukosta nousee 
kiivaasti käsiä pystyyn. 

– Suihku, raikkaus, tulee 
parempi fiilis. 

– Vähän hankala sana, mutta 
ihan osuvia tuntemuksia. Hyvin 
hoksasitte. On raikas ja hyvä olo, 
kun ei käytä ollenkaan päihteitä, 
Bashe Ali nyökyttelee.

Juteltaisko?

Bashe Alille Kytöpuiston koulu on 
tuttu. Omista kouluvuosista on jo 
aikaa, mutta käytävät, monikult-
tuuriset oppilaat ja kielten moni-
naisuus ovat tuttuja. Päihteistä hän 
on käynyt juttelemassa koululla 
jo aiemmin, ja muutama vastaan-
tuleva pikku koululainen moikkai-
leekin. 

Maaliskuussa aloitetun ånni-
hankkeen yläkoulujen Juteltaisko?-
tuokioiden tarkoitus on paitsi 
puhua päihteistä, myös kysellä 
etenkin muista kulttuureista 
tulleiden lasten ajatuksia myös 

vapaa-ajasta vietosta, kavereista 
sekä omista mahdollista pelon- ja 
huolenaiheista.

– Päihdetyö on perinteisesti 
suunnattu valtaväestölle. Nyt 
ånni-hankkeessa mukaan on otettu 
kulttuurisensitiivinen näkökulma. 
Tarkoitus on saada selville, mitä 
hankkeen kohderyhminä olevat 
somaliväestö ja venäjänkielinen 
väestö arvostavat elämässä ja miten 
se näkyy lasten ja vanhempien 
välisessä kanssakäymisessä. 

Kytöpuiston koulu on ånni-
hankkeen pilottikoulu. Kaikkiaan 
ånnin kanssa on jo käyty kahdek-
sassa vantaalaisessa koulussa. 
Bashe Ali kertoo huomanneensa, 
että lapsilla ja nuorilla on pääsään-
töisesti samanlaiset asenteet päih-
teisiin – omasta kulttuuriperimästä 
huolimatta. 

– Sen sijaan heidän vanhem-
millaan voi olla kantasuomalai-
sista poikkeavia tapoja suhtautua 
päihteisiin ja niistä puhumiseen. 
Jotkut saattavat esimerkiksi ajatella, 
että jos kotona puhutaan päihteistä 

ånni on 
yhteisiä 

Lapset näkevät, pohtivat ja ihmettelevät 
ympäröivää maailmaa yllättävän tarkkanäköisesti. 
Tavat toimia opitaan kotona, vanhemmat ovat 
lapsilleen merkittävä esimerkki monessa asiassa. 
Siksi myös päihteistä pitää puhua 
avoimesti – sekä kotona että 
koulussa. 
Tuija Holttinen Kuvat Jari Härkönen

ONNISTUMISIA
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se tarkoittaisi, että yllytetään nuoria 
kokeilemaan. ånnissa haluamme-
kin tukea vanhempia juttelemaan 
näistä asioista avoimesti ja konk-
reettisesti ja antaa vanhemmille 
työkaluja asioiden käsittelyyn. 

Vanhempien esimerkki 
näkyy

10–13-vuotiaat lapset luottavat 
vielä vahvasti aikuisten sanomisiin 
ja esimerkkiin. Siksi on tärkeä antaa 
aikuisille apua siihen, miten he voi-
vat omien tekojensa kautta näyttää 
miten tämän päivän maailmassa 
monessa kohdassa vastaantuleviin 
päihteisiin pitäisi suhtautua.

Koululla on iso rooli, sillä Bashe 
Alin mukaan usein etenkin somali-
perheessä päihteistä ei yksinkertai-
sesti puhuta.

– Ajatellaan, että mistä ei 
puhuta, sitä ei ole olemassa. 

Päihteet ovat nykypäivän lasten 
ja nuorten elämässä tavalla tai 
toisella monessa paikassa olemassa; 
asuinalueen ympäristössä, vapaa-
ajalla, koulussa, naapurustossa, 

ostoskeskuksissa, peleissä ja sosiaa-
lisessa mediassa.

Bashe Ali pitää tärkeänä, että 
päihteistä keskustellaan sekä 
kouluissa että kodeissa avoimesti ja 
rehellisesti. Siksi ånni-hanke kerää 
lasten kertomuksia ja ajatuksia 
siitä, miten ja mistä he tällä hetkellä 
päihdetietoa saavat, mitä he koke-
muksistaan ajattelevat ja mitä he 
haluaisivat kuulla vanhemmiltaan. 

– Uskon, että arjen tilanteita 
konkreettisesti läpi käymällä lapset 
oppivat kysymään ja keskustele-
maan. Samoja asioita käsitellään 
sitten vanhempainilloissa vanhem-
pien kanssa. Tämän jälkeen koto-
nakin on helpompi ottaa asioita 
puheeksi. Asiat eivät kuitenkaan 
tapahdu hetkessä. Onkin tärkeää 
järjestää esimerkiksi tietyille ryh-
mille kohdistettuja iltoja, joissa on 
teemat, joista puhutaan ja keskus-
tellaan. 

– En minä, eikä kukaan anna 
suoria ratkaisuja, en täällä oppitun-
nilla oppilaille enkä vanhemmille. 
Voin kuitenkin kertoa, mistä ja 
minkä tyyppisistä ratkaisuista olen 

itse saanut apua. Somalien parissa 
pitää usein vaikuttaa koko yhtei-
söön. 

Tärkeä kieli

ånnin juttelutuokioissa puhutaan 
ajankohtaisista ilmiöistä ja koulun 
maailmasta, käydään läpi lapsen 
maailmaa, kysytään mitä lapset 
ajattelevat ja tuntevat. Joillekin 
ihmisille tämänkaltainen keskus-
telu on vierasta ja joillekin kulttuu-
reille jopa ristiriitaista. 

Bashe Ali kertoo, että köyhistä 
oloista tulleet vanhemmat pitävät 
lapsiaan vain hyvin onnekkaina, 
kun he peilaavat tätä elämää omaan 
lapsuutensa karuissa olosuhteissa.

– Ajatellaan, että täällä lapsella 
on kaikki hyvin, täällä saa opiskella 
ja saa hyvän kodin ja mahdolli-
suuksia. Ja sehän on ihan totta. 
Mutta välttämättä ei ymmärretä, 
mitä kaikkea siihen lapsen elämään 
kuuluu ja mahtuu. Päihteet ovat 
yksi sellainen asia. Ja sekin on voi 
olla uutta, miten koulumaailma 
toimii. Siksi ånni-hankkeeseen kuu-
luu paljon muutakin kasvatukseen 

Mikä pelottaa lähiympäristössäsi?
”R-kioskin lähellä olevat kaksi baaria.”

Juteltaisko?-tuokiossa  
päihteistä puhumassa 
Laurel (vas.), Elias, kes-
kustelua vetävä Bashe 
Ali, Igor ja Lauri.
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Kytöpuiston koulu on monikulttuurinen
Kytöpuiston koulun rehtori Maarit Hosio kertoo moni-
kulttuurisuuden olevan 400 oppilaan koulun rikkaus.  
Omia kotikieliä on useita, monet niistä hyvinkin 
eksoottisia. Hän listaa koulun hyviä käytäntöjä:

Haluamme tukea kaikin tavoin toimivaa yhteis-
työtä kotien ja koulun välillä. Yhdessä toimimi-

nen on arvokasta ja tärkeää. 
Teemoitetut vanhempainillat toimivat meillä. 
Olemme pitäneet esimerkiksi Wilman käytöstä 

koulutusillan, jotta yhteydenpito olisi helpompaa 
puolin ja toisin. 

Päihteistä puhuttaessa varsinkin tietoisuus ja 
molemminpuolinen ymmärrys on tärkeää. Asi-

oista on puhuttava lapsille lapsen tasoisesti ja huo-
lehdittava siitä, että kodit saavat ohjeita siihen, miten 
näistä asioista voidaan puhua myös kotona. Koulussa 
ja kotona saatujen tietojen tulisi tukea toinen tois-
taan. Aloitimme EHYTin kanssa jo viime keväänä 

yhteistyön ånni-projektin parissa ja seuraavaksi on tarkoitus 
lähteä hyödyntämään vanhempainilloissa palautetta, jota on 
saatu lapsilta. 

Kytöpuiston koulussa 
päihdekeskusteluun 
osallistuivat Igor (vas.), 
Elias, Toni, Lauri, Laurel 
ja opet taja Tiina Kähärä.

