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Rauhanverkoston hankkeessa 
rakennettiin luottamusta viranomaisiin
TÄMÄ raportti koskee Naiset ja 
tytöt luottamusta rakentamassa 
-hankkeen toimintaa vuonna 2018. 
Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä 
toimivan Uskonnollisten ja perin-
teisten toimijoiden rauhanverkoston 
toteuttaman hankkeen tavoitteena 
oli rakentaa luottamusta hanka-
lassa elämäntilanteessa olevien 
perheiden ja viranomaisten välille 
sekä tukea nuorten ja vanhempien 
keskusteluyhteyttä. Luottamuksen 
rakentamisella on myös merkittävä 
rooli syrjäytymisen ja radikalisoi-
tumisen ennaltaehkäisemässä. 

Hankkeen toteuttamisen on mah-
dollistanut Kide-säätiön osoittama 
rahoitus. Kirkon Ulkomaanapu ja 
Kide-säätiö ovat tehneet vuodesta 
2017 lähtien yhteistyötä väkivaltai-
sen radikalisaation ennaltaehkäise-
miseksi sekä nuorten ja naisten 
osallisuuden lisäämiseksi tässä 
työssä. 

HANKKEEN toteutuksessa Kide-sää-
tiön ja Rauhanverkoston yhteisellä 
asiantuntijoista koostuvalla ohjaus-
ryhmällä on ollut tärkeä rooli hank-
keen suuntaviivojen luomisessa.

Kide-säätiö:

  hallituksen pj. Paavo Voutilainen 

ss  (ohjausryhmän pj.)

  hallituksen jäsen Risto Räikkönen

  toimitusjohtaja Tarja Arkio                         

  asiantuntija Andreas Antoniou

    hallintojohtaja Marianne Winter          ss 

(ohjausryhmän sihteeri)

Kirkon Ulkomaanapu:

  toiminnanjohtaja Jouni Hemberg

  ohjelmakoordinaattori Milla Perukangas

  projektikoordinaattori Habiba Ali

  Rauhanverkoston sihteeristön  

    päällikkö Mahdi Abdile

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET
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omaisia, kuten mielenterveys- ja 
perhetyön ammattilaiset, jotta eri 
viranomaisten tarjoamat palvelut 
tulisivat laajemmin tutuksi.
 
YHTENÄ toimintamallina vuonna 2017 
kokeiltiin viranomaisten ja naisten 
luottamuksen rakentamista yhteisen 
tekemisen, kuten kokkauskurssien, 
kautta. Vuonna 2018 kokkausillat 
otettiin työhön mukaan luottamuk-
sen rakentamisen välineeksi. 

Teemakeskusteluista
kokkausiltoihin
Hankkeen aluksi järjestettiin tyttöjen 
ryhmälle kaksi omaa teemakes-
kusteluiltaa. Luottamuksen vahvis-
tuessa ja osallistujien sitoutuessa 

Hanke pohjautuu 
vuoden 2017 pilottiin
Hankkeessa hyödynnetään Kide-
säätiön ja Rauhanverkoston maalis-
kuussa 2017 alkaneen pilotti vaiheen 
tuloksia ja kokemuksia. Ensimmäi-
sessä vaiheessa naisten tarpeita 
kartoitettiin haastatteluin, ja lisäksi 
pilotoitiin erilaisia toimintamalleja.

VUODEN 2017 vuoden pilotissa 
tunnistettiin selkeä tarve kehittää 
toimintaa vastaamaan naisten ja 
tyttöjen tarpeeseen tietää enem-
män viranomaisista ja olemassa 
olevista palveluista. Ensimmäisessä 
vaiheessa todettiin, että naisten 
ja tyttöjen viranomaisia koskeva 
yleistieto oli vaihtelevaa ja osittain 
heikkoa. Vuonna 2018 toimintaan 
osallistui useampien eri alojen viran-

Uudenmaan Mart-
tojen kotitalouden 
asiantuntija Olga 
Aula (vas.) avustaa 
piirakan leivonnassa. 
Hankkeeseen osallis-
tuneet tytöt ja naiset 
toivoivat pysyvänsä 
nimettöminä.
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toimintaan naisten ja tyttöjen ryh-
miä tuotiin yhteen kokkausilloissa. 
Tyttöjen ja naisten yhteen tuominen 
edistää sukupolvien välistä kes-
kustelua ja luottamusta. Tämä on 
tärkeää siksi, että vanhempien ja 
nuorten yhteisen keskustelutilan 
puuttuminen estää hankaliksi koet-
tujen asioiden jakamisen.

