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MAAHANMUUTTAJAT SUOMALAISTA
YHTEISKUNTAA LUKEMASSA –
LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ETNOGRAFIAA PAPERIMAASSA
Anu Hirsiaho, Sari Pöyhönen & Johanna Saario
Jyväskylän yliopisto

This article discusses how immigrants who have recently arrived in Finland,
both adolescents and adults, make sense of texts and concepts dealing with
Finnish society in formal and semi-formal public spaces. It reports on three
ethnographic case studies involving a comprehensive school, an after-school
study group, and a local non-governmental organization meeting place for
women. In this article, we will analyse how public and semi-public spaces
take into account the individual needs of immigrants as learners of the Finnish
language and socio-political literacy.
Keywords: literacy practices, immigrants, learning spaces, concepts,
ethnography

1 JOHDANTO
”Suomi on paperimaa”. Tämän väitteen voi kuulla päivittäin kaikkialla, missä äskettäin maahan tulleet pyrkivät ottamaan selvää
yhteiskunnasta, jonka jäsenyydestä he käyvät neuvottelua. Paperimaahan asettuminen vaatii monelta maahanmuuttajalta sellaisia
lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, joihin hän ei ole lähtömaassaan
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tottunut (ks. Hare 2005). Olemme kolme tutkijaa, joita yhdistää
kiinnostus kysymykseen, kuinka maahanmuuttajat oppivat lukemaan suomalaista yhteiskuntaa, sen keskeisiä käsitteitä ja keskeisiä
tekstejä. Kirjoitamme etnograﬁaa kukin tahoillamme yhteiskunnallisen lukutaidon oppimisen tiloista. Tässä artikkelissa valotamme kolmea tilaa, jossa peruskoulunsa päättövaiheessa ja toisen
asteen koulutuksessa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä aikuiskoulutukseen hakeutuvat täysikäiset, ensimmäisen sukupolven äskettäin maahan tulleet aikuiset, lukevat suomalaista yhteiskuntaa.
Käymme kylässä peruskoulun yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin tunnilla, maahanmuuttajanuorille suunnatussa läksykerhossa
ja lähiön monikulttuurisessa olohuoneessa, joka palvelee aikuisia
maahanmuuttajanaisia. Tarkastelemme, kuinka julkiset ja puolijulkiset tilat ottavat huomioon eri kulttuureista, luokka- ja koulutustaustoista tulevien maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet suomen
kielen ja yhteiskunnallisen lukutaidon oppijoina. Tutkimuksemme
ovat osa laajempaa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa käynnistynyttä tutkimushanketta ”Muuttuvat
teksti- ja mediamaisemat. Oppilaat ja opettajat kielten ja tekstien
käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla”. (ks. tarkemmin Taalas, Tarnanen & Huhta tässä julkaisussa).
Keskeinen yhteinen käsitteemme on lukutaito (literacy).
Suomessa vielä huonosti tunnetun angloamerikkalaisen New Literacy Studies -lähestymistavan (esim. Street 2003) mukaan lukutaito on sosiaalinen käytänne, sitä, mitä ihmiset tekevät teksteillä
osallistuessaan merkityksen tuottamiseen. Lukutaidon lähikäsite
on tekstikäytänteet (literacy practices), joka viittaa lukemiseen
ja kirjoittamiseen sosiaalisina, aikaan ja paikkaan sidottuina tekoina. (Street 1984; Barton & Hamilton 1998; Barton, Hamilton
& Ivanič 2000; Sheridan, Street & Bloome 2000; Pitkänen-Huhta
2003.) Käytänne on jotain, josta on jo tullut pysyvämpi toimintamalli, sarja toistuvia tapahtumia. Tutkimme myös yksittäisiä lukutaitotapahtumia (literacy events), jotka voivat olla jotain niinkin
arkista kuin asumistukilomakkeen täyttäminen tai jotain suurempaa kuten kirjaston järjestämä kansainvälinen kulttuuri-ilta. Tar94

kastelemme rinnakkain lukutaitotapahtumia (Street 2000; Barton
1994; Barton & Hamilton 1998), jotka toistuvat eri konteksteissa:
yläasteen yhteiskuntaopin tunnilla, koulun jälkeen läksyjenlukupiirissä ja naisjärjestön tilassa. Puhumme myös tekstitaidoista
(literacy skills) silloin, kun yksilöiden lukemista ja kirjoittamista
tarkastellaan kognitiivisina erillistaitoina tai kun joku auktoriteetti (opettaja, ohjaaja, valtaväestön edustaja) arvioi ja vertailee yksilöiden lukemista ja kirjoittamista. Vaikka emme itse tutkijoina
tietoisesti arvioi tutkittavien taitoja millään standardoiduilla kriteereillä, emme voi paeta koulutus- ja opetuskulttuurimme normatiivisuutta; olemme sen tuotteita itse ja tottuneita punnitsemaan
omia ja toisten taitoja.
Kaikki käyttämämme käsitteet pyrkivät purkamaan ajatusta
kokonaisvaltaisesta luku- ja kirjoitustaidottomuudesta tai tekstitaitojen täydellisestä hallinnasta. Tarkastelemme lukemisen ja kirjoittamisen taitoja elinikäisen oppimisen näkökulmasta: taidot eivät ole staattisia, vaan niissä tapahtuu jatkuvaa muutosta ihmisen
elinkaaren aikana. Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat koskevat
koko aikuisväestöä; pyrkimys kohti yhteiskunnan täysjäsenyyttä
on haasteellista sekä valtaväestölle että maahanmuuttajille. Osallistuminen paikallisyhteisöjen ja laajemmin yhteiskunnan toimintaan edellyttää nykyisin hyvin monenlaisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja ja käytänteitä, jotka vaihtelevat tilanteen, yhteisön ja
median mukaan. (Gee 1990; Cope & Kalantzis 2000; MacCleod
2004; Bartlett 2005.)
Lähdemme liikkeelle tutusta luokkahuoneesta ja liikumme
kohti uusia monikulttuurisia oppimisen tiloja, muodollisesta kohti
epämuodollista. Väitämme, että koulu tai aikuisilla kurssikeskus,
on vain yksi mahdollinen yhteiskunnallisen integraation tila ja että
suuri osa uusien poliittisten ja yhteiskunnallisten käsitteiden, toimintatapojen ja prosessien oppimisesta tapahtuu muualla.
Maahanmuuttajien välillä on suuria koulutustaustaan, oppimismotivaatioon ja psyykkiseen ja fyysiseen jaksamiseen liittyviä
eroja yhtä lailla kuin valtaväestöllä; pelkkä kategoria ”maahanmuuttajat” kätkee nämä erot ja moninaisuuden. Maahanmuut95