1.
2.
3.

Vantaalaisen Kytöpuiston koulun rehtori Maarit Hosio 
pitää tärkeinä hankkeita, joissa näkyy yhteistyön voima. 
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Puhu ajoissa 
päihteistä
Moni alakoululaisen vanhempi 
kokee päihdeaiheen hyvin vai-
keaksi, eikä vielä ajankohtai-
seksi. Helposti ajatellaan, ettei 
liian nuoren kanssa kannata 
keskustella päihteistä. Useiden 
mielestä päihteistä puhumi-
nen kannattaa aloittaa vasta 
yläkoulun puolella. Mutta 
silloin on jo liian myöhäistä. 
Tai eihän koskaan ole liian 
myöhäistä keskustella päih-
teistä, mutta mitä aikaisem-
min aloitetaan päihdekasvatus 
lasten kanssa, sen parempi. 
 Päihteet ovat aina ajankoh-
tainen keskusteluaihe kaikille 
meille Suomessa asuville iästä, 
kielestä ja kulttuuritaustasta 
huolimatta. Lapsen kiinnos-
tus aiheeseen herää jo paljon 
ennen kuin vanhempi edes 
osaa arvata. Siksi meidän tulisi 
uskaltaa keskustella enem-
män ilmiöistä ja sosiaalisista 
tilanteista, joissa lapsi näkee 
päihteiden käyttöä.

Lähde: www.ånni.fi

Miksi lapsia pitää suojella alkoholin haitoilta?
”Että niistä kasvaa virkeitä ja hyvävointisia aikuisia.” 
”Että tulee aikaa kehittyä kestämään.”
– Lasten kirjaamia vastauksia

liittyvää – mitä on ymmärrettävää 
kokonaiskuvan saamiseksi.

Yksi on kielen merkitys. Kun 
puhutaan keskustelun tarpeesta 
ja tärkeydestä, pitää luonnollisesti 
olla yhteinen vahva kieli. Jokai-
sessa perheessä ei sitä välttämättä 
ole. Lapset eivät ehkä hallitse kum-
paakaan kieltä kunnolla. Vaikka 
arjen käyttökieli olisi hallussa, voi 
olla vaikeaa sisäistää erikoisempia 
suomalaisia termejä ja käsitteitä. 
Ja maahanmuuttajaperheessä 
vanhempien kielitaito on usein 
vielä vajavaisempi kuin lasten. 
Jos vanhemmat kokevat jäävänsä 
vaikkapa kielenymmärryksen takia 
vanhempainilloissa ulkopuolisiksi, 
heitä ei tavoiteta. 

– Tärkeistä asioista pitäisi 
puhua ryhmille heidän omalla 
kielellään, jos suinkin mahdollista, 
Bashe Ali sanoo.

Rooli vaihtuu hississä

Kulttuurierot näkyvät myös siinä, 
mitä piirteitä lapsessa arvostetaan. 

– Somaliyhteisössä äänekäs, 
touhukas ja vilkas lapsi on suosittu. 
Suomalaisessa koulussa hänestä 
tulee helposti huomiota herättävä 
häirikkö.

Bashe Ali kertookin, kuinka 
varsinkin somalipojat oppivat 
ottamaan hyvin vahvasti erilai-
sia rooleja jo pienestä pitäen. On 
koulu rooli luokan villinä viihdyttä-
jänä, kiltin pojan kotirooli ja kave-
riporukan auktoriteetteja uhmaava 
läpänheittäjärooli, josta helposti 
kehkeytyy myöhemmin hanka-
luuksia aiheuttava gangsta-rooli.

– Olen joskus kysynyt lap-
silta, että missä se muutos oikein 
tapahtuu roolista toiseen? Vastaus 

on: hississä. Tullaan koulusta ja 
mennään kotiin; hississä vaihtuu 
päälle kotirooli. Kun lähdetään 
kotoa kaupungille, hississä vaihtuu 
taas rooli kovikseksi.

Kotona nähdään vain kiltti ja 
äitiään rakastava poika, joka antaa 
äidin paapoa ja ihailla. Kun kou-
lusta otetaan yhteyttä häiriötilantei-
den vuoksi, niin vanhemmat eivät 
tahdo uskoa asiaa todeksi. Tällä 
tapaa syntyy helposti kulttuurien 
välinen konflikti. 

Kahden tunnin keskustelu

Mutta 5a-luokassa ei konflikteista 
ole tietoakaan. Pienryhmiin jaetut 
luokkalaiset tuntuvat vielä varsin 
viattomilta, kun he kuuliaisesti täyt-
tävät Bashe Alin jakamia lappuja. 
Ryhmät kertovat yksi kerrallaan, 
mitä ajatuksia syntyy kuvasta, jossa 
isommat teinit polttavat tupakkaa ja 
pienemmät katsovat vierestä. 

Jotkut ryhmät kirjaavat ylös 
asioita, joita vanhemmat haluavat 
lastensa vapaa-ajasta tietää tai mitä 
he haluavat nähdä ulkona liikkues-
saan ja mitä eivät. ”En halua että 
minun asuinalueella juodaan alko-
holia. Se tuo kaikkia pahoja ihmisiä 
ja rikoksia. Ja tupakan… ne mitä ne 
on… tupakantumpit ärsyttää kun 
niitä on maassa”, lukee yhdessä 
lapussa. 

Kaksi tuntia vaikuttaa olevan 
sopiva ajanjakso päihteistä ja 
muusta juttelemiseen. Kun nälkä 
rupeaa yltymään ja ryhmätöitä on 
tehty riittävästi, alkavat puheen-
aiheet rönsyillä ja pyyhekumit 
lennellä. 

– Olitte loistavia! Bashe Ali kiit-
tää kaikkia tunnista.

Aika lähteä syömään. 
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Lempeää kotouttamista  Kanadan malliin
Omenanpoiminnan, työpajojen, 
retkien, yhteisten juhlien ja harras-
tusten kautta maahanmuuttajanuo-
ret tutustuvat uuteen kulttuuriin ja 
vähitellen löytävät oman paikkansa 
siinä. 

Perheitäkään ei ole unohdettu, 
vaan heidät on otettu toimintaan 
mukaan. Se on tärkeää, sillä nuoret 
tyypillisesti omaksuvat uuden kult-
tuurin vanhempiaan nopeammin. 
Vaarana on, että maahanmuuttaja-
sukupolvien välinen kuilu kasvaa 
suureksi. 

Yhteinen toiminta lisää perhei-
den yhteenkuuluvuutta ja edes-
auttaa myös vanhempien sopeutu-
mista. Moni nuorista jää pysyvästi 
mukaan YMCA:n toimintaan, mikä 
kertoo toiminnan mielekkyydestä.

Juuria ei unohdeta

Kaikessa toiminnassa olennaista on 
se, että vaikka maahanmuuttajat on 

tärkeää saada kotoutumaan kana-
dalaiseen elämäntapaan, tarkoituk-
sena ei kuitenkaan ole saada heitä 
unohtamaan alkuperäisiä juuriaan. 

Jäi tunne, että Torontossa on 
hyvin oivallettu suvaitsevaisuus ja 
maahanmuuttajien tuoma lisäarvo 
sen sijaan, että heidät koettaisiin 
ryhmänä, joka tulee sekoittamaan 
järjestelmää. Haasteita väistämättä 
on Torontossakin siinä, miten 
maahanmuuttajat saadaan osaksi 
yhteiskuntaa. Suhtautumistapa on 
kuitenkin valtaosin hyvin posi-
tiivinen ja vastaanottavainen, ei 
ongelmalähtöinen. Voisiko tässä 
olla meilläkin opittavaa?

Päihdehaittojen minimointia

Kohtasimme vierailun aikana 
useita nuorten parissa ehkäisevää 
päihdetyötä tekeviä tahoja ja jokai-
sessa keskeisenä työmuotona oli 
päihdevalistus. Nuorille kerrotaan 

tanut selkeät rakenteet tulokkaiden 
kotouttamiseen. Palveluita on lai-
dasta laitaan: niiden avulla tuetaan 
yhteiskuntaan sopeutumista. 

Tutustuimme lokakuussa 2016 
nuorten maahanmuuttajien parissa 
työskentelyyn YMCA of Greater 
Toronton NYLD-toiminnan kautta, 
jossa sosiaalisen vahvistamisen 
sisällöt ovat kohtaamistyössä kes-
keisessä roolissa. Toiminta koostuu 
yhdessä tekemisestä, positiivisesta 
ilmapiiristä ja jaetuista elämyksistä. 