PITKÄAIKAISTEN ja kestävien tulosten 
takaamiseksi oli olennaista kehittää 
projektia pidemmälle 2018 vuoden 
aikana, ja verkottaa naisryhmiä 
tiiviimmin myös olemassa oleviin, 
muiden järjestöjen tarjoamiin toimin-
toihin ja palveluihin. Tätä edistettiin 
hankkeessa tekemällä yhteistyötä R3 
Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n, 

Espoon Maahanmuuttajien perhe ja 
nuorten yhdistys ry:n sekä Nicehearts 
ry:n Naapuriäiti-hankkeen kanssa. 

HANKKEEN tavoitteena oli tarjota 
osallistujille matalan kynnyksen 
mahdollisuus saada kokemusta 
viranomaisten kanssa toimimisesta. 
Hankkeen aikana pohdittiin tapoja, 
joilla naiset voisivat jatkaa dialogia 
viranomaisten kanssa ja järjestää 
toimintaa omissa lähiyhteisöissään.

TYTTÖJEN JA NAISTEN 
YHTEEN TUOMINEN EDISTÄÄ 
SUKUPOLVIEN VÄLISTÄ 
KESKUSTELUA JA LUOTTAMUSTA.

Kokkausiltojen ren-
nossa ilmapiirissä 
naisten oli helppo 
kohdata viranomaisia 
sekä vaihtaa ajatuk-
sia ja oppia yhdessä. 
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Rauhanverkoston kokemus sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti on 
osoittanut, että naisilla ja perheillä 
on keskeinen rooli väkivaltaista 
radikalisaatiota ennaltaehkäisevässä 
työssä, mutta heidän osallisuut-
taan ja asiantuntemustaan työn 
eteenpäin viemisessä tunnetaan ja 
hyödynnetään vähän. Naisten roolia 
ja osallisuutta voisi lisätä esimerkiksi 
vahvistamalla linkkiä ja luottamusta 
vastuuviranomaisiin sekä lisäämällä 
tietoa viranomaistoiminnasta. Naiset 
ja tytöt luottamusta rakentamassa 
-hankkeessa naisten ja tyttöjen osaa-
minen tuodaan ennaltaehkäisevän 
työn keskiöön. 

VÄKIVALTAINEN ekstremismi ja radi-
kalisaatio koskettavat vaikutuksiltaan 
suomalaista yhteiskuntaa kokonai-
suutena ja kaikkia tarvitaan ilmiön 

ehkäisemisessä. Suomen vahvuutena 
kansainvälisesti verrattain on pe-
rinteisesti tiivis yhteistyö kansa-
laisyhteiskunnan ja yksilökohtaista 
tukea haastaviin elämän tilanteisiin. 

Kuitenkaan palvelut ja tieto niistä, ei 
kohtaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä 
samalla tavalla. Avun ja tuen hake-
minen edellyttää paitsi tietoa siitä, 
mistä niitä saa, myös luottamusta 
siihen, että apua tarvitseva kohda-
taan ja apua saadaan.

Lisää luottamusta 
viranomaisiin
Erityisesti maahanmuuttajataus-
taisilla naisilla yhteiskunnallinen 
osaaminen jää heikoksi silloin, kun 
suomen kielen taito tai kosketus 
yhteiskuntaan työelämän tai har-
rastustoiminnan kautta on vähäistä. 
Näiden haasteiden ratkaisemiseksi 
tarvitaan yhteistyötä naisten ja vi-
ranomaisten kanssa, jotta palveluista 
viestimistä voidaan kehittää tavoilla, 
jotka tukevat oikean ja oikea-aikaisen 
tiedon saamista sekä luottamusta 
tukea tarjoavien tahojen toimintaan.

SAMAAN aikaan Rauhanverkoston 
työ Suomessa ja kansainvälisesti on 
osoittanut, että ennaltaehkäisyssä 
perheillä on suuri rooli, sillä he ovat 
nuorten ja lasten arjessa usein ensim-
mäisiä, jotka huomaavat muutoksen 
tai avun tarpeen nuoren elämässä. 
Naiset ja tytöt luottamusta rakenta-
massa -hankkeen tavoitteena on vah-
vistaa yhdenvertaista palveluohjausta 
ja saada ennaltaehkäisevän työn 
tueksi maahanmuuttajataustaisten 
naisten osaamista.