tajaperheiden lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät haasteet
muuttuvat myös yhteiskunnallisiksi haasteiksi viimeistään siinä
vaiheessa, kun nuoret ovat siirtymässä peruskoulusta toisen asteen
koulutukseen. Räätälöityä koulutusneuvontaa, jossa Suomen koulutusjärjestelmää selvitetään oppilaan vanhemmalle selkokielellä,
on edelleen tarjolla kovin vähän, jos lainkaan.
Seuraavissa kolmessa tapaustutkimuksessa kohtaamme keskenään kovin erilaisia toisella kielellä oppijoita. ”Kyläilyjemme”
aikana olemme tulleet tietoisiksi tutkimuskirjoittamisen eettisistä
ongelmista, kun kyseessä on pienen maan pieni maahanmuuttajaväestö (vrt. Kuula 2006). Kirjoitamme enemmän tilanteista kuin
oppijoista itsestään henkilöinä ja olemme kiinnittäneet erityistä
huomiota sekä tutkittavien että tutkijan omaan haavoittuvuuteen
kentällä (Behar 1994; Couser 2003). Pyrimme kirjoittamaan niin,
että tutkittavat olisivat läsnä teksteissä ihmisinä, joilla on erityinen maahanmuuton historia, mutta he eivät kuitenkaan tulisi tunnistettaviksi yksilöinä. Toivomme, että esimerkkimme kertovat
suomalaisen maahanmuuttajatutkimuksen kirjoittamisen erityisistä haasteista (vrt. esim. Hautaniemi 2004; Tiilikainen 2003). Yhteinen metodologinen kysymyksemme onkin: millainen etnograﬁa
näissä tekstitaitojen oppimisen tiloissa on mahdollista?

2 KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ KÄSITTEITÄ – TOISELLA
KIELELLÄ OPPIJA YHTEISKUNTAOPIN
TEKSTITODELLISUUDESSA
(Johanna Saario)
Luokkahuone on perinteinen. Pulpetit on sijoitettu kolmeen parijonoon,
kaksi oppilasta istuu siis rinnatusten. Istumajärjestys on melko kiinteä tunnista toiseen. Luokan etuosassa on vihreä liitutaulu, sen edessä
opettajan pöytä. Etuosassa on myös piirtoheitin ja katosta vedettävä
valkokangas. Etunurkassa, melkein katonrajassa, on televisio, jota en
näe koskaan päällä. Luokan takaosassa on myös yksi tietokone. Sitäkään ei minun kenttäjaksojeni aikana käytetä. Seinillä on kuvia, julisteita ja karttoja.
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Edellinen katkelma kuvaa luokkahuonetta, jossa nauhoitin ja
havainnoin yhden 9. luokan yhteiskuntaopin tunteja lukuvuonna 2004–2005. Luokan paristakymmenestä oppilaasta kolme oli
maahanmuuttajataustaisia, joista kaksi oli käynyt koko peruskoulun Suomessa mutta yksi oli tullut Suomeen vasta ala- ja yläasteen
taitteessa. Hänen ”tutkimusnimensä” on Chan Mon ja hänellä on
päärooli tässä tapauskuvauksessa. Väitöstutkimuksessani selvitän,
miten yhteiskuntaopissa rakennetaan käsitteiden merkityksiä puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ja tekstitoimintojen kautta luokkahuoneen vuorovaikutuksessa ja oppikirjassa. Tarkastelen myös,
millaisia haasteita yhteiskuntaopin kielellinen ympäristö, erityisesti käsitteet, aiheuttavat toisella kielellä opiskeleville oppilaille.
Oppitunnin, josta tässä artikkelissa on lyhyt katkelma, pitää
sijaisopettaja. Hän on yksi koulun opettajista, mutta ei itse opeta
yhteiskuntaoppia. Toiminta ja tekstitapahtumat poikkeavat tällä
tunnilla tavanomaisesta: Yleensä yhteiskuntaopin tuntien toiminta
tässä luokassa perustuu pitkälti interaktiivis-autoritatiiviseen (ks.
Mortimer & Scott 2003) vuorovaikutukseen: opettajan ja oppilaiden välillä on vuorovaikutusta, mutta opettaja pääasiassa määrittää sen rajat ja päättää, mitkä merkitykset ovat oikeita. Suullinen
vuorovaikutus kietoutuu monin tavoin kirjoitettuihin teksteihin
(ks. Pitkänen-Huhta 2000, 2003), mutta oppikirja jää tunneilla
useimmiten sivurooliin. Tällä tunnilla kuitenkin oppikirja nousee keskeiseen rooliin, koska opettaja antaa oppilaille luettavaksi
Eduskunta-kappaleen ja tehtäväksi siihen liittyviä tehtäviä. Tunnin loppupuolella on tilanne, jossa Chan Mon pyytää opettajalta
apua. Seuraava katkelma kuvaa tätä lyhyttä Chan Monin ja opettajan välistä dialogia:
KATKELMA TUNNIN 260405 LOPULTA:
Chan Monilla on kirja auki sivulta 142, jossa on kappaleen tehtävät.
Hän kirjoittaa aluksi vihkoonsa ja nostaa sitten kynän paperista ja jää
katsomaan tehtäväsivua; vaikuttaa siltä, että hän lukee tehtävänantoa.
Chan Mon vilkaisee opettajaan päin, nostaa toisen käden ylös pulpetilla ja kääntää taas katseen kirjaan. Chan Mon vilkaisee taas nopeasti
opettajaan tai edessä istuviin mutta kääntää heti katseen takaisin kirjaan. Hän näyttää tuskastuneelta(?), vääntelehtii paikallaan katse kir-
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jassa. Hän nostaa jälleen katseen opettajaan ja kun saa katsekontaktin,
hymyilee vähän ja nostaa käden viittaukseen. Sitten hän kääntää taas
katseen kirjaan. Opettaja tulee Chan Monin pulpetin viereen. Vilkaisten
nopeasti kameraa Chan Mon vetää kirjan pulpetilla lähemmäs, sanoo
jotain ja näyttää samalla kirjasta kynällä jotain tehtävänantoa. Opettaja
osoittaa sivua sormellaan ja kysyy ”tämä”?
1

OP

mitä tarkottaa oppositio[puolue?}, tiiätsää sen?

2

CM

[PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN]

3
4
5

OP

7
8
9
10

osa, puolueista, on sillee et ne on niinku hallituksessa.
ne päättää asioista ja sitte,
jotkut puolueet, on jääny [kenties?] hallituksen ulkopuolelle.
ne on niinku oppositiossa sillon, ne ei pääse määrään
asioista,
[mut?] ne voi esittää mielipiteitä, kommentoija, hallitusta.
Em? se on neljäkymmentäyksi jo
Su?
hei? päästäänkö jo [pena]
OP oppositiopuolue, nää on niinku,

11

Em? penasetä päästäänkö?