Nuorilta nuorille -ajatus on 
selvästi esillä, ja nuorten oma ääni 
pääsee toiminnassa kuuluville. 

oronton väestöstä 
puolet on syntynyt 
jossain muualla kuin 
Kanadassa, ja kau-
punki vastaanottaa 
vuosittain noin 250 000 
maahanmuuttajaa. 
Toronto on muodos-

Miltä näyttävät nuorten hyvin-
vointia tukevat palvelut ja rakenteet 
erityi sesti maahanmuuttajanuorten 
kotouttamisen ja ehkäisevän päihde-
työn näkökulmista Kanadassa? 
Preventiimin Elsi Vuohelainen kertoo 
kokemuksistaan opintomatkaltaan 
Torontoon. 
Elsi Vuohelainen
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Lempeää kotouttamista  Kanadan malliin

päihteistä, niiden vaikutuksista 
ja riskeistä sekä siitä, miten niitä 
käytetään turvallisesti. Kuulimme 
paljon tarinoita myös turvallisista 
piikityspaikoista, neulojenvaih-
dosta ja mahdollisuuksista testata 
käyttämiensä huumeiden puhtaus.

Toisin kuin Suomessa, Kana-
dassa työn tavoitteena ei ole 
haastaa nuoria kyseenalaistamaan 
päihteidenkäyttöä, tukea päihteet-
tömyyttä tai keskustella laajemmin 

päihdekulttuurista. Päihteiden 
käytön katsottiin ajoittain lähes 
itsestään selvästi kuuluvan nuorten 
elämään. Työtä tehdäänkin tästä 
näkökulmasta, tavoitteena mahdol-
lisimman vähäiset päihdehaitat.  

Aluksi tuntui, että meidän 
tuntemamme ehkäisevä päihdetyö 
loisti Torontossa poissaolollaan. 
Missä on sosiaalinen vahvistami-
nen? Missä on nuorten itsetunnon 
ja pystyvyyden tukeminen? 

Vasta vähitellen oppi näkemään, 
että vaikka nuo teemat eivät ehkäi-
sevässä päihdetyössä juuri näy-
kään, ne korostuvat kanadalaisessa 
yhteiskunnassa muualla, kuten 

opetussuunnitelmassa 
ja nuorten vapaa-ajan 
toiminnassa, esimer-
kiksi maahanmuuttaja-
nuorille suunnatuissa 
ryhmissä. 

Ehkäisevä päihde-
työ ei kanadalaisittain 
ole niin kokonais-
valtaista kuin meillä 
Suomessa, vaan sille 
on oma selkeä tehtä-
vänsä: pyrkiä varmis-
tamaan, että nuoret 
tuntevat päihteiden 
käytön riskit ja osaavat 
suhtautua niihin vas-
tuullisesti.

Myönnän, että 
matkan jälkeen 
koin pientä ylpeyttä 

Opintomatkalle osallistuivat Elsi 
Vuohelainen Preventiimistä, Pete 
Nieminen ja Ari Inkinen Suomen 
NMKY:n liitosta sekä Sami Teikko 
Koulutus elämään -säätiöstä.

suomalaisesta ehkäisevästä päih-
detyöstä. Teemme asioita yhdessä 
ja huomioimme nuoren kokonai-
suutena. Lähdemme siitä hyvästä, 
mikä nuoressa on. Mutta jäin myös 
pohtimaan, että meidän tapamme 
sopii meille, mutta se ei suinkaan 
ole ainoa oikea, saati täysin valmis 
tapa tehdä tätä työtä. 

Ehkä me voisimme esimer-
kiksi omaksua rohkeamman tavan 
puhua päihteistä, etenkin huu-
meista? Tai voisimmeko nostaa 
nykyistä enemmän esiin turvallisen 
käytön teemoja, etenkin nuorten 
aikuisten kanssa toimittaessa? 
Opittavaa on varmasti jokaisella ja 
juuri se tekee tutustumismatkoista 
tekemisen arvoisia. 

Kirjoittaja toimii nuorisoalan ehkäi-
sevän päihdetyön asiantuntijana 
Preventiimissä, nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön osaamiskeskuksessa.

 

Opintomatka Torontoon 
Kanadaan antoi paljon. 

Se sai pohtimaan, 
voisimmeko omaksua 
entistä rohkeamman 

tavan puhua päihteistä. Ku
va
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 Monelle maahan-
muuttajataus-
taiselle alkoholi 
saattaa olla lähes 
tabu. Esimerkiksi 

islamilaisessa kulttuurissa se ei näy 
samalla tavoin kuin suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa alkoholi on 
aika isossakin roolissa, sanoo antro-
pologi Elina Reponen Etnografinen 
tutkimustoimisto Kennosta.

Kun omakohtaisia kokemuksia 
tai havaintoja ei ole, ulkomaalais-
taustaisilta saattaa puuttua koko-
naan sama ennakkotieto, joka 
suomalaisilla varhaisnuorilla on jo 
ennen päihdekokeiluja. Vaikka yhä 
harvempi nuori tupakoi, ja myös 
humalahakuinen juominen on 
nuorten keskuudessa vähentymään 
päin, lapset törmäävät silti usein 
päihteisiin arjessa. 

Lapset tarvitsevat tueksi aikui-
sen, jonka kanssa pohtia ja keskus-
tella hämmentävistä tilanteista.

– Ihmisen toimintaan, tässä 
tapauksessa vanhempien tapaan 
puhua lapsilleen päihteistä, vai-
kuttavat monet näkymättömät 
syyt. Kulttuuri, henkilöhistoria, 
arvot ja kokemukset ovat tällaisia 
pinnan alla vaikuttavia tekijöitä. 
Kohderyhmää voi tukea vasta kun 
ymmärtää sitä, antropologi Viola 
Strandberg Kennosta muistuttaa.

Perheiden arkea kartoitettiin

ånni-hankkeen kohderyhminä on 
kolme suurta Suomessa asuvaa 

Lapsi tarvitsee 
yhteisön tukea
Kulttuuritausta vaikuttaa siihen, miten ja millaista päihdevalistusta van-
hemmat haluavat lapsilleen annettavan. Hyvä tarkoitus ei riitä, jos innok-
kaiden valistajien kädenojennus tulkitaankin iskuksi omia arvoja vastaan. 
ånni-hankkeen tietopohjaa täydennettiin etnografisella tutkimuksella.  
Maarit Seeling Kuvitus Henna Ryynänen

etnistä vähemmistöä: ruotsinkieli-
set, venäläiset ja somalit.

Kulttuurisensitiivisyyttä eli 
herkkyyttä huomioida eri kulttuu-
rien erityispiirteitä korostava hanke 
starttasi keväällä 2014 Turussa ja 
sitä ympäröivillä alueilla, 
jossa kohderyhmänä 
olivat ruotsinkieli-
set lapset. Seu-
raavana keväänä 
projekti jalkautui 
Joensuun venä-
läistaustaisten 
pariin. Keväällä 
2016 vuorossa 
olivat Vantaan 
somalivähemmis-
töt.

Kenno oli mukana 
venäläisten ja somalien 
kohderyhmäkartoituk-
sessa. Tutkimustoimisto auttaa 
asiakkaitaan tuottamalla kohderyh-
mäymmärrystä ja siten parempia 
palveluja sekä asiakaskokemuksia.

– Mitä paremmin kohderyhmää 
ymmärtää, sen helpompaa on saa-
vuttaa projektille asetetut tavoitteet, 
Reponen tiivistää.

Venäläis- ja somaliyhteisöissä 
tekemissään kartoituksissa Kenno 
selvitti, millaisessa arkitodellisuu-
dessa vanhemmat lasten kanssa 
toimivat ja minkälaisia auktori-
teetteja lapsen elämään kuuluu 
vanhempien lisäksi.

– Päihdekasvatusmallia luo-
taessa on tärkeää ymmärtää, ketkä 

ovat roolimalleja, jotka voivat 
toimia vanhempien lisäksi tiedon 
välittäjinä. Asia ei ole niin yksiselit-
teinen, että kaikki toimisivat yhden 
ja saman annetun esitteen pohjalta. 
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Eri auktoriteeteilta voi tulla erilaista 
tietoa, Strandberg tähdentää.

Valmentajat ja psykologit 
erityisasemassa

Kennolaiset havaitsivat selvityk-
sissään kohderyhmissä selkeitä 
eroja sen suhteen, keitä vanhemmat 
pitivät sellaisessa asemassa, että 
lasten tekemisiin puuttuminen on 
ylipäänsä sallittua.