NAISTEN ASIANTUNTEMUSTA 
RADIKALISAATION 
ENNALTAEHKÄISEMISESSÄ 
TUNNETAAN JA HYÖDYNNETÄÄN 
VÄHÄN.

Miksi naiset  
ja tytöt?
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18 ruoanlaittokurssikertaa 
viranomaisten kanssa
Ruoanlaittokurssien tavoitteena 
oli rakentaa ja vahvistaa konkreet-
tisella tavalla naisten ja tyttöjen 
luottamusta viranomaisiin yhteisen 
tekemisen kautta. Kursseilla naiset ja 
viranomaiset oppivat uusia reseptejä 
ja kotitalousvinkkejä sekä laittoivat 
ruokaa yhdessä. Yhdessä tekemisen 
ja oppimisen lomassa naiset ja viran-
omaiset pystyivät vapaamuotoisesti 
vaihtamaan ajatuksia ja  saamaan 
tietoa matalalla kynnyksellä.

KOKKAUSKURSSEILLA käsiteltiin 
viranomaisten ja asiantuntijoiden 
kanssa esimerkiksi seuraavia 
teemoja: työllistyminen, poliisin 
toiminta, koulumaailma, vapaa-aika 
ja sosiaalipalvelut. Kurssikerroilla 
kävi keskimäärin 5–8 naista. Kurssit 
toteutettiin yhteistyössä Uuden-
maan Marttojen kanssa.

Tuki naisten ryhmien toiminnalle
Hankkeessa tarjottiin tukea nais-
ten esille nostamiin tarpeisiin. Nai-
set kaipasivat parempaa ohjausta 
oikeisiin palveluihin ja tiloja omalle 
toiminnalleen. Tähän vastattiin tar-
joamalla kokkauskurssien yhteydes-
sä naisille tietoa siitä, kuinka heidän 
on mahdollista saada käyttöönsä ti-
loja esimerkiksi lähikirjastoista yh-
teisiä kokoontumisia varten, ja oh-
jaamalla heitä oikeisiin palveluihin.

LÄHES kaikki saatavilla olevat 
palvelut, niiden löytäminen ja vara-
usjärjestelmät edellyttävät kuitenkin 
tietotaitoa sähköisestä asioinnista 
ja ATK-lukutaitoa, joka monella 
naisella on heikko. Tämän vuoksi 
saatavilla olevia tiloja ja palveluja ei 
käytännössä pystytä hyödyntämään. 
Yhtenä jatkosuosituksena on, että 
toimintaa tulisi kehittää jatkossa 
siten, että käytännön taitoja käyttää 
palveluja tuetaan.

 
Työkiihdyttämö ja yksilöllistä 
ohjausta työllistymiseen
Hanke järjesti yhteistyössä Kide- 
säätiön ja Baronan työkykypalve-
luiden kanssa työkiihdyttämön 8. 
toukokuuta 2018. Työkiihdyttämöön 
kutsuttiin hankkeen aktiivisten osal-
listujien lisäksi myös työnhakijoita 
Naiset ja tytöt luottamusta rakenta-
massa -hankkeen piiristä. 

TYÖKIIHDYTTÄMÖN tavoite oli paran-
taa työnhakutaitoja ja tukea työnha-

Mitä tehtiin?

KURSSEILLA NAISET JA 
VIRANOMAISET OPPIVAT 
UUSIA RESEPTEJÄ JA 
KOTITALOUSVINKKEJÄ  
SEKÄ LAITTOIVAT RUOKAA 
YHDESSÄ.
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kua. Päivän aikana osallistujat loivat 
tai kehittivät CV:tä ja osallistuivat 
harjoitushaastatteluihin. Lisäksi 
varsinaisen työkiihdyttämön jälkeen 
Barona tarjosi osallistujille yksilöllistä 
ohjausta.