6

12 OP no, mää en osaa selittää sitä [nyt?] ette te ihav vielä pääse
[Opettaja siirtyy pois Chan Monin pulpetin luota. Hän päättää tunnin noin 3 minuutin päästä.]

Edellinen katkelma on lyhyt, vain reilun minuutin mittainen. Se
on kuitenkin tekstitapahtuma, jossa oppilaan ja opettajan vuorovaikutus liittyy kirjoitettuun tekstiin, oppikirjan tehtävänantoon.
Ongelmallinen tehtävänanto kuuluu seuraavasti: Millä oppositiopuolueilla on nykyisessä eduskunnassa riittävästi paikkoja välikysymyksen tekemiseen yksinkin? Tehtävän ratkaiseminen edellyttää
ainakin seuraaviin kysymyksiin vastaamista: 1) Mitä tarkoittavat
käsitteet oppositiopuolue, eduskunta, paikka ja välikysymys? 2)
Mitkä puolueet ovat oppositiossa? 3) Montako paikkaa puolueella
täytyy olla, että voi tehdä välikysymyksen? Opettaja lähtee liikkeelle kysymällä oppositiopuolueen merkitystä (rivi 1). Chan Mon
ilmaisee pään pudistuksella (rivi 2), ettei tiedä mitä sana tarkoit98

taa, joten opettaja ryhtyy selittämään sitä. Opettajan selityksessä
(rivit 3–7) nousee esiin uusi käsite, hallitus, jota ei ole tunneilla
vielä lainkaan käsitelty. Selitys siis lisää kysymysten määrää, tavallaan tuo lisämutkan tehtävän edellyttämään reittiin. Ja ennen
kuin opettaja ja Chan Mon pääsevät reitillä eteenpäin, kaksi tyttöä keskeyttää tekstitapahtuman viittaamalla tunnin loppumiseen
(rivit 8–9). Opettaja jatkaa vielä reagoimatta keskeytykseen (rivi
10), mutta toisen keskeytyksen jälkeen hän sanoutuu irti tiedollisen auktoriteetin roolista ja lopettaa tekstitapahtuman. Institutionaalisen opiskelutilanteen reunaehdot – tässä tapauksessa lähinnä
opetusryhmän koko ja oppitunnin pituus – eivät tarjoa edellytyksiä sen jatkamiseen. Haastattelussa Chan Monin kanssa viikkoa
myöhemmin kysyin häneltä, mikä tehtävänannossa oli vaikeaa ja
sain vastaukseksi, että ”se on vaikee sana, kaiki”.
Toisella kielellä oppijalle koulunkäynti ja sen tekstitapahtumat asettavat kaksinkertaisen haasteen: heidän on opittava opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset sisällöt sekä kieli, jolla niitä
opiskellaan. Lisäksi heidän täytyy oppia toimimaan koulun institutionaalisten vuorovaikutus- ja tekstikäytänteiden puitteissa. Edellä
esitelty tilanne teki hieman näkyväksi yhden oppilaan yhteen tekstitapahtumaan liittyviä ongelmia. Suomessa perusopetusikäisiä toisella kielellä opiskelevia oppilaita oli vuonna 2005 vajaat 17 000
eli 2–3 % kaikista oppilaista. Vaikka heidän suhteellinen osuutensa on Suomessa vielä varsin pieni, he ovat kouluyhteisöjensä jäseniä siinä missä äidinkielisetkin oppilaat ja, kuten Mohan, Leung
& Davison (2001: 2) toteavat, heidän läsnäolonsa kouluissa on osa
globaalia ja laajaa muutosta. Miten koulu pystyy vastaamaan toisella kielellä opiskelevien nuorten tarpeisiin, onko ratkaisuna turvautuminen ns. kaksoisopetussuunnitelmiin (ks. Mohan ym. 2001:
3–5) eli siihen, että heiltä vaaditaan vähemmän kuin äidinkielisiltä
oppijoilta? Vai voisiko luokissa, joissa on myös toisella kielellä
opiskelevia, käsitellä pitempään ja perusteellisemmin vähempää
määrää asioita – kenties kaikkien oppilaiden parhaaksi (ks. Walqui
2006: 178)? Olisiko tällöin paremmat mahdollisuudet myös dialogisempaan vuorovaikutukseen luokkahuoneissa? Seuraava tapaus
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(Helmiä oppimassa) esittelee välitilan, jossa toisella kielellä oppijoilla on mahdollisuus itse määrätä etenemistahti ja osoittaa myös
omaa asiantuntijuuttaan. Onnistuuko se vain tällaisissa välitiloissa
vai voisiko se olla mahdollista myös institutionaalisen opiskelun
puitteissa?