– Haastattelututkimuksissamme 
venäläistaustaiset esimerkiksi 
kokivat päihdekasvatuksen hyvin 
voimakkaasti perheen ja lähisuvun 
sisäiseksi asiaksi. Kodin piiri ja 
ulkopuolinen maailma on rajattu 
tiukasti erilleen. Julkisivun säilyttä-
minen on tärkeää, eikä koulun rooli 
päihdevalistajana ole itsestään-
selvyys. Haastatellut somalivan-

hemmat sen sijaan katsoivat myös 
koulun ja naapureiden voivan olla 
osa kasvattajayhteisöä, Reponen 
tiivistää.

Auktoriteeteiksi koetut henkilöt, 
kuten esimerkiksi lasten harras-
tuksien parista tutut valmentajat, 
koulukuraattorit ja -psykologit, oli-
vat kummassakin kohderyhmässä 
erityisasemassa. Vaikuttajia saattaa 
tulla myös uskonnollisen verkoston 
kautta, kuten koraanikoulusta.

Päihteiden käytön ehkäisy kuu-
luu joka tapauksessa suomalaisten 
koulujen opetussuunnitelmaan ja 
on osa terveellisen ja turvallisen 
oppimisympäristön takaamista. 

– Joensuussa oli ollut haasteena 
saada venäläisvanhempia osallistu-
maan vanhempainiltoihin. Osalla 
vanhemmista oli ikäviä Neuvosto-

liiton aikaisia kokemuksia 
vanhempien nolaa-

misesta vanhem-
painilloissa. He 

toivoivatkin 
enemmän 
kahdenkes-
keistä lähesty-
mistä asiaan. 
Tämä ehkä 
vaikutti kou-

lun ja kodin 
väliseen kom-

munikaatioon, 
Reponen pohtii.

Venäläisyhtei-
söissä lapset nähtiin 

lapsina heidän jo aikuis-
tuttuakin. Nuoret eivät 

mielellään kohotelleet edes 
merkkipäivämaljoja vanhempien 
ollessa läsnä. Vähintään yhtä tiukka 
oli jako suhtautumisessa alkoholiin. 
Vodka oli suorastaan huumeeksi 
rinnastettavissa, kun taas kuohu-
viiniä pidettiin selvästikin pienem-
pänä pahana.

Koko kylä kasvattaa 

Somaliperheet painiskelevat päih-
dekeskusteluissa samojen haastei-
den kanssa kuin kantaväestökin, 
vaikka somalinuorille voi tulla jo 
uskonnosta alkoholin käyttöön 

tiettyjä kieltoja. Toki oma uskon-
nollisuus ja uskonnon tulkinta 
vaikuttavat suhtautumiseen. Jotkut 
vanhemmista katsoivat, ettei edes 
kokeilu ole sallittua. Tupakka-
tuotteet taas nähtiin pienempänä 
pahana.

– Jotkut kertoivat lapsen jääneen 
kiinnikin tupakoinnista. Alkoholin 
suhteen kynnys taas oli selvästi 
korkeampi – tosin ei tupakkaakaan 
nähty myönteisenä tai terveyttä 
edistävänä asiana.

Mitä paremmin 
kohderyhmää 
ymmärtää, sen 
helpompaa on 
saavuttaa projektille 
asetetut tavoitteet.

Reponen ja Strandberg arvioivat 
somalien kokevan lapsen kasva-
tuksen yhteisöllisempänä kuin 
venäläisten. Toki lähiperheellä on 
päävastuu, mutta moni muisteli 
Kennon tekemissä haastattelutut-
kimuksissa, miten omassa lapsuu-
dessa vastuuta jaettiin esimerkiksi 
naapureiden kanssa. 

Saman käytännön toivotaan 
jatkuvan myös uudessa kotimaassa. 
Laajennetussa yhteisössä lapsen 
päihdekokeiluihin saa ja voi mah-
dollisesti puuttua myös soma-
liyhteisöön kuulumaton, kuten 
opettaja.

Sekä venäläis- että somalivan-
hemmat kokivat tehtäväkseen vai-
kuttaa lastensa aikuisiän alkoholin 
käyttötapojen muodostumiseen. 

– Terveellisesti elävällä kaveri-
piirillä katsottiin olevan merkittävä 
tehtävä lasten päihteettömyyteen 
kasvamisessa. Lapset joka tapauk-
sessa näkevät päihteiden käyttöä 
elinympäristössään. Ongelmilta ei 
voi sulkea silmiään ja siksi päihtei-
den käytöstä on syytä puhua. Mie-
luummin ajoissa, Reponen sanoo. 
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jäi ehkä vähemmälle huomiolle se, 
että hyvin monet suomalaiset myös 
tukivat maahantulijoita tai suhtau-
tuivat ilmiöön neutraalisti.

Hän huomauttaa, että periaat-
teessa samankaltaisia maahan-
muuttovastaisia reaktioita – ja 
niiden vastavoimia – on syntynyt 
90-luvun alusta lähtien aina, kun 
maahamme on tullut uusia etnisiä 
ryhmiä.

”Suomi liukuu kauemmaksi 
oikeusvaltioperiaatteista”

Näre huomauttaa, että moni asia on 
kuitenkin myös muuttunut.

– Uutta on esimerkiksi se, että 
hallituksessa on populistinen puo-
lue, mikä on osaltaan oikeuttanut 
maahanmuuttovastaiset näkemyk-
set.

R
asismi on lisäänty-
nyt. Asenneilmapiiri 
on muuttunut kovem-
maksi… 

Helsingin yliopis-
ton sosiologian apulaisprofessori 
Lena Näre painaa kuitenkin väitteet 
kuullessaan jarrua– ehkäpä kevy-
esti, mutta kuitenkin.

– Tuollainen on varmasti monen 
arjen kokemus. Samat väitteet tois-
tuvat usein julkisuudessa. Asiasta ei 
ole kuitenkaan riittävästi tutkimus-
tietoa, hän korostaa.

Näre kritisoi myös sitä usein 
esitettyä ajatusta, että vuosi 2015 
olisi ollut asenteiden kannalta mer-
kittävä vedenjakaja.

– Kun maahan tuli lyhyen ajan 
sisällä paljon pakolaisia, rasistisetkin 
reaktiot saivat julkisuutta. Tuolloin 

Suomessa ei ole vahvaa anti-
rasistisen liikkeen traditiota. 
Tästäkin syystä monia ihmisiä, jotka 
tuntevat epävarmuutta omasta tule-
vaisuudestaan, pystytään manipu-
loimaan ulkomaalaisia vastaan.

Hän on erityisen huolissaan 
ulkomaalaislakiin tehdyistä muu-
toksista.

– Laillisen maassa oleskelun 
ehtoja kiristetään koko ajan ja 
esimerkiksi perheenyhdistämisestä 
tehdään entistä vaikeampaa.

– Suomi liukuu koko ajan 
kauem maksi oikeusvaltioperiaat-
teista.

Suomi ei ole kahtiajakautunut

Tavassa, jolla asioita voidaan tuoda 
julkisuuteen, on tapahtunut muu-
tosta. 

Sosiologian apulaisprofessorin Lena Näreen mukaan tarvitsemme koulutusta 
avoimen vihapuheen kohtaamiseen, mutta myös piilorasismin tunnistamiseen.
Matti Välimäki Kuvat Shutterstock ja Ari Aalto / Helsingin yliopisto

Kaavamainen ajattelu 
on piilorasismia
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– Sosiaalisessa mediassa kuka 
tahansa voi saada julkisuutta. 
Perinteinen media on saanut 
rinnalleen vale median. Tietoa ei 
arvosteta ja eliittiä halveksutaan. 
Tärkeämpää kuin mikä on totta, on 
se, minkä yksilö tuntee todeksi.

Hänen mielestään tällaiset 
muutokset selittävät osaltaan myös 
esimerkiksi Donald Trumpin 
nousun Yhdysvaltain presidentiksi 
sekä Brexitin.

Suomeen ei suoraan sovi tuttu 
metafora kahtiajakautuneesta 
kansasta.

– Tuo on populistista retoriik-
kaa. Minun on vaikea nähdä, mitkä 
nämä kaksi leiriä meillä oikein 
olisivat. Jaot ovat monisyisempiä.

Koulutusta rasismin 
kohtaamiseen

Suomessa on joka tapauksessa 
näkyvä joukko ihmisiä, joka suh-
tautuu ulkomaalaisiin hyvin kriit-
tisesti. Ulkonäöltään valtaväestöstä 
erottuvia nimitellään ja uhkaillaan. 
Vihamielisyyttä kohdistuu myös 
maahanmuuttajia auttavia vastaan.