TAPAAMISISSA selvitettiin opinto-
jen tilanne, tarjolla olevia hakijan 
kiinnostusta vastaavia työpaikkoja 
sekä mahdollisuuksia työllistymisen 
tukeen, kuten työkokeiluun ja palk-
katukeen. Lisäksi etsittiin avoinna 
olevia työpaikkoja sekä opintoihin 
liittyviä työharjoittelupaikkoja. 

3 keskusteluiltaa  
naisille ja tytöille
Hankkeen piirissä järjestettiin kolme 
keskusteluiltaa naisille ja tytöille. 

Iltojen tavoitteena oli luoda tytöille 
ja naisille turvallinen tila, jossa he 
voisivat keskustella vapaasti ja 
turvallisesti sekä nostaa esille heille 
tärkeistä asioita. Tytöt ja naiset saivat 
myös itse määritellä tilaisuuksien 
teemat. Keskusteluilloissa esiin-
nousseiden kiinnostuksen kohteiden 
perusteella pyrittiin valitsemaan 
avainviranomaiset kokkausiltoihin.

ENSIMMÄINEN keskustelutilaisuus 
järjestettiin huhtikuussa Espoossa 
Maahanmuuttajien perhe ja nuorten 
yhdistys ry:n Monikulttuuristen 
tyttöjen tilassa. Iltaan osallistui 
joukko 16–19-vuotiaita tyttöjä. Te-
maattisesti tyttöjen keskustelussa 
nousivat esille erityisesti identiteet-
tikysymykset sekä kuuluvuuden 
ja turvallisuuden tunne. Kaikki 

Sirpa Koskela Poliisin 
ennaltaehkäisevästä 
yksiköstä esittelee 
kokkauskurssin ai-
kaansaannoksia. 
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teemailtaan osallistuneet tytöt 
olivat toisen sukupolven maahan-
muuttajia. Keskustelussa nousi esiin 
ulkopuolisuuden ja vierauden tun-
teet siitä, kuka nähdään suomalai-
sena. Yksi tytöistä sanoikin: ”En ole 
koskaan nähnyt vanhempieni synty-
mämaata, ja silti monet luokittelevat 
minut maahanmuuttajaksi.” Tytöt 
kokivat Suomessa turvattomuuden 
tunnetta taustansa takia siitä huoli-
matta, että Suomi on yleisellä tasolla 
turvallinen maa.

TOINEN keskustelutilaisuus järjestet-
tiin toukokuussa Uudenmaan Martat 
ry:n tiloissa yhteisen ruuanlaiton 
yhteydessä. Illan aikana käytiin dia-
logia erityisesti ramadaniin liittyvistä 
käytännöistä ja merkityksistä sen 
harjoittajille. 

KOLMAS keskustelutilaisuus järjes-
tettiin joulukuussa tytöille ja naisille 
Vantaan Myyrmäessä R3 Maahan-
muuttajanuorten tuki ry:n tiloissa. 
Tilaisuudessa nousivat erityisesti 
esille mielenterveys- ja perhetyön 
palvelut maahanmuuttajille, seksu-
aalinen väkivalta sekä oma kulttuuri 
ja sopeutuminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Keskusteluissa poh-
dittiin maahanmuuttajien vähäistä 
tietoa olemassa olevista mielen-
terveys-ja perhetyön palveluista, 
ongelmista seksuaalisen väkivallan 
taustalla ja sen seurauksista sekä 
siitä, kuinka tärkeää maahanmuutta-

jien on sopeutua suomalaiseen  
yhteiskuntaan, kunnioittaa sen 
lakeja ja tapoja omaa kulttuuriaan 
kuitenkaan unohtamatta. 

MYYRMÄEN tilaisuus järjestettiin 
joulukuussa 2018, jolloin Oulussa 
esille tulleet alaikäisiin kohdistu-
neet seksuaalirikosepäilyt tulivat 
julkisuuteen. Osallistujia mietitytti 
Oulun tapahtumat, ja illan aikana 
he pohtivat, millaisia vaikutuksia 
tapahtuneella voi olla heidän omaan 
lähiyhteisöönsä. Keskustelutilan 
luominen tilanteissa, joissa järkyttä-
vät tapahtumat vaikuttavat turvalli-
suudentunteeseen, on tärkeä keino 
purkaa tilannetta.