3 HELMIÄ OPPIMASSA – MAAHANMUUTTAJANUORTEN TEKSTIKÄYTÄNTEET
JA IDENTITEETTIEN RAKENTUMINEN
(Sari Pöyhönen)
Astun huoneeseen, joka voisi olla jonkin toimiston kahvihuone. Iso
ruokapöytä keskellä, sohva huoneen reunalla, muutamia tuoleja ja pöytiä siellä täällä. Nuoria on paikalla jo muutamia, heitä ja meitä ohjaajia
saapuu hiljalleen. Mistäkö osaan erottaa heidät ja meidät? Nuorilla on
reput, he moikkailevat toisiaan äidinkielellään, valitsevat istumapaikkaa. Me ohjaajat tulemme tyhjin käsin, tuskin kasvoilta tunnistamme
toisemme, jäämme odottamaan valintaa. ”Hei, osaatsä matikkaa? No
entäs fysiikkaa? Mulla on koe ens viikolla fysiikassa.” ”Kysy multa näitä englannin sanoja!” Matematiikkaa ja fysiikkaa osaavat ovat
kovaa valuuttaa tässä basaarissa. Sitten tulevat suomi toisena kielenä
-osaajat. Kuulun niihin yleismiesjantusiin, jotka voivat auttaa historian, psykologian tai muiden kielten läksyissä. Sisään tulee vanha tuttu.
Hän haluaa kerrata lukion historian kurssia. Hän valitsee hiljaisemman
nurkkauksen, kaivaa repustaan historian kirjan, kasan monisteita, tyhjiä a-nelosia, kuulakärkikynän, kännykän.
Suomen historia. Aiheena Suomen kansalaisyhteiskunnan synty,
sisällissota, talvisota, jatkosota… kahdessa tunnissa. Luemme kirjan
kappaletta, hän yrittää muistella, mitä tunnilla on puhuttu. Opettajan
kalvot ovat olleet täynnä tekstiä, niitä on ollut vaikea kirjoittaa muistiin. Nuori on pyytänyt opettajalta apua tunnin jälkeen, ja opettaja on
tuntunut kiukkuiselta. Ehkä hän on vain kiireinen? Opettaja on antanut
omat muistiinpanonsa nuorelle. Me yritämme nyt saada opettajan käsialasta selvää. Oppikirjassa ei ole yhtään merkintää, sivut ovat neitseellisiä. Puhtaasta kirjasta saa myytäessä paremman korvauksen, nuori
selittää.
Kun kerron hänelle omin sanoin tekstikappaleesta, hän hieman
haparoiden kirjoittaa muistiin sanoja kansalaisyhteiskunta, raittiusliike, vaalikelpoinen. Jokaisella a-nelosella on oma teemansa. Välillä hän
pyytää minua kuuntelemaan, kun hän kertoo omin sanoin. Kun ker-
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taamme Suomen sisällissotaa, hän etsii esimerkkejä entisen kotimaansa tilanteesta, Afganistanin ”punaisista” ja ”valkoisista”. Hän kysyy,
miten sisällissota päättyi. Kuinka helppo onkaan sanoa, että en muista,
en tiedä, tarkistetaan yhdessä, mitä kirjassa sanotaan. Hän seuraa maailmanpolitiikkaa kotona satelliittikanavilta ja Internetistä. Opin häneltä
Pakistanin ja USA:n kiistanalaisista suhteista. Helmi-kerhon vetäjä tulee huoneeseen, kuuntelee puolella korvalla ja naurahtaen sanoo politiikan olevan nuoren lempiaiheita. Välillä uskaltaudun kysymään häneltä
perheestä. Hän kysyy, millainen koulutus minulla on, mitä oikeastaan
teen työkseni, onko yliopistossa hyvä palkka. Ei ole.
Pidämme tauon. Nuoren mielestä minun on hyvä levätä, jotta jaksan kertoa talvisodasta ja jatkosodasta. Hänkin haluaa jutella kavereiden kanssa. Haen teetä ja menen vetäjän huoneeseen, jossa on muitakin
surffaamassa Internetissä tai vain hengailemassa. Katsomme netistä videon siitä, miten Ranskassa on järjestetty maahanmuuttajien kotouttaminen. Videon katselu keskeytyy, sillä talvisota odottaa…Silloin tällöin nuoret ja ohjaajat pyytävät apua toisiltaan. ”Mitä hänga-verbillä
tarkoitetaan?” Kaksi tuntia kuluu nopeasti, ja läksyjenlukukerho päättyy. On aika mennä omiin tiloihin, omiin koteihin. Kenttäpäiväkirjan
kirjoittaminen jälkikäteen on omien muistikuvieni varassa. Minulla ei
ole kynää tai lehtiötä Helmi-kerhossa. Olen puhuva ja kuunteleva suomalainen – en vierestä seuraava tutkija. [Kenttäpäiväkirja 5.2.2007]

Tutkimukseni paikantuu Jyväskylässä toimivaan Helmi-projektiin, jonka tavoitteena on pakolaislasten ja -nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltainen kotoutuminen. Keskeisiä Helmi-projektin tukitoimia ovat oppilaiden läksyjenlukukerhot, joissa nuoret
saavat henkilökohtaista tukea läksyjen lukemisessa suomalaisilta
opiskelijoilta ja vapaaehtoisilta. Läksykerho on myös foorumi,
jossa nuorilla on mahdollisuus keskustella ohjaajiensa kanssa asioista, joista he eivät välttämättä puhu opettajiensa tai vanhempiensa kanssa. Helmi-projektiin osallistuvat nuoret käyvät tavallisesti peruskoulua, opiskelevat lukiossa tai muussa toisen asteen
oppilaitoksessa. Tutkimukseni kaksi avainhenkilöä ovat afganistanilaispoikia, jotka käyvät lukiota. Olen vuoden ajan tutustunut
läksyjenlukukerhoon ja hakenut pääsylippua kentälle – nuorten
maailmaan – ja solminut kontakteja heidän kanssaan.
Identiteetin näkökulmasta tekstikäytänteet ovat sosiaalisia ja
kulttuurisia tekoja (Ivanič 1998; Lankshear 1997), joissa identi101

teettejä tuotetaan. Koululla on yhteiskunnan instituutiona valta
kategorisoida identiteettejä Nämä kategoriat rakentuvat opettajan
ja oppilaan vuorovaikutuksessa mutta myös opetussuunnitelmissa
ja oppimateriaaleissa sekä laajemmin koulutus- ja opetuskulttuurissa (Hawkins 2005; Pöyhönen 2006). Pärjätäkseen koulussa oppilaan tulee siten ymmärtää, mitä tekstikäytänteitä koulu arvostaa
(Hall 2002). Ansaitakseen jäsenyytensä ja löytääkseen paikkansa
koulussa ja yhteiskunnassa hän saattaa kuitenkin joutua muuttamaan kodissa oppimiaan tekstikäytänteitään (Blackledge 2000).
Jotkut oppilaat voivat saada tukea kotoa, mutta on myös sellaisia
oppilaita, joiden vanhemmat ovat esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomia. HELMI-projektin kaltainen välitila luo tällöin mahdollisuuden tekstikäytänteiden harjoittelemiseen, asiantuntijuuden
osoittamiseen sekä identiteetin tuottamiseen.
HELMI-projekti on oppimis- ja toimintaympäristönä mielenkiintoinen välitila, sillä se sijoittuu oppilaiden vapaa-aikaan mutta
siellä tehdään ohjatusti koulutehtäviä. Läksyjenlukukerhot järjestetään arki-iltoina tavallisesti neutraalilla alueella, pois koulun tiloista. Ohjaajat eivät niin ikään ole koulujen opettajia, vaan muun
muassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Näin
valtasuhteet oppilaiden ja ohjaajien välillä eivät ole yhtä selkeät kuin koulussa. Helmi-läksyjenlukukerhossa on ostajan markkinat, kuten esimerkin alusta käy ilmi. Oppimistilanteet syntyvät
ja kehittyvät nuorten lähtökohdista. Nuoret itse valitsevat, kenen
kanssa he haluavat opiskella. Myös työtavat ovat usein nuoren itsensä ehdottamia. Esimerkin läksyjenlukukerhossa Suomen historian episodia kansalaisyhteiskunnan synnystä kirjoitettiin maahanmuuttajanuoren ja korkeasti koulutetun naistutkijan voimin.
Ponnistimme oppikirjasta, ja kytkimme siihen omat tietomme ja
kokemuksemme Suomen historiasta sekä peilasimme niitä Afganistaniin ja maailmanpolitiikkaan. Identiteetin kategoriat olivat
eittämättä myös tässä tilanteessa läsnä (esim. opettaja ja oppilas,
suomalainen ja afganistanilainen), mutta kummallakin oli mahdollisuuksia osoittaa asiantuntijuuttaan ja omaa suhdetta tekstiin
eri tavalla kuin tyypillisessä formaalissa oppimistilanteessa. Nuo102