Näreen mielestä maahan-
muuttajien kanssa työtä tekevissä 

Maahanmuuttajat käyttä-
vät tutkimusten mukaan 
kantasuomalaisia vähem-
män päihteitä ja ovat 
heitä terveempiä.
– Ensimmäisen sukupol-
ven maahanmuuttajien 
parissa päihdeongelma 
on marginaalinen. Tämä 
saattaa johtaa siihen, että 
heidän lastensa kohdalla 
ongelmaa ei tunnisteta, 
Lena Näre muistuttaa. 

järjestöissä voitaisiin tarvita konk-
reettista koulutusta, miten kohdata 
rasistista vihapuhetta.

– Koulutusta tarvittaisiin myös 
siihen, että tunnistamme piilossa 
olevaa arjen rasismia. Emme ehkä 
huomaa tätä aina, itsessämme tai 
muissa.

Piilorasismi on tyypillisimmäl-
lään stereotyyppistä ajattelua, jonka 
mukaan vaikkapa tietystä kulttuu-
rista tulevat ihmiset olisivat kaikki 
samanlaisia.

Näre muistuttaa myös, että 
vihapuheeseen tulisi aina puuttua, 

koska hiljaisuus tarkoittaa hyväk-
syntää. Hän vinkkaa että Ei viha-
puheelle -kampanjan sivustolla on 
tähän liittyvää hyvää aineistoa. 

Yhteisöllisempää ajattelua

Näreen mielestä Suomi on kult-
tuurisesti rankka maa – vallalla on 
vahva yksin pärjäämisen eetos. Sen 
mukaan onnistuminen riippuu vain 
yksilöstä itsestään.

Näre peräänkuuluttaa ajatte-
lua, joka huomioisi instituutiot ja 
yhteiskunnalliset rakenteet. Hänen 
mukaansa työpaikolla ei ole valmis-
tauduttu riittävästi kohtaamaan 
ihmisiä, joilla on puutteellinen 
kielitaito. 

– Ajattelutapana on nykyään 
lähinnä se, että ihminen joko osaa 
riittävän hyvin suomea tai sitten ei. 
Asia ei tietenkään ole näin yksin-
kertainen. Kieli on myös yhteisön 
asia.

Hän huomauttaa, että myös 
järjestökentällä kannattaa varautua 
ulkomaalaislainsäädännön muutos-
ten luomaan uuteen tilanteeseen. 

– Sellaisten ihmisten määrä 
tulee lisääntymään, joilla ei ole 
turvapaikka- eikä edes oleskelu-
lupastatusta. Vaarana on, että nämä 
ihmiset ajautuvat kokonaan yhteis-
kunnan ulkopuolelle.

Näre korostaa myös, että jos 
haluamme muuttaa yhteiskunnal-
lista ilmapiiriä, meidän pitää pyrkiä 
vaikuttamaan lainsäädäntöön, poli-
tiikkaan, mediaan ja julkisuuteen. 

– Meidän pitäisi seurata tarkem-
min sitä, millä tavalla mediassa, 
politiikassa ja julkisuudessa puhu-
taan maahanmuutosta ja ulkomaa-
laisista.

Ei vihapuheelle -kampanjasta 
lisää: eivihapuheelle.fi

Internetistä 
löytyvään tietoon 

tulee suhtautua 
aina kriittisesti, 
sillä trollaus on 

lisääntynyt ja 
valemediat 

levittävät 
perätöntä 

tietoa. 
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Risto Räisänen: Itse näen, että 
yhtenäiskulttuuria ei enää ole 
samalla tavoin kuin ennen. 
Perheetkin ovat erilaisia. Mitä 
monikulttuurisuus sinulle 
tarkoittaa? 
Mirjami Ndiaye: Monikulttuu-
risuus liitetään yleensä erilaisiin 
etnisiin taustoihin, mutta se sisältää 
muutakin. Monikulttuurisuus on 
sitä, että ihmiset hyväksyvät toi-
sensa ja elävät yhdessä riippumatta 
etnisestä taustasta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai esimerkiksi 
vammaisuudesta. Kenenkään ei 
silti tarvitse luopua omasta kulttuu-
ristaan. 

Itse en juuri käytä arkipuheessa 
monikulttuurisuus-termiä, vaan se 
kuuluu enemmän ammattitermis-

töön. Sillä on nykyisessä asenne-
ilmapiirissä outo kaiku, kuten myös 
maahanmuuttaja-sanalla, vaikka ne 
ovat alun perin aivan neutraaleja 
sanoja.

Millaisten maahanmuuttaja
nuorten kanssa olet työssäsi 
tekemisissä?
Nuorten miesten ja naisten, jotka 
tulleet Suomeen eri syistä. Suurin 
osa heistä on turvapaikanhakija- tai 
pakolaistaustaisia, mutta on myös 
muista, esimerkiksi perhesyistä 
tulleita. 

Maahanmuuttajannuorilla on 
kova halu elättää itsensä ja per-
heensä omalla työllään. Ohjaan 
heitä samantapaisissa asioissa, 
missä suomalaisetkin nuoret 

Maahanmuuttajanuori on valmis 
paljoon, jotta hän voisi tuntea itsensä 
hyväksytyksi, sanoo Mirjami Ndiaye.  

Hän haluaa lisätä valtaväestön  
ymmärrystä tulijoita kohtaan. 

Pirkko Koivu Kuvat Juha Sarkkinen 

Maahanmuuttajanuori 

haluaa kuulua 
joukkoon

Mirjami Ndiayella 
on käytännön 
näkemystä moni-
kulttuuriseen työ-
hön. Hän ohjaa 

Oulussa Byströmin nuorten pal-
veluissa alle 30-vuotiaita maahan-
muuttajia esimerkiksi työnhaussa ja 
muissa käytännön asioissa. 

Risto Räisänen on luokan-
opettaja Teuvo Pakkalan koululla 
Oulussa. Räisäsen mukaan hänen 
työpaikkansa ei juuri ole moni-
kulttuurinen, sillä 270 oppilaan 
alakoulussa oppilaat ovat pitkälti 
kantasuomalaisista perheistä. 

Räisänen kysyy Ndiayelta 
hänen työstään ja monikulttuuri-
suudesta.
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Mirjami Ndiaye sanoo, että ahdas 
asenneilmapiiri tekee kaikkien 
elämän ahtaammaksi. 
– Kohta meistä kukaan ei mahdu 
raameihin.

Risto Räisänen korostaa sivistystä, 
joka on tärkeä arvo peruskoulun 
opetussuunnitelmassa. 
– Sivistys antaa välineet 
ratkaista ristiriitoja ja se auttaa 
ymmärtämään erilaisuutta.

vuoropuhelu

hakevat tukea eli oman elämän 
asiat, opiskelu, työnhaku – mutta 
maahanmuuttajanuorelta puuttuu 
se verkosto, joka suomalaisella 
usein on. Kerron nuorille, miten 
Suomessa on tapana toimia. Lisäksi 
teen asenteisiin vaikuttamistyötä 
myös suomalaisten parissa. 

Kerro tästä asennetyöstä,  
missä ja miten toimitte? 
Työskentelen monikulttuurisen 
nuorisotyön koordinaattorina toi-
mivan kollegani kanssa. Vedämme 
säännöllisin väliajoin toiminnalli-
sia JOO- eli Jokaisella On Oikeus 
-päiviä yläkoululaisille ja nuorten 
työpajojen nuorille. Kehittämämme 
paketin avulla herättelemme nuoria 
miettimään asioita eri kannoilta, 
asettumaan toisen asemaan ja erot-
telemaan huhut tosiasioista. 

Teemme esimerkiksi harjoi-
tuksia, joissa vaihdetaan rooleja. 
Mitä jos itse olisit kokenut sodan, 
miltä tuntuisi jättää koti ja joutua 
johonkin itselle tuntemattomaan 
maahan? Miten toivot että sinuun 
suhtauduttaisiin? Mitä voisit itse 
tehdä helpottaaksesi tänne tullei-
den nuorten elämää? Tämä ei ole 
helppoa, mutta saa nuoret ajattele-
maan. 

On merkitystä sillä, miten 
asiois ta ja ihmisistä puhutaan. 
Muistutan nuoria, että se mitä suus-
tasi tulee, kertoo sinusta itsestäsi. 
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Mikä olisi tärkeintä mitä koulu 
voi tehdä, kun luokkaan tulee 
maahanmuuttajaoppilas?
Otetaan ihmiset vastaan ihmisinä. 
Olisi hyvä kertoa muille koulu-
laisille, miksi tulokas toimii tai 
pukeutuu tietyllä tavalla. Lapsille 
ei yleensä tarvita monimutkaisia 
selityksiä. Oppilaille pitää myös 
kertoa, että he kaikki kuuluvat 
kouluun ja kaikilla on yhtäläinen 
oikeus olla siellä. 

On tärkeää puhua asiat auki 
kaikkien kanssa, ei oleteta, että 
jokainen automaattisesti tietää, 
mistä täällä on kyse. Myös maa-
hanmuuttajaoppilaille ja heidän 
vanhemmilleen neuvotaan, miten 
täällä toimitaan. 

Opettaja ei kasvata oppilaita 
omaan arvomaailmaansa, vaan 
noudattaa opetussuunnitelman 
arvoperustaa. Siihen kuuluvat 
oppilaiden ainutkertaisuus,  
tasaarvo ja demokratia. Yksi 
arvoista on, että kulttuurinen 
moninaisuus nähdään rikkau
tena. Näetkö itse samoin?
Olen työssäni ja muussa elämässä 
tutustunut ihmisiin eri kulttuu-
reista ja koen rikkautena sen, mitä 
eri kulttuurit antavat ja lahjana sen, 
mitä olen itse päässyt oppimaan 
toisista kulttuureista tulleilta. 

Maahanmuuttajanuorten 
vahvuus on esimerkiksi se, että he 
kunnioittavat iäkkäämpiä ihmisiä ja 
käyttäytyvät hyvin. He ovat myös 
erittäin halukkaita tekemään mitä 
tahansa työtä. 

Mitä vaikeuksia maahan
muuttajanuorilla on Suomeen 
sopeutumisessa?
Heidän on vaikeaa löytää työtä tai 
jopa harjoittelupaikkaa, monella 
maahanmuuttajanuorella ei ole 
sellaista erikoisosaamista, jota täkä-
läisessä työelämässä tarvittaisiin. 
Monet nuoret tulevat maista, joissa 
on tarjolla yksinkertaisempiakin 
töitä. Asenneilmasto vaikeuttaa 
työnsaantia. Vaikka työnantaja ei 
olisi ennakkoluuloinen, ympäristön 
kielteisyys vaikuttaa silti valintoi-
hin. 

Millä tavalla he ryhmäytyvät 
muiden joukkoon?
Ne nuoret, jotka ovat käyneet jo 
peruskoulun Suomessa, pääse-
vät helpommin mukaan muiden 
joukkoon. 16–17-vuoden iässä tai 
myöhemmin tulleilla on hanka-
lampaa. Vaarana on, että maahan-
muuttajanuoret marginalisoituvat 
omiin ryhmiinsä eikä tule todellista 
integroitumista.

Nuoret ovat valmiita tekemään 
hyvin paljon tullakseen hyväk-
sytyiksi ja päästäkseen muiden 
mukaan, vaikka huonommilla sään-
nöillä kuin muut. 

Ikävä kyllä osa maahanmuut-
tajanuorista kokee, että alkoholin-
käyttö on tapa tulla hyväksytyksi. 
Nuorten kanssa olen jutellut, että 
alkoholin käyttö ei ole mikään 
pakko, eivät kaikki suomalaiset-
kaan käytä alkoholia, ja discoissa 
ja ravintoloissa voi käydä vaikka ei 
joisikaan.

Mikä on se isoin asia 
kotoutumisessa?
Kaikille nuorille on tärkeää tuntea 
kuuluvansa joukkoon ja olevansa 
hyväksytty, tämä on maahanmuut-
tajanuorillekin isoin asia. He eivät 
välttämättä tunne sitä maata, josta 
heidän vanhempansa ovat, mutta 
eivät vielä tunne kuuluvansa jouk-
koon Suomessakaan. Heille saate-
taan jopa sanoa, että mene sinne 
mistä tulit. Ei heillä ole sellaista 
paikkaa.

Opetin aikoinaan sinun kaksos
poikiasi, ja he ovat olleet  
harvoja eri kulttuuritaustasta 
tulevia oppilaita koulussani. 
Miten he kokivat koulun?
Pojat pitivät koulusta, hehän ovat 
nyt aikuisia ja opiskelemassa.  
Poikien isä on kotoisin Senegalista. 
Heidän mielestään oli hyvä, että 
heidän taustastaan ei tehty kou-
lussa numeroa, mutta siitä ei myös-
kään vaiettu. Pojille heidän taus-
tansa on aina ollut hyvin tavallinen 
ja luonnollinen asia. 

Mirjami Ndiayen mukaan kaikille nuorille on tärkeää tuntea kuulu vansa 
joukkoon ja olevansa hyväksytty. Vierellä Risto Räisänen.

Ikävä kyllä osa 
maahanmuuttaja-
nuorista kokee, 
että alkoholin-
käyttö on tapa 
tulla hyväksytyksi.
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ABDIRAHIN

Päihteet elämässäni

”Mielestäni 
päihteistä pitäisi 
valistaa enemmän 
varsinkin koulussa, 
vaikka olemme 
nuoria.”

Meidän uskontomme 
kieltää kaikki huumeet, 
alkoholin ja tupakan. 

Tämä johtaa siihen, että en altistu 
päihteisiin kotona. En ole ikinä 
nähnyt läheisiäni kännissä tai 
nähnyt heidän käyttäytyvän eri 
lailla muun syyn, esimerkiksi 
huumeen takia. Kotona olemme 
kyllä puhuneet päihteistä, mutta 
asiaa ei tarvinnut ottaa monesti 
esille. On itsestään selvää, ettei 
meillä missään nimessä suvaita 
päihteitä, varsinkin kun uskonto 
on niin suuri osa meidän elä-
määmme. 

Koulussa päihteistä meille ei 
ole kerrottu tarpeeksi, mutta kyllä 
niistä on jonkun verran puhuttu. 
Yhteisömme on suuri ja yhteinen. 
Se, että kun kukaan tietämäni 
ei käytä alkoholia tai huumeita, 
vaikuttaa minuun ja kavereihini. 
Kaverini eivät ole käyttäneet ikinä 
päihteitä, mutta se saattaa olla 
suurimmaksi osaksi myös meidän 
tiiviin yhteisömme ansiosta. 

Yhteisömme on hyvin tiivis 
ja uskonto on suurin syy, että en 
tunne ketään kuka juo tai käyttää 
huumeita. En ole ikinä nähnyt 
kenenkään kaverini käyttävän 
päihteitä. Syynä saattaa olla suu-
rimmaksi osaksi se, että olemme 
niin nuoria, mutta en kyllä usko, 
että kukaan meistä tulee niitä 
käyttämään. 

Kodin ulkopuolella olen 
kuitenkin kohdannut känniläisiä. 
Känniläiset ovat todella pelot-
tavia varsinkin kun olen yksin, 
vaikkei he sanoisi minulle mitään. 
Porukassa on kyllä enemmän 
rohkeutta, joten joskus naures-
kelemme ja jopa välillä tulee 
huudettua heille. Kuitenkin pelko 
humaltuneista ihmisistä on aina 
siinä, pyrin melkein aina kiertä-
mään heitä tarpeeksi kaukaa ja 
pitämään etäisyyttä. 

Tupakka on myös melkein 
sama, mutta on monia ihmisiä, 
joiden tiedän polttavan. Kui-
tenkin kotona puhutaan niistä 
samalla asteella kuin muista 
päihteistä.

Mielestäni päihteistä pitäisi 
valistaa enemmän varsinkin 
koulussa, vaikka olemme nuo-
ria. Koulussa meille on puhuttu 
päihteistä. Esimerkiksi luokkaan 
on tullut vierailemaan henkilö, 
joka kertoi päihteiden vaikutuk-
sesta ja haitoista. Oli mukavaa 
tietää, sillä oli tosi paljon asioita, 
mitä en tiennyt niistä. Meille on 
näytetty luokassa päihteisiin 
liittyvä video. Siinä puhui henkilö 
omista päihdekokemuksista ja se 
oli hyvin tehty. Siitä oppi paljon 
paremmin.

 

Abdirahin, 11 vuotta
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gallup
MONIKULTTUURISUUS

Lapselle on 
puhuttava päihteistä

Eri vähemmistöistä tulevien 

vanhempien mielestä lapsille 

pitäisi puhua päihteistä. Lasten 

asenteisiin vaikuttavat muun 

muassa vanhempien esimerkki, 

uskonto ja kaverit.

Reetta Paavilainen Kuvat Haastateltujen omat kuvat

Haluaisin pitää poikani 
erossa alkoholista ja 
tupakasta. Olen jutel-

lut hänen kanssaan päihteistä, 
mutta vielä hän ei ole kiinnostu-
nut. Ei, vaikka naapurissamme 
eräs seitsemänvuotias poika on 
luultavasti juonut olutta, ainakin 
oluttölkkejä löytyi rappukäytä-
västä. Lapseni on ollut järkytty-
nyt siitä, että jotkut lapset käyt-
tävät alkoholia. Hänen tilannetta 
pitää tietenkin seurata. Poikani 
kaveriporukassa on kuitenkin 
13-vuotiaita mukana, mutta ovat 
mukavia ja urheilevia poikia. 

En tiedä, mitä koulussa on 
puhuttu päihteistä, mutta joka 
tapauksessa perheessä täytyy 
antimarkkinoida näitä asioita. 
Lapseni ei pidä olleenkaan siitä, 
että aikuisetkaan käyttävät alko-
holia, vaikka aikuisilla on siihen 
oikeus ja he käyttäisivät sitä 
hallitusti. Se on tietenkin vaikea 
kysymys, kun kaikki täällä juovat 
esimerkiksi saunaolutta. 

Olen asunut Venäjällä 20 
vuotta. Nähdäkseni suomalai-
nen ja venäläinen perinne ovat 
samankaltaisia. Toiset alko-
holisoituvat, toiset ovat ihan 
kunnollisia, vaikka käyttävät 
alkoholia. Minun lapsuuden-
perheessäni ja ystäväpiirissäni 
alkoholia käytettiin kohtuudella 
esimerkiksi jouluna ja syntymä-
päivillä. Tämä perheeni tapa on 
säilynyt täällä Suomessa. Eli en 
edelleenkään juo saunassa olutta.

Hanna Lindberg
8- ja 9-vuotiaat lapset, Kirkkonummi

Olemme puhuneet lapsille päihteistä, lähinnä alkoholista, tupa-
kasta ja huumeista. Olen kertonut heille päihteiden haitoista 
aika suoraan, heidän ikäänsä sopivalla tasolla. Keskustelua 

yleensä syntyy, kun he näkevät jonkun esimerkiksi polttavan. Peliriip-
puvuudesta olemme keskustelleet: lähinnä siitä, miten he itse ovat riip-
puvaisia pelaamisesta konsoleilla tai puhelimilla. 

Mielestäni lapsille voi aina puhua asioista, mistä tahansa. Turhaan 
pelätään, että lapsi on liian pieni ymmärtämään. Tietenkin on puhuttava 
lasten kielellä, heidän ikäänsä sopivalla tavalla. On mielestäni parempi, 
että he saavat tietää päihteistä luotettavalta aikuiselta, jolta voi kysellä 
kuin että he saisivat kuulla asiasta kavereilta.

Suomessa on yleistä, että alkoholia käytetään. Toiset käyttävät enem-
män, toiset kohtuudella ja toiset eivät 
lainkaan. Mielestäni oma sukupol-
veni joi nuoruudessa huomattavasti 
enemmän alkoholia kuin mitä nyt 
olen sivusta seurannut ja kuullut 
nykynuorten tekevän. 

Kotoa olen oppinut, että huma-
lassa kylillä heiluminen ei ole 
suvaittavaa. Samoin, että huumeet ja 
tupakka ovat terveydelle vaarallisia. 
Luulen, että tämä on aika yleinen 
suhtautuminen päihteisiin. Ajattelen 
myös, että nykyinen viinikulttuuri ja 
sen myötä suurempi alkoholikulutus 
ei ole enää meidän kulttuurissamme 
mitään outoa, vaan se on jo aika nor-
maalia. Päihteitä käyttäviin ihmisiin 
suhtaudutaan yleensä aika negatiivi-
sesti, vaikka moni myös ymmärtää, 
että riippuvuus on sairaus.

Natalia Kisko 
9-vuotias lapsi, Joensuu
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Maria Friman
kaksi ala-aste ikäistä ja kaksi teini-ikäistä lasta, Helsinki

Päihteet ovat yksi kuumista 
puheenaiheista perhees-
sämme tällä hetkellä. Varsi-

naista päihdekasvatusta ja syväl-
lisempiä keskusteluja olen käynyt 
vain esikoisen (14 v.) kanssa, mutta 
toki nuoremmat lapset joltain osin 
näihin osallistuvat. Oikeaa ikää 
näiden asioiden läpikäymiseksi 
on mielestäni mahdotonta määrit-
tää. Joissain perheissä aihe voi olla 
läsnä ja kuulua lapsen elämään 
vanhempien tai läheisten elämän 
kautta. Silloin asiasta tulisi mieles-
täni puhua jo nuorellekin lapselle. 
Ajankohtaista se on viimeistään 
silloin, kun lapsi alkaa puhua 
aiheesta itse, vaikka leikillään. En 
halua aliarvioida keskustelemisen 
vaikutusta, mutta uskon suurim-
man osan vaikutuksesta tulevan 
esimerkin kautta. 

En ole absolutisti, mutta en 
useinkaan nauti alkoholia päihty-
mistarkoituksessa. Lapseni eivät 
ole koskaan nähneet minua päih-
tyneenä. En tahdo lasteni näkevän 
heidän elämänpiiriin kuuluvia 
aikuisia humaltuneena. Tuskin hil-
littynä sellaisen näkeminen elämän-
kuvaa hajottaisi, mutta kenties se 
pirstoisi turvallisuudentunnetta. Ei 
ainakaan lujittaisi. 

Päihteistä sekä riippuvuuksista 
on asiallista ja korkeatasoista tietoa 
saatavilla pilvin pimein. Tosin 
numeraalien ja ns. kylmän faktan 
rinnalla haluaisin aihetta käsitel-
tävän enemmän tavalla, joka ei 
peittäisi ihmisyyttä alleen.

Kiusallisen ja etenkin surul-
lisen usein olen tilanteessa, jossa 
joudun puntaroimaan lasten 
kavereiden vanhempien elämän-
tilannetta. Voiko lapseni mennä 
kaverinsa luokse yökylään? Juo-
vatkohan vanhemmat tänään? 
Suomessa tuntuu olevan yllät-
tävän usein olevan ok nauttia 
alkoholia lasten nähden ja olla 
heidän seurassaan vahvastikin 
päihtyneenä. 

Itse en muista koskaan 
olleeni lapsena paikassa, jossa 
aikuiset olisivat juoneet. En 
myöskään ole nähnyt ikinä omia 
vanhempiani humalassa. Kyse 
on kuitenkin tässä tapauksessa 
perheemme arvoista, ei romani-
kulttuurista.

Olemme puhuneet lastemme kanssa 
päihteistä, kertoneet miten ne vai-
kuttavat. He tietävät, että päihteet 

vaikuttavat huonosti opiskeluun, omaan 
turvallisuuteen ja työntekoon. Lapseni ovat 
raittiita. 

Päihteistä puhuminen on hyvä aloittaa, 
kun lapsi on kuusivuotias eli kun hän menee 
kouluun. Koulussa on monenlaisia kavereita 
ja lapset voivat nähdä, kun joku kavereista 
polttaa ja voivat haluta kokeilla sitä. Aikai-
semmin somalivanhemmat eivät halunneet 
puhua nuorille tai lapsille päihteistä, mutta 
nyt on jo toisin. Olemme Suomessa, mei-
dän lapsemme ovat syntyneet täällä ja ovat 
tämän kulttuurin piirissä. Haluamme kotou-
tua, mutta samalla säilyttää oman kulttuu-
rimme. Tämä ei ole aina helppoa. 

Koulusta lapset saavat tietoa, mutta 
minusta päihteillä voisi olla oma oppitun-
tinsa, kuten on esimerkiksi matematiikalla tai 
kemialla. Opiskeltaisiin näitä asioita ja sitä, 
miten päihteet vaikuttavat omaan elämään. 
Osa lapsista ja nuorista ei ota vakavasti tätä 
asiaa, vaan ajatus kokeilusta voi tuntua 
hauskalta. 

Suomessa ihmiset juovat paljon alkoholia 
ja polttavat tupakkaa, sen näkee kadulla. 
Ihan liikaa, mikä on todella huono asia. Jos 
et polta etkä juo, niin se on paljon parempi. 
Raittiutta olisi hyvä mainostaa ja kertoa, 
miten voisi olla ilman. Tai mitä pahaa päih-
teet aiheuttavat. Olen huolissani, kun näen 
nuoria alkoholin käyttäjiä. Se on surullista. 
Millaista heidän elämänsä on?

Muslimeilta päihteet on kielletty. Jos jolla-
kulla on alkoholiongelma, niin puhuminen 
ja neuvominen on aina hyvä asia. Muistu-
tamme myös, mitä Koraanissa lukee. 

Mohamed Omar
kahdeksan alaikäistä lasta, Vantaa
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34Katso ånni-videot  
Youtubesta.

on ollut nopeaa. Perheistä neljä 
prosenttia on täysin vieraskielisiä. 
Selvitykset ja arkitieto osoittavat, 
että kantaväestölle kehitetyt päih-
dekasvatusmallit eivät puhuttele 
toivotulla tavalla eri kulttuuri- ja 
kokemustaustoista tulevia henki-
löitä. Kulttuurisensitiivistä viiteke-
hystä tarvitaan oikeiden viestien ja 
kanavien löytämiseksi sekä yhden-
vertaisuuden varmistamiseksi. 

3. Esimerkiksi somali lapsille 
ei kannata kertoa päih

teistä, koska muslimit eivät juo 
alkoholia. 
Somalikulttuurissa alkoholi on 
haram eli sen käyttö on kiellet-
tyä. Suomessa alkoholia kuitenkin 
käytetään runsaasti. Varsinkin vasta 
maahan saapuneista tilanne voi 
tuntua hämmentävältä, kun oma 
uskonto ja kulttuuritausta voivat 
olla voimakkaassa ristiriidassa suo-
malaisen päihdekulttuurin kanssa. 
Kulttuurisensitiivisiä ehkäisevän 
päihdetyön malleja tulee kehittää 
sekä aikuisille että lapsille. Uskonto 
on hyvä suojatekijä, mutta pelk-

kä kieltäminen ei riitä. Tarvitaan 
avointa keskustelua päihteiden 
käytön syistä ja seurauksista. 

4. Kaikki somalimiehet 
pureskelevat khatia.

Khat-pensaan osia on pureskeltu 
somalikulttuurissa perinteisesti 
silloin, kun miehet ovat kokoon-
tuneet vaihtamaan kuulumisia. 
Maahanmuuttajat toivat tavan 
mukanaan Suomeen, mutta kaikki 
somalimiehet eivät ole khatin 
käyttäjiä. Khatin salakuljetus 
Suomeen vähentyi merkittävästi 
sen jälkeen, kun myös Britannia 
luokitteli khatin huumeeksi vuonna 
2014. Saatavuuden heikentyminen 
on vähentänyt khatin käyttöä, ja 
erityisesti toisen polven maahan-
muuttajien kynnys aloittaa khatin 
käyttö on noussut. 

4 myyttiä 

Päihdekasvatukseen ja 
monikulttuurisuuteen 
liittyy monia myyttejä. 
Murramme nyt neljä niistä.

1. Pienille lapsille ei kan
nata kertoa päihteistä, 

kuten tupakasta, alkoholista ja 
huumeista, tai niiden haitoista, 
koska he eivät vielä ymmärrä 
niistä mitään.
Halusimmepa tai emme, niin jo 
pienetkin lapset pohtivat päihtei-
siin liittyviä kysymyksiä. Vaikkei 
kotona juuri päihteitä käytettäi-
sikään, lapset törmäävät niiden 
käyttöön päivittäin sekä kadulla 
että mediassa. Aikuisen pitää 
tukea lasta ja etsiä ikätasoon 
sopivia vastauksia lapsen mieltä 
askarrut taviin kysymyksiin. Vai-
keista asiois ta puhuminen vaatii 
kasvattajalta rohkeutta ja avoi-
muutta, mutta päihdekeskusteluja 
ei kannata lykätä teinivuosiin. 

2. Kouluissa nuorille ja lap
sille voi tarjota perinteis

tä, hyväksi havaittua päihde
kasvatusta. Suurin osa heistä 
on kuitenkin kantasuomalaisia.
Suomen muuttuminen yhtenäis-
kulttuurista monikulttuuriseen 
ja moniarvoiseen yhteiskuntaan 

päihdekasvatuksesta
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Päihdetyö ylittää kieli- ja kulttuurirajat 

kolumni
MARKO KAILASMAA

Suomalainen raittiustyö on 
runsaan 160 vuoden his-
toriansa aikana yhdistä-

nyt eritaustaisia ihmisiä. Jo rait-
tiusliikkeen syntyessä 1840- ja 
1850-luvuilla oli osattava tarkasti 
kieli- ja kulttuurisensitiivinen 
toimintatapa, kun liike yhdisti 
suomen- ja ruotsinkielisiä. Monet 
suomalaismieliset toimijat, kuten 
Snellman ja Lönnrot, löysivät 
aatteellisen kotinsa juuri raittius-
liikkeestä. Suomenkielellä ei saanut 
kokoontua poliittisesti, mutta rait-
tiustyössä sai. 

Tämä herkkyys kuulla ihmisiä 
erilaisten elämäntilanteiden ja haas-
teiden keskellä on aina ollut läsnä 
Raittiuden Ystävien toiminnassa. 
Eikä kieltolainkaan järjestöllemme 
langettama varjo ollut onneksi 
kovin pitkä.

Yhteistyö ruotsinkielisen sisar-
järjestömme Nykterhetsförbundet 
Hälsa och Trafik rf:n kanssa on aina 
ollut poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumattomalle järjestöllemme 
tärkeää. On puhuttelevaa, kun eri 
taustoista tulevat ja erilaisten elä-
mänvaiheiden keskellä elävät kan-
salaiset ovat löytäneet raittiustyöstä 
levähdys- ja toimintapaikan, jossa 
ei ole kyselty menneistä, vaan 
rohkaistu valoisampaan tule-
vaisuuteen. Raittius on ollut 
yhdistävä ja yhteinen asia, yli 
kieli- ja kulttuurirajojen.

Suomalaisen yhteiskunnan 
kehittyminen yhä monikulttuuri-
semmaksi on nähty järjestössämme 
rikkautena, jota tulisi hyödyntää 
entistä laajemmin ja eri toimijoiden 
parissa. 

Maahanmuuttajat tuovat 
meille paitsi elämänviisautta myös 
uusia näkökulmia omaan yhteis-
kuntaamme, sen kipupisteisiin ja 
mahdollisuuksiin. Kuuntelemalla ja 
oppimalla heiltä saamme uutta roh-
keutta myös arvojemme uudelleen 
löytämiseen. Kaikessa aatteellisessa 
toiminnassa on antoisaa muistaa, 
etteivät arvojen vastakohta ole 
toiset arvot, vaan arvottomuus, 
joka kuluttaa meitä eri tavoin arjen 
paineissa.

Raittiuden oivalluksen jakami-
nen esimerkiksi islaminuskoisten 
kanssa on ollut Raittiuden Ystäville 
erityisen ilahduttavaa. Muslimeja 
on myös paikallisyhdistystemme 
jäseninä. Raittiit ravintola illat ja 
alkoholittomat tempaukset ovat 
osaltaan yhdistäneet meidät, jotka 
nautimme maukkaasta ruoka-
kulttuurista ja tasapainoisesta 
illanvietosta. 86 vuotta toiminut 
Raittiuden Ystävien Urheiluliitto 
on taas koonnut päihteettömästä 
urheilukulttuurista intoutuneet 
yhteen.

ånni-hanketta on tehty useiden 
eri toimijoiden yhteistyönä, mikä 
on lisännyt merkittävästi vaikutus- 
ja yhteistyömahdollisuuksiamme 
kulttuurisensitiivisyyden kentällä. 
Olemme oppineet muilta toimijoilta 
uusia yhteiskunnallisen vaikutta-
misen tapoja sekä saaneet tavata 
upeita maahanmuuttajia ja rikastu-
neet heidän näkemyksistään.

Liittymäkohtia kaikkien 
maamme asukkaiden kesken on 
monia, raittius kun ei vie kenel-
täkään mitään pois, vaan antaa, 
rakentaa ja ravitsee parhaalla 
mahdollisella tavalla – kulttuuri- tai 
kielieroista välittämättä.

Marko Kailasmaa 
Raittiuden Ystävät ry 
toiminnanjohtaja, 
ånni-ohjausryhmän jäsen
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KESKUSTELUA PÄIHTEISTÄLASTEN EHDOILLA