KESKUSTELUILTOJEN tuloksena 
saatiin tietoa nuorten itsensä koke-
mista ja tärkeäksi määrittelemistä 
teemoista ja haasteista. Tämä 
tarjoaa tärkeää tietoa järjestöille 
ja viranomaisille niistä teemoista, 
joiden ympärille viranomaisten tulisi 
myös nuorten kanssa käytävää 
keskustelua ja toimintaa keskittää 
vastaisuudessa.

”EN OLE KOSKAAN NÄHNYT 
VANHEMPIENI SYNTYMÄMAATA, 
JA SILTI MONET LUOKITTELEVAT 
MINUT MAAHANMUUTTAJAKSI.”
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Kirkon Ulkomaanapu on tukenut 
Suomessa viranomaisten, yhteisöjen 
ja järjestöjen välistä yhteistyötä 
väkivaltaisen radikalisaation ja 
eksremismin ennaltaehkäisemiseksi
vuodesta 2014. Kirkon Ulkomaanapu
ja sen yhteydessä toimiva Uskon-

nollisten ja perinteisten toimijoiden 
rauhanverkosto työskentelevät  
eri puolella maailmaa siellä, missä 
ääriliikkeet ja väkivalta ovat läsnä 
paikallisten yhteisöjen arjessa.

SEKÄ Kirkon Ulkomaanapu että 
Rauhanverkosto tukevat paikallisia 
yhteisöjä, vastuuviranomaisia ja 
kansainvälisen yhteisön jäseniä 
kehittämään ennaltaehkäisevää ja 
tietopohjaista toimintaa ääriliikkei-
siin liittymisen ja väkivallan ennalta-
ehkäisemiseksi. Osana tätä työtä 
Ulkomaanapu ja Rauhanverkosto ovat 
tehneet myös tutkimusta ääriliikkei-
den rekrytoinnista ja niihin liittymi-
seen johtavista syistä. 

VÄKIVALTAINEN radikalisaatio ja 
ekstremismi ovat kaikissa yhteis-
kunnissa vakava uhka yhteiskun-
tarauhalle, ja siksi Ulkomaanapu 
ja rauhanverkosto haluavat tuoda 
kansainvälisen työn ja kokemuk-
sen kautta kertyneen osaamisen 
käyttöön Suomessa.  Naiset ja 
tytöt luottamusta rakentamassa 
-hankkeessa Ulkomaanapu ja 
rauhanverkosto pystyivät hyödyn-
tämään osaamistaan naisten roolin 
vahvistamiseen rauhantyössä.

Rauhanverkostolla ja Kirkon Ulkomaan- 
avulla pitkä kokemus väkivaltaisen 
radikaalisaation ehkäisemisestä

KIRKON ULKOMAANAPU JA  
SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVA
RAUHANVERKOSTO
TYÖSKENTELEVÄT ERI  
PUOLELLA MAAILMAA  
SIELLÄ, MISSÄ ÄÄRILIIKKEET  
JA VÄKIVALTA  OVAT  
LÄSNÄ ARJESSA.
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Kide-säätiö on vuonna 2016 perus-
tettu riippumaton ihmisoikeussäätiö, 
jonka asiakkaita ovat hauraassa 

yhteiskunnallisessa asemassa olevat 
ihmiset ja ryhmät. Sen missio on 
vahvistaa ihmisarvoisen elämän 
edellytyksiä ja ihmisten osallisuutta 

sekä edistää sosiaalieettistä  
vastuuta yhteiskunnassa. 

KIDE-SÄÄTIÖ auttaa ihmisiä tilan-
teissa, joissa julkinen tai yksityinen 
palvelu ei ole heitä tavoittanut. Se 
toteuttaa yhteistyökumppaneidensa 
kanssa hankkeita, jotka liittyvät 
esimerkiksi asunnon, työ-, koulu-
tus- tai harrastusmahdollisuuksien 
tarjoamiseen, palveluiden kehittä-
miseen, tutkimukseen ja teknisiin 
ratkaisuihin. Säätiö osallistuu myös 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
sekä jakaa avustuksia ja apurahoja.

Kide-säätiö tukee hauraassa 
yhteiskunnallisessa asemassa olevia

KIDE-SÄÄTIÖ AUTTAA IHMISIÄ, 
JOTKA OVAT JÄÄNEET JULKISTEN 
TAI YKSITYISTEN PALVELUIDEN 
ULKOPUOLELLE.