ri toikin esille luokkahuoneen tilanteita, joista hänelle oli jäänyt
hyvin hataria mielikuvia. Hän esimerkiksi muisti, että asiaa oli
käsitelty kalvoilla, mutta ei kyennyt hahmottamaan, mitä kalvot
pitivät sisällään saati oppimaan niistä.
Kansalaisyhteiskunnan käsitteitä opetellessamme, niistä lukiessamme ja kirjoittaessamme opettajan ja oppijan roolit sekoittuivat. Oppimisprosessin näkökulmasta ei ollut itsestään selvää, kuka
omistaa tiedon tai oppimisen (ownership of learning) tai kenellä
on oikeus ja velvollisuus päättää oppimisprosessista (ks. Kohonen
2001). Yritimme saada koulun opettajan muistiinpanoista selvää,
etsiä konkreettisia esimerkkejä, suhteuttaa asiaa omaan kokemuspiiriimme; opetimme toinen toisiamme. Välitilassa oppiessaan
esimerkin nuori osin kyseenalaisti kouluyhteisössä vallitsevan
opetuskulttuurin ja sen taustalla olevat arvot ja asenteet, opettajan
ja oppijan roolit, oppimis- ja opetuskäsitykset, opetusjärjestelyt,
oppimateriaalit sekä viime kädessä opettajan ja oppijan mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan pedagogisessa yhteisössä (Pöyhönen
2006). Tutkijana ja läksykerhon ohjaajana minulle kiteytyi ajatus,
että helmiä voi opettaa ja helmiltä voi oppia.

4 AIKUISET MAAHANMUUTTAJAT JA ARJEN
TEKSTITAIDOT – LÄHIÖN EKOLOGISIA POLKUJA
(Anu Hirsiaho)
Pyöräilen sinne aamuisin, koska bussireitit rassaavat hermojani. Kymmenen kilsaa kumpaankin suuntaan, ei paha, jos Lukonmäkeä ei olisi.
Lukonmäki saa poskeni karmiininpunaisiksi ja kun lopulta pääsen perille, minun täytyy ”raikastaa” itseäni paikan ainoassa vessassa ennen
tunnin alkua. Yritän tulla aikaisin paikalle, riippuu keleistä. Suurin osa
opiskelijoista valuu sisään vähitellen. Vanhemmat naiset ovat yleensä
ensimmäisinä paikalla. Vauvojen äidit myöhästyvät eniten.
Istun ruskealla plyysisohvalla ja hipelöin kännykkääni, kun sinä
saavut. Olet pyhäpuvussa, täydellisesti silitetyssä vaaleanvioletissa pellavapuvussa, vaikuttavaa, voimakasta. Istut sohvalle viereeni, kasvosi
hieman tuimat, etsit kai kosketuspintaa hitaasti. Olen iloinen, ettet pyydä anteeksi olemassaoloasi. Et pysty pelkästä ”heistäni” päättelemään,
olenko suomalainen vai uusi opiskelija kurssillasi. Aloitan keskuste-
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lun. Minä sitten ärsyynnyn omista kliseistäni, mutta tässä paikassa on
omat maneerinsa, joihin kaikki ovat tottuneet. Esittäydyn, kyllä, minä
olen suomalainen, en ulkomaalainen ja mistä sinä olet kotoisin.
Kerrot olevasi Sierra Leonesta. Poikasi jäivät sinne (sotimaan
kai, ajattelen) mutta kolme tytärtäsi ovat täällä mukana. Yksi heistä on
jo muuttanut pois, hän opiskelee sosiaalialaa ammattikorkeakoulussa
Helsingissä ja tulee kotiin vain viikonloppuisin. Miehesi on vanha ja
väsynyt, hän ei enää jaksa tulla kursseille, sinä sanot. Mutta hän ajaa
sinut tänne, joka aamu hän ajaa sinut sinne, missä sinun pitää olla.
Vain muutama minuutti kanssasi tässä ja tiedän jo jotain sinusta. Suomesi on selkeää, ottaen huomioon, että olet asunut täällä vain
kolme vuotta. Se kuulostaa melkein paremmalta kuin englantisi, johon
palaamme silloin, kun et täysin ymmärrä sanojani. Puhumme vielä tovin kaikesta tästä kouluun menosta Suomessa. On niin paljon kursseja, joille voisit ilmoittautua pelkästään Naistarilla ja niin moni muukin
paikka Tampereella on juuri aloittamassa syyskautensa.
Sohvapöydällä edessämme on siisti pino oranssinvärisiä katalogeja. Kerron sinulle, että nuo ovat työväenopiston kursseja, joita voisit
myös harkita. Otat katalogin ja sukellat kurssitarjonnan valtamereen.
Kun siirryn lähemmäksi katsomaan katalogia kanssasi, huomaan, että
se on ylösalaisin. (Kenttäpäiväkirja, elokuu 2006, Naistari)

Viettäessäni aikaa Hervannan lähiön julkisissa ja puolijulkisissa
tiloissa törmään aikuisiin maahanmuuttajiin, jotka kertovat minulle ongelmistaan suomen kielen ja ”paperimaan” arjen tekstitaitojen oppimisessa ja kokemuksistaan kirjavasta koulutustarjonnasta. Moni aikuinen maahanmuuttaja elää Suomeen tulonsa
jälkeen vuosikausia kurssiputkessa, jota saattaa tauottaa vanhempainloma, työttömyyskausi, työelämävalmennus tai lyhyt työkokemus. Kotouttamislain piiriin kuuluvat maahanmuuttajat ovat
työvoimapoliittisille kursseille hakijoina paremmassa asemassa
kuin muut, esimerkiksi avioliiton tai opintojen kautta, maahan tulleet. Maahanmuuttajia uhkaa erityisesti aikuiskoulutuksen saralla
eriarvoistuminen: koulutusta ei ole tarjolla tasapuolisesti kaikille,
ja erityisesti pienten lasten vanhemmat, sairaat, vammautuneet,
myöhäiskeski-ikäiset ja vanhukset tarvitsevat vaihteleviin elämäntilanteisiin paremmin sopivia koulutusresursseja kuin mitä Työministeriöllä on tätä nykyä tarjottavana. Tässä apuun tulevat erilaiset
kansalaisjärjestöt ja yhdistykset, paikallisen tason toimijat.
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Koulutukselliset erot luovat kuiluja ei pelkästään maahanmuuttajien ja suomalaisten välille, vaan myös maahanmuuttajien
keskuuteen. Aikuisten maahanmuuttajien keskinäinen eriarvoisuus
ja yhteiskunnan tarjoaman tuen hajanaisuus ovat asioita, joihin
törmää nopeasti, kun keskustelee eri koulutustaustaisten aikuisten
kanssa. Kurssille tai työharjoitteluun pääseminen on monelle aikuiselle maahanmuuttajalle tärkeä etappi, joka mittaa aikaa uudessa maassa ja tuo myös arkeen suomalaista työelämää muistuttavan
päivärytmin. Vakituisen työpaikan saaminen on monelle unelma,
jonka saavuttamisen hankaluus tiedostetaan; välitavoitteita voivat
olla kielikurssit, toiminta järjestöissä ja projekteissa, vapaaehtoistyö ja pienimuotoinen yritystoiminta.
Olen kahden viime vuoden aikana tutustunut sekä työvoimapoliittiseen kotouttamiskoulutukseen että ns. kolmannen sektorin tarjoamaan pienimuotoisempaan suomen kielen koulutukseen
Tampereen kaupungissa. Kummallakin sektorilla on kursseja,
joissa otetaan huomioon luku- ja kirjoitustaidottomien tai hitaasti
lukevien ja kirjoittavien opiskelijoiden erityistarpeet (ks. Opetushallitus 2001, 2006). On myös erityisesti räätälöityä työvoimapoliittista koulutusta akateemisesti koulutetuille maahanmuuttajille.
Tekstitaitojen ääripäät ovat aikuisten maahanmuuttajien keskuudessa kauempana toisistaan kuin suomalaisen vähintään kansatai peruskoulun käyneen väestön, eikä voida olettaa, että samaa
äidinkieltä puhuvat, mutta eri koulutustaustan omaavat henkilöt
välttämättä olisivat tietoisia toistensa asemasta lukijoina ja kirjoittajina. Maahanmuuttajien lukemisen ja kirjoittamisen ongelmiin
törmäävät eniten ne, joiden kanssa aikuiset asioivat papereiden
välityksellä: sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat, opettajat, työvoimaneuvojat, asioimistulkit.
Aikuisena maahan tulleen luku- ja kirjoitustaidottomuus
”diagnosoidaan” vasta joskus vuosia maahanmuuton jälkeen,
erityisesti, jos suku on auttanut päivittäisissä askareissa. Täytyy
myös huomioida, että eri kulttuureista tulevilla aikuisilla on erilaiset oppimisen odotukset ja tarpeet; esimerkiksi keski-ikään ilman luku- ja kirjoitustaitoa pärjänneellä aikuisella, jolla on arjen
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paperityössä lasten ja lastenlasten tuki, suomen kielen sujuva puhuminen saattaa olla tärkeämpi tavoite kuin suomeksi lukemaan ja
kirjoittamaan oppiminen.
Maahanmuuttajaperheet ja -suvut tekevät paljon paperitöitä yhdessä, mutta lasten, vanhempien ja isovanhempien erilaiset
tekstitaidot saattavat myös aiheuttaa nurinkurisia valta-asetelmia,
jotka sopivat lähtömaiden perhearvoihin vielä huonommin kuin
suomalaisiin. Kun lapsista tulee vanhempiensa sihteerejä tai asioimistulkkeja, vanhemmat saattavat kokea syrjäytymistä sekä perheen sisällä että suhteessa ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Lapsille
ja nuorille sovitetaan helposti suomalaisen kulttuurin asiantuntijan
manttelia. He saattavat oppia suhtautumaan vanhempiinsa epäkunnioittavasti, tai hävetä vanhempiaan, jotka eivät taida samoja
asioita kuin suomalaisten lasten vanhemmat.
On maita ja kulttuureja, joissa lukeminen ja kirjoittaminen
ei edelleenkään kuulu aikuisuuden saavuttamisen kriteereihin.
Monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat tulevat paikoista, joissa lukeminen ja kirjoittaminen on ollut eliitin tai kaupunkilaisten
etuoikeus eikä luku- ja kirjoitustaidottomuudessa ole oman perheen tai sosiaalisen ryhmän sisällä mitään hävettävää. Suomeen
muuttaessaan he kohtaavat asian arkaluontoisuuden, heistä tulee
viranomaisten silmissä ”luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia”. Tutkimuksessani lähestyn tekstitaitojen nimeämistä
sosiaalisesti konstruoituna kysymyksenä: minua kiinnostaa suomalaisen yhteiskunnan valta nimetä, mitata ja arvioida aikuisten,
tulevien kansalaisten suhdetta tekstiin, ja maahanmuuttajien oma
”vastavalta”, heidän omat ymmärryksensä ja jäsennyksensä lukemisen ja kirjoittamisen arjesta uudessa maassa. Olen kiinnostunut heidän omista käsityksistään tekstin vallasta suomalaisessa
yhteiskunnassa ja strategioista voimaannuttaa itseään lukijoina ja
kirjoittajina.
Olen aloittanut Hervannan lähiön arkeen tutustumisen viettämällä aikaa vapaaehtoistyöntekijänä Naisten kansainvälisessä tapaamispaikassa, Naistarilla, joka on arkisin päiväsaikaan avoinna
kaikille aikuisille naisille, sekä maahanmuuttajille että suomalai106

sille. Päivän aikana Naistarilla kohtaa helposti lukemisen ja kirjoittamisen ääripäät: paikassa asioi luku- ja kirjoitustaidottomia
vanhuksia, nuoria kotiäitejä, jotka eivät ole kotimaassaan käyneet
lainkaan koulua, pitkän työuran tehneitä ammattilaisia, nuoria
opiskelijanaisia, jotka valmistelevat väitöskirjaa.
En pyri rajaamaan tutkimuskohdettani luku- ja kirjoitustaidottomiin tai korkeasti koulutettuihin; yhteiskuntatieteilijänä
minua kiinnostavat lähiön ruohonjuuritason paikallisuus, uudet
maahanmuuttajien yhteisöt ja arkisten tekstikäytänteiden moninaisuus. Olen kiinnostunut lukutaitotapahtumista, joissa tekstien parissa tehdään työtä yhdessä, tilanteista joissa puhutaan lukemisen
ja kirjoittamisen haasteista ja yritetään yhdessä löytää ratkaisuja
suomalaisen yhteiskunnan paperikeskeisyyteen sopeutumiseksi
tai sen haastamiseksi (ks. Vuori 2007).
Lähiössä lukemisen ja kirjoittamisen kysymykset kytkeytyvät
kaupunkikansalaisuuteen ja arjen toimijuuteen. Epämuodollisissa
välitiloissa toimintahorisontti on liikkuvampi kuin muodollisissa
koulutuskeskuksissa, joissa opiskelijoiden lähtötaso kartoitetaan
ja ryhmät jakautuvat sekä suomen kielen että akateemisten taitojen
mukaan. Lähiön välitiloissa ihmiset kohtaavat toisiaan ystävinä ja
naapureina. Paremmat suomen puhujat, lukijat ja kirjoittajat voivat auttaa helpommin heikompia naapureitaan lähiön olohuoneessa kuin aikuiskoulutuskeskuksessa, jossa vapaata yhdessäoloa on
melko vähän.
Pohjois-Amerikassa, jossa aikuisten lukutaito-ongelmat koskettavat koko väestöä, ei pelkästään vasta maahan tulleita maahanmuuttajia, puhutaan yhteisöllisistä kumppanuuksista – paikallisista luku- ja kirjoitustaito-ohjelmista, joissa pääasiallinen vastuu on
oppijoilla itsellään (Auerbach 2002). Lukemaan ja kirjoittamaan
oppijoilla voi olla keskenään sopimuksia yhteisesti suoritettavista
tehtävistä, he voivat toimia toistensa tukihenkilöinä tai heillä voi
olla muodollisten oppituntien lisäksi vapaaehtoisia tuutoreita, jotka auttavat tarvittaessa.
Päätän kyläilyni Hervannassa ja Naistarilla toiseen välähdykseen, joka kuvaa lukemisen ja kirjoittamisen yhteisöllisyyttä,
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ehkä sitä Bartonin (1994) peräänkuuluttamaa ”lukemisen ekologiaa”, jonka ilmentymiä etsin paikalliselta tasolta. Sekä tämä että
edellinen välähdys kertovat havainnoimieni tekstitaitojen äärimmäisyyksistä. Tapaamani kaksi naista ovat kummatkin mukana
järjestön tarjoamilla suomen kielen kursseilla. Kumpikin selviää
hyvin suomen kielellä suullisesti arjen tilanteista; yksi on lukuja kirjoitustaidoton kotiäiti, toinen elämäntyönsä kotimaassaan
tehnyt opettaja. Yhteisöllisen lukemisen kumppanuudet voisivat
parhaimmassa tapauksessa luoda toimintaa, jossa vihkojen, kielikurssimonisteiden ja virallisten lomakkeiden ääressä istuttaisiin
enemmän, ja kaikki osapuolet kokisivat itsensä tarpeellisiksi toimijoiksi – kenties myös vakavasti otettaviksi tuleviksi kansalaisiksi.
Sinä tulet istumaan viereeni keittiöön vihko ja kynä kädessä ja kysyt,
voisinko auttaa. Tietysti voin, mukavaa, että voin olla jotenkin avuksi.
Kerrot, että sinulle on annettu tehtävä paikallisessa kokouksessa, jossa
puhutaan Hervannan asukasviihtyvyydestä. Sinun on pidettävä puhe,
kerrottava kuinka maahanmuuttajanainen paikallisen tilansa kokee.
Mietimme asioita yhdessä, millaista Hervannassa on asua. Sinulla on niin paljon valmista sanottavaa. Tuntuu, että pärjäisit loistavasti
ilman kirjoitettua versiota. Mutta kyllä, ymmärrän, varmuuden vuoksi.
Nuorempana pidit puheita isommille areenoille kuin tämä tuleva, mutta
saattaa se silti jännittää. Siis puhuminen suomeksi. Jos tulee virheitä.
Sinä olet allerginen omille virheillesi. Ihan ammattisi vuoksi sinä haluat, että jokainen partitiivi korjataan heti eikä huomenna.
Kerrot kuinka arvostat rauhaa. Rauhaa ympäristössä ja rauhaa sydämessä. Venäjäksi on tapana sanoa näin ja eikö suomeksikin? Kotipaikka on sellainen paikka. Ja kuinka Hervannasta tulisi sellainen paikka, sydämen koti? Onhan se, mutta tehtävää vielä olisi. Samat ongelmat
kuin Venäjällä. Eniten sinua häiritsee Ahvenisjärven laiturilla ja lasten
leikkipaikan ympärillä kesällä leiriytyvät alkoholistit. Koet heidät ehkä
vähän uhkaaviksi, vaikka sanotkin, etteivät he pyydä koskaan mitään,
makaavat vaan
Puhumme kaupunginosien välisistä eroista, kuinka keskustassa
humalaiset viedään paljon herkemmin putkaan – miksi sitten Hervannassa tällaista katsotaan läpi sormien?
Tiedän inhoamasi paikan, olin siellä loppukesästä yhtenä iltana.
Hervannan kirjastossa oli kansainvälinen ilta. Poikani tylsistyi runonlausuntaan ja kansantansseihin, meidän oli pakko käydä välillä ulkona.
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Minulla oli kaveri kylässä Helsingistä, hän sanoi, ettei törmää moiseen
ulkoilmaparantolaan omilla nurkillaan Herttoniemessä, että maiseman
voisi tallentaa videolle ja lähettää suoraan New Yorkin Metropolitanmuseoon. Ilta oli kaunis, hellesumuinen ja lenkkeilijät melkein hyppivät laiturilla makaavien raatojen yli, niin tottuneita he olivat maassa
makaajiin. Kerron sinulle, mitä me ajattelimme näystä, sehän on tilataidetta.
Onhan se hauskaa, kun on vain käymässä, eri asia kun asuu sen
keskellä. Ja sitten huomaamme asian, joka saattaa lohduttaa vähän: ne
eivät ole venäläisiä tai muita ulkomaalaisia, jotka makaavat laiturilla
ympäripäissään. Ei, kaikki ovat suomalaisia. Miehiä ja naisia, kaikenikäisiä. Tai ehkä keski-ikäisiä, olisiko se oikea termi?
Me istumme pyöreän pöydän ääressä ja sinä kirjoitat siistillä käsialalla lauseita, jotka toivot minun tarkistavan. Päätteiden kanssa on
säätöä, mutta sinulla on jo hallussasi kaikki sanat. Sinä kirjoitat: ”Minä
en pidä siitä, että miehet ja naiset ovat Ahvenisjärven rannalla ja vapaa
aikakeskuksen lähellä humalassa.” Muuta korjattavaa ei ole kuin väliviiva vapaa-aikakeskuksen välissä.
Saamme puheen valmiiksi puolessa tunnissa. Sitten jatkamme sinun sukusi uskomattomia tarinoita, kuinka perheesi neljä sukupolvea
päädyitte kaikki tänne, Hervantaan, kaikkien emigraatioiden jälkeen.
En tiedä, kuinka taas kerran juttu kääntyy shamanismiin: Ahvenisjärveltä lennämme Pietarin kautta Siperiaan ja sieltä otamme junan Tiibetiin. Kumpikaan ei enää muista, kumpi on opettaja, kumpi opiskelija. Jos minä kampaan läksyistäsi partitiivit, sinä voit tuoda minulle
Nikolai Rerihin maiseman, polun Tiibetiin, kiveen hakatun Maitreyin,
kuvia, jotka matkustavat niin kovin kauas ja ovat silti täysillä tässä.
(Kenttäpäiväkirja, marraskuu 2006, Naistari)

5 YHTEISET MÄÄRÄNPÄÄT
Oppositiopuolue. Välikysymys. Kansalaisyhteiskunta. Sisällissota. Raittiusliike. Ammattikorkeakoulu. Työväenopisto. Asukasviihtyvyys. Vapaa-aikakeskus. Kolmen paikan etnograﬁamme
sisältävät vasta maahan tulleille käsittämättömiä käsitteitä, jotka
muuttuvat todeksi toisella kielellä vasta arjen kokemisen kautta.
Chan Mon kokee yhteiskuntaopin tunnin tahdin liian nopeaksi ja
käsitteiden käsittelytavan liian abstraktiksi saadakseen kiinni muiden mahdollisesti jakamasta yhteisestä kansallisesta kokemukses-
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ta ja historiasta. Läksykerhon afgaanipoika kokee oppivansa, kun
hän saa tilaa ja aikaa suhteuttaa Suomen historian merkkipaaluja
Etelä-Aasian lähihistoriaan, vastaaviin sotiin ja globaalin politiikan voimasuhteisiin. Luku- ja kirjoitustaidoton sierraleonelainen
viiden lapsen äiti tuntee käsitteen ”ammattikorkeakoulu”, koska
hänen tyttärensä on opettanut sen hänelle, ja työväenopistosta
hän kuulee mainintoja lähiön olohuoneessa, jossa naiset yhdessä keskustelevat harrastuksistaan. Venäläinen korkeasti koulutettu
opettaja on tyytyväinen oppiessaan laittamaan väliviivan pitkän ja
hankalan sanan vapaa-aikakeskus väliin.
Kohtaamillamme nuorilla on kokemusta opettajista, joilla ei
ole aikaa kuunnella maahanmuuttajaoppilaan erityisiä huolia. Aikuiskoulutuksessa, jossa kaikki opiskelijat ovat maahanmuuttajia,
on enemmän monikulttuurista sensitiivisyyttä suhteessa oppimisen tahtiin, mutta siellä eriarvoisuutta tuottaa riittämätön kurssitarjonta. Sosiaalisen poissulkemisen mekanismit konkretisoituvat
negatiivisina kurssipäätöksinä: yhteiskunnalla ei ole varaa tarjota työvoimapoliittista koulutusta kaikille sitä tarvitseville aikuisille maahanmuuttajille. Tutkimustemme kentillä keskustellaan
päivittäin aika- ja rahapulasta, materiaalisista ja rakenteellisista
huolista. Arkisen rakennepuheen kohtaaminen ja siihen reagoiminen tutkimuksessa vie meitä kohti institutionaalista etnograﬁaa,
tutkimussuuntausta, jossa arjen vallankäytöstä tulee keskeinen
teema (Smith 1990, 2005). Sen tuottamiseen osallistuu myös akateeminen tutkimus: tutkija kentällään ei koskaan ole viaton tarkkailija, vaan osallistuu vaatimattomalla panoksellaan ympäröivien
valtasuhteiden uusintamiseen tai muuttamiseen sisältä päin. Hän
on poliittinen toimija kirjoittaessaan muistiinpanoja maahanmuuttajien parissa kokemistaan lukutaitotapahtumista, samoin kuin
tapauksissa esitellyt henkilöt ovat poliittisia toimijoita kääntäessään omatoimisesti suomalaisen yhteiskunnan keskeistä sanastoa
lähemmäksi heidän omaa aiempaa elämänkokemustaan. Tällaisissa tilanteissa suhteita tutkittavien ja tutkijan välillä kuuluu tutkia
mikropoliittisina suhteina.
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Tutkimalla rinnakkain nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien yhteiskunnallisten ja poliittisten käsitteiden oppimisen haasteita tuotamme yhteistä aineistoa, jonka kautta voimme problematisoida julkisen ja puolijulkisen, muodollisen ja epämuodollisen
oppimisen tilojen välisiä suhteita ja työnjakoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Peruskoulun yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin
oppiaine tuskin riittää vasta maahan tulleille nuorille yhteiskunnallisen ja poliittisen lukutaidon oppaaksi tulevaisuutta varten, jos
opetuksen tahti on suunniteltu suomea äidinkielenään puhuvan ja
Suomessa kasvaneen nuoren tarpeisiin. Esimerkkimme vaihtoehtoisista oppimisen tiloista kertovat kansalaisyhteiskunnan lupaavista resursseista järjestää ilmaista tai melkein ilmaista koulutusta
nuorille ja aikuisille tiloissa, jotka he kokevat itselleen läheisiksi.
Erityisen hedelmällistä näiden tilojen tulevaisuuden kannalta olisi
tuoda yhteen eri kulttuureista tulevat nuoret ja aikuiset keskustelemaan yhteiskunnan käsitteistä, palveluista ja poliittisista oikeuksista, auttaen ja tukien toinen toisiaan. Näin estettäisiin erityisesti
ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajavanhempien kokema
syrjäytyminen suhteessa kielitaitoisiin ja eteviin lapsiinsa.
Ehkä akuutein kysymys, jonka voimme esittää yhteisen aineistomme perusteella, on kysymys oppimisen tahdeista ja tavoitteista: Onko suomalaisella koulutusjärjestelmällä resursseja ottaa
vastaan eri kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden signaaleja
siitä, millainen oppiminen on heille silloisilla kieli- ja tekstitaidoilla mahdollista? Onko esimerkiksi Suomen poliittisen järjestelmän käsitteiden oppiminen kaikille yhdeksäsluokkalaisille keskeinen tavoite, ja jos on, kuinka opetusta voisi muuttaa erilaiset
oppijat mukaanottavaksi? Tai onko verisestä sisällissodasta selvinneen aikuisen tärkeää oppia ensimmäisen kolmen vuoden Suomessa asumisen aikana Kansaneläkelaitoksen organisaatiokaavio?
Kuinka eritahtisuutta voisi oppia kunnioittamaan käytännössä, ei
pelkästään opetussuunnitelmien tasolla?
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