Erityisesti kokkau-
siltojen yhteiset 
ruokailuhetket loivat 
mahdollisuuden avoi-
meen keskusteluun 
yhteisen pöydän 
ääressä. Vasemmalla 
Rauhanverkoston 
projektityöntekijä 
Maiju Lepomäki.
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Kohtaamiset kauhat kädessä  
tai vain omien kesken
Sekä tytöt ja naiset että viranomai-
set mielsivät matalan kynnyksen 
toiminnan ja viranomaisiin tu-
tustumisen yhteisen tekemisen 
kautta erittäin tarpeelliseksi. Naiset 
ja tytöt kokivat kokkauskurssit ja 
keskustelutilaisuudet turvallisiksi 
tilaisuuksiksi, joissa he voivat olla 
paikalla omana itsenään ja keskus-
tella vapaasti heille yhteisistä sekä 
myös hankalaksi koetuista asioista. 
Ne kaikista merkityksellisimmät 
keskustelut usein myös leviävät tyt-
töjen ja naisten omissa verkostoissa 
hankkeen toiminnan ulkopuolella. 

MAAHANMUUTTAJIEN luottamus 
yhteiskunnan rakenteita kohtaan 
on tärkeätä kotoutumisen, yksilölli-
sen hyvinvoinnin ja koko yhteiskun-
nan toimivuuden kannalta. Suo-
meen saapuvilla maahanmuuttajilla, 
erityisesti pakolaisilla, voi kuitenkin 
olla takanaan hankalia ja traumaat-
tisia viranomaiskokemuksia. 

LUOTTAMUKSEN rakentuminen viran-
omaisiin ei tämän takia välttämättä 
tapahdu hetkessä tai itsestään, 
vaan se edellyttää, että naiset ja 
tytöt pääsevät aidosti kohtaamaan 
viranomaisia. Auktoriteetteinä näh-
tyjen viranomaisten kohtaaminen 
rennosti kauhat kädessä edesauttoi 
naisten  

ja tyttöjen luottamuksen rakenta-
mista viranomaisiin. 

Tieto välittyy parhaiten  
vastaanottavaisessa ilmapiirissä
Viranomaisten toiminnan tuntemus 
ja tieto omista oikeuksista ja saa-
tavilla olevista palveluista lisäävät 
osallisuutta ja madaltavat kynnystä 
olla ongelmatilanteissa yhteydessä 
oikeisiin tahoihin tuen saamiseksi. 
Kokkauskurssien osallistujat kokivat, 
että uudenlaisella tekemisellä ja 

melko pienellä osallistujamäärällä 
oli vaikutusta välittömän ja läm-
minhenkisen ilmapiirin luomisessa. 
Tämä puolestaan mahdollisti sen, 
että viranomaiset saivat ainutkertai-
sen mahdollisuuden kertoa omista 
palveluistaan nuorten syrjäytymisen 
ja väkivaltaisen radikalisaation 
ennaltaehkäisyssä sekä yleisemmin 
ilmiöiden esiintyvyydestä Suomessa.

TAHTOTILA ja tarve luottamuksen ra-
kentamiseen naisten ja tyttöjen sekä 
viranomaisten välillä oli myös hyvin 
vahva. Kokkauskursseilla käyvät 
naiset toivat usein esille, että heistä 

Hankkeen vahvuudet

”OPIN SYKSYN AIKANA, ETTÄ 
SIRPA ON VAIN SIRPA, IHAN 
KUIN KUKA MUU MEISTÄ EIKÄ 
PELKÄSTÄÄN POLIISI.”
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oli hienoa oppia kurssin aikana tun-
temaan viranomaisia ja ymmärtää, 
että hekin ovat ihan tavallisia ihmisiä. 
Yksi kokkauskurssilla käynyt nainen 
totesikin: ”Opin syksyn aikana, että 
Sirpa on vain Sirpa, ihan kuin kuka 
muu meistä eikä pelkästään poliisi.”

Varhainen puuttuminen 
edellyttää aktiivista yhteistyötä
Myös viranomaisten mielestä 
kokkauskurssit antoivat mahdolli-
suuden tavata naisia molemmille 
mielekkäässä ympäristössä. Yhtey-
den luominen naisiin mahdollistaa 

luottamuksen rakentamista heihin 
ja tätä kautta laajemmin maahan-
muuttajayhteisöihin.  ”On kiva tavata 
ihmisiä näin rennoissa merkeissä, 
kun usein tapaamme ihmisiä vain 
ikävissä asioissa, rikoksen sattuessa”, 
kommentoi naispoliisi Helsingin 
poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan 
yksiköstä. 

POLIISIN ennaltaehkäisevän toi-
minnan yksikkö pyrkii puuttumaan 
turvallisuutta vaarantaviin ilmiöihin 
ja rikolliseen oirehdintaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa, eli jo 
ennen kuin turvallisuusongelma vaa-
rantaa kaupunkilaisten turvallisuutta 
tai sen tunnetta tai johtaa rikoksen 
tekijän syrjäytymiseen ja sitä kautta 
rikolliseen elämäntapaan. 

YKSIKKÖ on todennut, että varhainen 
puuttuminen edellyttääkin aktii-
vista ja tavoitteellista yhteistyötä 

”ON KIVA TAVATA IHMISIÄ NÄIN 
RENNOISSA MERKEISSÄ, KUN 
USEIN TAPAAMME IHMISIÄ VAIN 
IKÄVISSÄ ASIOISSA, RIKOKSEN 
SATTUESSA”

Tyttöjen omat keskus-
telutilaisuudet olivat 
tärkeitä luottamuksen 
ja keskusteluyhteyden 
avaamisessa niin viran-
omaisten kuin van-
hemman sukupolven 
kanssa. Tyttöjen kans-
sa kuvassa Suvi Laakso 
Rauhanverkostosta ja 
Olga Aula Uudenmaan 
Martoista.
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yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kokkauskurssitoiminta sopikin hyvin 
Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän 
toiminnan tavoitteisiin.   

Vertaistuki tärkeää  
yhteiskuntaan kiinnittymisessä
Maahanmuuttajanaisten kotoutu-
minen yhteiskuntaan edistää osal-
lisuutta. Naisilla on keskeinen rooli 
siinä, kuinka perheen hyvinvointia ja 
lasten osallisuutta voidaan vahvistaa 
kokonaisvaltaisemmin. Osallisuus 
yhteiskunnassa mahdollistaa sen, 

että myös heidän lapsensa myö-
hemmin seuraavat vanhempiensa 
esimerkkiä. Koska naisilla on mer-
kittävä rooli ja vastuu perheissään 
ja yhteisöissään, heillä on mah-
dollisuus myös toimia tehokkaasti 
nuorten syrjinnän ja radikalisaation 
ennaltaehkäisyssä. 

MONILLE maahanmuuttajanaisille 
sosiaaliset verkostot ja kiinnitys 
kodin ulkopuolelle voi olla kuiten-
kin vähäistä, ja heidän äänensä 
yhteiskunnassa ei pääse kuuluviin. 
Naisten ja tyttöjen kohtaamiset
ja vertaistuki ovatkin tärkeä väylä 
voimaantumiseen ja yksinäisyyden 
vähentämiseen. Naiset ja tytöt 
toivat kokkauskursseilla ja tapahtu-
missa usein esille kuinka tärkeäksi 
he kokivat toisistaan saaman 
vertaistuen ja mahdollisuuden 
avoimeen keskusteluun.

NAISTEN JA TYTTÖJEN
KOHTAAMISET JA VERTAISTUKI
OVATKIN TÄRKEÄ VÄYLÄ
VOIMAANTUMISEEN JA
YKSINÄISYYDEN
VÄHENTÄMISEEN.

  Matalan kynnyksen toiminta 
loi turvallisen ilmapiirin

  Vastaanottavaisessa 
ilmapiirissä viranomaisten ja 
saatavilla olevien palveluiden 
tuntemus lisääntyi

  Vahva tahtotila luottamuksen 
rakentamiseen naisten, tyttöjen 
ja poliisin välillä

  Kokkauskurssitoiminta edisti 
poliisille tarpeellista yhteistyötä 
tyttöihin ja naisiin

  Naisten ja tyttöjen 
kohtaamisissa saatiin ja 
annettiin tärkeäksi koettua 
vertaistukea

HANKKEEN VAHVUUDET LYHYESTI
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Monilla maahanmuuttajanaisilla, 
erityisesti perheellisillä, ei ole kodin 
ulkopuolella vahvoja sosiaalisia 
verkostoja tai luotettavia viran-
omaiskontakteja. Tämä vähentää 
luottamusta yhteiskuntaan, ja siten 
myös hyvinvointia ja osallisuuden 
kokemusta. 

HANKKEEN aikana naiset ja tytöt 
toivat esille, että tuntemus ja kon-
takti viranomaisiin oli vähäistä. Tämä 
näkyi esimerkiksi kokkauskursseilla 
niin, että naiset suhtautuivat aluksi 
varautuneesti viranomaisiin. Lisäksi 
naiset kysyivät usein viranomaisilta 

asioista, jotka eivät liittyneet viran-
omaisten työnkuvaan. Tämä viittaa 
siihen, ettei naisilla ollut kattavaa 
käsitystä siitä, mitä eri viranomais-
ten työhön Suomessa kuuluu.

VÄKIVALTAISEN radikalisoitumisen ja 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kan-
nalta on erittäin tärkeää, että maa-
hanmuuttajanaiset paitsi tietävät 
kehen viranomaiseen ottaa yhteyttä 
myös uskaltavat lähestyä heitä, 
kun perheen tai yhteisön jäsenestä 
herää huoli. Vastaavaa matalan 
kynnyksen toimintaa on Suomessa 
vielä hyvin vähän. Ilmiöiden ennal-
taehkäisemiseksi olisikin tärkeää 
lisätä toimintaa, joka mahdollistaisi 
matalan kynnyksen kohtaamiset 
maahanmuuttajanaisten ja -tyttö-
jen sekä viranomaisten välillä. 

Toiminnan laajentaminen  
useille paikkakunnille
Niin Helsingin kokkauskursseille 
kuin Espoon ja Vantaan keskuste-
lutilaisuuksiin osallistuneet naiset 
ja tytöt asuivat eri puolilla pääkau-
punkiseutua. Moni naisista toi esille, 
että mukaan olisi mahdollisesti 
tullut myös heidän ystäviään ja tut-
tujaan, jos toimintaa olisi järjestetty 
lähempänä heidän kotiaan.  

VOIDAAN siis olettaa, että tapah-
tumilla ja kokkauskursseilla olisi 
voitu tavoittaa vielä laajempi 
määrä hankkeen kohderyhmää, jos 
niitä olisi järjestetty useammalla 
paikkakunnalla ja asuinalueella. 
Toiminta-alueen laajentaminen 
useammalle paikkakunnalle ja 

HAASTEET JA SUOSITUKSET 
Lisää matalan kynnyksen kohtaamisia viranomaisten ja 
maahanmuuttajanaisten välille

NAISET KYSYIVÄT USEIN
VIRANOMAISILTA ASIOISTA, 
JOTKA EIVÄT LIITTYNEET 
VIRANOMAISTEN TYÖNKUVAAN.
TÄMÄ VIITTAA SIIHEN, ETTEI 
NAISILLA OLLUT KATTAVAA 
KÄSITYSTÄ SIITÄ, MITÄ
ERI VIRANOMAISTEN TYÖHÖN 
SUOMESSA KUULUU.
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asuinalueelle on näin ollen hyvin 
tärkeää.
 
Kokkauskursseista  
pitkäjänteistä toimintaa
Hankkeen kokkauskurssien viimei-
sillä tapaamiskerroilla naiset myös 
kyselivät toiminnan jatkumisesta 
tulevaisuudessa ja toivoivat toimin-
nan jatkuvan.  Kurssien mielekkyys 
ja tärkeys kertovat sen toimivuu-
desta. Pitkäjänteisempi toiminta 
edistäisi sen vaikuttavuutta ja 
antaisi mahdollisuuden myös toi-
minnan jatkokehitykseen. 

Ruokakursseilla 
valmistettiin naisten 
toiveesta sekä etio-
pialaisia ja somalia-
laisia ruokalajeja että 
suomalaisia juhla- ja 
perinneruokia. Hallo-
weenherkuksi valmis-
tuivat hauskat, pienet 
mandariinikurpitsat.

  Enemmän matalan 
kynnyksen toimintaa ja 
kohtaamisia ennalta- 
ehkäisevään työhön

  Toiminnan laajentaminen 
useammalle paikkakunnille

  Kokkauskursseista 
pitkäjänteistä toimintaa

SUOSITUKSET  
LYHYESTI:


