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”Minusta ei ole välttämätöntä tarkalleen tietää, kuka 
olen. Eikö elämässä ja työssä ole kiinnostavinta tulla 
joksikin, joka ei alun alkaen ollut? Ja jos kirjaa aloit-
taessaan tietäisi, mihin päätyy, riittäisikö rohkeus 
kirjoittamiseen?” 

– MICHEL FOUCAULT, TRUTH, POWER, SELF:  
AN INTERVIEW WITH MICHEL FOUCAULT. 

    
Äärimmäisissäkin tilanteissa yksityisellä ihmisellä on 
jäljellä viimeinen valinnan vapaus: vapaus päättää 
omasta suhtautumisestaan.

– TUULA-LIINA VARIS, IHMISEN PAIKKA 
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Lukijalle 

”Tampereen yliopiston professori auttoi turva-
paikanhakijan piiloon”, kertoi iltapäivälehden 
otsikko keväällä 2009. Jonkin aikaa ennen uutista 
olin saanut tietää poliisin aikeista käännyttää ala-
ikäinen turvapaikanhakija Maahanmuuttoviras-
ton määräyk sestä Suomesta Kreikkaan eli maahan, 
jossa hän oli ensi kerran tullut Euroopan unionin 
alueelle. Opin nopeasti, että turvapaikanhakijoiden 
elinolot Kreikassa ovat katastrofaaliset. Ymmär-
sin myös, ettei sinne pitäisi päästää ketään, lapsia 
ja nuoria ei ainakaan. Oli tartuttava toimeen, mutta 
miten? 

Kerron tässä kirjassa yhden turvapaikanhakijan 
auttamisesta: vaikeuksista, pelosta ja epävarmuu-
desta, kamppailuista, ahdistuksesta ja toivosta; siitä, 
mitä turvapaikanhakijan vapaaehtoinen auttaminen 
Suomessa käytännössä tarkoittaa. 

Piilottajan päiväkirja perustuu kokemuksiini, 
tai osallistuvaan havainnointiin, kuten yhteiskun-
tatieteen kielellä sanottaisiin. Tavoitteeni on kuvata 
sellaista maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan 
sekä hänen auttajansa elämäntodellisuutta, joka 
useimmille on vieras, mutta kansainvälistyvässä 
maailmassa uskoakseni tutustumisen ja tietämi-
sen arvoinen. Tarkoitukseni ei ole ratkaista aihee-

seen liittyviä monia ongelmia ja avoimia kysymyk-
siä, vaan tehdä niitä näkyviksi, ehkä myös hälventää 
asiaa koskevan julkisen keskustelun vääristyneim-
piä muotoja. 

Samalla voin hiljaa mielessäni toivoa, että päi-
väkirjamerkintäni rohkaisisivat yhä useampia aut-
tamaan niitä, jotka vainottuina paeten tai parem-
man elämän toivossa kolkuttavat kotiporteillamme. 
Maailma, Suomikaan, ei ole yksi ja sama, lähellä 
olemassaolonsa nollapistettä olevan ihmisen tilan-
teen tajuaminen ja hänen auttamisensa ei ole help-
poa, mutta ei se ole mahdotonta. 

Tampereella 7.1.2010 
Juha Suoranta 
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1. MAALISKUU 

kertoja kohtaa  
tuntemattoman nuorukaisen  

Tampereen rautatieasemalla 

Kuulun hazara-kansaan ja olen kotoisin Afganis-
tanista, Gahwara-vuoren kupeesta, kauniilta seu-
dulta. Perheemme pakeni talebaneja Afganistanista 
muistaakseni vuonna 1996 ollessani lapsi. … En 
tiedä tarkalleen, milloin olen syntynyt. Olen kotoisin 
Afganistanin maaseudulta, jossa ihmiset rakastavat 
runoutta. Jokaisessa kodissa on kuuluisan runoilijan 
Hafezin kirja. Meilläkin oli, vaikka vanhempani ovat 
luku- ja kirjoitustaidottomia. Syntymäni ajankohta 
merkittiin Hafezin kirjan kanteen, mutta se katosi 
myöhemmin.1

Ashraf saapuu iltakymmenen junalla. Odottelen ase-
man ulkopuolella. Asemarakennuksen seinään on 
kiinnitetty pronssilaatta: ”Täältä lähti Ruotsiin ja 
Tanskaan monta tuhatta lasta 1939–1945”. Hor-
toilen hetken, ennen kuin arvaan löytäneeni hänet. 
Pienenpuoleisen nahkatakkisen pojan piirteet muis-
tuttavat niitä, joita kirjailija Khaled Hossein kuvaa 
Afganistaniin sijoittuvassa romaanissaan Leijapoika: 
kasvot ovat kuin jalopuusta veistetyllä kiinalaisella 
nukella; litteähkö nenä, matalalla sijaitsevat pienet 
korvat, leuassa voimakas lovi, silmät vinot ja kapeat 
kuin bambunlehdet.

9.3. Maanantai 

Saan sähköpostia Tampereelle Minneapolisista. 
Lähettäjä on sosiologian väitöskirjaa valmisteleva 
entinen opiskelijani Raphi Rechitsky. Hän välittää 
minulle joltakin sähköpostilistalta saamansa lyhyen 
englanninkielisen viestin. 

17-vuotias alaikäinen afganistanilaispakolainen, 
oltuaan kuukausia suomalaisessa vastaanottokes-
kuksessa, palautetaan Kreikkaan Dublinin sopimuk-
sen perusteella tämän viikon keskiviikkona. Tunteeko 
kukaan jonkun Suomessa? On kiire. Kiittäen, Marily.

On kaksi mahdollisuutta: voin poistaa viestin 
delete-nappulalla tai yrittää selvittää, mistä on kysy-
mys. Googlaan tietoja alkuperäisestä lähettäjästä, 
joka paljastuu Saksassa työskenteleväksi valokuva-
journalistiksi. Lähetän hänelle sähköpostin, jossa 
pyydän tarkempia tietoja tilanteesta. Ei kauaakaan, 
kun Marily vastaa. 

Alaikäinen afganistanilaispoika on ollut elo-
kuusta asti vastaanottokeskuksessa Tarka-nimisellä 
paikkakunnalla, Marily kirjoittaa. Nyt hänet ollaan 
viranomaisten toimesta karkottamassa – virallinen 
termi on käännyttää – takaisin Euroopan unioniin 
tulomaahan eli Kreikkaan Dublinin sopimuksen 
perusteella. Jotkut Euroopan maat eivät käännytä 
alaikäisiä Kreikkaan maan huonon pakolaistilan-
teen vuoksi, mutta Suomi ilmeisesti käännyttää. 

Marily yrittää yhdessä Pro Asyl -järjestön 
kanssa saada tilanteesta lisää tietoa Suomen Pako-
laisneuvonta ry:stä. Marily arvelee, että soitto tai 
vierailu vastaanottokeskuksessa saattaisi estää 
hänen käännyttämisensä. 

En tajua viestistä paljon mitään. Palauttami-
nen Kreikkaan? Tarka? Dublinin sopimus? Mikä 
on Pro Asyl? Entä Pakolaisneuvonta? Netistä saan 
kysymyksiini joitain vastauksia. Samalla alkaa val-
jeta, että Kreikassa turvapaikanhakijoiden tilanne 



10 11

on vaikea, ellei mahdoton: pakolaiset elävät kaduilla 
poliisia pakoillen, kerjäten, kuka mitenkin. You-
Tubesta löydän muutamia videoita tilanteesta. On 
pakko tehdä jotain, mutta mitä? 

Minulla ei ole kunnon käsitystä avustusjär-
jestöistä. Mikä niistä tekee mitäkin? Soitan sum-
mamutikassa netistä löytämääni Kirkon ulko-
maanavun nuorisoverkoston eli Changemakerin 
Tampereen paikallisosaston yhteyshenkilölle. Seli-
tän, että alaikäistä afganistanilaista turvapaikan-
hakijaa ollaan palauttamassa Kreikkaan, jossa 
tilanne on vaikea. Mitä pitäisi tehdä, voisitko aut-
taa? Yhteys henkilö vaikuttaa miltei yhtä pöllämys-
tyneeltä kuin olen itsekin, ja sanoo, ettei tiedä täl-
laisista asioista oikein mitään, mutta että Suomen 
Amnestyssa varmaan tiedettäisiin. 

Amnestysta saan kiinni järjestön tiedottajan 
Anu-Elina Jaskarin. Hän välittää minulle järjestön 
pakolaisasioista vastaavan Outi Lepolan puhelinnu-
meron. Jätän Outille viestin hänen kännykkäänsä. 
Hän vastaa pian soittavansa myöhemmin illalla. 

Outi Lepola on perillä yleistilanteesta ja selostaa 
sen pääpiirteissään minulle. Aikaa toimia on niu-
kasti. Hän vihjaa Turun Mikaelinkirkon auttamis-
toiminnasta. Soitan kirkkoherran puhelinvastaajaan 
sen jälkeen, kun olen ensin hätäisesti tutustunut 
hänen Turun Sanomiin kirjoittamiinsa kolumnei-
hin. Vaikuttaa lupaavalta. Kirjoitan myös sähköpos-
tin. Outi kertoo myös Pakolaisneuvonta ry:stä, joka 
hoitaa turvapaikanhakijoiden lakiasioita Suomessa. 
Opin, että alaikäisille turvapaikanhakijoille määrä-
tään Suomessa niin kutsuttu edustaja, johon myös 
voisin olla yhteydessä. 

Vietän pitkän illan netissä melkoisessa infor-
maatiokaaoksessa. Yritän omaksua jokseenkin 
sattumanvaraisesti löytämiäni tietoja Dublinin 
sopimuksesta, ihmisoikeuksista ja kansallisesta 
lainsäädännöstä samalla kun selvitän nuoren mie-

hen mahdollista olinpaikkaa. Luen lisää Unescon, 
Human Rights Watchin ja muutaman muun ihmis-
oikeusjärjestön selvityksiä Kreikan tilanteesta. Se 
muistuttaa lähinnä humanitaarista katastrofia: 
tuhannet ihmiset, joukossa lapsia ja nuoria, majai-
levat Ateenan ja muiden kaupungien kaduilla ruo-
kansa ja suojansa kuka mitenkin hankkien. Tur-
vapaikkamenettely näyttää olevan käytännössä 
umpikuja, vaikka viranomaiset ilmoittavat toisin. 
Muutama kymmenen virkamiestä yrittää hoitaa 
tuhansien maahantulevien ja maassa jo olevien tur-
vapaikanhakijoiden asioita. 

Sähköpostikirjeenvaihtoni Marilyn kanssa jat-
kuu. En käsitä hänen paikanmääritystään: Tarka ei 
sano minulle mitään. Pyydän häneltä nuorukaisen 
nimeä ja puhelinnumeroa. Lupaan mennä tapaa-
maan poikaa, jos paikka löytyy ja on lähellä. Pako-
laisneuvonnan kanssa asioidessani sanon kertovani 
nuoren miehen henkilötiedot, jos hän itse antaa sii-
hen luvan. Muussa tapauksessa yritän auttaa häntä 
ilman viran omaisia. 

Saan Marilyltä nimen: Sahraf Sahel eid Moham-
mad. Se – myöhemmin selviää – on kirjoitettu päin 
seiniä. 

Nuori mies puhuu kuulemma englantia. Aikaa 
ei ole paljon, Marily muistuttaa, ja kertoo tyttä-
rensä työskentelevän Lesboksen saarella. Siellä Tur-
kista rantautuvia alaikäisiä majoitetaan ”vapauden 
taloon” Villa Azadiin heti heidän päästyään viran-
omaisten kynsistä . 

Marily kysyy vielä, olisiko vastaanottokeskuk-
sen nimi ”kenties KURKO?”. Myöhemmin illalla 
saan sähköpostia myös Karl Koppilta, joka toimii 
saksalaisessa ihmisoikeusjärjestö Pro Asylissa. Olen 
illan mittaan vieraillut heidän sivuillaan. Tärkeintä 
on kuulemma saada tietää, onko Suomen käänny-
tyspolitiikassa tapahtunut muutos, sillä aiemmin 
Suomi ei palauttanut alaikäisiä Kreikkaan. Vaikut-



12 13

taa siltä: Italiaan on käännytetty Suomessa koulua 
käyvä irakilaissyntyinen poika. 

Karl antaa sekä vastaanottokeskuksen sosiaali-
työntekijän että nuoren miehen edustajan kännyk-
känumerot. Ne paljastavat vihdoin pojan todennä-
köisen olinpaikan. Se ei ole Tarka tai Kurko, vaan 
Turku – tarkemmin alaikäisten turvapaikanhakijoi-
den asuntola Paimiossa. 

Yritän nukkua, mutta ajatukset eivät päästä rau-
haan: mihin olen joutunut mukaan? 

10.3. Tiistai 

Päivän aikana saan kaksi uutta tietoa. Nuorukaisen 
oikean nimen ja sen, että hänet käännytetään huo-
menna. 

Aamulla Mikaelinkirkon kirkkoherra Jouni 
Lehikoinen vastaa Turussa iloisesti ja tarmokkaan 
tuntuisesti puhelimeen. Kirkkoherrat ovat jo kol-
min koolla pohtien asiaa. 

Afganistanilaispojan edustaja Suomessa, Peter 
Jensen, puolestaan kertoo minulle oikean nimen: 
Ashraf Sahil. 

Alaikäisen turvapaikanhakijan edustaja käyt-
tää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen asioissa, 
määrää lapsen asumisesta ja hoitaa lapsen varalli-
suutta. Jensen valottaa omalta osaltaan tilannetta. 
Kaikki on tehty mitä voidaan. On muitakin poikia, 
jotka ovat samassa tilanteessa. Hänen tekisi mieli 
ottaa yhteyttä kirkkoon, mutta jostain syystä hän 
ei tee niin. Hänellä on velvollisuutensa, joihin sen-
tyyppinen auttaminen ei kuulu. Kerron jo olleeni 
yhteydessä kirkkoherraan. 

Soitan Pakolaisneuvontaan ja juttelen pitkään 
heidän tiedottajansa ja juristinsa kanssa. Pirita Rai-
vio on hoitanut Ashrafin asiaa. Heidän mukaansa 
Maahanmuuttoviraston tai Helsingin hallinto-oike-

uden tekemiä alaikäisten käännytyspäätöksiä on 
vaikea kumota, eli saada niihin niin sanottua täy-
täntöönpanokieltoa. 

Iltapäivällä soitan uudelleen Lehikoiselle Tur-
kuun. Hän sanoo, ettei kirkko voi enää tässä vai-
heessa auttaa Ashrafia. Asia on mennyt liian pit-
källe, koska palautus tapahtuu jo huomenna. 

Sanon, että sitten on ryhdyttävä pelastustoimiin. 
”Jos te ette voi auttaa, ehkä minä voin.” 

Soitan tutulleni, joka tekee nuorisotyötä evan-
kelisluterilaisen kirkon palveluksessa. Saan muuta-
man nimen ja aloiten soittokierroksen. Yhden seu-
rakunnan kirkkoherra tietää näistä asioista; hän on 
seurakuntineen hoitanut muutamia turvapaikan-
hakijoita. 

”Taidat olla tosissasi tässä asiassa”, kirkkoherra 
sanoo. ”Kyllä, kyllä olen.” 

Soitan kollegalleni Tere Vadénille neuvotellak-
seni tilanteesta. Hän soittaa hetken päästä takai-
sin, kertoo löytäneensä netistä maahanmuuttajaky-
symyksiin perehtyneen vapaaehtoisten verkoston, 
Vapaan liikkuvuuden, ja vihjaa tuttavastaan, joka 
saattaisi tuntea tämän verkoston jäseniä. Soitan 
hänelle, ja saankin heti muutaman nimen. Ensim-
mäinen nimi ei tärppää, mutta toinen vastaa. Katja 
Tuominen vaikuttaa asiantuntevalta ja sitoutuneelta 
antaen toimintaohjeita. Luotan häneen välittömästi. 

Soitan Ashrafille ensimmäistä kertaa. Yritän 
kuulostaa luotettavalta esitellessäni itseäni. Kerron 
haluavani auttaa ja kehotan pysymään poissa vas-
taanottokeskuksesta, jos hän aikoo jäädä Suomeen. 
Poliisit saattavat hakea hänet säilöön milloin vain, 
ehkä jo illalla, vaikka ovatkin ilmoittaneet tulevansa 
seuraavana aamuna. Nyt kannattaisi hypätä junaan 
ja tulla luokseni Tampereelle. 

Ashraf empii pitkään. Hän ei tiedä, mitä tekisi. 
Jäädäkö Suomeen vai lähteäkö Norjaan? En osaa 
sanoa hänelle muuta kuin toistaa tarjoukseni tulla 
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Tampereelle, jotta voisin majoittaa hänet ja tarjota 
väliaikaisen turvan viranomaisilta. 

Kuuden aikaan, kun junan on määrä lähteä 
Turusta, yritän varmistussoittoa Ashrafille. Hänen 
numeronsa ei enää hälytä. Menen varmuuden 
vuoksi iltajunalle vastaan, mutta häntä ei näy. 

Palattuani kotiin lähetän sähköpostiterveiset 
Marilylle ja Karlille. Jos muuta ei ole tehtävissä, on 
turvauduttava kansalaistottelemattomuuteen, poh-
din viestini lopussa. Ellei poliisi sitten ole jo ottanut 
Ashrafia kiinni. 

11.3. Keskiviikko 

Soitteluni evankelisluterilaiseen seurakuntaan jat-
kuu. Maahanmuuttaja-asioista vastaava henkilö vai-
kuttaa asialliselta ja paneutuvalta. Sitten on vuo-
rossa helluntaiseurakunta. Alan selittää tilannetta, 
kun seurakunnan työntekijän puhelimen akku 
loppuu. Soitan myös Helsinkiin kirkkohallituk-
sen alaisen diakonia- ja yhteiskuntatyön sihteeri 
Marja-Liisa Laihialle, jolla on raikkaita ajatuksia 
maahanmuuttajakysymyksistä. 

Kävelen työpaikalta kotiin, kun puhelimeni soi. 
”Haluan tulla sinne”, Ashraf sanoo englanniksi. 

Ilta menee tulevaa miettiessä. Millainen ihmi-
nen sieltä tulee? Minkä näköinen hän on? Mitä 
tässä nyt pitää ottaa huomioon? Mitä hän syö? 
Todennäköisesti poika on islaminuskoinen ja 
rukoilee Mekkaan päin? 

Ashraf saapuu iltakymmenen junalla. Odottelen 
aseman ulkopuolella. Asemarakennuksen seinään 
on kiinnitetty pronssilaatta: ”Täältä lähti Ruotsiin ja 
Tanskaan monta tuhatta lasta 1939–1945”. Hortoi-
len hetken, ennen kuin arvaan löytäneeni hänet. 

Pienenpuoleisen nahkatakkisen pojan piirteet 
muistuttavat niitä, joita kirjailija Khaled Hossein 

kuvaa Afganistaniin sijoittuvassa romaanissaan Lei-
japoika: kasvot ovat kuin jalopuusta veistetyllä kii-
nalaisella nukella; litteähkö nenä, matalalla sijait-
sevat pienet korvat, leuassa voimakas lovi, silmät 
vinot ja kapeat kuin bambunlehdet. 

Kysyn nuorukaisen nimeä ja esittelen itseni. 
Toivotan hänet tervetulleeksi kaupunkiin. Häm-
mennys on varmaankin molemminpuolista. En 
osaa kuvitella, miltä tilanne Ashrafista tuntuu – 
epävarmalta kai. 

Kävelemme rautatieasematunnelia autolle. Yri-
tän sanoa jotain, mutten keksi mitään. Mitä minä 
ajattelen? Sitäkö yksinäistä myöhäisiltaa pienen 
pohjoisamerikkalaisen yliopistokaupungin tyhjällä 
lentoasemalla, jonne kerran saavuin, ja josta profes-
sori Alan ”Buddy” Peshkin (1931–2000) ystävälli-
sesti auttoi alkuun? 

Ajamme Ashrafin kanssa suoraan turvapaik-
kaan, isoisältäni tyhjäksi jääneeseen asuntoon. Esit-
telen huoneiston ja istuudumme olohuoneeseen. 
Olemme pääasiassa hiljaa. 

Kysyn, mitä hän haluaa syödä, ja piipahdan 
auki olevaan pikkukauppaan hankkiakseni aamuksi 
peruselintarvikkeita. Sovimme, ettei hän avaa ovea 
kenellekään ja että soitan aina ennen kuin tulen 
käymään. Hän on nyt kadonneeksi merkitty ja 
tavattaessa pidätettävä. 

12.3. Torstai 

Soitan aamulla. Tuon Ashrafille miniläppärini, 
jonka olen jostain alennusmyynnistä hankkinut 
matkakäyttöön. Tiedän, että hän osaa käyttää net-
tiä, joten on tärkeää saada yhteydet ulkomaailmaan 
kuntoon. Käymme lähellä olevassa kirjastossa ja 
kulttuurikahvilassa, joissa on vapaa verkko. Soitte-
len muutamia puheluita. 
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”Onko mitään toivoa”, Ashraf kysyy. Mitä tähän 
pitäisi vastata? Vastaan olleeni juuri yhteydessä hen-
kilöihin, jotka ehkä voivat auttaa, mutta vasta viikon-
loppuna. Sitten tiedämme lisää mahdollisuuksista. 

13.3. Perjantai 

Matkustan Helsinkiin tapaamaan opetusministe-
riä mediakasvatuksen yliopisto-opetuksen järjestä-
misestä. Tapaamisen jälkeen etsiydyn Pakolaisneu-
vonta ry:n toimistolle Kaisaniemenkadulle. Olen 
sopinut Ashrafin juristin kanssa hakevani hänen 
tilannettaan koskevat paperit. 

Tapaan myös järjestön tiedottajat. Keskuste-
lemme oikeanlaisista tavoista vaikuttaa asiassa. He 
lupaavat auttaa mielipidejutun kirjoittamisessa, tar-
kistaa faktoja. Kerron myös muutamille sosiologiys-
täville tilanteesta. Valotan yleistilannetta: Kreikkaa 
ja Dublinin sopimusta, jolla säädellään Euroopan 
unionin ja sen jäsenmaiden pakolaispolitiikkaa. 

Dublinin sopimusta käytetään muun muassa 
perustelemaan turvapaikanhakijoiden käänny-
tykset esimerkiksi Suomesta siihen maahan, jossa 
turvapaikanhakija on ensi kerran tullut Euroopan 
unionin alueelle. Dublinin sopimuksen mukaan 
turvapaikkahakemus tulee periaatteessa käsitellä 
ensimmäisessä maassa. Käsky ei ole ehdoton: sopi-
mus antaa mahdollisuuden turvapaikkahakemuk-
sen käsittelemiseen myös jossain toisessa maassa. 

Tutustun junassa Ashrafin tapaukseen juristilta 
saamieni asiakirjojen pohjalta. Niitä lukiessani ajat-
telen viranomaismenettelyn olevan meillä pohjim-
miltaan samanlaista kuin Kreikassa. Kreikassa toki 
tarjotaan katua ja pamppua, kun taas meillä asia 
hoidetaan siististi paperilla toimistosta käsin. Ihmi-
sen, joka näin suljetaan järjestelmän ulkopuolelle, 
kannalta tällä ei ole paljon eroa. Me olemme kliini-

sempiä. Se on kauhistuttavaa. 
Ashraf on rekisteröity saapuneeksi Kreikkaan 

30.6.2008. Siellä hänen syntymäajakseen on mer-
kitty 1.1.1990: se tekee hänestä täysi-ikäisen. Näissä 
papereissa hänen nimekseen on laitettu Ahmet 
Mohamedi. Suomesta hän on hakenut kansainvä-
listä suojelua ensimmäisen kerran 27.8.2008 ja toi-
sen kerran 28.1.2009. Molemmilla kerroilla Maa-
hanmuuttoviraston ylitarkastaja Seija Karppisen 
tekemä päätös on sama: oleskelulupaa ei myönnetä 
eikä kansainvälisen suojelun tarvetta oteta edes tut-
kittavaksi. Päätöksissä vedotaan ”vastuunmäärit-
tämisasetukseen” eli tulkitaan Dublinin sopimusta 
niin, että Kreikka on vastuussa Ashrafin turvapaik-
kahakemuksen käsittelystä. 

Molemmissa käännytyspäätöksissä Ashrafilla on 
kaksi syntymäaikaa: Kreikassa annettu ja 15.5.1991. 
Jälkimmäinen syntymäaika on hänen henkilölli-
syystodistuksestaan, jonka Ashraf on toimittanut 
toisen turvapaikka-anomuksensa liitteeksi. Päätök-
sen perustelujen mukaan henkilöllisyystodistuk-
sen aitoudesta ja luotettavuudesta ei ole voinut var-
mistua. 

Junassa luen sosiologi Michael Burawoyta val-
mistellakseni kohta alkavaa julkisen sosiologian 
opintojaksoa. Burawoy kirjoittaa, kuinka orgaa-
niset julkiset sosiologit osallistuvat toiminnallaan 
dialogiin, kaksisuuntaiseen valistusprojektiin, jossa 
työskennellään ”työväenliikkeen, asukasyhdistys-
ten, uskonyhteisöjen, maahanmuuttajien oikeuksia 
ajavien järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa”. 
Rohkaisevaa, vaikka väsyttää. Nyt jo! Johtunee 
aikaisesta heräämisestä, lievistä flunssaoireista ja 
muista huolista. 

En taida pärjätä tässä tilanteessa ilman sorrettu-
jen pedagogiikkaa, en ehkä myöskään ilman sorret-
tujen teologian taistelevaa uskoa, joka antaisi myös 
Kirkko turvapaikkana -ohjeille jämerän tulkintake-
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hyksen. Suomen ekumeeninen neuvosto on laatinut 
tämän ohjeen vuonna 2007 seurakunnille ja uskon-
nollisille yhteisöille turvapaikkatilanteisiin valmis-
tautumiseksi ja käytännön neuvoiksi tilanteiden 
vastuulliseksi hoitamiseksi. 

Ohjeissa korostetaan rohkeutta: moraalisesti 
vaativissa tilanteissa kristillinen lähimmäisen rak-
kauden etiikka (”Jumalan laki”) menee maallisen 
lain edelle. Miksei tätä noudateta? Lukuisissa soi-
toissani kirkon työntekijöille kirkkoherroista hal-
lintoväkeen olen odottanut yksinkertaista lausetta: 
”Tulkaa tänne, me autamme”. Ilman kysymyksiä, 
ilman vaatimuksia, ehdoitta. Sitä ei kuulu. 

Ehkä oletin kirkon olevan sitä, mitä Marx ajat-
teli uskonnosta, että se ”on ahdistetun luontokap-
paleen huokaus, sydämettömän maailman sydän 
aivan kuten se on hengettömien olosuhteiden 
henki”. Muttei se sitä ole. Mitä se sitten on, ja mitä 
se tekee?

Kansanedustajat Janina Andersson ja Annika 
Lapintie ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hal-
litukselle Italiaan palautetusta alaikäisestä pojasta. 
Lähetän heille sähköpostissa lyhyen tekstin, jota 
olemme valmistelleet Pakolaisneuvonnan tiedotta-
jan kanssa. Andersson kysyy heti, saako hän lait-
taa lyhyen tekstini blogiinsa, joka kuulemma tul-
vii rasistisia kommentteja. Suomi, sarvikuonojen 
maa. 

Isäni ja äitini tulevat käymään. Haen myös Ash-
rafin meille. Isä ja Ashraf istuvat olohuoneen soh-
valla rinnakkain. Heillä on 50 vuotta ikäeroa ja 
heidän maailmansa ovat kovin erilaiset. Silti he 
näyttävät tulevan alusta asti keskenään toimeen. 
Kielikään ei ole ongelma, kun on käsillä, ilmeillä ja 
eleillä puhumisen lahja kuten isälläni. 

Illan päätteeksi luen Italiaan palautetun Abdul-
hakim Muhumutin opettajan kirjoittaman kirjeen 
Janina Anderssonin blogista. 15-vuotias Muhumut 

on käännytetty Italiaan Dublinin sopimuksen 
perusteella. 

”Ymmärrän, että Suomi noudattaa Dublinin 
sopimusta”, opettaja kirjoittaa, ”mutta silti tuntuu 
pahalta, kun nuori, joka on saanut täällä elämän-
syrjästä kiinni, saanut ystäviä, hankkinut tavaroita 
huoneeseensa ja alkanut koulun ohella pelata jal-
kapalloa suomalaisessa seurassa (Interissä) ja jonka 
sulkeutunut luonne on alkanut juuri avautua, riis-
tetään väkivalloin pois aloittamaan taas kaiken 
alusta.” 

Nyt poika nukkuu yönsä Rooman rautatiease-
man lattialla eikä raha riitä edes ruokaan. Opet-
taja pitää häneen yhteyttä aseman yleisöpuhelimen 
kautta ja tuntee olonsa voimattomaksi. ”Tuntuu 
todella pahalta, kun hän useaan kertaan puheli-
messa itki minulle: ’Auta minua, minun on täällä 
paha olla, kaipaan Suomeen! Minulla on nälkä!’”2

14.3. Lauantai 

Luen sähköpostista laitokseni toimistosihteerin 
välittämän soittopyynnön helluntaiseurakunnan 
työntekijältä. En jaksa ottaa yhteyttä, vaan pyydän 
Ashrafin syömään. Haluan saada hänet ulos piilo-
kolostaan maan päälle. 

Käymme kodinkoneliikkeestä ostamassa uuden 
astianpesukoneen hajonneen tilalle. Iltapäivä 
menee asentamisessa: vedämme vanhan pois kolos-
taan, asennamme uuden tilalle, viemme vanhan 
takaisin liikkeeseen. Iltasella väsyttää ja saan unen. 

15.3. Sunnuntai 

Kaksi maahanmuuttajakysymyksiin perehtynyttä 
vapaaehtoista Vapaa liikkuvuus -verkostosta tulee 
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asunnolle miettimään jatkoa. Ashraf kertoo tari-
nansa, joka kirjataan ylös tulevaisuuden varalle. 
Aikomus on kirjoittaa Ashrafin tilanteesta muistio 
Maahanmuuttovirastolle. 

Kuulen nyt Ashrafin tarinan ensimmäisen ker-
ran. Monestakaan syystä en ole ryhtynyt siitä kyse-
lemään. 

Auttamis- ja tukityön kannalta tärkeä kysymys 
on toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioimi-
nen niin, että molemmat osapuolet voivat vaikeissa-
kin olosuhteissa – mitä turvapaikanhakijana olemi-
nen ilman muuta on – säilyttää edes jossain määrin 
itsenäisyytensä ja arvokkuutensa. Itselleni tämä on 
tarkoittanut sitä, etten ole pitänyt tahdikkaana lii-
kaa udella ja kysellä Ashrafin asioita. 

Olen ajatellut ja toiminut niin kuin filosofi 
Michel Foucault (1926–1984) kirjoittaa kirjassaan 
Tiedon arkeologia (2005): ”Älkää kysykö minulta 
kuka olen, älkääkä käskekö minua pysymään 
samanlaisena: sellainen on papereitamme kysyvien 
virkamiesten moraalia.” 

Kirjoitan tähän tänään kuulemani, lyhyen kaa-
van mukaan, jättäen pois pakomatkan kauheu-
det ja kärsimykset: pikkupoikana Ashraf joutui 
pakenemaan perheensä mukana talebania koti-
seudultaan Afganistanista Pakistaniin, jossa hän 
on varttunut ja käynyt koulua. Perheen päätök-
sestä hän lähti myös Pakistanista pakoon taleba-
nin uhkaa. Pakomatka kulki Iraniin ja sieltä Turk-
kiin linja-autolla ja Turkin vuorilla jalan. Turkin 
läpi Kreikan vastaiselle rannikolle hänet kuljetti 
salakuljettaja pakettiautossaan. Turkista hän lähti 
kumiveneellä Kreikkaan saapuen lähisaarelle, 
jossa Kreikan poliisi otti hänet kiinni ja laittoi put-
kaan. Sieltä hänet kuljetettiin kaltaistensa mukana 
Ateenaan mukanaan paperi, jossa hänet määrä-
tään poistumaan Kreikasta kuukauden  kuluessa. 
Ashraf lähti salakuljettajan rekassa Kreikan halki 

Italiaan, josta matka vei Ranskaan, ja lopulta 
Belgian ja Saksan sekä Tanskan ja Ruotsin läpi 
 Suomeen. 

16.3. Maanantai 

Soitan kaupungin ylläpitämään monikulttuuri-
seen kohtauspaikkaan. Ystävällinen virkailija ker-
too paikkakunnan afganistanilaisyhteisöstä ja 
antaa yhdistyksen puheenjohtajan puhelinnume-
ron. Opin häneltä, että täällä afganistanilaiset ovat 
jakautuneet kahdeksi yhteisöksi. Jätän soittamatta. 

Katson Työväenopiston sivuilta suomen kie-
len kursseja. Soitan suoraan opettajalle, joka kutsuu 
ystävällisesti mukaan tutustumaan. Ashraf arvioi 
alkeiskurssin olevan hänelle sopivin vaihtoehto. Jat-
kokurssi on ehkä turhan vaikea, vaikka hän onkin 
käynyt suomen kielen opetuksessa vastaanottokes-
kusaikanaan. 

Ystäväni, entinen yleläinen, vihjaa ajankohtais-
ohjelman olevan kenties kiinnostunut aiheesta. Hän 
ottaa yhteyttä toimittajaystäväänsä. 

17.3. Tiistai 

Olen lähettänyt Helsingin Sanomille tekstin alaikäis-
ten turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä. Lehti 
ehdottaa sen julkaisemista vieraskynän sijasta mie-
lipiteenä. Laitan kirjoituksessani mainitsemiani 
perustietoja tiedoksi myös ajankohtaisohjelman 
tuottajalle. Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -ver-
kostosta on kirjoittanut avoimen kirjeen ja se lähe-
tetään Maahanmuuttovirastolle ja tiedoksi Helsin-
gin hallinto-oikeuteen. 
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18.3. Keskiviikko 

Mielipidejuttuni ilmestyy Helsingin Sanomissa otsi-
kolla ”Miksi Suomi jatkaa käännytyksiä Kreik-
kaan?”3

Siinä kerron, että olen saanut tietää ”pakolais-
ten tilanteesta Kreikassa, tutustunut sitä käsittele-
viin raportteihin ja pakolaisten lausuntoihin. Tur-
vapaikanhakijoiden tilanne maassa on verrattavissa 
humanitaariseen kriisiin. Silti Suomen Maahan-
muuttovirasto edelleen palauttaa niin sanotun Dub-
linin sopimuksen perusteella Kreikan kautta tulleita 
turvapaikanhakijoita Kreikkaan.” 

Ajankohtaisohjelman toimittaja vastaa lähettä-
määni sähköpostiin luvaten palata asiaan pian. Toi-
mitan Ashrafille suomen kielen kurssilla käytettä-
vän oppikirjan Supisuomea. 

19.3. Torstai 

Vapaan liikkuvuuden kanssa laatimani tiedote läh-
tee tiedotusvälineille. Kuuluuko mistään mitään? 
Ja milloin? Yleisradion toimittaja soittaa ja kertoo 
ohjelmaideastaan. Menisin suoraan lähetykseen 
tavallisen kansalaisen roolissa ja toiseksi keskuste-
lijaksi tulisi ”joku viranomainen”. Keskustelutilanne 
ei tunnu houkuttelevalta, vaan vinoutuneelta. Kes-
kustelemme toimittajan kanssa pitkään tästä ohjel-
maformaatista. Omalta kannaltani kysymys on 
asiantuntijuuden ja niin sanotun tavallisen ihmisen 
roolien valitsemisesta ja tuntemastani ristiriidasta. 

En mene ohjelmaan uusintamaan tilanteessa tar-
joutuvaa stereotypiaa hyväntahtoisesta hölmöstä, 
jota vastassa on luunkova byrokraatti lakeineen ja eri 
oikeusasteissa tehtyine tulkintoineen. Niin se ei tie-
tenkään voi mennä. Niin pitkälle en mene, ainakaan 
ennen kuin tiedän asioista enemmän,  syvemmin. 

Tähän asti olen edennyt yleisellä auttamisen 
etiikan moraaliohjeistolla ja aika epämääräisellä 
lähimmäisenrakkauden tunnolla, jotka olen saa-
nut vanhemmiltani ja kai jotain kouluopetuksenkin 
perintönä. 

En koe tehneeni mitään erikoista. Eteeni on 
vain tullut tilanne, jossa apuani tarvittiin, ja jossa 
tunsin tekeväni oikein. Tekoni on mahdollinen 
kenelle tahansa. Tuntuu tärkeältä sanoa tämä sel-
västi ääneen. 

Aktivisti en ole. Eräs tapa aktivistien luokitte-
luun ovat heidän toimintamuotonsa: suositaanko 
rauhanomaisuutta vai väkivaltaa? Joskus olen kuul-
lut aktivistien käyttäneen joukkotapahtumissa lin-
jansa ilmaisemiseen eri värejä. Pinkki tai vihreä 
ilmoittaa rauhanomaisesta, teatraalisia keinoja käyt-
tävästä ryhmästä, keltainen väkivallattoman kan-
salaistottelemattomuuden kannattajista. Punaiset 
ovat valmiit astetta suorempiin törmäyksiin polii-
sin kanssa ja mustat avoimeen yhteenottoon. Minkä 
väristä lippua heiluttaisin, jos pitäisi valita? 

Kirjassaan The Individualized Society (1999)
sosiologi Zygmunt Bauman muistuttaa kysymyk-
sestä, jonka Raamatun Jumala esitti Kainille Abe-
lista, ja Kainin vastauksesta: ”Olenko minä veljeni 
vartija?” Eetikko Emmanuel Levinasin mukaan 
vihaisen Kainin vastaus oli   moraalisen välinpitä-
mättömyyden alku. Bauman tulkitsee Levinasta: 

”Tottakai olen veljeni vartija; olen ja pysyn 
moraalisena henkilönä juuri niin kauan kun en 
esitä erityisempiä syitä sellaisena olemiselleni. 
Hyväksyn tätä tai en, olen joka tapauksessa veljeni 
vartija, koska hänen hyvinvointinsa riippuu toimin-
nastani tai siitä, mitä pidättäydyn tekemästä. Ja olen 
moraalinen toimija tunnistaessani tämän riippu-
vuuden ja hyväksyessäni siitä seuraavan vastuun. 
Sinä hetkenä, jolloin kyseenalaistan tämän riippu-
vuuden ja alan Kainin tapaan perätä syitä välittä-
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miselleni, kiellän vastuuni ja moraalinen minuu-
teni lakkaa olemasta. Veljeni tarvitsevuus tekee 
minusta eettisen olennon. Keskinäinen riippuvai-
suus ja etiikka seisovat ja kaatuvat yhdessä.” (Bau-
man 1999, s. 72) 

Baumanin huoli on se, että vaikka tällainen 
käsitys etiikasta kumpuaa vuosituhantisesta perin-
teestä, ollaan se viime vuosikymmeninä oltu valmiit 
hylkäämään laajentuneiden markkinoiden alttarille. 

Keskinäisen kohtalonyhteyden lisäksi haluan 
ajatella kuten Erich Fromm, joka kirjoittaa opti-
maalisesta henkissosiaalisesta ja persoonallisesta 
kasvusta jokaiselle kuuluvana elämänmittaisena 
oikeutena. Minulle tuo mahdollisuus on suotu 
monen muun tavoin jo suomalaisessa peruskou-
lussa, samantapaisen mahdollisuuden on oltava 
olemassa myös muille. Toisin ajatteleminen olisi 
moraalitonta. 

Haemme Ashrafin kielikurssilta ja menemme 
tyttäreni sirkusesitykseen. Jotain iloa. 

20.3. Perjantai 

”Diasporassa elävät väestöryhmät saattavat tieto- ja 
viestintäteknologian avulla muodostaa vahvoja vir-
tuaalisia yhteisöjä”, kirjoittaa dosentti Pasi Saukko-
nen Kansanvalta.fi-sivustolla. Vahvasta yhteisöstä 
en tiedä, mutta ainakin medialukutaitoinen  Ashraf 
on. Hänellä on hyvä kännykkä, kaksi sähköposti-
osoitetta ja chat-osoite. Hän käyttää niitä aktiivi-
sesti yhteyksissään eri puolille maailmaa. Hän myös 
kerää tietokoneelleen YouTube-videoita Kreikan 
pakolaistilanteesta ja seuraa Pakistanin räjähdys-
herkkää tilannetta. 

Fifi.voima.fi julkaisee uutissähkeen otsikolla 
”Afganistanilaisnuori Ashraf piileskelee.”4

21.3. Lauantai 

Matkustan Lontooseen. Matka sattuu pahaan 
aikaan, mutten voi peruakaan sitä. Tytär on odot-
tanut matkaa kuin kuuta nousevaa. Saan onneksi 
apua. Ystäväni kutsuvat Ashrafin syömään kotiinsa. 
Kaunis, hieno ele. He auttavat Ashrafia myös läppä-
rin asennuksessa: Ashrafille lainaamani mokkula 
pitää asentaa käsin. 

22.3. Sunnuntai 

Lontoossa ajamme maanalaisella Liverpoolin ase-
malle käydäksemme Spitalfieldsin sunnuntai-mark-
kinoilla. Palatessamme huomaan rautatieaseman 
edessä pronssisen lapsikatrasta esittävän muisto-
merkin, joka on pystytetty kiitokseksi niille, jotka 
ottivat vastaan kymmenisen tuhatta juutalaislasta 
natsien kynsistä. Muistomerkkiin on painettu Tal-
mudista (ja tietenkin elokuvasta Schindlerin lista) 
tutut sanat: ”Yhden ihmisen pelastaminen on kuin 
olisi pelastanut koko maailman.” 

Ajatus palaa tämän hetken tilanteeseen Suo-
messa, jossa Ashrafilta on suljettu portit, ja ei-niin-
kauas historiaan, ruotsalaisten haluun auttaa kym-
meniä tuhansia suomalaislapsia, jotka sotalapsina 
pakenivat länsinaapuriin, sekä karjalaisten asutta-
miseen – tai pitäisikö nykytermein puhua heidän 
”kotouttamisestaan”? 

Isovanhemmistani kolme on Karjalan evak-
koja, eikä kukaan heistä milloinkaan haikaillut sen 
enempää takaisin Karjalaan kuin Karjalaa takai-
sin. Uudessa ympäristössä oli monista sopeutumis-
vaikeuksista huolimatta selvittävä, ja se tarjosi joka 
tapauksessa parempia mahdollisuuksia kuin rajan 
taakse jäänyt köyhä elämä olisi koskaan pystynyt 
antamaan. 
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Nykyisille, etenkin kesäkuukausiin sijoittuville 
muistelomatkoille ”Pohjolan Pariisiin” tai muu-
alle Karjalan laulumaille he olisivat tuskin muuta 
kuin hymähtäneet. Sen sijaan he olisivat hyvinkin 
voineet yhtyä historiantutkija Maria Lähteenmäen 
näkemykseen vinoutuneesta ja kuvitteellisesta Kar-
jala-käsityksestä, jossa unohdetaan menetettyjen 
yhteisöjen epäkohdat, nälkä ja köyhyys, ihmisten 
eriarvoisuus tai venäläisten syrjintä. 

Isovahempieni suhtautuminen Karjalaan perus-
tui köyhyyden ja niukkuuden, ajoittain suoranaisen 
nälän kokemuksiin. Kuka sellaista kaipaa takaisin? 
Näin ei tietenkään sovi sanoa silloin, kun puhutaan 
muistojen kauniista Karjalasta. 

23.3. Maanantai 

Katja Tuominen lähettää sähköpostin, jonka luen 
lontoolaisen hotellin aulassa. Maahanmuuttovi-
raston johtaja Jorma Vuorio on vastannut kirjoi-
tukseeni otsikolla ”Käännytykset on hyväksytty 
tuomioistuimissa”. Siinä hän vetoaa yksioikoisesti 
Dublin-asetukseen sekä Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimeen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja 
Helsingin hallinto-oikeuteen: turvapaikanhakijoita 
voidaan laillisesti käännyttää Kreikkaan.5

Sommittelen mielessäni vastauksen Vuoriolle: 
Jorma hyvä, nojaat vastauksessasi ymmärrettä-

västi olemassa olevan lain tulkintoihin, mutta vir-
kamiehen kynästä kummallisin virke on tämä: ”Se, 
että turvapaikanhakijalla olisi Suomessa paremmat 
oltavat, ei ole peruste vaatia hakemuksen käsittelyä 
täällä”. Se on järkyttävän byrokraattinen ja rasisti-
nen lause osoittaen viranomaisen olevan poliittinen 
toimija ilman poliittista vastuuta, jota puolestaan ei 
näytä olevan yhdelläkään asioista vastaavalla polii-
tikolla, muista puhumattakaan. 

Ketä oikeus palvelee? Kenen puolella se on? 
Onko minulla Suomen kansalaisena mahdollisuus, 
viranomaisen tapaan, saada ja vaatia oikeutta ja 
kohtuutta lähimmäiseni puolesta? ”Parempien olta-
vien” tavoitteleminen ja takaaminen ovat ensisijai-
sia moraalisia periaatteita, joita soisi noudatettavan 
niin viranomaiskäytännöissä kuin oikeusistuimissa, 
sikäli kun elämme sivistysvaltiossa. Mahdollisim-
man täydellinen omien persoonallisten ja sosiaa-
listen kasvun mahdollisuuksien toteuttaminen on 
jokaisen yhtäläinen oikeus. 

Voi Jorma Jorma, tästä syystä pidän vastaustasi 
moraalittomana: ”parempien olojen” tuoma lohdu-
tus, hyvinvointi ja elämänilo kuuluvat kaikille. 

Lisäksi huomaan surukseni, että vetäydyt vasta-
uksessasi lainsäädännön suojiin muistaen tai muis-
tamatta, että laki ja sen tulkinta ovat eri asioita kuin 
(yhteiskunta)moraali ja auttamisen etiikka. Tässä 
vastauksesi muistuttaa mieleeni filosofi Hannah 
Arendtin kirjassaan Vita activa tekemän erotte-
lun kahteen työn tekemisen muotoon, kahteen elä-
mään: siihen, jossa työtä tehdään juurikaan ympä-
rilleen katselematta yrittäen suoriutua tehtävistä ja 
saada yksi asia pois toisen alta, ja toisaalta siihen, 
jossa työ(elämä)n edellytys on sen yhteiskunnallis-
ten ja poliittisten velvoitteiden ja eettismoraalisten 
seurausten selventäminen. Edellisen kaltaista elä-
mää elävästä Arendt käyttää ilmaisua animal labo-
rans, jälkimmäisestä homo faber. Arendtille homo 
faberin esittämä miksi-kysymys oli painavampi 
kuin animal laboransin keinoja peräävä kuinka-
kysymys. Hänen mielestään nykymaailman katast-
rofi on suorittava animal laborans, joka arvoläh-
tökohtiaan kyselemättä tottelee yrittäen täyttää 
tehtävänsä, keinoista tai moraalista paljonkaan piit-
taamatta. 

Mutta ehkä Arendtin jäsennyksen osat voisi 
ymmärtää myös yhdessä, kummatkin ihmisyyden 
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tärkeinä, kehityskykyisinä olemuspuolina. Tämä 
olisi hyvinkin tarpeellista tilanteissa, joissa lakien 
suomaa toimeenpanovaltaa käytetään ilman eet-
tistä punnintaa tai poliittista ohjausta. Poliittinen 
mielipiteenmuodostus ja kannanotot olisivat ensi-
sijaisia: maahanmuuttoministerin pitäisi lopettaa 
suojelua tarvitsevien ihmisten käännytykset pelkää-
mättä poliittista itsemurhaa kuviteltujen äänestäjien 
edessä. 

Vaalipoliittiset laskelmat ovat tärkeitä gallupei-
hin tuijottavan poliittisen mediamaailman toimin-
talogiikassa. Sosiologi Pierre Bourdieun mukaan 
ne perustuvat yleensä joukkoon perusteettomia 
ennakko-oletuksia; tärkein näistä on julkisen mie-
lipiteen oletettu vihamielisyys maahanmuuttoon ja 
maahanmuuttajiin. Bourdieu pitää maahanmuutto-
kysymystä ratkaisevana kriteerinä poliitikon eetti-
sen ja muun kyvykkyyden arvioimiseksi. 

Julkinen mielipide ei ehkä vastaakaan oletuk-
siamme. Magdalena Jaakkolan tutkimus Maahan-
muuttajat suomalaisten näkökulmasta (2009) valot-
taa kiinnostavasti suomalaisten maahanmuuttoa 
ja maahanmuuttajia koskevia asenteita. Lyhyesti ja 
yleisesti: ulkomaalaiset työnhakijat ovat entistä ter-
vetulleempia, ruuhka-Suomessa maahanmuuttajiin 
suhtaudutaan yleensä maaseutua myönteisemmin, 
maahanmuuttajiin tutustuminen lisää myönteistä 
suhtautumista, naiset ovat suhtautumistavoissaan 
miehiä myönteisempiä, samoin koulutetut koulut-
tamattomia. Opettajiksikin maahanmuuttajat kel-
paisivat. 

Sivistyneen aikakauden merkki olisi moraalisen 
harkinnan ja auttamisen etiikan ulottuminen viran-
omaiskäytäntöihin ja ihmisoikeuksien meneminen 
silmittömän lainkuuliaisuuden edelle, aina. Suo-
messa tämä on usein vaikeaa. Kuinka mahdoton 
onkaan tilanne, jossa viranomainen tai poliitikko 
arvioisi omaa toimintaansa uudelleen. Ja kuinka 

paljon tavallisempaa onkaan totella, vaikkei olisi 
varma, mitä tottelee tai miksi. 

Kun siis, Jorma hyvä, kirjoitat Maahanmuutto-
virastosi pohjaavan ”päätöksensä ennen kaikkea 
tuomioistuinten linjauksiin”, on kaltaiseni tavallisen 
ihmisen varjeltava hädänalaista Suomen viranomai-
silta. Olisithan halutessasi voinut vastauksessasi 
viitata seuraavaan Dublinin sopimuksen kohtaan: 
”kukin jäsenvaltio voi käsitellä kolmannen maan 
kansalaisen sille esittämän turvapaikkahakemuksen 
siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa mää-
riteltyjen perusteiden mukaan ole vastuussa hake-
muksen käsittelystä”. 

28.3. Lauantai 

Aamulehti ja Iltalehti julkaisevat tänään toimittaja 
Tuomo Björkstenin kirjoittaman uutisen Ashrafista 
otsikolla ”Tampereen yliopiston professori auttoi 
turvapaikanhakijan piiloon”.6

30.3. Maanantai 

Ashraf tekstaa ja pyytää tapaamista. Hän on oikeu-
tetusti huolissaan tilanteesta. Hän on soittanut 
kotiin monen kuukauden jälkeen ja häntä on moi-
tittu. Yritän lohduttaa. Reaktio on varmasti johtu-
nut huolesta. 

Ashraf kysyy, mitä tapahtuu, jos minä en pysty 
auttamaan häntä. Kysymykseen on vaikea vastata. 
Lupaan kumminkin, etten missään tapauksessa petä 
häntä – että en tule milloinkaan sanomaan hänelle, 
että nyt olen yrittänyt kaiken, en voi tehdä enem-
pää. Sanon, että hän on kelpo poika ja asiat järjesty-
vät. Mitä muuta voin? Lähtiessäni halaamme. 
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31.3. Tiistai 

Aamun työkokouksessa yliopistolla pari työka-
veria nostaa piilottamisasian esiin. Toinen heit-
tää huumorilla: ”Olet sitten mennyt osallistumaan 
rikolliseen puuhaan”. Toinen toteaa hiljaa vanave-
dessä: ”Hienoa toimintaa”. Myöhemmin iltapäivällä 
omalla laitoksella kollega kiittelee ja lupaa kerätä 
kolehdin, jos saan sakkoja. 

Viitteet

1. Ashrafin haastatteluotteet tämän ja muiden lukujen 
alussa, ks. http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_
html?cid=52&lang=suo

2. Janina Anderssonin kirjallinen kysymys eduskunnassa 
13.3.2009. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/
akxtmp/kk_191_2009_p.shtml.

3. Helsingin Sanomat 18.3.2009. Juha Suoranta: Miksi 
Suomi jatkaa käännytyksiä Kreikkaan?

4. Fifi 20.3.2009. Afganistanilaisnuori Ashraf piileskelee. 
http://fifi.voima.fi/uutinen/Afganistanilaisnuori-Ashraf-
piileskelee/92.

5. Helsingin Sanomat 23.3.2009. Jorma Vuorio: 
Käännytykset  on hyväksytty tuomioistuimissa.

6. Aamulehti ja Iltalehti 28.3.2009. Tuomo 
Björksten : Tampereen yliopiston professori auttoi 
 turvapaikanhakijan piiloon. http://www.iltalehti.fi/
tampere /200903289315813_te.shtml

2. HUHTIKUU 

raotetaan kirkon ovea ja 
suljetaan se taas, kadonnut 

henkilöllisyystodistus  
löytyy yllättävästä paikasta  

ja epävarma vapaus koittaa

Menimme Pakistaniin ja asetuimme asumaan Quettan 
kaupunkiin afganistanilaisperheeseen, ahtaisiin oloihin. 
Asuinalue oli likainen ja haiseva. Afganistanilais lapsille 
oli hyvin vähän muita kuin talebanien ylläpitämiä kou-
luja, ja minä päädyin opiskelemaan urdunkieliseen 
luokkaan kielellä, jota en aluksi ymmärtänyt lainkaan.

Nyt on kaksi kuukautta aikaa liikkua vapaasti, suun-
nitella asioita vapaasti, tehdä asioita vapaasti. Kaksi 
kuukautta on mahdollisuus, emmekä tiedä, mihin 
Maahanmuuttovirasto ryhtyy.

2.4. Torstai 

Juttelemme tuttavani kanssa. Hän on lukenut 
Aamulehden uutisen ja hänen on pitänyt soittaa tai 
tulla käymään, olemmehan naapureita. Hän lupaa 
kysellä evankelisluterilaisen kirkon piiristä, josko 
sieltä heruisi apua. Tuttava soittelee ympäriinsä ja 
saa järjestetyksi epävirallisen kokouksen. 

Mietin tilannettamme: jos poliisi haluaa, se kut-
suu minut kuultavaksi, tulee kotiin, vie tietokoneet 
ja kännykät ja niin edelleen. Mitään en aio kertoa 
heille. Silti on vain ajan kysymys, milloin he löytä-
vät Ashrafin, jos niin haluavat. 
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3.4. Perjantai 

Julkisessa maahanmuuttokeskustelussa vallitsee 
kehämäinen ajattelu. Yhtäällä keskustelijat tuo-
vat esiin Suomen sosiaaliturvan heikkoudet, köy-
hät vanhukset ja niin edelleen havainnollistaakseen, 
ettei Suomella ole varaa turvapaikanhakijoiden yllä-
pitämiseen. Jotkut näyttävät syyttävän sosiaaliturvan 
heikkouksista ”turvapaikkashoppailua” harrasta-
via maahanmuuttajia, mikä on selvä virhepäätelmä. 
Toiset osaavat sentään syyttää ”löperöä” maahan-
muuttopolitiikkaa harjoittavia poliitikkoja. Toisaalta 
ei muisteta, että poliitikot eduskunnassa ja kunnan-
valtuustoissa ovat olleet vastuussa sosiaaliturvan 
leikkauksista, eläkkeiden tasosta, päiväkotien hen-
kilöstön määrästä, sairaanhoitajien riittävyydestä. 
On kai turha muistuttaa siitäkään, että me olemme 
valinneet poliitikot yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla 
edustajiksemme poliittisiin päätöksentekoelimiin. 

Joka tapauksessa nämä kaksi asiaa, suomalaiset 
köyhät ja turvapaikanhakijat, asetetaan kansalais-
keskustelussa yleensä vastapuoliksi. Ajatuskokeena 
asetettakoon nämä kaksi köyhyyden ja riiston muo-
toa samalle puolelle, tai samaan vaakakuppiin ja 
mietittäköön, mitä toiseen kuppiin pantaisiin. 

Sopisiko sinne kansallisvaltioiden harjoittama 
politiikka, jossa suurpääoma, yksityinen omistus-
oikeus ja pääomien kasautuminen vain harvoille 
ovat vuosikymmeniä, elleivät vuosisatoja olleet val-
tiovallan erityisessä suojeluksessa? Näin voitaisiin 
päästä eroon myös monista kansallisiksi mytologi-
oiksi kirjoitetuista sepitteistä, ”talvisodan hengestä” 
alkaen. Samalla voitaisiin huomata kansallisvaltioi-
den olevan ongelma ihmisten vapaan liikkuvuuu-
den kannalta, muttei pääoman vapaalle liikkuvuu-
delle. 

Sanotaan, ettei pääomalla ole isänmaata. Mutta 
mihin isänmaata ylipäätään tarvitaan? 

5.4. Sunnuntai 

Yliopistoni suomen kielen opettaja vastaa sähkö-
postiini kertoen yliopiston Finnish for beginners  
-kurssille osallistumisen ehdoista: 50 euroa per 
opintopiste. Tässä tapauksessa siis sata euroa. 
Aion ottaa yhteyttä suomen kielen laitoksen johta-
jaan ja pyytää maksuun humanitaarista helpotusta. 
Muutenkin tiedekunnilla pitäisi olla erityistapaus-
kiintiössään mahdollisuus opiskelupaikan myöntä-
miseen humanitaarisista syistä. 

Tutkiessani turvapaikka-aatteen kirkol-
lista historiaa päädyn lukemaan Yhdysvaltojen 
turvapaikka kaupungeista, joita ovat muun muassa 
New York, Los Angeles, Chicago ja Minneapolis, 
niissä poliisi ei saa pidättäessään tarkistaa henkilön 
kansalaisuutta. Löydän myös New Yorkin yliopiston 
presidentin John Sextonin puheen ”Yliopisto tur-
vapaikkana”, mutta petyn, sillä siinä turvapaikka on 
lähinnä tutkimuksen ja opetuksen vapauden meta-
fora, kun taas esimerkiksi Kalifornian yliopiston 
Irvinen ja Riversiden kampuksilla on todella tar-
jottu suojaa pakolaisille. 

Hieman samalla tavalla käytämme Ashrafin 
kanssa Tampereen yliopiston julkista tilaa, jonne 
poliisilla ei yleensä ole asiaa. Olen näyttänyt hänelle 
paikkoja, joissa hän voi opiskelijoiden ja opettajien 
tapaan käydä ja oleskella, lukea ja surffata netissä. 
Mikäli kerron tästä julkisesti, alkavatko ulkomaalais-
poliisin vainukoirat nuuskia yliopistomme käytävillä? 

Yhdysvaltojen kaupungeissa ja kampuksilla 
asiat ovat toisin kuin Euroopassa, jossa esimer-
kiksi Italian poliisi on hiljattain löytänyt yli sata 
”laitonta” maahanmuuttajaa Rooman viemäreistä. 
Joukossa oli kaksikymmentä 10–15-vuotiasta afga-
nistanilaista, jotka ovat tulleet maahan Kreikasta ja 
Turkista saapuneiden rekkojen mukana. Rekkakul-
jetuksissa on menehtynyt useita lapsia. 



34 35

Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan 
seurauksena ihmissalakuljetus on paisunut isoksi 
liiketoiminnaksi. Ashraf arvioi matkansa Pakis-
tanista Kreikan kautta ja Euroopan halki pohjoi-
seen maksaneen noin 5000 euroa. Euroopan maissa 
otettiin vuonna 2008 vastaan miltei 300 000 tur-
vapaikkahakemusta. Näitä lukuja kertoen pää-
see jyvälle ihmisbisneksen rahallisesta arvosta. Jos 
vaikkapa sadantuhannen ihmisen matka Euroop-
paan maksaisi saman kuin Ashrafilla, ihmiskulje-
tusten arvo olisi puoli miljardia euroa. 

7.4. Tiistai 

Ashraf mainitsee jotain siitä, että hänen turvapaik-
kahakemuksensa on laadittu huonosti, eikä siinä 
ole otettu huomioon hänen alkuperäistä henkilölli-
syystodistustaan, vaan se on hävinnyt tai jäänyt jon-
nekin. 

Mitä ihmettä? Soitan lakimiehelle. Hän lupaa 
selvittää asiaa. 

Ashrafille käräjäoikeudessa määrätty asianhoi-
taja ei kunnolla muista, mitä papereita poliisille 
on milloinkin viety. Ilmeisesti hän ei ole pyytänyt 
viranomaisilta edes kuitteja luovuttamistaan asia-
kirjoista. Amatöörimäinen virhe, huolimatonta toi-
mintaa! 

Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko kysymys vain 
onnettomasta unohduksesta, yksittäisestä huolimat-
tomuudesta, vai yleisemmästä ylimalkaisuudesta? 
Ja mistä ylimalkaisuus johtuu? Kyynistääkö viran-
omaisena toimiminen? Vai onko edustajana toimi-
nen bisnestä? Tälläkin asianhoitajalla on kymmen-
kunta nuorta hoidossaan... 

8.4. Keskiviikko 

Alan epäillä, että jossain on nyt pahasti mätää: Ash-
raf vannoo jättäneensä alkuperäisen henkilöllisyys-
todistuksensa Turun poliisille. Maahanmuuttovi-
rastossa siitä ei näytä olevan tietoakaan. Virasto ei 
myöskään ole kirjannut Ashrafin toimittamia liit-
teitä saapuneiksi. 

Tämä asia pitää selvittää nopeasti, jo huo-
menna. Alkuperäisten asiakirjojen täytyy olla 
Turun poliisilla. Miksi ne on hukattu? Miten ne 
saadaan  takaisin? 

Millä keinolla hyvänsä, ajattelen, kun osallistun 
esirukoukseen tuttavani järjestämässä tapaamisessa 
kirkon edustajien kanssa. Kaikki ovat paikalla yksi-
tyishenkilöinä, eivät organisaationsa edustajina. 

Ruoka-apua luvataan epävirallisesti. Puhutaan  
piispan vetoomuskirjeestä Maahanmuuttoviras-
toon. Kaveriasiaa pohditaan. Pidän etenkin farsin 
tai darin kielistä keskusteluseuraa tarpeellisena. 

Onko minun alettava tarkistaa kantaansa evan-
kelisluterilaisista? Tuttavani kertoo kirkon strate-
giasta, jossa luvataan kulkea heikoimpien rinnalla. 
Jos tämä ei ole sitä, niin mikä on, hän ihmettelee. 

9.4. Torstai 

Tuttavani tuo ruokakassin. Hän on sopinut kirkon 
ruoka-avun kanssa yhdestä ruokakassista kahdesti 
kuukaudessa. 

Soitan Ashrafin juristille. Hän ei edelleenkään 
vakuutu siitä, että Ashrafin alkuperäiset henkilölli-
syyspaperit ovat poliisin hallussa, vaan uskoo niiden 
olleen Maahanmuuttoviraston käytössä käännytys-
päätöstä annettaessa. Miksi vain tämä henkilöllisyys-
todistus puuttuisi, jos kaikki muut dokumentit ovat 
olleet Maahanmuuttovirastossa, hän ihmettelee. 
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En tiedä, mutten myöskään käsitä, miksi Ashraf 
sepittäisi tällaisia asioita tässä tilanteessa. Siinä ei 
olisi kerrassaan mitään tolkkua. 

Yht’äkkiä tilanne alkaa muuttua. Tapaan 
 Ashrafin yliopistolla ennen suomen kielen tuntia. 
Kysyn häneltä, mitä asiakirjoja hän vei alkuperäisen 
henkilöllisyystodistuksen lisäksi Turun poliisiin sil-
loin toisella kerralla. ”En mitään muuta, vain sen.” 
Soitan juristille ja kerron tämän mielestäni olennai-
sen yksityiskohdan, jota Ashrafin asianhoitaja Peter 
Jensen ei muistanut. Nyt on vain sana sanaa vas-
taan, eikä minkäänlaisia todisteita. 

Katja Tuominen ihmettelee, miksei Ashrafin  
juristi ole jo ollut yhteydessä Turun poliisiin 
kysyäk seen alkuperäistä henkilöllisyystodistusta. 
Hän uskoo, että paperi ei ole koskaan ollutkaan 
Maahan muuttovirastossa. 

Soitan uudelleen juristille ja pyydän häntä soit-
tamaan Turun poliisiin. Hän lupaa neuvotella kol-
legoidensa kanssa tilanteesta, lähinnä siitä kehen 
Turussa voisi olla yhteydessä. Turun poliisi on kuu-
lemma hankala, vaikea lähestyttävä. 

Pian hän soittaa takaisin: alkuperäinen henki-
löllisyystodistus on Turun poliisilaitoksella, eikä 
siellä tiedetä (tai ainakaan haluta sanoa), onko se 
lainkaan käynyt Maahanmuuttovirastossa! Lupaa-
vat lähettää todistuksen välittömästi Maahanmuut-
tovirastoon. 

Tällä välin juristi on jo tehnyt Helsingin hal-
linto-oikeudelle kiireellisen täytäntöönpanokiel-
tohakemuksen vedoten alkuperäisen henkilölli-
syystodistuksen ”löytymiseen” poliisin hallusta ja 
viranomaisen tekemään virkavirheeseen. 

Juristi soittaa muutaman tunnin päästä. Helsingin 
hallinto-oikeus on antanut käännyttämisen kieltävän 
täytäntöönpanokiellon kesäkuun 9. päivään asti. 

Samalla Jorma Vuorion Helsingin Sanomissa 
esittämä ”tosiasia” joutuu outoon valoon: ”Jos 

ilman henkilöllisyyspapereita turvapaikkaa hakeva 
ilmoittaa eri iän eri yhteyksissä, lähtökohta on, että 
ensimmäinen tieto pätee. Helsingin hallinto-oikeus 
on vahvistanut käytännön.” 

Näin ei nyt näytäkään olevan ainakaan tilan-
teessa, jossa viranomainen on tehnyt virheen, tahat-
tomasti tai tahallaan. 

Ilmoitan asiasta Ashrafille. Illalla tavatessamme 
hän on hermostunut ja ahdistunut: ”Mitä nyt tapah-
tuu? Mitä tapahtuu kahden kuukauden jälkeen?” 

Yritän selittää, että huonoimmillaan ollaan 
samassa tilanteessa jossa olemme olleet viimei-
set kolme viikkoa. Mennään takaisin maan alle. 
Pakoillaan poliisia. Tehdään asiat salassa. Mutta nyt 
on kaksi kuukautta aikaa liikkua vapaasti, suunni-
tella ja tehdä asioita vapaasti. Kaksi kuukautta on 
mahdollisuus, emmekä tiedä, mihin Maahanmuut-
tovirasto ryhtyy. Ehkeivät he nyt voi jättää turva-
paikkahakemusta tutkimatta Suomessa? Tämä on 
epätodennäköistä, mutta koskaan ei tiedä. Lisäksi 
on muita mahdollisuuksia: työ- tai opiskelupaikka, 
ja niiden kautta oleskelulupa. 

Jauhan tätä mahdollisuuksien sanomaa jon-
kin aikaa. Ajelemme kaupungilla. Ajan auton auto-
maattipesuun, kun en muutakaan keksi, Ashrafille 
kokemus on uusi. Huomaan hänen vähitellen rau-
hoittuvan. Menemme asunnolle, lastaamme kirkon 
lahjoittaman ruokakassin jääkaappiin ja pakasti-
meen. Sanomme hyvää yötä. 

Nyt meidän ei tarvitse pelätä, ainakaan vähään 
aikaan. 

10.4. Pitkäperjantai 

Menemme tuttaville syömään. Kaikki vapaina. 
Poliisit ajavat liikennevaloissa viereemme, katseet 
kohtaavat, tekee mieli heiluttaa. 
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Iltasella luen maahanmuuttoministeri Astrid 
Thorsin mitäänsanomattoman maahanmuuttopo-
litiikkaa käsittelevän kirjoituksen Helsingin Sano-
mista.7

”Se on kovin ylimalkaista, näkökulma on jossa-
kin kaukana ylhäällä”, toimittajatuttuni kommentoi. 
”Siinä yhdistyvät virkamieskieli ja poliitikon yritys 
välttää sanomasta mitään mistä jää kiinni: on teh-
tävä, on kehitettävä, on panostettava... Tulos on se, 
ettei Thors sano mistään mitään. Tätä kieltä muu-
ten yliopistohallintokin suosii. Korkeakoulutuksen 
kehittämismuistiot kirjoitetaan samalla ’on kehitet-
tävä’ -kaavalla. Sillä tavalla uusi yliopistolakikin on 
pohjustettu.” 

Thorsin kirjoitus on nykypoliitikoille tyypillistä 
metakieltä, epäsuomea, hölynpölyä, jolla peitetään 
sekä valtion kokema muukalaisuuden pelko että 
EU:n taloudellinen ja etninen protektionismi. 

”Taloudellinen pakottaminen verhoutuu usein 
oikeudellisiin perusteisiin”, Pierre Bourdieu kirjoit-
taa kirjassaan Vastatulet (1999). Bourdieun oneliner 
sopii selittämään niin viranomaisten kuin poliitik-
kojen kommentteja. 

”Samalla on panostettava nykyistä voimak-
kaammin siihen, että kolmansien maiden kykyä 
antaa suojelua sitä tarvitseville vahvistetaan”, Thors 
kirjoittaa pitkän ja ympäripyöreän tekstinsä päätös-
kappaleessa. ”EU:n on pyrittävä konkreettisin kei-
noin lisäämään muuttoliike- ja kehityspolitiikkansa 
johdonmukaisuutta.” 

Sivuhuomio, tai ehkä ei sittenkään: Thorsille 
puheita ja tekstejä väsäävät alaiset ja avustajat ovat 
yliopiston käyneitä maistereita. Millaisiin kirjoit-
tamisen konventioihin ja tyyleihin me yliopistolla 
heitä opastammekaan? 

11.4. Lauantai 

Perussuomalaisista on eroamassa pari näköjään 
puolueeksi pyrkivää fraktiota, Suomen konserva-
tiivit ja Suomalainen vapauspuolue. Konservatii-
vit toivottavat ohjelmassaan tervetulleeksi jokaisen, 
joka tulee Suomeen töihin ja omaksuu suomalaiset 
arvot. Ohjelmasta ei selviä, kenen jakamista suo-
malaisista arvoista – kenen Suomesta – on kysy-
mys, mitä nuo arvot ovat, tai mistä ja milloin ne on 
tänne tuotu.  

Suomalaisella vapauspuolueella on puolueohjel-
massaan konservatiiveja huomattavasti selkeämpi 
vaihtoehto monikultturismille.8

”Ainostaan syntyperäiset suomalaiset voivat olla 
Suomen valtion täysivaltaisia kansalaisia”, ohjelma 
linjaa. Päästäkseen edes toisen luokan kansalaisiksi 
maahanmuuttajien on sanouduttava totaalisesti irti 
omasta kulttuuristaan. Muuten he ovat ikuisesti 
ulkomaalaislakien alaisia, äänioikeudettomia, vailla 
pääsyä valtion tai kuntien virkoihin. 

Tämänkaltaista ajattelua on ehkä vaikeinta sie-
tää. En hyväksy me ja muut -asetelmaa: ikään kuin 
Suomi-niminen valtio olisi jonkun tietyn ihmisryh-
män omaisuutta, ja muut olisivat tämän herrakan-
san alamaisia. Kuka tähän joukkoon kuuluu? Kuka 
siihen hyväksytään mukaan? Itse en halua kuulua, 
mutten myöskään halua luovuttaa ”Suomea” näiden 
ihmisten käsiin. 

Illalla kävelen keskustan läpi länteen. Mitä jos 
tänne muuttaisi 50 000 ulkomaalaista – montako 
sukupolvea tarvittaisiin, että tilanne arkipäiväis-
tyisi? Ja montako siihen, että kulttuurimme alkaisi 
elää monimuotoisena, erilaiset tasa-arvoisina?
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12.4. Sunnuntai 

Katselen televisiosta Paavi Johannes Paavali II:sesta 
kertovan elokuvan. Olen voimaton, vähän myös toi-
voton. En jaksa joka päivä edes kysyä, mitä Ashra-
fille kuuluu. On mentävä yksinäisyyteen ja hiljai-
suuteen pohtimaan kokemaansa. 

Kollega lähettää tietoa oppisopimuksesta. Goog-
laan opetushallituksen sivuja. Siellä näyttää olevan 
paljon perustietoa, mutten ymmärrä siitä paljon 
mitään. 

13.4. Maanantai 

Puhumme kotona pitkään Ashrafista. Miksi tuollai-
nen hiljainen ja ujo poika on lähetetty maailmalle? 
Minun pitää kysyä häneltä tätä ja montaa muutakin 
asiaa vielä uudelleen. 

Romanialaissyntyisen elokuvaohjaaja Radu 
Mihaileanun pakolaisuutta ja identiteettiä käsittele-
vän elokuvan Va, vis et deviens (2005) eräässä koh-
tauksessa kysytään, eikö se ole rakkautta, jos äiti 
lähettää lapsensa pois pelastaakseen tämän tietäen, 
ettei ehkä koskaan näe häntä? Näinhän kävi sota-
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tämä on tilanne 
myös Ashrafin ja hänen äitinsä välillä. 

Olen lukenut kommentteja, joissa ihmetellään 
vastaavassa tilanteessa olevien äitien vastuutto-
muutta ja syyllistetään liian monen lapsen synnyt-
tämisestä. Mistä pahansuopuus ja ymmärtämättö-
myys kasvaa? 

Pierre Bourdieu esittää kirjoituksessaan (Vas-
tatulet, s. 37) pohdittavaksi yleistä kysymystä 
”rajoista, joita ihmisten liikkumiselle voidaan yli-
päätään oikeutetusti asettaa maailmassa, joka 
omamme tavoin lypsää niin valtavasti voittoja kai-
kesta henkilö- ja tavarakierrosta”. 

Bourdieu näkee rakenteellista väkivaltaa niissä 
kansallisvaltion käytännöissä, jotka suojelevat rajoja 
”laittomilta” ylittäjiltä. Hän vaatii laskemaan kus-
tannuksia, joita poliisitarkastukset ja niiden ilmen-
tämä syrjintä aiheuttavat. Mitä poliisin toiminta 
maksaa? 

Tälle vastakkaisessa ajattelutavassa vedetään 
helposti esiin maahanmuuton aiheuttamat kus-
tannukset, mutta päin vastoin kuin Bourdieu, teh-
dään maahanmuuttajista syyllisiä. Syytetään uhreja. 
Tämä on hyvin tyypillinen tapa yksinkertaistaa asi-
oita, eivätkä sitä harjoita yksinomaan julkirasistit. 

Suomalaisesta perspektiivistä on kiinnostavaa, 
että Bourdieu pyytää miettimään myös niitä kustan-
nuksia, joita perusoikeuksien loukkauksista aiheu-
tuu ”Ranskan arvovallalle ja sen perinteiselle ase-
malle ihmisoikeuksien puolustajana”. Suomessahan 
tällaisia perinteitä ei ole taakkana, eikä siis arvoval-
taa menetettävänä, mutta niin halutessamme kaikki 
voitettavana. 

En ole vielä ehtinyt perehtyä siirtolaisuutta ja 
maahanmuuttoa koskevaan tutkimukseen kuin pin-
nallisesti, mutta Bourdieun ja muutamien muiden 
(Bauman, Singer) esittämät pohdinnat ovat herät-
täneet mielenkiintoni. Maahanmuutossa on useita 
päällekkäisiä ja limittäisiä kysymyksiä. Listaan 
niitä, on paljon asioita, joita pitäisi purkaa tutki-
muksin, selvityksin ja pohdinnoin. 

Ensinnäkin ovat eettiset kysymykset: yhtäällä 
Levinasin ”välttämättömyyden” etiikka, jossa toinen 
ihminen tulee aina ensin, toisaalla näkökulmaeet-
tisyys, jossa lähdetään esimerkiksi patriotismista, 
kansallisvaltiosta, kansallisuudesta, rodusta. Asiaa 
voi lähestyä myös ”käytännöllisen etiikan” suun-
nasta, jolloin keskustellaan auttamisen etiikasta ja 
sen perusteista kuten Peter Singer. 

Eettisiä kysymyksiä lähellä ovat essentialisti-
set, ihmisen perusluonnetta koskevat argumentit 
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moraalitajunnasta, hyvästä kasvatuksesta, hyvyy-
destä ja lähimmäisenrakkaudesta, toisaalta ”luon-
taisen” ulossulkevasta ksenofobisesta pelosta 
”kaiken” takana. Maasta- ja maahanmuuton olete-
tetut ja todelliset syyt ovat aina tärkeä empiirinen 
 kysymys. 

Symbolisen tason kysymyksiä ovat valtion arvo-
valta, asema ja toiminnan esimerkinomaisuus kan-
sojen yhteisössä, joita voisi tarkastella esimerkiksi 
Obama-ilmiön kautta. Entä mihin perustuvat kan-
sainväliset oikeusperiaatteet? Näiden joukkoon 
kuuluu myös kysymys uskonnon merkityksestä ja 
esimerkiksi islam vs. länsi -keskustelu: kuinka lisä-
tään mielekkäitä erotteluja stereotypioiden sijasta? 

Poliittisen ekonomian kysymykset ovat oma 
lohkonsa: mitä roolia muukalaisvastaisuudessa 
näyttelee työ, toimeentulo ja sen menettämisen 
pelko? Entä ajatus suomalaisten rakentaman yhteis-
kunnan kuulumisesta suomalaisille, omastaan anta-
minen, jakaminen tai luopuminen? 

Tai mitä jos näitä kysymyksiä lähestyisi näkö-
kulmaa vaihtamalla: miltä maahanmuuttokysy-
mys näyttää väestön rikkaimman kymmenyksen tai 
sadasosan näkökulmasta? Nythän keskustelun kuvi-
teltu subjekti on yleensä joko ”murtuvan keskiluo-
kan” edustaja tai työtön, tai sitten työttömyysuhan 
alainen; ja tämän kuvitelman kenties tärkein reuna-
ehto on tiedostettu ja tiedostamaton objektiivinen 
epävarmuus työstä ja toimeentulosta. Tämä ”objek-
tiivinen epävarmuus on perustana yleistyneelle sub-
jektiiviselle epävarmuudelle, joka nykypäivän pit-
källe kehittyneessä taloudessa koskettaa kaikkia 
työläisiä – jopa niitä, joihin se ei suoraan ulotu, 
ainakaan vielä” (Bourdieu, Vastatulet, s. 111). 

Maahanmuuttobyrokratia ja sen toimiminen 
vaatisi selvityksen. Sen esiin tuomisella voitaisiin 
ehkä korjata väärinymmärrys, joka kansalaiskes-
kustelussa saa muodon ”hoidetaan ensin omat lap-

set, vanhukset, köyhät ja sitten muut”. Ikään kuin 
tällainen tilanne olisi mahdollinen. Maahanmuut-
totyöntekijöiden kokemustiedon kartuttaminen 
olisi olennaista ja auttaisi tuomaan kokemuksellisen 
näkökulman elämään maahanmuuttajien kanssa. 

Politiikka kytkeytyy kaikkiin edellä oleviin 
kysymyksiin. Politiikassa muokataan mielipiteitä, 
joissa tapahtuvat ideologiset ja maailmankatso-
mukselliset kannanmäärittelyt. Siksi ei ole lain-
kaan vähäpätöistä, mitä poliitikot sanovat tai eivät 
sano. Mutta politiikkaa tehdään myös arjessa, yksin 
ja yhdessä, joukkotiedotusvälineissä ja netissä. Ja 
näillä on merkitystä maahanmuuttajia koskevien 
asenteiden ja toimintatapojen muodostumiseen.

14.4. Tiistai 

Päätän soittaa tutulleni opetushallitukseen, mutten 
saa vielä aikaiseksi. Sen sijaan soitan Kölvi-toimin-
nasta vastaavalle Meri Kiannolle. Murrosikäisinä 
Suomeen muuttaneille pakolaispojille suunnatussa 
toiminnassa ei kysellä osallistujien statusta, Kianto 
toteaa – ovatko   he oleskeluluvan saaneita, turva-
paikanhakijoita tai muita. Kaikki ovat tervetulleita. 
Tapaamme Ashrafin kanssa yliopistolla, käymme 
lounaalla ja lähdemme kävellen Saukkolaan, Kölvi-
toiminnan tiloihin. 

Näin iltapäivällä paikalla on jo muutama poika. 
Osa heistä käy peruskoulua, osa on peruskouluun 
tai ammattikouluun valmistavalla luokalla. Meri 
sanoo poikien pelaavan yhdessä jalkapalloa, surf-
faavan netissä, katselevan elokuvia. Kaikki pojat 
tulevat tervehtimään, kättelemme. Muutama heistä 
istuu seuraamme. He ovat hyvin kiinnostuneita 
Ashrafista, jonka kanssa he vaihtavat kuulumisia 
dariksi, Ashrafin kotikielellä. Poikia saapuu lisää ja 
tunnelma muuttuu vilkkaan äänekkääksi. 



44 45

Illalla Ashraf tulee pyynnöstäni käymään suo-
raan Kölviltä kotiini ja lupaa mennä Saukkolaan 
huomennakin. Silti huomaan, että Kölvi ei ehkä 
kuitenkaan ole aivan sitä, mitä hiljainen Ashraf 
haluaa. Ennen muuta hän haluaa opiskella. Tehdä 
jotain hyödyllistä, niin kuin tavataan sanoa. 

Aamulehti kirjoittaa Suomen tarvitsevan huo-
mattavan määrän lisää maahanmuuttajia joka vuosi, 
mikäli nykyiset eläke-edut halutaan säilyttää. Las-
kelman taustalla on Pellervon taloudellinen tutki-
muslaitos. Ulkomaalaisia tarvitaan vuosittain noin 
10 000. Presidentti Martti Ahtisaari puhui taan-
noin 40 000:sta ja professori Pekka Himanen 20 000 
ulkomaalaisesta vuodessa. Suomeen saa tulla töihin, 
muuten saa pysyä poissa. Suomessa kiinnitetään 
melkoisen huolestunutta huomiota turvapaikan-
hakijoiden määrän reiluun kaksinkertaistumiseen 
vuodesta 2007 vuoteen 2008 (1500:sta 4000:teen) ja 
selitetään kasvua Ruotsin tiukentuneella pakolaispo-
litiikalla. Mittakaava pitää kuitenkin pitää mielessä: 
viiden vuoden aikana, vuosina 2004–2008, hake-
muksia jätettiin Suomessa noin 15  000, Ruotsissa 
vastaavana aikana 125 000, siis yli kahdeksanker-
taisesti. Tässä meillä olisi sitä paljon kaivattua kas-
vupotentiaalia! Tätä ilosanomaa kun menisi saar-
naamaan mustimmille perussuomalaisille, enkä nyt 
tarkoita vain puoluetta, ne hirttäisivät munista. 

Amnestyn Outi Lepola lähettää pyynnöstäni 
lisämateriaalia EU:n komission ehdotuksesta kor-
jata maahanmuuttopolitiikan pelisääntöjä. Laitan 
asian tiedoksi Vapaan liikkuvuuden Katja Tuomi-
selle, joka jo tietääkin siitä ja lupaa kommentoida 
kunhan ehtii. Laadin myös sähköpostin ajankoh-
taisohjelman toimittajalle päivittääkseni tilanteen. 
Pitäisikö samalla viestillä muistaa myös Aamuleh-
teen asiasta kirjoittanutta Tuomo Björkqvistiä ja 
Maila-Katriina Tuomista, johon olen myös ollut 
yhteydessä? Sen lisäksi että kerron Ashrafin pape-

reiden löytyneen poliisin hallusta, vaikka niiden 
piti olla Maahanmuuttovirastossa, ihmettelen, onko 
tällainen viranomaishuolimattomuus ainutlaatuista. 
Lähetän myös tiedoksi Europan komission ehdo-
tuksen, jonka tavoitteena on varmistaa turvapai-
kanhakijoille inhimillinen ja oikeudenmukainen 
menettely. Dublinin sopimuksen osalta komission 
ehdotuksessa on kuusi kohtaa: 

– otetaan käyttöön mekanismi, jonka mukaan 
Dublin-asetukseen perustuvat turvapaikan-
hakijoiden siirrot voidaan keskeyttää tietyissä 
olosuhteissa, jotta voidaan välttää ylikuormi-
tus sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden turva-
paikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä pai-
neita; 

– varmistetaan, ettei turvapaikanhakijoita lähe-
tetä sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka eivät pysty 
tarjoamaan heille asianmukaista suojelun 
tasoa erityisesti vastaanotto-olosuhteiden ja 
turvapaikkamenettelyyn pääsyn osalta; 

– selkeytetään eräiden sääntöjen soveltamiseen 
liittyviä olosuhteita ja menettelyjä: jäsenval-
tiot voivat esimerkiksi tietyissä olosuhteissa 
ottaa turvapaikanhakijan vastuulleen inhimil-
lisistä syistä ja myötätunnosta; 

– otetaan käyttöön lisätakeita, jotka koskevat 
oikeutta hakea muutosta siirtopäätökseen, 
jotta voidaan varmistaa oikeussuojakeinojen 
tehokkuus; 

– helpotetaan perheenyhdistämistä koskevan 
oikeuden käyttöä erityisesti siten, että hakija 
voidaan saattaa yhteen sellaisten sukulaisten 
kanssa, joista hän on riippuvainen tai jotka 
saavat toissijaista suojelua; 

– määritellään selkeämmin ilman huoltajaa ole-
viin alaikäisiin sovellettavat säännöt heidän 
etujensa suojaamiseksi.
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15.4. Keskiviikko 

Tuttavani soittaa kertoakseen, että nyt kun tilanne 
on avoin eikä meidän tarvitse piilotella, myös 
Kirkko turvapaikkana -asiaa voitaisiin auttaa, jos 
seurakunnan kirkkoherra saadaan sen taakse. Hän 
lupaa edistää turvapaikkaa ja minä kerron puoles-
tani eilisen myönteisistä kokemuksista Kölvi-mes-
tassa. Kirkkoherra on jo kuulemma puhunut kirkon 
asunnosta ja muusta käytännöllisestä avusta. 

Monikulttuurista diakoniatyötä tekevä Heidi 
Repo soittaa onnitellakseen käännytyksen lykkää-
misestä ja keskustellakseen tilanteesta. Puhumme 
hänenkin kanssaan Kirkko turvapaikkana -mahdol-
lisuudesta. Ashrafin on itse haettava turvapaikkaa 
kirkolta. Valistan Heidiä Kölvi-toiminnasta. 

Laitan Janina Anderssonille tiedoksi EU:n 
komission ehdotuksen, ellei hän ole sitä jo näh-
nyt. Avustaja vastaa viestillä, jossa on linkki Thor-
sin vastaukseen Anderssonin ja Lapintien tekemään 
kirjalliseen kysymykseen hallitukselle. 

Illalla olen väsynyt ja tuskainen. Taistelurinta-
mia alkaa olla liian monta: maahanmuutto, yliopisto 
yleensä ja laitos erikseen, yksityiselämän huolet. 
Vaikka ei kai tuossa edes kovin montaa huolta ole. 

18.4. Lauantai 

Palaveri kirkkoherran kanssa. Selvitän perustiedot 
nimestäni ja ammatistani lähtien ja itse tilanteen. 
Hän on asialle myötämielinen ja vie turvapaikka-
pyynnön jo ensi tiistaina pidettävän seurakuntaneu-
voston päätettäväksi. Silloin nähdään! Jos asia menee 
läpi, kuten kirkkoherra itse toivoo ja uskoo, kirkko 
tarjoaa turvapaikan määräaikaisen täytäntöönpano-
kiellon loppuun eli kesäkuun 9. päivään asti. Lisäksi 
se hankkii lakiapua. Diakoniatyö tarjoaa ruokaa. 

Asuntokin on mahdollinen. Kirkkoherra sanoo, että 
poliisille ilmoitetaan asunnosta... Eikö riittäisi, että 
kerrottaisiin Ashrafin olevan kirkon turvassa? 

Laaditaan myös tiedote, jossa kerrotaan Ashra-
fin saaneen turvapaikan kirkolta. 

Järjestely sopii Ashrafille. Itse ajattelen tästä voi-
van olla hyötyä hänelle. Jos kirkko sitten luovuttaa 
kesäkuussa, eikä muuta ole, painumme uudelleen 
maan alle. 

Helsingin Sanomissa on toimittaja Heli Suomi-
sen juttu nuorista Pariisissa majailevista afganis-
tanilaismiehistä, jotka tähyävät tänne, Norjaan tai 
Britan niaan.9 

”Suomesta moni afgaani on kuullut, että sieltä 
ei alaikäisiä palauteta Kreikkaan”, Suominen kir-
joittaa. ”Maahanmuuttoviraston tulosalueen joh-
taja Juha Similä vahvistaa Suomesta, että tämä pitää 
paikkansa. Similän mukaan ’Kreikan olosuhteet 
ottaa vastaan alaikäisiä ovat puutteelliset’.” 

Siinä se jälleen on: Suomi ei palauta alaikäisiä 
Kreikkaan. 

Lähetän kirkkoherralle Maahanmuuttovirastolle 
aiemmin menneen avoimen kirjeen, samalla laitan 
sähköpostin myös HS:n toimittaja Heli Suomiselle. 
Selitän hänelle Ashrafin tilanteen: käännytyspäätök-
sen, piileskelyn, Maahanmuuttoviraston paperisotkun. 

Heli lähettää sähköpostia kysyäkseen, voiko 
hän välittää viestini vinkkinä kotimaantoimituk-
seen. Tottakai. Lisään vielä, että ongelma on se, että 
ilman viranomaisten virheitä Ashrafin olisi pitänyt 
päästä jo monta kuukautta sitten turvapaikkakäsit-
telyyn, ja tällaiselta piilottelulta olisi vältytty. Ker-
ron myös kirkon mahdollisesta panoksesta ja että 
seurakunta tiedottaa roolistaan erikseen. 

Ashraf tulee iltasella syömään. Hän kertoo käy-
neensä kylässä Oulusta kolmisen kuukautta sitten 
muuttaneen Alin (tai ”Ali-Markuksen” niin kuin 
hän itse haluaa itseään kutsuttavan) luona. Ajamme 
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katsomaan afganistanilaista ruokatavarakauppaa ja 
seurakunnan asuntoa. Vietyämme Ashrafin kotiin 
vaikuttaa kuin hän hymyilisi nyt enemmän kuin 
vielä muutama viikko sitten. 

21.4. Tiistai 

Ashrafin asia valuu taas epätoivon puolelle kirkon suh-
teen: kirkkoherran puollosta huolimatta maallikoista 
koostuva seurakuntaneuvosto hylkää turvapaikka-
menettelyn kokouksessaan. Asia harmittaa myös muu-
tamia asiaa lähellä olevia kirkon työntekijöitä, joiden 
kristilliseltä pohjalta nouseva auttamistahto tyrmätään 
asenteisiin ja epäluuloihin muukalaista kohtaan. 

Tekee mieli huutaa. Mikähän se teidän Jeesuk-
senne oli, mitä hän teki? 

Yksi kirkon työntekijä sanoo seurakuntaneuvos-
tojen koostuvan kiipijöistä, joiden tavoitteena on 
kunnanvaltuusto ja ties mikä poliittinen karriääri. 
Ei se ole kovin kaunis kuva. Eikä kaunistu, kun ajat-
telen seurakuntaneuvoston tekemää kielteistä pää-
töstä konkreettisena mielenkuvana: maallikot sul-
kemassa raollaan olevaa kirkon ovea. 

Kirkkoherra haluaa seurakuntaneuvoston pyyn-
nöstä tarkennuksia muutamiin asioihin, kuten siihen, 
miksi Ashraf lähti kodistaan. Vastaan, etten ole näitä 
asioita kysellyt, vaan halunnut auttaa. Poliisi on jo 
kahteen kertaan käynyt nämä seikat hänen kanssaan 
läpi, ja poliisina oleminen on viimeinen toiveeni. 

Etsin lohtua eteeni jokseenkin sattumalta osu-
neesta Kati Niemelän tutkimuksesta Uskonko niin 
kuin opetan? (2004). Tutkimuksen luvussa ”Laki-
henkisyydestä armoon” kuvataan kiinnostavalla 
tavalla iän myötä muuttuvaa uskoa, uskon yksin-
kertaistumista. Haastatteluissa tätä ”yksinkertaistu-
mista kuvattiin Jumalan armon ja rakkauden koros-
tumisena ja monien epäolennaisempien asioiden 

muuttumisena vielä epäolennaisemmiksi”. 
Eräs haastateltava kertoo teologisen kehityksensä 

johtaneen nuorena pappina korostuneesta uudesti-
syntymisen ja uskoon tulemisen vahvasta yhteydestä 
vanhempana löytyneeseen kasteen armoon: ”Van-
hemmiten mä oon aina vaan enemmän korostanut 
sitä kasteen armoa ja merkitystä. Jollakin tavalla näkee 
sen, miten hauras ja heikko se oma usko on ja kuinka 
tärkeäksi tämmöiset uskon perusasiat muodostuu; 
tämmöinen jumalattoman vanhurskaus on tullut 
mulle vanhemmiten kyllä aina vain rakkaammaksi.” 

Ajatus persoonallisesta Jumalasta on minulle 
vieras, vaikken voi, enkä edes halua, todistaa asian 
puolesta tai sitä vastaan. Asia on epäkiinnostava 
sen kysymyksen rinnalla, miten meidän on mah-
dollista kilvoitella hyvyydessä, oikeudenmukaisuu-
dessa ja rakkaudessa täällä maan päällä. Nimen-
omaan siis kilvoitella, yrittää, pyrkiä, ponnistella 
– muttei ryppyotsaisesti. Jos uskonnolliset teks-
tit, pohdinnat ja puheenvuorot moraalisina, monia 
filosofisia peruskysymyksiä ja elämään väistämättä 
liittyviä dilemmoja koskettelevina kertomuksina 
auttavat tässä ponnistelussa, täyttävät ne tehtävänsä 
mitä tärkeimpinä keskustelukumppaneina. 

Niemelän tutkimuksessa muotoutuu ajatus van-
hemmiten vahvistuvasta ”puhtaan armon” merki-
tyksestä ja ”jumalattoman vanhurskaudesta”. Näitä 
voisi teroittaa sydämessään, jos osaisi. Ehkä siinä-
kin suunnassa, jonka yksi Niemelän haastatelta-
vista muotoilee seuraavasti: ”Ehkä se kaikkein pysy-
vin muutos on se, että mä ajattelen eläväni armon 
varassa. Ei ole niin kuin muuta.” 

Kiinnostavaa olisi tutkimuksen keinoin kysyä 
myös maahanmuuttajatyötä sekä viranomaisina 
että auttajina tekeviltä ihmisiltä, minkä varassa he 
tekevät työtään. Ovatko työn arvoperusteet kenties 
muuttuneet – ja jos, niin miten – iän, ja työssä ja 
elämässä hankitun kokemuksen myötä? 
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22.4. Keskiviikko 

Katja Tuominen lähettää tekstiviestin, jossa hän 
ilmoittaa Ashrafin juristin tehneen hallinto-oikeu-
teen vaatimuksen asian pikaisesta käsittelystä 
Maahan muuttovirastossa. 

23.4. Torstai 

Juristilta sähköpostia. ”Eilen soitin Migriin [Maa-
hanmuuttovirastoon]. Henkilö, jonka kanssa asi-
asta voisi keskustella on paikalla vasta maanantaina. 
Tänään laitoin hallinto-oikeuteen vastineen ja pyyn-
nön, että asia palautetaan kiireellisesti Migrin käsit-
telyyn. Soitan kyllä vielä Migriinkin ensi viikolla.” 

Ashraf soittaa, kun emme ole olleet yhteydessä 
kolmeen päivään. Kyselen kuulumiset: hänen Pakis-
tanissa asuvalla perheellään ei tällä hetkellä ole 
hätää, mutta Taleban levittää pelkoa alueella. Ash-
rafin perhe pakeni Taleban-liikettä Afganistanista 
1990-luvun puolivälissä hänen ollessaan neli-, vii-
sivuotias. Tarkistan Al Jazeeran nettisivuilta tilan-
teen: Taleban lähestyy Pakistanin hallintokeskusta 
luoteesta ja on nyt noin 100 kilometrin päässä pää-
kaupungista Islamabadista. Yhdysvaltojen hallituk-
sen mukaan Pakistan ei tee riittävästi Uhkan torju-
miseksi, vaan on luovuttamassa Talebanin edessä. 
Puhutaan Pakistanin ”talebanisaatiosta”. 

Christian Science Monitor  -lehdestä luen Pakis-
tanin hallituksen aikomuksesta karkottaa maasta 
kaikki noin 2,4 miljoonaa afganistanilaista pako-
laista vuoden 2009 loppuun mennessä estääkseen 
Talebanin etenemisen. On selvää, ettei  Ashraf voi 
palata Pakistaniin. Ja kun Kreikan tilanne on mikä 
on, Ashrafin kohtalo on käsissämme. Lähetän uuti-
sen tiedoksi myös evankelis-luterilaisen seurakun-
nan maahanmuuttajatyöstä vastaavalle. 

24.4. Perjantai 

Tapaamme Ashrafin kanssa ravintola Telakalla 
hänen suomen kielen kurssinsa jälkeen. Ashraf kat-
soo sähköpostinsa koneeltani, sillä hänelle lainaa-
mani tietokone on edelleen korjaamolla. Innos-
tumme katselemaan Google Earth -ohjelmalla 
Ashrafin kotikontuja Pakistanissa. Viskaudumme 
virtuaalimatkalle Pakistanista Suomeen jäljittäen 
hänen kulkemiaan reittejä. 

Kuulen matkan vaikeuksista: Iranin ja Tur-
kin välinen vuoriston ylittämisestä jalkaisin, kumi-
veneessä kellumisesta ilman soututaitoa öisellä 
Egeanmerellä Turkista Mytilinin saarelle Kreik-
kaan. Tämä ihminen on kokenut paljon sellaista, 
mitä ei soisi kenellekään: pelkoa, nälkää, tuskaisia 
vaelluksia vuoriston teillä tietymättömillä, ahtaita 
paikkoja, salakuljettajien törkeyksiä. 

Vietämme yhdessä päivän ja pitkän illan. Ash-
raf kertoo elämästään Pakistanissa. Opin hänen ole-
van hazara-kansaa, ja jälleen mieleeni palaa Khaleid 
Hosseinin Leijapoika, jossa hazaroiden kerrotaan 
olevan mongolien jälkeläisiä. Ashraf sanoo tiedon 
olevan totta. Hazarat eivät ole kuuluneet Afganista-
nin hallitsijoihin, vaan enemmänkin olleet sorretussa 
asemassa, josta jotain kertoo heihin kohdistettu sol-
vaus ”hiiriä syövistä, lättänenäisistä kuorma-aaseista”. 

27.4. Maanantai 

Kirjoitan kielikeskuksen johtaja Antti Hildénille säh-
köpostin kysyäkseni helpotusta 100 euron kurssi-
maksuun. Mietin pitkään, lähetänkö pyynnön, mutta 
etnometodologi minussa voittaa ja päätän laittaa kysy-
myksen kokeeksi, oikeastaan vain nähdäkseni, millai-
sen vastauksen saan. Eikä kysyminen maksa mitään. 

Hildén pahoittelee: ei onnistu. ”Nostan kyllä hat-
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tua sinulle, että pidät huolta pojasta”, hän kirjoittaa. 
Mieluummin tietenkin ottaisin satasen kuin 

hatunnoston. Yliopiston pitäisi harkita vapaapaik-
koja maahanmuuttajille ja muille köyhille ja vähä-
varaisille. Ehkä tällainen on mahdollista Tampereen 
yliopistossa, joka maireasti korostaa yhteiskunnal-
lista suuntautumista tai on puolivirallisesti julistautu-
nut ”kansan yliopistoksi”. Vuodesta 2010 lähtienhän 
yliopistot ovat lain mukaan aiempaa autonomisem-
pia päättämään asioistaan ilman valtion ohjausta. 
Jos valtiokirkolla on oma turvapaikkasuosituksensa, 
miksei riippumattomilla yliopistoilla olisi omaa Yli-
opisto turvapaikkana -asiakirjaa? Pitäisikö tällainen 
pykälä saada uuden, ”autonomisen” yliopiston johto-
sääntöön? Ainakaan sille ei olisi byrokraattista estettä 
yliopistojen irrottautuessa valtiosta. 

Ashraf lähettää tekstarin: joko tietokone on tul-
lut? On se. Hän odottelee minua asunnollamme ja 
käymme hakemassa koneen takuufirmasta. 

29.4. Keskiviikko 

Esitelmässään Papiston päivillä 2002 Antti Eskola 
kiinnittää huomiota kirkon ja kristinuskon rooliin 
”kulttuurisessa hegemoniakamppailussa, jota käy-
dään erilaisille tosiseikoille annettavista merkitys-
tulkinnoista”. Hänen mukaansa kristinuskoisten 
olisi oltava mukana tuossa kamppailussa puolusta-
massa ihmisyyttä eriarvoistumista vastaan. ”Olen-
nainen asia ja varsinainen taistelukysymys, kuten 
70-luvulla sanottiin, on tietenkin se, että erilai-
silla tulkinnoilla on erilaisia käytännön seurauksia. 
Jos ihminen on pelkkä eläin, on vaikea perustella, 
miksi häntä tulisi muuna kohdellakaan, varsinkaan 
jos hän ei kuulu ’meihin’, vaan on ’maahanmuuttaja’ 
tai jonkin sortin luuseri”, kirjoittaa Eskola. 

Hän on lukenut rovasti Erkki Niinivaaran 

vuonna 1959 painettua kirjaa Kirkko ihmistä varten 
ja poiminut sieltä itseään puhuttelevan vastauksen 
hänelle esitettyyn kysymykseen kirkon ja sen työn-
tekijöiden tehtävästä; heidän ”tulee olla mukana 
ihmisyyden toteuttamisessa, mitä hyvänsä asiaa 
keskustelu koskeekin”. Ihmisyyden toteuttamiselle 
on evankeliumeissa selkeä ja yksinkertainen ohje-
nuora, josta Eskola kuulijoitaan muistuttaa: ”Minun 
oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli 
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä oli kodi-
ton, ja te otitte minut luoksenne.” 

30.4. Vappuaatto 

Ashraf haluaa lähteä tapaamaan tuttujaan Turkuun. 
Kerron että vappu on Suomessa vilkas juhlapäivä, ja 
että aika monet ihmiset juovat alkoholia ja sekoile-
vat kännissä. Mutta kunhan on tarkkana, niin eikö-
hän siellä pärjää. Hän kysyy, kannattaako hänen 
käydä vastaanottokeskuksessa kavereitaan tapaa-
massa. Vastaan, että miksei kannattaisi – onhan hän 
nyt vapaa menemään ja tulemaan. 

Viitteet

7. Helsingin Sanomat 9.4.2009. Astrid Thors: EU:n on 
kehitettävä muuttoliikepolitiikkaansa. http://www.hs.fi/
paakirjoitus/artikkeli/EUn+on+kehitettävä+muuttoliike
politiikkaansa/1135245059081

8. Suomalaisen vapauspuolueen puolueohjelma.  
http://one.xthost.info/vapauspuolue/ohjelma.html

9. Helsingin Sanomat 18.4. Heli Suominen: Afganista-
nin pakolaisia pyrkii yhä useammin myös Suomeen. 
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Suomeen/1135245256282
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3. TOUKOKUU 

nautitaan vapaudesta  
ja pohditaan kännykkäkansan  

näyteltyä ystävällisyyttä

Lähdin Pakistanista vuonna 2008 yksin tarkoituk-
sena mennä Iraniin. ... Iranissa tilanne oli niin paha, 
etten koskaan uskonut pääseväni edes Teheraniin 
asti, saati että joskus Suomeen. ... Salakuljettajia oli 
joka lähtöön. ... Rajan ylitimme kävellen. Kävelimme 
monena yönä omituisia vuoristoteitä, aina yli kym-
menen tuntia kerrallaan. Meille oli luvattu hevosia, 
mutta niitä ei tullut. Turkin puolella jäimme johon-
kin navetan tapaiseen, johon salakuljettaja toi meille 
ruokaa öisin. Osa ihmisistä oli huonossa kunnossa. 

Lähimmäisenrakkauden toteuttaminen äärimmäi-
sessä tilanteessa, jossa turvapaikanhakijaa uhkaa 
karkotus, vaatii tottelemattomuutta vallitsevia lakeja 
kohtaan. Kristillinen etiikka menee edelle silloin, kun 
sen ja valtion lain välillä on ristiriita. ”Ennemmin 
meidän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä”, todetaan 
Apostolien teoissa (5: 29). 

– Kirkko turvapaikkana -ohjeistus 

5.5. Tiistai 

Ashraf palaa Turusta. Eilen alkoi kielikurssi, mutta 
eiköhän vielä tänäänkin ehdi mukaan. Vien hänet 

tälle Setlementin järjestämälle toiminnalliselle kieli-
kurssille, joka kokoontuu tällä toisella kerralla Tuo-
miokirkossa. 

Helsingin Sanomissa on juttu alaikäisistä tur-
vapaikanhakijoista, joista jopa kolmanneksen väi-
tetään valehtelevan ikänsä. Poliisin mukaan Suo-
messa houkuttaa hyvä sosiaaliturva: tänne tullaan 
rahan perässä. Turvapaikanhakijoita pidetään 
jutussa rikollisina, jokseenkin ala-arvoisina ihmi-
sinä, joiden motiivit (hyvinvointi, työ, opiskelu-
paikka, entistä parempi elämä) ovat epäilyttäviä ja 
tuomittavia. Hui, niitähän täytyy kavahtaa, kun ne 
noin paljon elämänpäämääriltään eroavat ”meistä 
suomalaisista”. 

Samalla sivulla kerrotaan kansalaiskeräyksestä, 
jonka tavoitteena on palkata lisähenkilökuntaa aut-
tamaan yksinäisiä ja uupuneita sairaalapäivystyksen 
jonottajia. Juttujen vertailu on kiinnostavaa. Turva-
paikanhakijat ovat epäilyttävää porukkaa, valehte-
lijoita ja rikollisia, haastateltavat poliiseja. Sairaala-
päivystyksen potilaat ovat sen sijaan huolenpitoon 
oikeutettuja autettavia, jotka tarvitsevat lähimmäi-
sen ”rakkautta, ruokaa ja uskoa”; jutun haastateltava 
on keräyksen alulle pannut rohkea ja oikeamielinen 
kansalainen, itsekin kärsinyt. 

Jutut ovat kuin eri planeetoilta, vaikka kertovat-
kin samasta maasta samoin inhimillisen kärsimyk-
sen muodoin: niin pakolaiskeskuksessa kuin sairaa-
lan päivystystiloissa voi tunnelma olla kuin helvetin 
esikartanossa kun fyysinen ja/tai psyykkinen vointi 
huononee ja epätietoisuus omasta tilanteesta kas-
vaa. Me elämme eri todellisuuksissa. Me emme elä 
valistunutta aikaa. Voi kysellä moraalisen yhtei-
sön rajoja, ja miten niitä vedellään kansallisuuden, 
syntyperän, iän tai jonkin muun satunnaisen asian 
mukaan. 

Kysyn Pakolaisneuvonnan juristi Piritta Rai-
violta Maahanmuuttoviraston kuulumiset. Hän 
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vastaa hallinto-oikeuteen lähettämänsä vastineen 
olevan Maahanmuuttovirastossa lausunnolla. Hei-
dän määräaikansa lausunnon antamiseen hallinto-
oikeudelle on 14.5. ”Sanoivat, että jos ’katsovat’ 
todistuksen aidoksi niin ehdottavat asian palautta-
mista”. 

Mietin, onko meillä toivoa, edes vähäistä? 
Haluai sin uskoa niin. 

12.5. Tiistai 

Kirkkoherra soittaa kysyäkseen, onko Ashrafin 
tilanteessa tapahtunut mitään uutta. Kerron 14.5. 
olevasta määräpäivästä, johon mennessä Maa-
hanmuuttoviraston on annettava lausuntonsa hal-
linto-oikeudelle Ashrafin tapauksesta. Sovimme 
tulevamme Ashrafin kanssa seurakuntaneuvos-
ton kokoukseen kertomaan tilanteesta ja vastaa-
maan kysymyksiin. Tuttavani lupautuu mukaan 
tukihenkilöksi, hän kun tuntee seurakunnan 
asioita  ja toimintatapoja. Kirkkoherra noutaa mei-
dät kokous huoneen ulkopuolelta sisään, mutta tut-
tavani jätetään ulkopuolelle. Häntä ei ole merkitty 
kokouk sen esityslistaan. 

Selitän seurakuntaneuvostolaisille oman osuu-
teni. He esittävät kysymyksiä minulle ja Ashrafille, 
käännän ne englanniksi ja Ashraf vastaa. Kiitämme 
ja poistumme. En ole toiveikas. Osa kysymyksistä 
on selvästi esitetty tuomitsevassa sävyssä, ikään 
kuin olisin tai olisimme rikollisia. Ne vihjaavat, että 
Ashraf ei kuulu Suomeen eikä häntä tarvitse auttaa. 

Eräs rouva kysyy juonisti, eikö Ashraf voisi nyt 
asua vastaanottokeskuksessa. Ihmettelen, mihin 
tämä kysymys liittyy, ja rouva vain toistaa kysymyk-
sensä. Vastaan myöntävästi: ”Kyllä hän voisi asua 
vastaanottokeskuksessa niin kuin missä muualla 
tahansa.” Rouvan kasvoille tulee omahyväinen ilme, 

joka kertoo kysymyksen motivaatioperustan: vas-
taanottokeskus on oikea paikka, eikä meidän seura-
kunnallamme ole velvollisuutta avuntarjoamiseen. 
Viitatessani Vapaan liikkuvuuden rooliin viraston 
kanssa käytävässä kirjelmöinnissä kokoushuoneen 
perällä olevien huonokuuloisten kuiskuttelu äityy 
äänekkääksi paheksunnaksi. Kun lähdemme pois, 
tunnelmani eivät ole korkealla. 

Illalla jatkan artikkelin kirjoittamista Peter Sin-
gerin Sisäpuoliset ja ulkopuoliset -tekstin pohjalta, 
artikkeli edistyy hitaasti. 

Luen päivän lehdet. STT uutisoi Lahden seura-
kuntien hoivaaman kurdiperheen karkotuksesta. 
Perheen turvapaikka-anomuksen käsittely on kes-
tänyt miltei kaksi vuotta, ja käännyttäminen tehtiin 
vireillä olevasta uudesta hakemuksesta huolimatta. 
Diakoniajohtaja Teuvo Siivonen kummastelee, ettei 
perhe viraston mukaan täyttänyt humanitaarisen 
suojelun ehtoja, vaikka äiti sairastaa ja nuorin lap-
sista on syntynyt viime kesänä Suomessa. 

Maahanmuuttoviraston toiminnassa ei vali-
tettavasti näytä olevan juuri minkäänlaista linjaa. 
Käännytyspäätökset ja niiden perusteet vaihtelevat. 
Saman ovat käytännön kokemuksiinsa perustuen 
todenneet Vapaa liikkuvuus -verkoston jäsenet, joi-
den mukaan kyseisen viraston päätöksissä ei kerta 
kaikkiaan näytä olevan pitävää logiikkaa, paitsi se, 
että kutsumattomia muukalaisia olisi saatava pois 
Suomesta mahdollisimman paljon. 

13.5. Keskiviikko 

Palaverissa Naapurisopu-ryhmän kanssa, johon 
kuuluu lisäkseni Tampereen evankelisluterilaisen 
seurakunnan ja Helluntaiseurakunnan työnteki-
jöitä. Saan tietää, että seurakuntaneuvoston päätös 
on ollut myönteinen ruoka-avun, asunnon ja muun 
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tarpeellisen avun suhteen. Seurakuntaneuvosto-
laiset ovat valmiit laatimaan myös kirjelmän, jossa 
ilmaisevat kantanaan sen, että Ashrafin asia pitäisi 
käsitellä Suomessa. Voiko tämä olla totta? Olen 
todella myönteisesti yllättynyt – varsinkin, kun ver-
taan päätöstä siihen suorastaan kyräilevään tunnel-
maan, joka seurakuntaneuvoston kokouksessa oli 
tiistaina aistittavissa. 

Iltapäivällä soitan kirkkoherralle. Hän kertoo, 
että kirjelmästä oli jouduttu äänestämään. 

Kirkko turvapaikkana -menettelyyn ryhtymi-
sestä ei kirkkoherran mukaan kuitenkaan keskus-
teltu, kyseessä on muunlainen auttaminen. Ja jos 
Ashraf muuttaa kirkon asuntoon, asiasta ilmoite-
taan poliisille, mikä tuntuu oudolta. 

Joka tapauksessa tämä on parempi kuin ei 
mitään: omalla tavallaan seurakunnan päätös on 
varsin selkeä ja hyvä kanta tässä tilanteessa, jossa 
Ashrafilla ei ole käännytyspäätöstä. Kirkko turva-
paikkana -menettely ei ole mikään selkeä ohjeisto, 
ja sitä voidaan tilanteesta riippuen tulkita eri 
tavoin. Nyt on kysymys yhdestä turvapaikka-ohjeis-
ton sovelluksesta, jossa monin tavoin tuetaan Ash-
rafia, muttei ”tehrä siitä numeroo”. Kenties tässä 
voi olla tulevaisuutta silmällä pitäen siemen myön-
teiselle ja maanläheiselle tavalle toimia vastaavissa 
tilanteissa. Ehkä tukalassa asemassa – esimerkiksi 
käännytyspäätöksen vuoksi – olevien turvapaikan-
hakijoiden auttamisesta tulee jonain päivänä entistä 
luonnollisempi osa kirkollista auttamistyötä. 

Julkisuuskysymykseen kirkkoherra sanoo, että 
hänen kantansa on, että toimittajien mahdolli-
siin kysymyksiin voi vastata ”seurakunnan tukevan 
Ashrafia hänen tilanteessaan”. Tämäkin on minusta 
hyvä tapa eikä sulje pois asian muiden puolien esiin 
tuomista mediassa, jos tarpeen. Koivut humisevat 
tuulessa, ensimmäistä kertaa tänä keväänä. 

Illalla pohdin liittymistä kirkon jäseneksi, 

vaikka taidanhan minä pyhien yhteydessä olla jo 
kasteenikin kautta. Netissä  liittyminen kävisi käte-
västi; taisin joskus luvata liittyä, jos kirkko tarttuu 
toimeen Ashrafin asiassa. Tällainen kaupankäynti 
tuntuu kuitenkin epäreilulta: näinhän ihmiset halu-
aisivat nykyisin maksaa verojaankin, eli vain siitä, 
mikä välittömästi hyödyttää ”minua ja perhettäni”. 

Kirkon on otettava kantaa yhteisiin yhteiskun-
nallisiin asioihin sanoin ja teoin, jotta se saisi kir-
kollisverona kannettavan kolehtini. Liittymisen 
lisähoukutin olisi se, että kirkon jäsenenä pääsisin 
osallistumaan sen piirissä käytävään keskusteluun, 
ja kuka tietää, ehkä myös osallistumaan kirkolliseen 
päätöksentekoon. 

16.5. Torstai 

Kirkko turvapaikkana -asiakirjaa luetaan monella 
tavalla. Kirkon byrokratiassa siitä tavataan tark-
kaan kriteerit, joiden pitää täyttyä avunantami-
sessa. Hakijalla tulee olla perusteltu vainon pelko, 
hänen perhe-elämäänsä on kohdistuttava vakava 
uhka, hänen tähänastinen turvapaikkaprosessinsa 
on oltava epäoikeudenmukainen tai turvapaikka-
hakemuskäsittelyyn liittyvä tutkinta puutteellinen. 

Minua sen sijaan puhuttelevat kirkolle kuuluvan 
auttamisen perustana asiakirjan kohdat, joissa täh-
dennetään kirkon moraalista vastuuta lähimmäi-
sestä Jeesuksen sanoilla Matteuksen evankeliumissa 
”Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne”, 
joihin olen jo vapun aatonaaton päiväkirjamerkin-
nässäni viitannut. Turvapaikkateksti jatkuu radi-
kaalisti: ”Lähimmäisenrakkauden toteuttaminen 
äärimmäisessä tilanteessa, jossa turvapaikanhaki-
jaa uhkaa karkotus, vaatii tottelemattomuutta val-
litsevia lakeja kohtaan. Kristillinen etiikka menee 
edelle silloin, kun sen ja valtion lain välillä on risti-
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riita. ’Ennemmin meidän tulee totella Jumalaa kuin 
ihmistä’, todetaan Apostolien teoissa (5: 29).” 

Tämä on Kirkko turvapaikkana -ohjeiden 
perustelu, joka on saanut oikeushistorian ja rooma-
laisen oikeuden professori Jukka Kekkosen tuoh-
duksiin, vaikka hänestä onkin hienoa että ”kirkko 
kantaa huolta turvapaikanhakijoiden asemasta 
ja oikeusturvasta ja korostaa työntekijöidensä ja 
muidenkin vastuuta hädänalaisten auttamisessa”. 
Aamulehteen (10.8.2007) kirjoittamassaan mieli-
piteessä oikeusoppinut ei katso hyvällä, että kir-
kon edustajien ”tiedostava etujoukko” tai vastaa-
vasti yhteiskunta-aktivistit ottavat oikeuden omiin 
käsiinsä. ”Oikeushistorian valossa tällainen lakia 
’korkeampaan etiikkaan’ systemaattisesti nojaava 
ajattelu ja toiminta sen pohjalta on osoittautunut 
pahimmillaan tuhoisaksi”, hän kirjoittaa vertailu-
kohtinaan Hitler, Stalin ja Lapuanliike. 

Kun porukkaan mahtuu vielä Jeesuskin, ajat-
telen, että olemmepa seuraan joutuneet, Ashraf ja 
minä. 

Jukka Kekkosen mukaan lakia voisivat näin 
rikkoa ”hyvän asian tiedostaneet ryhmät”, muttei 
”tavallinen kansa”. Tässä kohdassa Kekkosen tie-
doissa ja argumentaatiossa on selvä puute. Ensinnä-
kin Suomen evankelis-luterilaiseen valtiokirkkoon 
kuuluu neljä viidestä suomalaisesta. Kysymys on 
siis tavallisten ihmisten ”kansankirkosta”, joksi sitä 
toisinaan nimitetään. Toiseksi turvapaikkaa koske-
vassa asiassa kirkon päätöksenteko on seurakunta-
neuvostoilla, joissa päätöksiä tekevät kirkon jäse-
nistä valitut maallikot, siis tavallinen kansa. 

Oikealla asialla Kekkonen kumminkin katsoo 
kirkon olleen ottaessaan turvapaikanhakijoiden 
ja maahanmuuttajien aseman esiin: jatkossa kysy-
mys tulisi ”nostaa korkealle yhteiskunnallisen kes-
kustelun esityslistalla”. ”Maastamme onkin kriitti-
nen yhteiskunnallinen keskusteltu hiipunut miltei 

olemattomiin. Kirkko voi myös avata keskustelun 
ongelman ratkaisemiseksi”, ehdottaa Kekkonen. 

Haluaisin sanoa Jukalle, että kriittistä keskus-
telua luonnollisesti tarvitaan, mutta joskus voi olla 
tarpeen lain kirjaimen ja parlamentarismin rajojen 
koetteleminen esimerkiksi kansalaistottelematto-
muudeksi nimitetyn toiminnan keinoin. Enkä osaa 
ajatella näitä tottelemattomia muiksi kuin tavalli-
siksi ihmisiksi. 

15.5. Perjantai 

Tapaamme tänään Ashrafin kanssa seurakunnan 
diakoniatyöntekijän. Hän sanoo tehneensä dia-
koniatyötä vasta vähän aikaa ja olevansa toimessaan 
kokematon. Hän lisää miltei kättelyssä, että amma-
tissaan toimivan auttajan ei pidä ”päästää asiak-
kaita iholle”, sillä on olemassa työvälineitä autta-
mistyön tekemiseksi. Lisäksi hänen on korostettava, 
ettei hän ole henkilökohtaisella ristiretkellä, vaan 
ammattiauttaja. 

Vaikka voinkin mielihyvin yhtyä ajatuksiin 
ammattiauttajan työvälineistä, mietin samalla, 
miksi hän latelee näitä teesejään heti alkuun. Joh-
tuuko se kenties oudosta tilanteesta, jossa minä 
olen ”ristiretkellä oleva maallikkoauttaja” ja hän 
aloitteleva auttamistyön ammattilainen? Minun on 
pakko täsmentää asemaani pikaisella kertomuksella 
parikymmenen vuoden kokemuksestani ihmistyön 
alueella ensin lyhyen aikaa nuorisotyöntekijänä ja 
luokanopettajana, sittemmin tutkijana ja profes-
sorina. 

Luulen muistavani hänen mainitsemansa koke-
mattomuuden, mutta muistan myös rohkeuden 
kasvaa siitä ulos ihokosketukseen asti. Selitän, että 
tässä ei nyt ehkä kuitenkaan ole kysymys ristiret-
kestä sen paremmin kuin ihokosketuksenkaan etsi-
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misestä. Olemme vain yksinkertaisesti hakemassa 
apua kirkolta. 

Byrokratiassa toimiminen on kuulemma vai-
keaa, hän korostaa. Niin on, senkin tiedän ihan 
omalta perstuntumalta. Ja paljon vaikeampaa kuin 
vapaan toimijan, hän jatkaa. Hmmm. Tuota täytyy 
kyllä miettiä: en suoralta kädeltä allekirjoita ver-
tailua. Molemmissa on nimittäin hyvät ja huonot 
puolensa. Suo siellä, vetelä täällä, kuten sanotaan. 
Mutta byrokratiakaan ei viime kädessä voi estää 
inhimillistä auttamista, siihen kuuluvine ahdistuk-
sineen ja vereslihoineen, ja mitä kaikkea ihmisten 
väliseen kanssakäymiseen nyt kuulukaan. 

Teesini alkaa muodostua: auttaminen on vai-
keaa, etenkin Suomessa, jossa tärkein asia on aina 
oma etu ja asioiden näennäinen sujuminen, vaikka 
ne todellisuudessa, läheltä sihdaten, menisivät päin 
helvettiä. 

Diakoniatyöntekijä tarjoaa avuksi 20 euron 
arvoista ruokalippua, jonka käyttö vaati henkilöl-
lisyystodistuksen, jota Ashrafilla ei ole. ”Että jos 
minä kirjoitan tämän ruokalapun, Juha, nyt sinun 
nimellesi, niin menette sitten Ashrafin kanssa 
yhdessä kauppaan”. Kieltäydyn kohteliaasti avusta 
selittämällä, että minulle on helpompaa antaa Ash-
rafille ruokarahaa kaupassakäyntiin kuin sovitella 
kaupassakäyntiaikatauluja yhteen, niin kivaa kuin 
kaupassakäynti yhdessä saattaisi ollakin. Lähties-
sämme toivotan hänelle mielessäni siunausta ja 
kaikkea hyvää. 

17.5. Sunnuntai 

Medialukutaitoinen Ashraf näyttää darin kie-
listä blogiaan, johon hän on linkittänyt muutamia 
musiikkivideoita ja jäljentänyt rakkausrunoja, joita 
hän kääntää minulle englanniksi. Hän osaa käytellä 

taitavasti myös monitoimikännykkäänsä. Känny-
kässä on kaikenlaisia hyötyohjelmia, farsi-englanti-
farsi ja englanti-suomi-englanti -sanakirjatkin. 

Ashraf kertoo jokin aika sitten auttaneensa 
kaveriaan, joka halusi lähettää tyttöystävälleen suo-
meksi viestin: ”minä kaipaan sinua”. Englannin-
kielisestä ”miss” (kaivata) sanasta sanakirja tar-
josi esimerkkilauseen ”I missed it”, ”ammuin ohi”, 
ja Ashraf lähetti kaverinsa käyttöön käännöksen 
”minä ampua sinua”. 

18.5. Maanantai 

Käymme pitkiä auttamista ja kirkon roolia koske-
via periaatepohdintoja evankelisluterilaisessa seura-
kunnassa työskentelevän tuttuni kanssa. Häntä har-
mittaa kirkon tapa toimia: strategioissa korostetaan 
heikoimman rinnalla kulkemista, mutta kun näin 
pitäisi tehdä, mitään ei tapahdu. Hän päättää jär-
jestää epävirallisen rahankeruukampanjan Ashrafin 
hyväksi lähettämällä 55 tekstaria ystävilleen. 

20.5. Keskiviikko 

Löydän ilokseni netistä, jotakin muuta etsiessäni, 
vetoomuksen yksin Suomeen tulleiden nuorten 
puolesta. Vetoomuksen on allekirjoittanut kunnioi-
tettavan lukuisa joukko alan toimijoita. Kirjaan ne 
ylös, koska tiedosta voi vielä olla monenlaista hyö-
tyä, mikäli maahanmuuttajien asiaa ryhdytään aja-
maan pontevasti.10

Vetoomuksessa kiinnitetään huomiota täysi-
ikäisyyden kynnyksellä oleviin maahanmuuttaja-
nuoriin, jotka jäävät tukijärjestelmien ulkopuolelle. 

”Täysi-ikäisyyden saavuttaneet ja oleskeluluvan 
saaneet nuoret jäävät vastaanottojärjestelmän pal-
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veluiden ulkopuolelle eikä heille tarjota myöskään 
lastensuojelullisia tukipalveluita”, vetoomuksessa 
kirjoitetaan. ”Koska heitä ei ole sijoitettu lasten-
suojelulain nojalla, he eivät ole oikeutettuja laissa 
(75 §) tarkoitettuun jälkihuoltoon, kuten suomalai-
set sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret ovat 21. ikä-
vuoteen asti.” 

Pidän kannanottoa tarpeellisena lisänä keskus-
telussa, vaikka siinä jäädäänkin puolitiehen puhut-
taessa vain ”oleskeluluvan saaneista”. Samanlaisesta 
tukea ja opetusta tarvitsevasta nuoresta on kysymys 
siinäkin tapauksessa, että hän vielä odottaa päätöstä 
oleskeluluvasta. Silti tällainen järjestökentästä nou-
seva ääni on tärkeä, ja sen soisi kantavan ja liittyvän 
muihin vastaaviin kannanottoihin. 

21.5. Torstai 

Miltä tuntuu toivoa, pelätä ja pettyä, elää pelkojen 
ja pettymysten kehässä? Ashrafiin verrattuna olen 
saanut kokea tästä materiaalisesta ja eksistentiaali-
sesta leikistä kenties vain auttamiseen liittyvät pet-
tymykset ja tappiot. Yhtenä pettymyksen kohteena 
ovat olleet jotkut oppineet ihmiset, joiden eettiseen 
ajatteluun ja siitä nousevaan toimintaan olen luot-
tanut, mutta joutunut sitten tarkistamaan kantaani. 

Yhden uudelleenarvioinnin yhteydessä kirjoitan 
kiihtyneenä kollegalleni:

Olen käynyt aika monessa paikassa puhumassa aut-
tamisen mahdollisuuksista ja työpaikasta kuullak-
seni aina saman: ”Kunnioitettavaa työtä. Kaikkea 
hyvää ja toivotaan parasta”. Näytellyn ystävällisyy-
den tämä kännykkäkansa näköjään osaa todella 
hyvin. Tarvittaisiin jumalan ruoska, joka sivaltelisi 
vähän sinne ja tänne, paarmaparvi niskaan taikka 
hallavuosi, tai Historian muistuttaja, joka heijas-

taisi kotiteatterin projektorille vaikka vain nälkä-
vuodet, sotalapset, suuren muuton Ruotsiin. Aina me 
olemme ottaneet avun vastaan, mutta mitään emme 
ole osanneet antaa. Suomalaisen hyvinvoinnin jär-
jestelmälogiikan traagisuus on näköjään siinä, ettei 
meitä ole enää sotien jälkeen opetettu rohkeuteen 
ottaa aloite, ohjat omiin käsiin tai vastuu silloin, kun 
sitä vaaditaan. Oma näennäinen ja lyhytnäköinen 
etu on tullut kaikkein tärkeimmäksi. Lopusta pitää 
huolen yleinen välinpitämättömyys ja muka asioiden 
hoituminen. Tällaisessa yhteiskunnallisessa tilan-
teessa pääsevät mellastamaan paitsi markkina- ja 
mainosmiehet, myös elinkeinoelämän härskeimmät 
pelaajat. 

Tässä kohdassa katkeraa vuodatustani pälkäh-
tää mieleeni kertomus sodanaikaisesta vankileiristä 
lähellä Tampereen Pispalaa, jossa ratatöitä teke-
viä neuvostoliittolaisia sotavankeja pidettiin, sikäli 
kun nämä pysyivät hengissä. Joidenkin uskovaisten 
lisäksi vankeja kävivät salaa ruokkimassa Pispalassa 
asuvat naiset, kommunisteja kun olivat, siis olemat-
tomia, isänmaattomuudessaan oikeudettomia aivan, 
köyhimmistä köyhimpiä. 

Jos minulta joskus kysyttäisiin, että mikä minut 
alunpitäen sai auttamaan Ashrafia, en tiedä pys-
tyisinkö vastustamaan kiusausta käyttää tämän tari-
nan aineksia rakennellakseni siitä vastaukseni, ovat-
han omatkin juureni tamperelaisessa proletariaatissa 
jo neljännessä polvessa. Niin tai näin, tällaisen ”mui-
den armoilla olevien” auttamista korostavan perin-
teen haluaisin välittyvän tyttäreni lisäksi myös opis-
kelijoilleni osana kriittisten yhteiskuntateorioiden 
opetustani. 

Tuollaista proletariaatin köyhyyttä ja sen jaka-
maa solidaarisuutta ei enää ole, tai sitä ei aina-
kaan tunnisteta, vaan käytetään mieluummin muita 
ilmaisuja. Enää ei ole myöskään köyhyyden nostat-
tamaa luokkatietoisuutta, se on sulanut suomalai-
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sen hyvinvoinnin kasvuun, ellei sellaista muodostu 
prekariaatista ja pätkätyöläisistä, joiden joukossa on 
paljon maahanmuuttajia. Uskovaiset ovat aina kes-
kuudessamme omia laupeudentöitään tehden, muttei 
näköjään köyhiä eikä heidän antamaansa vertaisa-
pua. On tapahtunut taloudellisen vaurastumisen 
ja sosiaalisen omantunnon saksiliike: taloudelli-
sen hyvinvoinnin lisääntyessä sosiaaliseen omaan-
tuntoon perustuva auttaminen on vähentynyt. Kun 
työläisperheen lapsi pääsee koulutuksen avulla 
kohoa maan, hän helposti unohtaa lähtökohtansa ja 
pahassa tapauksessa omaksuu niiden tilalle kulutus-
ideologian. 

Yllä kirjoittamani on tietenkin täysin epäoikeu-
tettua ja epäkorrektia, oikein hävettää kirjoittaa, 
mutten pyyhi poiskaan; varsinkaan sinä et todella-
kaan ole ansainnut vuodatustani kaiken sen jälkeen, 
mitä olet tässä asiassa tehnyt, auttanut konkreet-
tisesti ja ollut mukana ystävänä ja asiantuntijana. 
Pyydän anteeksi epäoikeutettua kritiikkiäni ja kään-
nän ajatukseni niihin lohdun ja rohkeuden lähtei-
siin, jotka ovat tähän mennessä olleet tärkeitä aut-
tamistyössä. Voima ja Vapaa liikkuvuus ovat aina 
olleet ”paikalla” tekstiviestin tai puhelimen päässä, 
kun tarvitaan, te olette tsempanneet, kyselleet ja 
olleet kiinnostuneita. 

Teidän lisäksenne kirkkokuntien piiristä on löy-
tynyt pieni piiri, jossa ollaan oltu kiinnostuneita ja 
valmiita auttamaan konkreettisesti. Itse olen etsi-
nyt rohkeutta ajatuksesta, että enin mihin itse kul-
lakin on mahdollisuus, on oppia tuntemaan itseään 
entistä paremmin, siis itsetuntemusta ja oman toi-
mintansa perusteita, ja siten samastumista lähim-
mäisen tilanteeseen, erityisesti lähellä eksistenssin 
absoluuttista nollapistettä oleviin ihmiseen, vähän 
niin kuin  Ashraf. Hän on vailla mitään niistä perus-
oikeuksia luovista (kansalaisuuden) merkeistä, jotka 
viheliäisimmällekin niin sanotulle syntyperäiselle 

tai ”kantasuomalaiselle” ovat täysin – ehkä liiankin 
– itsestäänselvät. Samoin olen yrittänyt luoda kriit-
tistä tietoisuutta (ehkä juuri sitä, mistä Paulo Freire 
puhuu termillä ”conscientizacao”) ajattelemalla, ettei 
maailma ole oikeudenmukainen paikka, ja siksi vai-
keassa tilanteessa olevan auttaminen on tärkeää. 

Olen itselleni ja Ashrafille luvannut, etten kos-
kaan hylkää häntä. Se on paljon luvattu, pelkään 
että liian paljon. Järjestelmä on hänet jo pettänyt 
aika moneen kertaan ja pannut kysymään Primo 
Levin esittämän kysymyksen ”se questo è un uomo”, 
tämäkö on ihminen? – Myös minulle tämä kevät on 
ollut pettymysten ja toiveiden vuoroleikkiä, mut-
tei mitään siihen verrattuna, mitä Ashraf tai moni 
muu hänen asemassaan oleva joutuu kokemaan eri 
puolilla maailmaa tälläkin hetkellä. Tämä mieles-
sään ei voi pitää muina kuin raukkamaisina niitä 
internetin keskustelu- ja kommenttipalstojen kir-
joituksia, joita – näiden kirjoitusten tyyliä mat-
kien – jotkut pelaamisen ja pornon katselun välissä 
suoltavat netin kommentti- ja keskustelupalstoille 
omakotitalojensa tyylittömillä nahkasohvilla röh-
nöttäen. 

Joskus tuntuu kuin Ashraf olisi spitaalinen, jota 
tulee kavahtaa ja josta pitää pysyä loitolla tartun-
nan uhalla. Tai ei ehkä niinkään häntä, vaan hänen 
taakkaansa olla ulkopuolinen, lainsuojaton, muu-
kalainen. Joku joka ei kuulu tänne. Erilaiset pelot – 
eksistentiaalisista hyvin materiaalisiin uhkiin – saa-
vat ihmiset ummistamaan silmänsä.

22.5. Perjantai 

Pakolaisneuvonnan juristi Piritta Raivio ker-
too Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vii-
kon aikana tekemästä seitsemästä täytäntöönpano-
kieltopäätöksestä  Dublin-käännyttämisissä, ja 
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Belgiassa ja Ranskassa tuomioistuinten täytäntöön-
panokieltopäätöksistä. 

Belgiassa tuomioistuin totesi 10.4., että viimeai-
kaista yrityksistään huolimatta Kreikan viranomai-
set eivät pysty vielä tarjoamaan turvapaikanhaki-
joille minimitakeita vastaanotto-olosuhteiden tai 
turvapaikkamenettelyn osalta. Tuomioistuin otti 
huomioon myös valittajan henkilökohtaiset koke-
mukset Kreikassa. 

Pariisin hallinto-oikeus perusteli 20.4. täy-
täntöönpanokieltopäätöstään sillä, että Dublin-
asetuksen artikla 3.2 antaa oikeuden tutkia tur-
vapaikkahakemus. Oikeutta on käytettävä, sillä 
kansainvälisen ja kansallisen oikeuden asettamat 
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevat takeet 
ovat merkittävämpiä kuin Dublinin sopimuk-
sen vastuunmäärittämissäännökset. Tuomioistuin 
toteaa, että UNHCR:n eli YK:n kansakuntien pako-
laisasiain päävaltuutetun viimeisin kannanotto ja 
Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskomissaari Tho-
mas Hammarbergin raportti (4.2.2009) tukevat 
valittajan kertomaa. Näin ollen Ranskan viranomai-
set loukkaavat ilmeisellä tavalla ihmisen oikeutta 
hakea turvapaikkaa, jos he kieltäytyvät käyttämästä 
oikeuttaan tutkia turvapaikkahakemus ja käännyt-
tävät hakijan suoraan Kreikkaan. 

23.5. Lauantai 

Kreikassa tilanne alkaa kärjistyä ja luisua käsistä. 
EU:ssa kasvaa poliittinen paine tehdä asialle jotain. 
Kreikkalainen viranomainen sanoo Al Jazeeran 
lähetyksessä kysymyksessä olevan kansainväli-
nen kriisi. On tämä kummallista, sattuman sanele-
maa: käydessäni yliopistolla huomaan ilmoituksen 
kaupungin maahanmuuttajille tarkoitetusta infor-
maatiopisteestä. Perjantaisin siellä on kello 10–12 

muun muassa darinkielistä opastusta. Ensi viikolla 
menemme sinne. 

24.5. Sunnuntai 

Matkaamme tänään Ashrafin kanssa Helsinkiin 
Maailman kirjat -tapahtumaan. 

Ashraf on täysillä mukana kertoen tarinansa 
”huippuhetket” kuuntelevaiselle, koko keskustelun 
ajan lisääntyvälle yleisölle. Toimittaja Hanna Nik-
kanen hoitaa haastattelijan roolinsa upeasti, kysyy 
olennaisia kysymyksiä ja vetää ytimekkäästi yhteen 
Ashrafin tarinan. Itse yritän pysyä kunnon posi-
tivistin tavoin pelkissä tosiasioissa, siinä mitä olen 
nähnyt ja tehnyt, omassa empiirisessä kokemukses-
sani. 

Tapaamme jälkeenpäin muutamia asiasta kiin-
nostuneita, mm. Ashrafin juristin, Pakolaisneu-
vonnan tiedottaja Sanna Rummakon ja Outi Lepo-
lan Amnestysta. Outi korostaa, että on hyvä saada 
uusia ihmisiä tähän pakolaisasiaan – hän tarkoit-
taa minua. En tiedä, miten suhtautua tähän tokai-
suun, joten myöntelen vain. Hyvähän se on. Seu-
raamme liittyy myös kaksi valokuvajournalisteiksi 
esittäytyvää henkilöä, jotka haluaisivat haastatella 
ja kuvata Ashrafia omaan projektiinsa. Sovimme 
tapaavamme jo huomenna aamukahvilla Tampe-
reen Tammelantorilla. 

25.5. Maanantai 

Tapaamme valokuvajournalistit Kaisa Viitasen ja 
Katja Tähjän, jotka torin aamukahvien jälkeen viih-
tyvät meillä neljä tuntia kuunnellen, keskustellen 
ja kuvaten. Tästä he kävelevät vielä Ashrafin luo. 
Hänen tarinansa alkaa saada nyansseja ja väriä. 
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Opin myös uutta: hän ei ole paljastanut vanhem-
milleen tukalaa tilannettaan. Hänen päässään pyö-
rii koko ajan kysymys: saanko oleskeluluvan? Eilen 
junassa hän tivasi tätä samaa. Voivatko nämä ihmi-
set auttaa? Sanoin suoraan, että eivät voi. Olinko 
liian suora? Valehtelemaan en ryhdy, en herättele-
mään turhia toiveita. 

26.5. Tiistai 

Vihdoin kirjoitetuksi saamani juttu julkaistaan 
verkkolehti Fifissä.11

Kenen hengen pelastat? 
Filosofi Peter Singer esittää ajatusleikin: miten 

monesta mukavuudesta olisit valmis luopumaan 
pelastaaksesi ventovieraan ihmisen lähes varmalta 
kuolemalta? Kuinka kallis on vieraan ihmisen henki? 
Uskallammeko me nähdä valintojemme seuraukset? 

Ovatko moraalisen yhteisön rajat samat kuin val-
tion rajat? Jos eivät, missä moraalisen yhteisömme 
rajat kulkevat? Vedetäänkö ne kansallisuudeen, etni-
sen alkuperän, iän, sukupuolen, uskonnon, kulttuu-
rin vai jonkin muun asian mukaan? Ketkä lasketaan 
joukkoon ja keitä ei? Mikä on maahanmuuttoon liit-
tyvän auttamisen etiikka? 

Näitä kysymyksiä pohtinut filosofi Peter Sin-
ger pyytää eläytymään jo pian ydinasein käytävään 
sotaan, jonka seurauksena leviävän radioaktiivisuu-
den pitoisuus tulee pysymään hengenvaarallisella 
tasolla seuraavat kahdeksan vuotta. Hyvin toimeen-
tulevat ovat varustautuneet katastrofin varalle osta-
malla turvapaikan bunkkerista, jossa on tilat ja 
varustus 10 000 ihmiselle 20 vuodeksi. Ruoan lisäksi 
maanalaisessa luksussuojassa voi virkistyä ja kun-
toilla länsimaisten mittojen mukaan tennistä pela-
ten, kuntosalilla käyden ja kylpylässä nautiskellen. 

Turvabunkkerien ulkopuolella värjöttelee tuhansit-
tain hengenvaarassa olevia varattomia ihmisiä, joi-
den kohtalosta syntyy keskustelu: toisten mielestä 
heidät tulisi laskea sisään, toisten mielestä ei. 

Ennen kuin radioaktiivisuuden määrästä oli tie-
toa, suojan ulkopuolisilla ei juuri ollut puolestapu-
hujia. Mutta kun tieto kahdeksan vuoden varoajasta 
saatiin, heräsi keskustelu joidenkin ulkopuolella ole-
vien auttamisesta päästämällä heidät sisään. Ruo-
kaahan oli varattu 20 vuodeksi, joten kahdeksan 
vuoden ajaksi sitä riittäisi hyvinkin kaksinkertaiselle 
määrälle suojan asukkaita. Kuntoiluun ja vapaa-
aikaan suunnitelluista luksustiloista jouduttaisiin 
luopumaan uusien asukkaiden majoittamiseksi, ja 
jokainen joutuisi tenniksen tai uimisen sijaan tyyty-
mään omassa bunkkeriasunnossa suoritettaviin har-
joitteisiin. 

Ylimääräisestä luopumalla autettaisiin hen-
genvaarassa olevia, kuuluu niiden perustelu, jotka 
puhuvat sisäänpäästämisen puolesta. Ne jotka halu-
avat pitää suojan ovet kiinni vetoavat ulkopuolisten 
omaan valintaan jäädä ulkopuolelle, heidän lyhytnä-
köisyyteensä tai ulkopuolisten yleiseen heikkolahjai-
suuteen; heistä aiheutuisi vain sosiaalisia ongelmia, 
ehkä rikollisuuden lisääntymistä. Osa ei pidä oikeu-
denmukaisena päästää sisään niitä, jotka eivät ole 
maksaneet suojasta. Maksavat asiakkaat joutuisivat 
epäoikeudenmukaiseen asemaan ”vapaamatkusta-
jiin” nähden. Näiden lisäksi on suuri joukko suojalai-
sia, jotka sanovat nauttivansa tenniksen peluusta ja 
uimisesta eivätkä halua luopua harrastuksistaan. 

Auttajien ja vastustajien lisäksi on joukko, joka 
ajattelee, että lähimmäisenrakkauden ja hyvänte-
keväisyyden nimissä sisään voidaan ottaa pienehkö 
joukko, joka ei vaaranna suojan elämänlaatua. Ehkä 
tenniskentistä voidaan erottaa pieni osa makuusi-
joiksi ja luopua tulijoiden hyväksi myös niistä julki-
sista tiloista, joita kukaan ei muutenkaan käytä. He 
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ehdottavat 500 ulkopuolisen päästämistä sisään. 
Suojassa pidetään asiasta äänestys. Singer pyy-

tää pohtimaan, kumpaa vaihtoehtoa sinä äänestäisit, 
10 000 vai 500 ulkopuolisen päästämistä sisään? Vai 
kannatatko ovien pitämistä kiinni? 

Maailman pakolaistilanne on vaikeutunut muu-
taman vuosikymmenen aikana jatkuvien sotien, 
nälänhädän ja luonnonkatastrofien vuoksi. Yleisesti 
jaettu kanta on, että paras ratkaisu olisi paluu koti-
seudulle ongelmien selvittyä. Toiseksi parhaana vaih-
toehtona pidetään asettumista lähialueelle. Vasta 
kolmanneksi keinoksi esitetään asettumista kauem-
mas, vieraaseen maahan ja kulttuuriin. 

Ajatustavalla on luonnollinen pohjansa kotiseu-
dun sekä oman kielen ja kulttuurin merkityksessä 
hyvinvoinnille. Näitä vaihtoehtoja myös Singer kan-
nattaa mainitussa järjestyksessä. 

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka perustuu 
yleensä ex gratia -periaatteeseen, jonka voi kääntää 
armon periaatteeksi. Käytännössä se tarkoittaa maa-
hanmuuttajien ottamista vastaan niin haluttaessa. 
Perusteena käytetään yleensä maahanmuuttajan 
mahdollista hyödyllisyyttä; puhutaan niin sanotusta 
työperäisestä maahanmuutosta. Hyötyperustainen 
maahanmuuttoajattelu kertoo myös siitä, kuinka 
välineellisesti suhtaudumme perimmiltään itseemme 
ja niin sanottuun kantaväestön kuuluviin lähimmäi-
siimme. 

Turvapaikanhakijat muodostavat erillisen ryh-
män, joka on kansainvälisin sopimuksin oikeutettu 
suojaan vainoa vastaan. Vaikka periaate on laajalti 
hyväksytty, käytännössä turvapaikanhakijoita ei 
yleensä haluta monestakaan syystä päästää sisään. 
Syyt vaihtelevat turvapaikanhakijoiden tuomien 
ongelmien pelosta taloudellisiin perusteisiin. 

Singer vertaa maahanmuuttajan ex gratia 
-sisäänpääsyä seuran jäsenyyteen, johon tarvitaan 
tiettyjä ominaisuuksia (taitoja, omaisuutta, kiinnos-

tusta). Ex gratia -periaatteen mukainen harkinnan-
varaisuus on joka tapauksessa kansallisvaltioiden 
harjoittaman maahanmuuttopolitiikan arkipäiväi-
nen käytäntö. 

Singer haluaa tarkastella tätä ex gratia-periaa-
tetta eettisestä näkökulmasta, jossa otetaan huo-
mioon teon seuraukset eli tekoja punnitaan niiden 
seurauksien perusteella. Tätä lähestymistapaa kut-
sutaan konsekventalismiksi. Siinä tekojen seura-
uksia pyritään arvioimaan kaikkien asianosaisten 
kannalta. Singerin tavoitteena on mahdollisimman 
monien elollisten olioiden hyvä elämä. 

Turvapaikkakysymyksessä turvapaikanhakijat 
ovat luonnollisesti ensimmäisiä huomioitavia edun-
saajia. Heille uusi kotimaa merkitsee yleensä uutta 
mahdollisuutta tavanomaisen elämän aloittamiselle. 
Toiseksi tulevat vastaanottavan valtion asukkaat. 
Heistä joidenkin elämään maahanmuuttajien tulo 
vaikuttaa enemmän kuin toisten esimerkiksi työ- ja 
koulutuspaikoista kilpailtaessa. Mutta aina on kui-
tenkin niin, että rikkaan maan asukkaalle maahan-
muuton vaikutukset jäävät vähemmän dramaatti-
siksi kuin turvapaikanhakijalle, jolle turvapaikka on 
paitsi uudelleen asettautumisen ja uusien asioiden 
oppimisen, usein myös elämän ja kuoleman kysymys. 

Maahanmuutolla on myös muita vaikutuksia: 
talous hyötyy uudesta liiketoiminnasta, kulttuurin 
kosmopoliittisuus lisääntyy ja kansakunta saa uusia 
virikkeitä. Tästä näkökulmasta turvapaikanhakijoi-
den voidaan ajatella olevan parhaita maahanmuut-
tajia: heillähän ei ole muuta paikkaa minne mennä 
ja siksi heidän täytyy yrittää kaikkensa voidakseen 
jäädä ja ollaakseen käypiä uudessa maassa. 

Turvapaikanhakijoiden päästämisellä sisään tai 
ottamatta jättämisellä on kummallakin seurauksia. 
Sisään päästäminen voi aiheuttaa perusongelmien 
säilymisen lähtömaassa; ottamatta jättäminen tai 
huonosti hoidettu maahanmuuttopolitiikka puoles-
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taan lisätä köyhien ja rikkaiden maiden välisiä juo-
pia ja ennakkoluuloja. 

Maahanmuutto ja erityisesti turvapaikkamenet-
tely sisältävät lukuisia kompleksisia kysymyksiä, 
jotka saattavat viedä ajatukset syrjään eettisistä 
peruskysymyksistä. Siksi etiikan kannalta tärkeä 
jaottelu koskee tekojen definitiivisiä ja spekulatiivisia 
seurauksia. 

Definitiivisillä seurauksilla tarkoitetaan jonkin 
teon välttämättömiä seurauksia. Spekulatiivisilla 
seurauksilla puolestaan teon mahdollisia seurauk-
sia. Suomessa julkista keskustelua maahanmuuttoky-
symyksistä käydään yleensä mahdollisten seurausten 
alueella. 

Tämä on luonnollista, sillä vain harvoilla on väli-
töntä kokemusta maahanmuuttajista. Tällöin speku-
laatioihin voi helposti sekoittua huhuja, epäluuloja 
ja pelkoja. Niitä voi välttää hakeutumalla kanssa-
käymiseen maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoi-
den kanssa, tai auttamalla heitä. Tällöin ajatellaan, 
ettei maailma ole aina ja kaikille oikeudenmukainen 
paikka, ja että itseään jossain suhteessa vähäosaisem-
man ja hädänalaisen auttaminen ei ole ujostelun aihe, 
vaan osoittaa rohkeutta ja on kunnioitettavaa. Autta-
misen välttämätön ja välitön seuraus on turvapaikan-
hakijan elämän ainakin hetkellinen helpottuminen. 

Auttamisen etiikkaa koskeva yleinen päättely 
on seuraava: perustarpeiden tai suojan puutteesta 
johtuva kärsimys ja kuolema ovat turhia. Ja jos ne 
ovat estettävissä ilman sanottavia, kärsimykseen ja 
menehtymiseen verrattavia uhrauksia, on väärin olla 
auttamatta. 

27.5. Keskiviikko 

Maahanmuuttokannanotot kovenevat. Kokoomuk-
sen eurovaaliehdokas Kai Pöntinen julkaisee val-

takunnallisessa päivälehdessä vaali-ilmoituksen 
”Sosiaalipummimaahanmuuttajille STOPPI!”, jota 
kokoomuksen johto joutuu puolustelemaan ja oiko-
maan. Miksi? Miksei Suomessa saisi puhua, ostaa 
vapaasti rahalla sananvapautta? Eikö se ole periko-
koomuslaista liberaalia oikeistolaisuutta? 

Viitteet

10. Järjestöjen kannanotto: Yksintullut pakolaisnuori. 
www.setlementtiliitto.fi/?128_m=358&s=74

11. Fifi 26.5.2009. Juha Suoranta: Kenen hengen pelastat? 
http://fifi.voima.fi/artikkeli/Kenen-hengen-pelastat/2861
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4. KESÄKUU 

pohditaan auttamista,  
vanhemmuutta ja ystävyyttä  

sekä haetaan töitä

Kreikassa minulta ei missään vaiheessa kysytty, 
haluanko  tehdä turvapaikkahakemuksen. Kun meitä 
oli pidetty vähän aikaa säilössä, saimme kreikankieli-
sen määräyksen poistua maasta 30 päivän kuluessa. ... 
Italiassa elimme puistoissa, rautatieasemalla ja parkki-
halleissa. Siellä afganistanilaiset pitivät yhtä ja auttoi-
vat toisiaan riippumatta siitä mihin etniseen ryhmään 
kuuluivat. Osa pojista oli päässyt vastaanottokeskuk-
seen, jossa he pesivät likaiset vaatteemme. He saivat 
kirkolta ruokaa ja toivat ylimääräisen ruuan meille. 

Samalla kun surkuttelen tahtoni heikkoutta ja 
resurssieni rajallisuutta, tajuan myös auttamiseen 
liittyvien kaikkivoipaisuuskuvitelmieni petollisuu-
den. Auttamissuhteen eettisiä vaatimuksia lisää 
sekin, ettei Ashrafilla ole vastaavaa valinnanmah-
dollisuutta, ainakaan ilman pelkoa hylätyksi tulemi-
sesta, jäämisestä kokonaan puille paljaille.

1.6. Maanantai 

Ashraf on jo useana päivänä ottanut yhteyttä. 
Hän ilmaisee rivien välissä ja suoraankin tyyty-
mättömyytensä tilanteeseen. Vesi seisoo ja nuori 
mies haluaa eteenpäin. Minua tilanne ahdistaa. 

Hän tulee tänään käymään ja syömme päivällistä 
yhdessä. Sen jälkeen viritän keskustelun tilanteesta 
kartoittaakseni mahdollisuuksia myös itselleni. 
On kaksi toimintalinjaa: turvapaikka-asia menee 
omalla painollaan, opiskelu ja työnteko voisivat 
mahdollistaa Suomeen jäämisen. 

Jos tilanne ei ala täällä selvitä, Ashraf sanoo läh-
tevänsä Norjaan. Kirjoitan tästä Katja Tuomiselle. 

”Niin, asiat kestää ja ymmärrän, että kärsivälli-
syys loppuu Ashrafilta”, Katja vastaa. ”Totuushan on 
kuitenkin se, että hänen tapauksessaan asiat ovat jo 
edenneet paljon nopeammin kuin keskivertokeis-
sissä, monillahan menee rumbassa keskimäärin 3–4 
vuotta. Tänä aikana kannattaa vaan alkaa elää täällä 
ja joko opiskella tai mennä töihin. Koska Ashraf on 
turvapaikanhakija, hänellä ei ole tässä suhteessa 
mitään juridista ongelmaa työnteon tai opiskelun 
kanssa, kannattaisi siis nyt vaan alkaa hankkia niitä 
muodollisia siteitä Suomeen.” 

3.6. Keskiviikko 

Naapurisopu-ryhmämme kokous helluntaiseura-
kunnalla. Päivitän tilanteen ja tilitän tuntojani ehkä 
turhankin kärkkäästi. Kaikilla on tarjota hienoja 
ideoita, mutta kukaan ei halua tehdä mitään konk-
reettista. Alan hiljakseen oivaltaa, että auttami-
sen järjestäminen kirkon kautta on hyvin vaikeaa, 
vaikka muutamat sen työntekijät ovat auttaneet hie-
nosti: epävirallinen rahankeruu on tuottanut lähes 
500 euroa. Kirkossa työskentelevä tuttavani on 
myös kriittinen kirkon toimintaa kohtaan ja kuvaa 
sitä palaveritoiminnaksi: kiinnostus kestää pala-
verin verran, ikään kuin toiminnan kohde olisi 
palaverissa eikä sen ulkopuolella. Tuttavani myös 
kertoo, että seurakunta on lyönyt ovet kiinni seura-
kuntaneuvoston päätöksistä huolimatta. Työntekijät 
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eivät saa käyttää työaikaansa tähän tapaukseen. 
Tämäkö on sitä heikomman rinnalla kulke-

mista, josta kirkon strategiassa kirjoitetaan. No, ei 
tietenkään. Mistä tässä nyt on kysymys? 

On ilmestynyt turvapaikkapolitiikkaselvitys, 
Näkökulmia turvapaikkapolitiikkaan, joka on aika 
hyvä esimerkki paitsi hallintokielen hölynpölystä, 
myös maahanmuuttoasioiden omasta kummalli-
sesta diskurssitodellisuudesta, jota olen kuluneen 
kevään aikana vähitellen opiskellut. 

”Afganistania koskeva ratkaisukäytäntö on eri 
Pohjoismaissa melko samanlaista. Irakilaisten tur-
vapaikkahakemuksista Norja ja Ruotsi ovat viime 
vuonna hylänneet aineellisessa käsittelyssä yli puo-
let, kun taas Suomi ei tuona aikana tehnyt heille 
lainkaan kielteisiä päätöksiä. Myös somalialaisten 
turvapaikanhakijoiden osalta Norjan ja Ruotsin rat-
kaisukäytäntö on Suomea tiukempi. Suomessa teh-
dään kuitenkin muita Pohjoismaita huomattavasti 
enemmän vastuunmäärittämisasetukseen perus-
tuvia Dublin-päätöksiä Afganistanista, Irakista ja 
Somaliasta tuleville.” 

Jo tämä tekstinäyte osoittaa, kuinka suoma-
laisista ratkaisukäytännöistä voi saada aivan vää-
rän käsityksen. Ikään kuin Suomi edustaisi muihin 
Pohjoismaihin verrattuna turvapaikkakysymyksissä 
jotenkin liberaalia linjaa, kun täällä ei ole tehty kiel-
teisiä päätöksiä. Suomeksi tämä kuitenkin tarkoit-
taa sitä, että Suomesta turvapaikanhakijoita kään-
nytetään suoraan Euroopan unionin tulomaihin tai 
jopa lähtömaihin muita Pohjoismaita enemmän. Ei 
siis mitään hätää, rakkaat rotukiihkoilijat! 

5.6. Perjantai 

Unohdan soittaa Ashrafin juristille Pakolaisneu-
vontaan vaikkei päiväohjelmassa ole oikein mitään. 

Pidän vain sadetta, tuijotan ruutua. Huomenna lai-
tan tekstarin. Tuntuu jotenkin häiriköinniltä, vaikka 
juristi on sanonut hoitavansa asiaa, ja että saan olla 
yhteydessä häneen milloin vain. Minut on kasva-
tettu herranpelkoiseksi. ”Ei saa häiritä, pitää hoitaa 
vain omat asiansa”. 

Miten voisi kasvaa ihmiseksi? 

7.6. Sunnuntai 

Supon ja Maahanmuuttoviraston päälliköt kirjoitta-
vat Helsingin Sanomissa maahanmuuton hallinnan 
etsikkoajan menevän kohta umpeen. Pelotellaan 
terrorismilla. Väkivallan vastuuttomat ammattilai-
set. Mitä niillekin sanoisin? En ehkä mitään. Olen 
tullut huomaamaan, että paras tapa edistää näitä 
ja ehkä muitakin asioita on olla kuin Björn Borg 
Wimbledonissa, kuin jäävuori, ei meuhkata eikä 
protestoida, vaan pysyä asiassa. 

9.6. Tiistai 

Juristi teki Helsingin hallinto-oikeudelle hake-
muksen käännyttämisen toimeenpanokiellon jat-
kamisesta. Hallinto-oikeudesta sanoivat hänelle 
tänään, että jatkoa on luvassa, mutta virallinen 
tieto tulee vasta huomenna. Jatkon pitäisi nyt olla 
voimassa, kunnes valitusasia tulee oikeudessa pää-
tökseen. En ole ajatellut asiaa enää piilottelun kan-
nalta. Tajusin myös, että Ashraf on oikeutettu toi-
meentulotukeen, mutten vielä tiedä, kuinka sitä 
haetaan. Soitan huomenna Turun vastaanotto-
keskukseen oppiakseni, miten turvapaikanhakija 
anoo toimeentulotukea. 
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10.6. Keskiviikko 

Suomen Pakolaisavussa työskentelevä toimit-
taja Kati Pietarinen soittaa. Hän haastatteli Ashra-
fia Helsingin-keikallamme ja haluaa nyt kuulla vii-
meisimmät uutiset tilanteestamme. Puhelun aikana 
saan toiseen kännykkääni viestin Ashrafin juristilta: 
”täyttäri ok”. Helsingin hallinto-oikeus on siis teh-
nyt käännyttämisen täytäntöönpanokiellon. Siinä 
tuoreimmat! Toimittaja haluaa, että luen hänen kir-
joittamansa jutun Ashrafista varmistaakseen, ettei 
tekstissä ole asiavirheitä. 

Pakolaisavun lehdessä ilmestyvä juttu on saa-
nut otsikokseen ”En tiedä mitä seuraavaksi tapah-
tuu”. Se kertoo matkasta Aasian ja Euroopan halki 
ja suomalaisviranomaisten väkivallasta. Teks-
tin lopussa on toivoton sävy: Ashraf ei osaa kertoa 
tulevaisuudentoiveistaan ja valittaa, ettei ajatuksil-
taan saa nukuttua.12

11.6. Torstai 

Iltapäivällä soitan kaupungin sosiaalipalveluihin 
kysyäkseni turvapaikan hakijan toimeentulotu-
esta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden koordinaattori 
Kirsti Kujala vastaa sairauslomaltaan, on ystäväl-
linen ja voivottelee kun ei osaa mielestään neuvoa 
riittävän hyvin. Hän pahoittelee täkäläisiä olosuh-
teita turvapaikanhakijoiden suhteen, täällähän ei 
ole enää kahteen vuoteen ollut vastaanottokeskusta. 
En ryhdy kyselemään syitä. Kirsti toivottelee sydä-
mellisesti kaikkea hyvää. 

Puhelusta jää hyvä mieli. Tärkeä huomio: kaikki 
maahanmuuttotyötä tekevät, joiden kanssa olen 
ollut tekemisissä, ovat Kirstin kaltaisia ystävälli-
siä ja empaattisen oloisia ihmisiä. He ovat jonkun 
järjestön, yhdistyksen tai kunnan palveluksessa. 

Maahanmuuttoviraston tai poliisin kanssa en ole 
vielä ollut tekemisissä, joten heidän toimintata-
poihinsa ja käyttäytymiseensä minulla ei ole suo-
raa tuntumaa. Kuullut olen kaikenlaista vähemmän 
mukavaa . 

Soitan Turun vastaanottokeskukseen sosi-
aaliohjaaja Jaana Väyryselle, joka paitsi opastaa, 
kuinka toimeentulotukea haetaan ja kuinka sitä 
käytännössä saa, kertoo myös erään merkillisen 
asian. Ashrafille on kuulemma myönnetty täyt-
täri suunnilleen samoihin aikoihin, kun hänet oli 
määrä käännyttää Suomesta Kreikkaan. He oli-
vat yrittäneet ottaa Ashrafiin yhteyttä myös hänen 
ystäviensä välityksellä, mutteivät saaneet. Ihme 
juttu. Eikö juristi tiennyt tästä? Mistä on kysymys? 
Tai muistavatko Turun vastaanottokeskuksessa 
asian väärin? 

12.6. Perjantai 

Junassa Turkuun luentokeikalle. Ashraf lähtee 
ehdotuksestani mukaan tapaamaan ystäviään ja sel-
vittämään toimeentulotukea. Illalla saan Turusta 
viestin: ”Hi. I hope you’re fine. Tomorrow I want to 
go to police station to introduce myself. So let my 
lawyer know as well. Hyvää yötä.” 

Soitan Ashrafille ja kysyn, mistä on kysymys. 
Peter Jensen, hänen entinen edustajansa, on anta-
nut tämän neuvon. Poliisi kuulemma ”avaa” uudel-
leen Ashrafin tapauksen. Näinkö se menee? Muis-
tan Katja Tuomisen varoituksen olla poliisin kanssa 
tarkkana. Kuinkahan tässä käy? Perhanan perhana. 
Peter Jensen epäilee samaa kuin minä, että Jaana 
muistaa väärin. 
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16.6. Tiistai

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa 
Suomusjärvellä, Lohjan ja Salon välissä, räjäh-
tää pommi. Poliisin mukaan se oli vaarallisen voi-
makas, asetettu keskuksen ruokalan ikkunan alle. 
Keskuksessa asuu Afganistanista ja Somaliasta tul-
leita pakolaisia. Vastaavat pommi-iskut lienevät 
Suomessa harvinaisia, vaikka maahanmuuttajien 
poliisille tekemät ilmoitukset rasismista ovat olleet 
lisääntymään päin. 

17.6. Keskiviikko 

Juristi lähettää täytäntöönpanokiellon sähköpos-
tin liitetiedostona, jotta Ashraf voi mennä poliisille. 
Poliisi aukaisee hänen tapauksensa toimeentulo-
tukea varten. Meneeköhän tämä nyt aivan oikein 
näinkään? 

STT uutisoi, että Helsingin ulkomaalaispoliisi 
on saanut huomautuksen lainvastaisesta käännytyk-
sestä. Poliisi oli kieltäytynyt luovuttamasta passeja 
poistumiskäskyn saaneille bulgarialaisille turvapai-
kanhakijoille, koska he eivät halunneet poistua suo-
raan kotimaahansa, vaan aikoivat suunnata Viroon. 
EU-kansalaisina heillä pitäisi kuitenkin olla oikeus 
liikkua vapaasti unionin jäsenvaltioissa, kunhan 
poistuvat Suomesta kuukauden sisällä poistumismää-
räyksen antamisesta. Apulaisoikeusasiamies Jukka 
Lindstedtin mielestä tapahtuma on omiaan heikentä-
mään luottamusta ulkomaalaispoliisin toimintaan. 

20.6. Juhannuspäivä 

Huomaan, kuinka kevään erilliskamppailut tur-
vapaikanhaussa, yliopistossa ja ihmisuhteissa ovat 

verottaneet voimia. Miten muut maahanmuuttajien 
vapaaehtoiset auttajat jaksavat toimia, mikä henki 
heitä kantaa? Kysymystä pitäisi tutkia, ehkä joku on 
sitä selvittänytkin. Minun henkeni on nyt heikko, 
eikä sitä vahvista ilkeänpuoleinen havainto, että 
kaikkein hankalimmaksi asiaksi Ashrafin kanssa 
koen arkisen kanssakäymisen. En osaa tarkkaan 
sanoa, miksi näin on. Yritän pohtia asiaa erotta-
malla toisistaan vanhemmuuden, ystävyyden ja aut-
tamissuhteen sekä niissä vallitsevat erilaiset käyt-
täytymissäännöt ja moraalikoodit. 

Vanhemmuus on näistä erilaisista ihmissuh-
teista mielestäni eettisesti vaativin, itselleni raskain. 
Lapsen hankkiminen on yleensä valinta, mutta syn-
tymän jälkeen lapsesta on pidettävä huolta. Aina-
kaan ilman syyllisyyttä häntä ei voi unohtaa. Se 
tulkittaisiin julmuudeksi tai sydämettömyydeksi. 
Lisäksi lapsen ja vanhemman suhde on yleensä 
enemmän kuin pelkkä huoltosuhde. Se on kasva-
tussuhde, johon liittyy monia syviä tunnesiteitä ja 
niiden mukanaan tuomia onnen hetkiä ja kipeitä 
kasvukokemuksia. 

Jos en halua enkä voi olla Ashrafille vanhem-
man kaltainen kasvattaja, onko ystävyyssuhde mah-
dollinen? Vaikka ystävyyssuhteen pelisääntöihin 
saattaa kuulua tietynlainen ajatus vaihdosta, oli-
vatpa vaihdon kohteena sitten ajatukset tai toiselle 
tehdyt palvelukset, ystävyydessä on käsitykseni 
mukaan ennen muuta kysymys vuorovaikutuk-
sen molemminpuolisesta palkitsevuudesta, joka 
ei pelkisty vaihtosuhteeksi. Ystävyys voi syntyä 
yhtä hyvin kuin kuolla, kyse on vuorovaikutuksen 
vapaaehtoisuudesta ja olemisen spontaaniudesta. 
Tuskin kukaan on pakosta toisen ystävä. Ystävän 
kanssa on viihtyisä olla. 

Entä Ashraf ja minä? Minun näkökulmastani 
suhteemme on yksipuolinen, ei molemminpuoli-
sesti palkitseva. Tämä ei johdu vain kommunikaa-
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tiovaikeuksista, yhteisen kielen puutteesta tai kult-
tuuri- ja ikäerosta. En yksinkertaisesti vain viihdy 
Ashrafin seurassa kovin hyvin, tilanteessa on jota-
kin keinotekoista. Hän on sosiaaliselta laadultaan 
vaitelias, Pakistanista yksin maailmalle lähetetty 
peräkammarin poika, vaikka ilmaisu ei mairittele-
kaan ja sen käyttäminen vaikuttaa tässä yhteydessä 
epäreilulta, enhän tunne häntä enkä varsinkaan 
hänen perhettään jotta voisin tehdä moisen arvion. 
Voihan olla, että Ashraf vaiteliaisuudellaan ja tun-
keilemattomuudella osoittaa hienotunteisuutta aut-
tajalleen sen lisäksi että hän on varuillaan, mieliksi 
ja mahdollisimman vähän vaivoiksi. 

Näin ollen on vaikea myöntää, etten oikein voi 
laskea Ashrafia ystäväksenikään. Kun hän lähet-
tää tekstiviestin kysyäkseen, saako hän tulla kotiini 
tavatakseen minut, vastaan joskus valehtelemalla 
olevani muualla. Aika usein olen myös kiireinen 
omissa töissäni. 

Kaiken lisäksi huomaan olevani oman tapakult-
tuurini vanki enemmän kuin luulinkaan, toisaalta 
tavat ovat turvasatama. Niiden avulla voi ainakin 
kuvitella vaalivansa ja säätelevänsä yksityisyyttään 
arkielämän ”epäpuhtauksissa”, ristiriidoissa ja ylit-
sepääsemättömissä dilemmoissa, joita on mahdo-
ton väistää ja joiden kanssa on opeteltava elämään. 
Tilanteemme on nyt sellainen. Tai ehkä vetäytymi-
seni ja vaitonaisuuteni on vain melko tavanomai-
nen sovellus suomalaisesta kohteliaisuusimperatii-
vista: pitää välttää tungettelemista. 

Minusta paras tapa onkin mieltää suhteemme 
auttamissuhteeksi. Siinä ei edellytetä pitkälle mene-
viä henkilökohtaisuuksia eikä intiimiyttä, ei ystä-
vyyttä, vaan ennen kaikkea sellaista vieraan ihmi-
sen auttamista ja tukemista, jonka kokee itselleen 
soveliaimmaksi. Vaikken ole voinutkaan valita aut-
tamiseni kohdetta – valikoiva auttaminen eli niin 
sanottu hyväntekeväisyys, ”armopalojen jakami-

nen”, on mielestäni kaiken kaikkiaan kyseenalaista 
– enkä unohtaa häntä, pidän itselläni oikeuden sää-
dellä yksityisyyttäni ja omaa tapaani auttaa mahdol-
lisuuksieni mukaan. 

Itseäni ja moraaliani tyydyttävä valinta, jos-
kin sekin raskas, on olla tukihenkilö, joka tarvit-
taessa pystyy hoitamaan melko monia käytännön 
asioita ja ottamaan selvää asioista sekä tukemaan 
taloudellisesti, tarjoamaan väliaikaisen asunnon ja 
rahaa. Näiden roolien lisäksi tehtäväni on ollut ajaa 
muussa kuin juridisessa mielessä Ashrafin asioita ja 
edustaa häntä tarvittaessa julkisesti. En siis ole van-
hempi tai todellinen ystävä. Auttaa, tukea, suojella 
(”näiltä Suomen virkamiehiltä”, voisin lisätä) ilman 
vanhemmuus- ja ystävyyssuhteen ajoittain raskaita 
riippakiviä, se on mottoni. Ystävyys ei aina auta, 
vaan voi olla jopa haitaksi auttamistilanteessa, jossa 
tarvitaan ”keskinäisen riippuvuussuhteen yleistä-
mistä” ja kykyä pysytellä vieraana. 

Samalla kun surkuttelen tahtoni heikkoutta 
ja resurssieni rajallisuutta, tajuan myös auttami-
seen liittyvien kaikkivoipaisuuskuvitelmieni petol-
lisuuden. Auttamissuhteen eettisiä vaatimuksia 
lisää sekin, ettei Ashrafilla ole vastaavaa valinnan-
mahdollisuutta, ainakaan ilman pelkoa hylätyksi 
tulemisesta, jäämisestä kokonaan puille paljaille. 
Yleensähän ystävän tai rakkauden pettäessä jää 
kuitenkin jotain, tai jotain kasvaa vähittäin tyhjän 
tilalle, mutta Ashrafille näin ei vielä kävisi. Lapsel-
lekin jää erotilanteessa yleensä ainakin toinen van-
hempi tai sitten sukulaisia, Ashrafilla ei ole heitä 
lähellään. 

Tämä juhannuspäiväpuhe ystävyyden, tutta-
vuuden ja tukihenkilön roolien eroista tähdentä-
köön sitä valtavaa kuilua, joka ammottaa Ashrafin 
ja omien toimintamahdollisuuksieni välillä. Toisin 
sanoen sitä, kuinka tavattoman epäsymmetrisesti 
lähes kaikki asiat – sosiaalisesta ja taloudellisesta 
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asemasta lähtien – jakautuvat välillämme, ja yhteis-
kunnassa yleensä. On vain yksi symmetria: meistä 
kumpikin ja me kaikki olemme ihmisiä. 

22.6. Maanantai 

Ashraf tulee käymään huolestuneen oloisena. Ja 
sama tahko pyörähtää käyntiin. ”Mitä minun pitäisi 
tehdä? Onko minulla mahdollisuuksia? Lähdenkö 
Norjaan?” 

Selitän uudelleen mahdollisuudet: kun turva-
paikan saaminen Suomesta on epävarmaa, mah-
dollisuudeksi jäävät työpaikka ja/tai koulutus-
paikka. Ashrafin turvapaikka-asiaa hoitava juristi 
sattuu juuri soittamaan. Pääsen näin varmistamaan 
häneltä sen, mitä epäilenkin: Norjaan on turha 
mennä aloittamaan kaikkea alusta ja odottamaan 
käännyttämistä Kreikkaan. Samalla hän kertoo 
Euroopan ihmisoikeutuomioistuimen linjan jälleen 
muuttuneen, enää ei käännytyksen täytäntöön-
panokieltoja Kreikkaan myönnetä yhtä herkästi 
kuin vielä muutama viikko sitten. Täytäntöönpa-
nokieltoja myönnetään vain erityisin perustein esi-
merkiksi vakavasti sairaille  ja odottaville äideille. 

Sanna Rummakko, Pakolaisneuvonta ry:n tie-
dottaja, lähettää meiliä kertoakseen Amnestyn, 
Suomen Punaisen Ristin ja muutaman viestinnän 
tutkijan kanssa meneillään olevasta Muuttoliik-
keessä-tiedotusprojektista, johon etsitään haasta-
teltaviksi turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita. 
Tavoite on vaikuttaa maahanmuuttokeskusteluun 
verkkosivustolla, jossa on tietoa siirtolaisuudesta, 
pakolaisuudesta ja siihen liittyvää mediakritiik-
kiä. Sanna kysyy minun ja Ashrafin haastattelua 
sivustolle. Videohaastattelut tekee Suomessa asuva 
 Shakiba Adil -niminen afganistanilaisdokumenta-
risti. 

Kerron asiasta saman tien Ashrafille, joka lupaa 
harkita asiaa – hän ei tosin luota kaikkiin afganis-
tanilaisiin. Kirjoitan Sannalle, etten ole erityisen 
innokas hankkeesta, meillä on paljon tiedotuksel-
lista pörinää ja höpinää maahanmuuton ympärillä, 
mutta ketä se hyödyttää? Turhautuneena tulee mie-
leen, että maahanmuutosta kiinnostuneet journalis-
tit ovat kuin Marxin kapitalistit imemässä turvapai-
kanhakijoiden verta. Tämä on tietysti pahanilkinen, 
ei ollenkaan oikeuden- eikä totuudenmukainen 
tulkinta, joka juontuu ehkä vain siitä, että haluai-
sin lomalle, kokonaan pois näistä kuvioista. Edes 
vähäksi aikaa, kokonaan. 

Mutta vielä pitää ryhdistäytyä työpaikan etsin-
nässä! Katsotaan työvoimaviranomaisten sivulta. 
Sieltä löytyy henkilökohtaisen avustajan paikkoja ja 
siivoustyötä. Soitan muuan rouva Virtaselle, 83-v., 
mutta hän ei kuule kunnolla ja asiointi puhelimessa 
on vaikeaa. Selviää kumminkin että työ alkaisi elo-
kuulla. Samassa asiassa kirjoitan kirjeen eräälle 
herra Enqvistille. 

23.6. Tiistai

Tänään teemme antropologisia pintasukelluksia 
työnhaun todellisuuteen Suomessa, jossa on taas 
jo yli 300 000 työtöntä. Kirjailija Erno Paasilinnan 
(1935–2000) aikanaan esittämää laskutapaa käyt-
täen yhden ihmisen työttömyydellä on suoria vai-
kutuksia yleensä noin kolmen henkilön elämään. 
Siis jotakuinkin miljoona suomalaista elää jälleen 
työttömyyden piirissä. Yhtä kovaa työttömyyden 
kasvuvauhti on viimeksi ollut 1990-luvun lamassa. 

Mitähän työelämää pitkään tutkinut sosiologi 
Antti Kasvio tarkoittaa – konkreettisesti – kirjoit-
taessaan Tieteessä tapahtuu -lehdessä (4-5/2009), 
että Suomen kaltaisissa vauraissa maissa ”ihmis-
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ten on opittava tekemään nykyistä vähemmän työtä 
sekä hankkimaan itselleen myös muita merkityksel-
lisiä rooleja ansiotyön ja ammattiuralla etenemisen 
rinnalle. Tämä muuttaa todennäköisesti aika pal-
jon sitä tapaa, jolla ihmiset mieltävät omat työroo-
linsa ja miten he käyttäytyvät työelämässä. Samalla 
modernit länsimaiset yhteiskunnat ehkä ohittavat 
sen työkeskeisyyden kulminaatiopisteen, jota me 
juuri näinä aikoina elämme. Tämä voi muodostua 
monille hyvin vapauttavaksi kokemukseksi.” 

Työkeskeistä kulttuuria heijastelee osaltaan 
puhe työperäisestä maahanmuutosta ja sen rin-
nakkaisilmiönä humanitaarisen maahanmuuton 
kauhistelu. Voisiko olla mahdollista, että Kasvion 
uumoilemaksi ”vapauttavaksi kokemukseksi” muo-
dostuisi ymmärrys humanitaarisen auttamisen 
merkityksestä, ja että osa uusista ”merkityksellisistä 
rooleista” löytyisi ihmisoikeuksiin kohdistuvasta 
vapaaehtoisesta auttamistyöstä, tai vaaleissa näky-
västä auttamistahdosta? 

Heti aamusta olemme siivousfirma SOLin työn-
haussa. ”Haetteko molemmat töitä”, kysyy ilmei-
sesti toimiston vastaavana toimiva mieshenkilö. 
Hän selittää käytäntöjä: ”Tuossa on laatikko, johon 
pudotatte täyttämänne työnhakulomakkeen. Joka 
perjantai kello 12–14 on haastattelu, johon kannat-
taa tulla. Se edistää työnpaikan saantia.” 

Sitten työvoimatoimistoon. Todella inhottava 
kokemus. Ensin vastassa on henkilö, joka neuvoo 
etsimään työpaikkoja itse tietokonepäätteeltä. Näin 
teimme jo eilen kotikoneelta. Tahtoisin tietää, mil-
laista apua täältä saa? Löydämme maahanmuut-
topalvelut, jossa vastassa on kesäapulainen, joka 
ilmeisesti – toivottavasti – hermostuksissaan sei-
sottaa meitä edessään ja vain kuuntelee kuuntelee 
kuntelee mistään mitään tietämättömän näköisenä. 
Kiusallinen tilanne. Hän ei pyydä meitä istumaan 
sitten millään. Lopulta istun oma-aloitteisesti, 

mutta Ashraf on liukunut johonkin kulman taakse 
tapansa mukaan varovasti ja pehmeästi, aivan kuin 
yrittäisi olla liikuttamatta ympäröivää ilmaa. Saan 
tietää että ennen kuin mitään tapahtuu, pitää olla 
”järjestelmässä”. Turvapaikanhakijalla pitää olla 
jokin A-status, muuten hänellä ei kerta kaikkiaan 
ole mahdollisuutta tämän laitoksen palveluihin. 

Sattumalta huomaan työkkärin pöydällä ilmoi-
tuksen paikallisen aikuiskoulutuskeskuksen kolmi-
vuotisesta EU-rahoitteisesta hankkeesta, jossa maa-
hanmuuttajille pyritään löytämään töitä. Tätähän 
me nimenomaan olemme kaivanneet! Soitan heille. 
Menemme kello 9.30 alkavaan infotilaisuuteen, 
joka sattuu olemaan juuri tänään. Kysyn tilaisuu-
dessa, onko hanke tarkoitettu myös turvapaikan-
hakijalle. Saan myönteisen vastauksen. Varaamme 
vielä samaksi aamupäiväksi haastattelutuokion 
yhdeksitoista. Haastattelussa ilmenee, että turva-
paikanhakijan kohdalla tällaiset projektin tarjoamat 
tukitoimenpiteet eivät olekaan itsestäänselviä. 

Samassa yhteydessä saamme kuitenkin tietää, 
että kaupungilla on hanke, joka tekee samanlaista 
työtä alle 29-vuotiaiden maahanmuuttajien hyväksi, 
siis hankkii työharjoittelupaikkoja ja auttaa sitä 
kautta työllistymään. Soitan sinne. 

Projektityöntekijä Abdulkarir Hashi ottaa asian 
vakavasti ja sanoo selvittävänsä mahdollisuutemme 
jo saman päivän aikana. Hän soittaakin myöhem-
min ilmoittaakseen, ettei turvapaikanhakija voi 
olla tämänkään projektin asiakkaana. Olemme niin 
sanottuja väliinputoajia. 

Kahdessa viimeksimainitussa paikassa työnte-
kijät ovat tavattoman ystävällisiä ja ammattitaitoi-
sia. He todella haluavat auttaa. Mutta heidän ongel-
mansa on, että hyvästä tahdosta ja auttamishalusta 
huolimatta he eivät voi toimia järjestelmän sisällä 
sen ehdoilla. 

Saatan Ashrafin rautatieasemalle, hän lähtee 
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Turkuun kavereita tapaamaan. Evästän hänet mat-
kaan täytäntöönpanokieltopäätöksellä ja kehotan 
olemaan heti yhteydessä minuun ja juristiin, jos 
poliisin kanssa ilmenee ongelmia. 

24.6. Keskiviikko 

Tuttava tuo ruokakassin. 
Yön yli nukuttuani jotain olennaista alkaa valjeta 

suomalaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Opin oike-
astaan vasta nyt sen, minkä luultavasti kaikki turva-
paikanhakijoiden ja maahanmuuttoasioiden kanssa 
toimivat jo ennestään tietävät: virallinen Suomi on 
linnoitus, jonne on mahdoton tulla ilman tiettyjä 
edellytyksiä. On osattava käyttää suomen kieltä ja 
oltava sellainen ammatti, jonka harjoittajista ”meillä 
Suomessa” on pulaa (kun käytetään ilmaisua ”me” 
suomalaisesta, ”meillä Suomessa”, olisi syytä tarken-
taa, kenen ”Suomesta” ja kenestä ”meistä” puhu-
taan, siksi lainausmerkit sanojen ympärillä). Tätä 
siis tarkoitetaan – sujuvaa suomen kielen ja soveliaan 
ammattitaidon hallintaa – kun puhutaan työperäi-
sen maahanmuuton puolesta. Muut jätetään veteen 
ilman pelastusrengasta, lojumaan toimettomina vas-
taanottokeskuksissa sosiaaliviranomaisten myöntä-
mällä toimeentulotuella. Tätä tarkoittaa käytännössä 
”olla kuin hotellissa” -kommentti, jota silloin tällöin 
kuulee käytettävän kuvaamaan turvapaikanhakijoi-
den ja maahanmuuttajien tilannetta. 

Mitä puolestaan tulee uskomukseen maahan-
muuttajista ”sosiaalipummeina”, sekään ei pidä 
paikkaansa. Toimeentulotuki on yksi turvapai-
kanhakijan harvoista vaihtoehdoista tulla toimeen 
sulopohjolassa. Toinen on saada kolmen kuukau-
den maassaoleskelun jälkeen työtä niin sanotuilta 
vapailta markkinoilta. Vapaaehtoistyötä voi aina 
tehdä ja osallistua suomen kielen kursseille. Suo-

men kielen osaamista painotetaan huikean paljon. 
Ja tärkeää sen oppiminen onkin. Kielen oppimi-
nen sujuisi kuitenkin parhaiten todellisissa tilan-
teissa, kanssakäymisessä suomea puhuvien kanssa, 
ei luokkahuoneessa kielioppia muiden ummikkojen 
kanssa päntäten. 

Suomessa puhutaan aktiivisesta maahanmuut-
topolitiikasta. Jälleen ollaan siinä, josta kirjoitin kit-
kerästi aiemmin: Suomi on todella hyvä poimimaan 
rusinat pullasta, englanniksi ”cherry picking”. 

Kirsikoiden poiminnassa olemme kuitenkin 
tavattoman valikoivia. Kansantaloudelliselta kan-
nalta on tietenkin niin, että ammattitaitoinen maa-
hanmuuttaja kysytyllä alalla on paras vaihtoehto: 
hänen kouluttamisensa ei maksa mitään. Vastaa-
valla tavalla ajatellen on kansantalou dellista haas-
kuuta makuuttaa kaikinpuolin kehityskykyisiä nuo-
ria ihmisiä vastaanottokeskuksissa hyödyntämättä 
heidän potentiaalejaan. 

Tällainen maahanmuuttopolitiikka on omiaan 
myös lisäämään ongelmia, rikollistakin toimintaa, 
josta ollaan yleisesti huolissaan. Tähänkö Maahan-
muuttoviraston ja Supon johtajat taannoin viittasi-
vat kirjoittaessaan kotouttamisen etsikkoajan Suo-
messa kohta jo menneen? Täytyy perehtyä heidän 
kirjoitukseensa tarkemmin ja palata asiaan. 

On aika surullista lukea perussuomalaisten kau-
punginvaltuutetun Jussi Halla-ahon – tohtorismie-
hen (!) – kirjoittamaa tekstiä: ”Yksi keskeinen syy 
’ulkomaalaisvastaisuuden’ lisääntymiselle on se, että 
turvapaikanhakijoiden ympärille muodostunut, 
kalliiksi käyvä ihmisoikeusteollinen kompleksi ja 
humanitaaristen tulijoiden kohtelu etuoikeutettuina 
kunniakansalaisina loukkaavat ihmisten oikeus-
tajua ja panevat heidät kyselemään, mihin heidän 
verorahojaan käytetään.” 

Turvapaikanhakija ”etuoikeutettuna kunniakan-
salaisena”? Kokemukseni kertovat aivan muusta. 



92 93

”Ihmisoikeusteollinen kompleksi” puolestaan työl-
listää aika monta suomalaista ja kasvattaa sisä-
markkinoita, verotuloja ja bruttokansantuotetta. 
Maahan muuttotyö ei ole hukkaan heitettyä työtä, 
vaan työtä siinä missä mikä tahansa muukin. 

Tämäntapainen taloudellinen järkeily vie mei-
dät kuitenkin vasta moraalin ovelle. Astuminen 
ovesta sisään vaatii toisentyyppistä ajattelua, johon 
rasisteilla ja muukalaiskammoisilla ei näytä ole-
van tahtoa, tuskin edes kykyä. Tahto ratkaisee usein 
myös hyväntahtoisuudessa. 

Lapualaisoopperassa on muistaakseni Vihtori 
Kosolan suussa säe ”pannaan Suomi lukkoon”. Se 
sopii mainiosti turvapaikkakysymykseen. Käytän-
nössä Suomeen pääsee löytämällä työpaikan. Tästä 
saattaisi joku jopa maksaa, toinen kehittää maksa-
vista maahanmuuttajista bisneksen. Epäilemättä 
joku näin jo tekeekin. Arveluni vahvistaa keskus-
rikospoliisin paljastama tieto, jonka mukaan Suo-
messa toimii viidestä kymmeneen ihmissalakulje-
tusryhmää, jotka rahtaavat ihmisiä Suomeen EU:n 
alueelta ja muualta noin 5 000–10 000 euron hin-
nasta. Olisi kiinnostavaa tietää, sisältyykö hintaan 
myös tekaistu työpaikka, eli lupaus työn perusteella 
myönnettävästä oleskeluvasta? 

25.6. Torstai 

Pidin pitkään kirjailija Hannu Raittilan spektaak-
keliyhteiskunnan luokkajakoja koskevasta analyy-
sista, jossa huipulla ovat mielikuvatuotannon teki-
jät: mainosmaakarit ja brändintuottajat. Alimmassa 
hiilijengissä ovat ne, tuottamassa nopean nautinnon 
ja hekuman polttoainetta, jotka eivät kestä tilannet-
taan ilman dopingia tai kiristys- ja kasvatusleik-
kauksia. Kevään mittaan olen joutunut korjaamaan 
käsitystäni: keveimmilläkin onnenonkijoilla ja pin-

taliippareilla on jotain, joka Ashrafin kaltaiselta 
muukalaiselta puuttuu: yhteinen kieli, maan kansa-
laisuus, perusoikeudet, paljon mainostettu mahdol-
lisuuksien tasa-arvo. 

Kysyn Ashrafilta hänen vointiaan. ”Moi, mitä 
kuuluu”, ”kiitos hyvää” on tavanomainen terveh-
dyksemme. Hän vastaa sähköpostilla: 

Hyvä. Minä annos ei saa mennä poliisi vielä 
ensimmäisenä päivänä en voinut mennä. Ja 
eilen minä mennä klo 17.00, mutta suljettu. Ker-
toa minulle, että tulevat huomenna. Tänään aion 
mennä. Voi anteeksi, unohdin kertoa teille avaimen 
ja myös pestä minun Katila … -:( And I have rese-
arch about Shakiba an afghan guys. If she could be 
this Shakiba that they are saying she is really nice 
kind and painful person. Again I will ask more about 
her. My mobile saldo has finished that’s why you 
reply via E-mail.

”Suomesta on vähä vähältä muodostunut Poh-
joismaiden kovin yhteiskunta heikoille kansalaisil-
leen,” Erno Paasilinna kirjoittaa Haukiputaan työ-
väenopiston 25-vuotisjuhlapuheessa vuonna 1988. 
Hän viittaa sotien aiheuttamaan taloudelliseen ja 
poliittiseen jälkeenjääneisyyteen muista Pohjois-
maista ja ihmettelee, missä vaiheessa pääsi tapah-
tumaan se mullistus, että huomattava osa talou-
dellisesti menestyneistä on tänään turvattomia ja 
köyhiä. Syyksi hän väittää demokraattisen järjes-
telmämme kyvyttömyyttä hillitä ja tasata rajun 
rakennemuutoksen ihmisille aiheuttamia mene-
tyksiä. 

26.6. Perjantai

Saan helluntaiseurakunnan työntekijältä puhelin-
numeron nuorelle henkilölle, joka vetää nuorten 
kansainvälistä piiriä. Meillä on ollut puhetta sosiaa-
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lisen tuen eli ikätoverien etsimisestä Ashrafille. En 
uupumukseltani jaksa nyt ottaa yhteyttä, ja jokin 
asenteellinenkin seikka estää soittamasta. Lisäksi 
haluaisin hengähtää hetken. Vaikka ympärille on 
tullut auttavia ihmisiä, koen että kokonaisvastuu on 
minulla. Ja se painaa välillä turhan paljon. Jo pelkkä 
eri tahojen informointi, samojen asioiden kerto-
minen kuuteen kertaan eri ihmisille heidän kysy-
essään Ashrafin tilanteesta, ottaa voimille. Tehkää 
jotain, älkääkä perkele aina kyselkö! 

28.6. Sunnuntai 

Ashraf laittaa sähköpostia Turusta ja kertoo käy-
neensä poliisilaitoksella ilmoittautumassa uudelleen 
vastaanottokodin asukkaaksi. Poliisit toimittivat 
hänet vastaanottokeskukseen, jossa hänet laitet-
tiin niin sanottuun transit-asuntolaan. Siellä olo-
suhteet ovat surkeat: neljän hengen huoneissa on 
likaista ja rauhatonta. Ashraf sanoo asuvansa mie-
lummin ystäviensä luona kuin asuntolassa. Lupaan 
soittaa vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijälle, 
jotta hän neuvoisi, kuinka toimeentulotuki saadaan 
juoksemaan. Sanon myös kysyväni mahdollisuu-
desta avata pankkitili. 

29.6. Maanantai 

Otan yhteyttä vastaanottokeskuksen transit-taloon, 
jonka sosiaalityöntekijä selvittää käytäntöjä: Mikäli 
Ashraf asuu yksityismajoituksessa, hänen pitää 
ilmoittautua vastaanottokeskukseen kerran kuussa. 
Toimeentulotuen saamiseksi hänen on toimitet-
tava vastaanottokeskukseen talonkirjaote. Tulostan 
talonkirjaotteen valmiiksi netistä kahdella ja puo-
lella eurolla. 

Suomalainen moraalimaisema rakentuu jul-
kisessa puheessa turvapaikanhakijaystävälliseksi, 
mutta käytännössä se on kaikkea muuta. Stephen 
Preskillin ja Stephen Brookfieldin kirja Learning As 
a Way of Leading (2009) on nyt mitä parhainta luet-
tavaa; se tekee osaltaan ymmärrettäväksi tilannetta 
ja antaa käsitteellisiä voimia. 

Kirjassaan kirjoittajat anastavat johtajuuden tut-
kimuksen konsulteilta ja kauppatieteilijöiltä ja vie-
vät sen sinne, minne se kuuluukin: kansalaisyhteis-
kunnan kansalaisliikkeisiin, joissa on – ja tarvitaan 
– johtajuutta. Esimerkkeinä he käyttävät sellaisia 
tuttuja ja vähemmän tuttuja johtajia ja aikuiskas-
vattajia kuin Jane Addams, Nelson Mandela, Ella 
Baker, Myles Horton, Mary Parker Follett, Paul 
Robeson ja Cesar Chavez. 

Italialaisfilosofi Antonio Gramscia (1891–1937) 
seuraten Preskill ja Brookfield ovat kiinnostuneita 
”orgaanisesta johtajuudesta”, joka nousee alhaalta. 
Johtaja on osa kollektiivista dialogia, joka kyseen-
alaistaa hallitsevat ideologiat, rakenteet ja käytän-
nöt. Johtajan tehtävä on auttaa yhteisön, organi-
saation tai liikkeen jäseniä käyttämään lahjojaan 
ja jakamaan tietojaan ja taitojaan itse asettamiensa 
päämäärien saavuttamiseksi. Tätä tehtävää orgaani-
nen johtaja toteuttaa opettelemalla olemaan avoin 
toisten ajatuksille ja tukemalla heidän kasvuaan ja 
tavoittelemalla luovaa yhteisöllisyyttä, demokra-
tiaa ja kollektiivista johtajuutta. Lisäksi orgaanisen 
johtajan on osattava kysymisen ja kyseenalaista-
misen taito sekä opittava analysoimaan kokemus-
taan kriittisesti reflektoiden. Tärkeää on myös kyetä 
pitämään yllä toivoa vaikeassakin tilanteessa. Näi-
hin tehtäviin lisäisin vielä kuuntelemaan oppi-
misen. 
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30.6. Tiistai 

Soitan uudelleen vastaanottokeskukseen tiedustellak-
seni Ashrafille paikkaa vastaanottokeskuksesta. Hän 
haluaisi jäädä paikkakunnalle, mutta pois neljän hen-
gen huoneesta. Muuta majoitusta hänelle ei anneta, 
kaikki ovat samalla viivalla. Ei auta vaikka yritän 
vedota Ashrafin vanhaan asiakkuuteen. Hotelliolosuh-
teista ei ole kysymys, virkailija myöntää hymyssä suin. 
Kaikkea muuta. Tutulle paikkakunnalle jäämisen syy 
ovat vanhat kaverit ja se, että Ashrafin mielestä hän 
kuluttaa rahojani. Myönnän tämän, mutta niinhän on 
ollut alusta asti ja niin on jatkossakin. Ymmärrän että 
hän haluaisi ”päästä omille jaloilleen”. Korostan kärsi-
vällisyyttä, vaikka samalla kiroan mielessäni suomalai-
sen pakolaispolitiikan kaksinaamaisuuden. 

Illalla Ashraf soittaa ja kertoo Punkalaitu-
men vastaanottokeskuksen olevan kamala paikka. 
Hänen afganistanilainen ystävänsä on kertonut 
hänelle niin. Vastaan, että se on paljon parempi 
paikka kuin Ateenan katu. Kiihdyn hieman, ihan 
turhaan, sillä eteenpäinhän on elävän mieli, on aina 
ollut, mutta nyt tarvittaisiin silti lisäannos malttia ja 
suhteellisuudentajua. 

Eroakirkosta.fi-sivulta löydän laskurin, joka 
kertoo kirkollisveroni suuruuden: 900 euroa vuo-
dessa. Miksi maksaisin sen kirkolle, joka ei kulje 
hädänalaisen rinnalla, kuten kirkon strategioissa 
luvataan? 900 eurolle on nyt tarvetta omasta takaa 
ja apu menee takuulla suoraan perille, ilman välikä-
siä ja konsultteja. 

Illalla televisio näyttää elokuvan Shooting Dogs 
Ruandan kansanmurhasta. Se palauttaa jälleen mie-
leeni peruskysymykset moraalisesta toiminnasta ja 
ihmiselämän arvosta. Elokuva päättyy irvokkaaseen 
leikkaukseen: YK-joukot jättävät Ruandan tutsiväes-
tön hutujen armoille samalla, kun samaisen järjestön 
edustajat selvittävät toimittajille ilmaisujen ”kansan-

murha” ja ”kansanmurhan yritys” semanttisia eroja. 
Ihmisyhteiskunnat eivät tule toimeen ilman 

sääntöjä, mutta miksei lakeja ja sääntöjä sovelleta 
ihmisyyden ja vähimmäisten ihmisoikeuksien puo-
lelle asettuen? Sen sijaan vaikuttaa aivan siltä, että 
sääntöjä soveltamalla asioista yritetään tehdä entistä 
hankalampia. Tiedän ajatuksen olevan kenties har-
hainen ja nousevan ehkä ennen muuta siitä, että 
etenkin viimeiset viikot ovat olleet itselleni vaikeita 
Ashrafin kysellessä, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
On vaikeaa ja raivostuttavaa vastata, ettei mitään. 
Ei tapahdu mitään. Pitää odotella. Kuinka vaikeita 
nämä ajat ovatkaan hänelle! 

Julkisesti ahdistusta on vaikea myöntää. Samalla 
ajattelen kaikkia niitä, jotka tekevät auttamistyötä 
tai hoitavat omaisiaan vaikeissa olosuhteissa mate-
riaalisesti ja henkisesti niukoin varoin. Mieleeni 
hiipii myös kysymys yliopistotyön mielekkyydestä 
ja merkityksestä: kuinka ohuen kerroksen (edes 
suomalaisesta) todellisuudesta yliopistotyöntekijä 
näkee ja kokee. Kuinka etuoikeutettu hän on. 

Tässä mielekkyyspohdinnassa apuun tulee 
taloustieteen nobelilla palkittu Amartya Sen, joka 
kirjoittaa vuonna 2006 julkaisemassaan ja äsket-
täin suomennetussa kirjassa Identiteetti ja väki-
valta: ”Huono kuvaus ja huonot käsitteet tekevät 
maailmasta hauraamman kuin sen tarvitsisi olla”. 
Miten hieno ja kannustava ajatus! Senin pohdin-
nan aiheena ovat todellisuuden luokittelussa käyte-
tyt ”singulaariset” käsitteet, jotka pelkistävät jaetun 
ihmisyyden kansallisiksi tai uskonnollisiksi iden-
titeeteiksi, joita sitten käytetään häikäilemättömän 
suurvalta- ja maahanmuuttopolitiikan poltto aineina. 

Viitteet

12. Pakolainen 10.6.2009. Kati Pietarinen: En tiedä mitä 
seuraavaksi tapahtuu. http://www.pakolaisapu.fi/
files/414/pakolainen2_2009.pdf
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5. HEINÄKUU 

etsitään suomalaista 
maahanmuuttoaktivismia  

ja ylitetään Näsijärvi,  
Suomi on kiinni

Helsinkiin päästyäni pysäytin keskustassa miehen, 
jonka arvelin puhuvan persiaa. Hän neuvoi minua 
menemään Turkuun. Turussa etsin monta tuntia 
poliisiasemaa ja yritin pysäyttää pari poliisiautoa-
kin onnistumatta. Kyselin ihmisiltä, mutta useimmat 
eivät vastanneet.

Egyptiläissyntyinen vanha rouva Eveline Fadayel saa 
poliisilta kuukauden aikaa poistua Suomesta syn-
nyinmaahansa. Maahanmuuttoviraston päällikkö 
Jorma Vuorion mukaan päätös on lainmukainen. 
Totta kai se on, mutta Lapin yliopiston rikosoikeu-
den professori Terttu Utriaisen sanoin: ”Jos on toi-
minut lain mukaan, se ei tarkoita, että on toiminut 
moraalisesti oikein. Laki voi olla pielessä, vanhentu-
nut tai se voi olla väärä.”

1.7. Keskiviikko 

Juttelen ystäväni kanssa pitkään. Päätämme tarjota 
Ashrafille töitä Rohkean reunaan -osuuskunnas-
samme ja hakea hänelle oleskelulupaa työn perus-
teella, ellei muu auta. 

Kemissä on hakattu turvapaikanhakija. Van-
taankosken seurakunta on tarjonnut egyptiläiselle 

Eveline Fadayelille kirkon turvapaikan humanitää-
risistä syistä. Nainen on saanut käännyttämispäätök-
sen. Hänen kolme poikaansa perheineen asuvat Suo-
messa. Mummon ei katsota kuuluvan perheeseen, 
sillä lain mukaan perhe on vain lapset ja heidän van-
hempansa. Asian tukena on myös Helsingin orto-
doksinen seurakunta. Helsingin Sanomien (1.7.2009) 
mukaan kirkon tiloista ”hänet voidaan hakea vain 
kirkkoherran luvalla”. Tämä on kirkon turvapaikka-
ohjeiden hyvältä kuulostava tulkinta, jota en aiemmin 
ole kuullut enkä lukenut saati nähnyt sovellettavan. 

Eveline Fadayel on tänään menossa poliisin kuu-
lusteluun. Suomen ekumeenisen neuvoston pää-
sihteerin Heikki Huttusen mukaan seurakunnan 
myöntämällä turvapaikalla pyritään hidastamaan 
päätöksen toimeenpanoa. Poliisitapaaminen huo-
lestuttaa Huttusta, sillä ennalta on mahdoton tietää, 
mitä edessä on. ”Se voi olla poliisi, joka haluaa ottaa 
rauhallisesti, mutta se voi olla myös joku, joka pistää 
mummon selliin odottamaan lentoa Egyptiin.” 

Kirkon toiminta on tällaista, hapuilevaa, moraa-
lisesti löysää, joku sanoisi rikollista: jossain turva-
paikanhakijoihin suhtaudutaan vakavasti, jossain 
toisaalla ei. 

Taiteilija Jorma Hynnisen (Suomen Kuvalehti 
25–26/2009) ajatuksia voi pohtia myös pakolaisky-
symyksen yhteydessä hänen puolustaessaan homo-
jen kirkollisia oikeuksia: ”Jos ei ole varaa ymmärtää 
ihmisyyttä laajemmalta kannalta, niin eikö silloin 
olisi parempi ja reilumpi, että perustettaisiin kaksi 
kirkkoa? Toinen olisi syntisten, kaikin tavoin rajal-
listen kirkko, se tavallisten ihmisten. Siihen kirk-
koon ei olisi pääsyrajoituksia. Syntisten kirkossa 
olisi myös lupa ajatella, olla epävarma totuuksista 
ja etsiä totuutta myös moraalin ja yhteisesti hyväk-
sytyn lain noudattamisen kautta. Uskon, että tämän 
kirkon julistus kääntäisi kirkosta eroamisen virrat 
aivan uuteen suuntaan.” Syntisten kirkkoon mah-
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tuisivat myös maahanmuuttajat. Toisaalta kristilli-
syyden piirissä on kyllä suuntauksia, joissa pakolai-
sista ajatellaan toisin kuin valtiokirkossa. Hynninen 
ei ole edes harkinnut eroamista kirkosta, sillä juuri 
”nyt on oltava mukana”. 

Nyt todellakin olisi oltava mukana, jos jaksaisi. 
Siksi toivon Jormalle mielessäni kaikkea hyvää ja 
kiitän häntä, kuten kaikkia muita Ashrafin ja itseni 
ympärillä. Ehkä rukoilisin, jos pystyisin. 

2.7. Torstai 

Ashraf saa avatuksi pankkitilin Turussa. Maistraat-
tien nettisivulla kerrotaan, että pankissa asioimi-
seen tarvittaisiin henkilötunnus esimerkiksi juuri 
tilin avaamiseen, mutta näin ei ole ainakaan tässä 
pankissa. 

Helsingin Sanomien päivän kysymys, saako 
kirkko suojella karkotusuhan alaisia, jakoi 7540 
vastaajan mielipiteen kahtia. 52 prosentin mielestä 
ei, loppujen mielestä kyllä. Nyt pitäisi tietää jotain 
HS:n lukijoista, mutta melko edustavana tuota mie-
lipidetiedusteluun osallistuneiden joukkoa täytynee 
pitää. Kun vastaajat jakautuvat kysymyksessä näin-
kin jyrkästi, mitä kirkon pitäisi tästä instituutiona 
ajatella, ketä palvella? 

Egyptiläissyntyinen vanha rouva Eveline Fadayel 
saa poliisilta kuukauden aikaa poistua Suomesta 
synnyinmaahansa. Maahanmuuttoviraston pääl-
likkö Jorma Vuorion mukaan päätös on lainmukai-
nen. Totta kai se on, mutta Lapin yliopiston rikosoi-
keuden professori Terttu Utriaisen sanoin: ”Jos on 
toiminut lain mukaan, se ei tarkoita, että on toimi-
nut moraalisesti oikein. Laki voi olla pielessä, van-
hentunut tai se voi olla väärä.” 

Toimittaja Merituuli Saikkonen joutuu korjaa-
maan eilen kirjoittamaansa tietoa kirkko turvapaik-

kana -käytännöstä: poliisi voi hakea kenet tahansa 
mistä tahansa, myös kirkosta kirkkoherralta lupaa 
kysymättä. Kuka lienee toimittajaa oikaissut? Täy-
tyy kuitenkin pitää mielessä, että lakien ja sääntöjen 
tapaan Kirkko turvapaikkana -opaskin antaa mah-
dollisuuden myös vahvaan tulkintaan, jossa kir-
kon arvovalta estää maallisen vallan tunkeutumisen 
pyhään paikkaan. 

3.7. Perjantai 

Toimittaja Merituuli Saikkonen jatkaa journalis-
tista kamppailuaan Helsingin Sanomissa pohtimalla, 
kuka kuuluu ydinperheeseen. Hän on selvästi omis-
tautunut tälle jutulle tajutessaan lainkäytön moraa-
littomuuden. Teksti lähestyy kantaaottavan journa-
lismin tyylilajia. Taidan käyttää sitä metodologian 
kurssini analyysimateriaalina, tai tentissä. Millaisia 
retorisia strategioita toimittaja käyttää vakuutellak-
seen kantansa puolesta?13

Saikkonen on joutunut kohtaamaan suomalai-
sen pakolaispolitiikan eri kerrokset. Yläkerroksissa 
asuvat poliitikot lainsäätäjinä, tuomarit lain sovelta-
jina ja viranomaiset lainvalvojina. Muutaman tyh-
jän kerroksen jälkeen tulevat toimittajat yläkerta-
laisten mahdollisina vahtikoirina ja moraalisten 
kysymysten esittäjinä. Samassa kerroksessa on val-
tiokirkko, joka kompuroi maallisen ja hengellisen 
vallan välissä osaamatta päättää, mitä herraa pal-
velisi. Omassa kerroksessaan ovat kansalaisjärjes-
töt maahanmuuttajien asioiden virallisina hoitajina. 
Maan tasalla asuvat yksittäiset ihmiset vapaina toi-
mijoina, joihin minäkin kai kuulun. Maahanmuut-
tajat lymyävät kellarin pimeissä kopperoissa. 

Lisäksi toimittaja on joutunut ehkä tahtomat-
taan pohdiskelemaan journalistiprofessionsa rajoja 
samoin kuin minä miettiessäni joskus ahdistunee-
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nakin työkenttääni. Tuskin toimittaja Merituuli 
Saikkonenkaan voi unohtaa kohtaamaansa todelli-
suutta, tai siirtää sitä sivuun journalistisen kiinnos-
tuksensa kohteista. Näissä pohdinnoissa olen toi-
saalta voinut nojata ihmisiin, joista kevään aikana 
on muodostunut tukirengas ympärillemme. Toi-
saalta en ole myöskään voinut olla ottamatta huo-
mioon nettikommentteja, joissa Ashrafia on pidetty 
homo-orjanani tai joissa on vaadittu erottamistani 
ja lähettämistäni Afganistaniin. Aina olen kuiten-
kin päätynyt aivan alussa omaksumaani kantaan, 
jonka mukaan ammattiini kuuluvat sekä ammatti-
taidollinen ydin (yhteiskuntatieteellisine lähesty-
mistapoineen, teorioineen ja tutkimusmenetelmi-
neen) ja aktivismi: asioihin puuttuminen ja niiden 
selvittäminen silloin, kun ne sitä vaativat. 

Jos Suomessa on maahanmuuttajien auttami-
seen kohdistuvaa aktivismia, missä aktivistit majai-
levat? Varsinaista maahanmuuttoaktivismia Suo-
mesta on vielä vaikea löytää, ellei sellaisena pidä 
yksittäisten ihmisten harvahkoa joukkoa. Se ei 
oikein ole edes verkosto puhumattakaan suunni-
telmallisesta organisoitumisesta esimerkiksi solu-
rakenteeksi, jossa toimintaa johdettaisiin ja tietoja 
vaihdettaisiin. Jotain tällaiseen viittaavaa aktiivi-
suutta kuitenkin on olemassa, mutta toiminta ei 
ole avointa ja siksi tietoa käytännöllistä tavoista 
auttaa turvapaikanhakijaa on vaikea saada. Toimi-
jat eivät tunne toisiaan ja usein oppiminen tapah-
tuu kantapään kautta suoraan auttamistoiminnassa. 
Kuvaavaa onkin, että Mikko Metsämäen ja Petteri 
Nisulan suomalaisista kansalaisliikkeistä ja aktivis-
teista kertovassa Aktivistit-kirjassa (2006) ei puhuta 
maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista. 

Punkalaitumella on puukotettu kahta turvapai-
kanhakijaa. Puukottajat ovat itsekin turvapaikanha-
kijoita. Kysymys on uutisen mukaan jonkinlaisesta 
klaanikahinasta. Karvani nousevat pystyyn, vaikka 

käsitänkin ongelmien taustoja. Kantani on ehdo-
ton: mahdolliset klaani- tai ryhmävihat on Suo-
messa unohdettava tai jos oma etninen lähtökohta 
on rakas ja varjelemisen arvoinen, ongelmat on sel-
vitettävä keskustellen ja toisia näkökantoja sietäen. 

Ashrafin juristi soittaa ennen lomalle lähtöä, 
sillä lomalta häntä ei saa kiinni, minkä ymmärrän 
oikein hyvin. Helsingin hallinto-oikeus on tilan-
nut aitouslausunnon poliisin näitä asioita selvittä-
vältä yksiköltä: Ashrafin henkilöllisyystodistus on 
sen mielestä todennäköisesti aito. Sana ”todennä-
köisesti” johtuu siitä, ettei vastaavia todistuksia ole 
ennen nähty. Maahanmuuttoviraston maatietopal-
velun lausuntoa ei ole vieläkään toimitettu hallinto-
oikeuteen. 

Juristin mukana muutkin maahanmuuttotyön 
ammattilaiset vetäytyvät hyvin ansaitsemalleen 
lomalle, kuka minnekin. Vapaaehtoistyöntekijällä 
tällaista retriittiä ei ole. Maahanmuuttotyötä tekevä 
Suomi sulkeutuu herätäkseen kuukauden päästä, 
jolloin sähköposti alkaa taas kolista: ”Hei, olen tässä 
palailemassa töihin, miten Ashrafilla menee?” En 
aio vastata. Kysykööt Ashrafilta. 

5.7. Sunnuntai 

Sanojen takana on aina todellisuus, josta sanat ker-
tovat. Maahanmuuttokysymyksistä kirjoitettu jour-
nalismi käy loistavasta esimerkistä. ”Different 
forms of writing construct social activity differently. 
And there can be no complete and agreed account 
of any social activity”, kirjoittaa tieteenalani neu-
vokas tutkija Griff Foley sosiaalisessa toiminnassa 
ja taistelussa oppimista käsittelevässä tutkimukses-
saan, alleviivaten diskurssianalyysiksi kutsutun tut-
kimusmenetelmän yhtä lähtökohtaa. Erilaiset tavat 
kirjoittaa tuottavat sosiaalisen toiminnan erilaisena. 
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Eikä sosiaalisesta toiminnasta voi olla olemassa täy-
dellistä ja hyväksyttyä kuvausta. 

Tätä alleviivaa myös lyhyen lauseen mestari 
Erno Paasilinna ensimmäisen Finlandia-palkinnon 
saaneessa teoksessaan Yksinäisyys ja uhma: ”Sanat 
ovat hallitsemisen välikappale. Sanat ovat kilpailua 
oikeuden omistamisesta ja vääryyden osoittami-
sesta.” 

Siksi kai minäkin kirjoitan tätä päiväkirjaa. 
Että joku sen joskus lukisi, ryhtyisi ajattelemaan 
näitä asioita, että lukijalla olisi mahdollisuus kehit-
tää eläytymiskykyä, jolla asettua Ashrafin ja hänen 
kaltaistensa asemaan. ”Sanat ovat sivistyneis-
tön ammatti, he tuottavat pääosan julkistetuista 
sanoista”. 

Mutta julkistettujen sanojen takana on aina 
todellisuus. Kun kirjoitan ”sanojen takana”, voisin 
käyttää myös muita ilmaisuja: ”sanojen tuolla puo-
len”, ”ennen sanoja”, sillä tarkoitan nyt sitä aivan 
konkreettista todellisuutta, joka on sanomalehti- tai 
tutkimustekstin ”pohjana”. Ja tuossa tekstin edelly-
tyksenä olevassa, aluksi sanoittamattomassa todel-
lisuudessa – kärsimyksineen, kamppailuineen ja 
tavanomaisuuksineen, ilon ja onnen hetkineen – on 
tutkijan, journalistin, perushoitajan ja ylipäätään 
jokaisen ihmistyötä tekevän työn viitepiste. Viite-
pisteen kadottaminen johtaa oletettavan vieraantu-
neeseen, hetkittäin epäinhimillistyvään ja byrokra-
tisoituneeseen todellisuuteen, jossa voidaan sanoa 
kuten Jorma Vuorio: ”iäkkään egyptiläissyntyisen 
naisen, jonka kaikki sukulaiset asuvat Suomessa, 
käännyttäminen on lainmukaista”. 

Kokemukseni maahanmuuttoa valvovista 
viranomaisista ovat vielä välillisiä enkä osaa 
 arvioida heidän toimintaansa oman kokemukseni 
perusteella. Kuinka kuva muuttuu, kun olen hei-
dän kanssaan tekemisissä? Muista asian ympärillä 
olleista tiedän enemmän: toimittajakunnassa on 

yksittäisiä todella upeita ammattilaisia, kuten jär-
jestötyössä. Vapaaehtoisella sektorilla toimitaan 
eräänlaisella harmaalla alueella, jossa paitsi neuvo-
taan myös toimitaan, tarvittaessa kansalaistottele-
mattomuuden puitteissa. Kirkon rooli on epäselvä. 
Instituutiona kirkosta ei ole mihinkään. Yksittäi-
set moraalinsa ja uskonsa varassa toimivat ihmiset 
pitävät yllä toiveikkuutta myös instituution vähit-
täisestä muuttumisesta, vaikka tie taitaa olla pitkä. 

6.7. Maanantai 

Yksityismajoituksensa perusteella Ashrafin asiaa 
hallinnoiva vastaanottokeskus vaihtuu Turusta 
Punkalaitumelle. Uuden vastaanottokeskuksen 
sosiaalityöntekijä soittaa. Hän on miellyttävä nai-
nen, paikkakuntalainen, jonka maahanmuuttaja-
työ on vienyt mukanaan. Puhumme pitkään, ker-
ron hänelle tarinamme lyhyen kaavan mukaan. Hän 
ihmettelee asioiden saamia yllättäviä ja nopeahkoja 
käänteitä. 

Hän kertoo, että vastaanottokeskuksessa vähän 
aikaa sitten sattunut puukotus on yksittäistapaus, 
eikä liity kansallisuuskysymyksiin, vaikka uutisissa 
on niin vihjailtu. Puukotusuutiset ovat   pahinta 
mahdollista mainosta maahanmuuttoasioissa, omi-
aan vankentamaan vääriä käsityksiä ja epäluuloja. 
Lohdukseni kuitenkin kuulen häneltä, että paik-
kakunnalla suhtaudutaan yleensä varsin suopeasti 
vastaanottokeskukseen ja turvapaikanhakijoihin. 

Soitan Ashrafille ja kerron kuulumiset. Lähetän 
vastaanottokeskukseen hänen pankkitilitietonsa. 
Toimeentuloturvaa maksetaan turvapaikanhakijalle 
319 euroa kuukaudessa. Asumistukea ei myönnetä 
yksityismajoituksessa elävälle. 

Vihreiden Osmo Soininvaara kauhistelee blo-
gissaan turvapaikanhakijoille maksettavan toi-
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meentuloturvan suuruutta keräten runsaan joukon 
kommentoijia, jotka yhtyvät kauhisteluun. Esiin 
tuodaan jälleen köyhät keskuudessamme, suloi-
sen Suomen liian ahtaiden päiväkotien lapsipolot ja 
hoitolaitosten vaippavanhukset. Ja kaikki tämä on 
tietenkin sosiaalipummeina Suomeen tulevien tur-
vapaikanhakijoiden syytä. 

En muista sainko luvut Osmon blogista vai 
mistä, mutta jostain muistan kuulleeni tai luke-
neeni, että yksi turvapaikanhakija aiheuttaa vuo-
dessa noin 54 000 euron kulut. Tällaisia lukuja 
ladellessa ja niitä kauhisteltaessa kannattaa muis-
taa, että maahanmuuttajien parissa tekevät työ-
tään sadat, elleivät tuhannet suomalaiset eri alojen 
taitajat ja osallistuvat samalla kansantalouden kar-
tuttamiseen. Verotulot palaavat valtiolle monista 
lähteistä, kulutus ylläpitää sisämarkkinoita. Työllis-
tävää ja verotuloja kartuttavaa työtä se on siis maa-
hanmuuttajatyökin, ja tärkeää. Se nivoutuu monin 
sitein muuhun työhön ja tulojenmuodostukseen 
oikeastaan kaikilla julkisen talouden ja yksityisen 
elinkeinoelämän sektoreilla kaupasta hoivaan ja 
koulutuksesta sosiaalialaan. 

8.7. Keskiviikko 

Ei kai vapaaehtoisesta auttamistyöstäni voi tulla sel-
laista yleistä lakia, jota jotkut filosofit ovat moraa-
lisilta teoilta edellyttäneet? Vai voiko? Lepääkö 
humanitaarinen työ sittenkin yksittäisten ihmis-
ten tai ryhmien varassa, ne tekevät siellä ja täällä 
tekoja, jotka eivät mahdu tapamoraalin puitteisiin – 
kunnes onnellisessa tapauksessa yhteiskunta ja sen 
laitokset reagoivat poliittisesti muuttamalla lain-
säädäntöä toisinajattelun osoittamaan suuntaan? 
Näinkö se menee, yksittäisistä teoista yleisempään 
tiedostamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin? 

Peter Singer nostaa tämän kysymyksen esiin 
kirjassaan The Life You Can Save (2009) eritelles-
sään tavallisimpia syitä olla auttamatta, lahjoit-
tamatta hyväntekeväisyyteen tai osallistumatta 
vapaaehtoistyöhön. Yksi näistä syistä on poliit-
tisen vasemmiston suunnasta esitetty näkemys, 
jonka mukaan yksityinen, vapaaehtoinen auttami-
nen heikentää todellisen muutoksen mahdollisuuk-
sia, lisätä poliittista hiljaisuutta ja harhauttaa kes-
kustelun pois köyhyyden rakennetekijöistä. Singer 
ajattelee asiaa lähinnä käytännöllisenä, ei niinkään 
ideologisena kysymyksenä. Hänen esimerkkinsä 
on alkujaan Britanniassa perustettu avustusjärjestö 
Oxfam, joka harjoittaa sekä käytännöllistä avustus- 
ja kehitysaputyötä että puhuu globaalin oikeuden-
mukaisuuden puolesta. Auttamisessa on olemassa 
monia lähestymistapoja ja tasoja, eivätkä ne välttä-
mättä sulje toisiaan pois. 

Jos globaalin köyhyyden vähentäminen ja pois-
taminen onnistuu parhaiten kumoamalla läntinen 
kapitalismi, olisi turhaa keskittyä muuhun. Mutta 
kumousta odotellessa jokainen voi tehdä edes 
vähän ongelmien pahenemisen välttämiseksi. 

Samassa kirjassa Singer esittää realistisena pitä-
mänsä laskelman, jolla köyhyyttä voidaan vähen-
tää merkittävästi. Sen mukaan 70 000–100 000 
euroa vuodessa ansaitsevat antaisivat viisi prosent-
tia tuloistaan hyväntekeväisyyteen ja tästä avustus-
prosentti kasvaisi portaittain tulojen mukaan. Näin 
kertyvällä summalla voitaisiin tehdä paljon hyvää 
maailmanlaajuisesti. 

Ehkä ajattelutapojen ja toiminnan muutos tosi-
aan nytkähtää liikkeelle jokapäiväisten ja pieneltä 
näyttävien asioiden seurauksena, ei vallan huipulla 
tehdyistä ratkaisuista. Kasautuessaan pikkuseikat 
saavat yleisen huomion ja purkautuvat kansalais-
liikehdinnäksi ja viranomaistoimenpiteiksi. Siksi 
astuminen ulos ”ennalta määrätyistä institutionaa-
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lisista käyttäytymismuodoista ja ydintään myö-
ten toisenlainen käytäntö muodostavat olennaisen 
edellytyksen niin nyky-yhteiskunnan näennäisten 
itsestäänselvyyksien ja ’asioiden pakon’ perinpoh-
jaiselle kritiikille kuin sillekin, että tajuamme her-
kemmin meitä jatkuvasti muokkaavat ja riistävät 
prosessit, ja että nousemme vastarintaan kovakou-
raista tarpeiden ja etujen karsimista vastaan”, kir-
joittaa politiikan tutkija Joachim Hirsch kirjassaan 
Turvavaltio (1985). 

9.7. Torstai 

Ashrafin tukemisessa olen paljolti ajatellut ja mene-
tellyt kuten oman lapseni kohdalla, mutta tietoi-
semmin. Mitä Suomessa täytyy välttämättä tehdä 
pärjätäkseen, tai ”kotoutuakseen”, niin kuin maa-
hanmuuttoslangilla sanotaan? 

Koulutuksella on suomalaisessa yhteiskunnassa 
ollut historiallisesti harvinaislaatuisen tärkeä asema 
maailmanmitassakin tarkastellen. Puhutaan suo-
malaisen sivistyksen tarinasta, eikä kai aivan syyttä. 
Sivistyksen tarinan osaksi pitää Ashrafinkin tule-
man ja sitä omalla tavallaan jatkaa, mikäli aikoo 
elää täällä korpeimme kuiskinnassa ja jylhien jär-
vien loiskinnassa – ellei korpijärviä ja niiden rantoja 
ole kohta jo myyty venäläisille, ulvahtaisi minussa 
kiihkokansallismielisyys, jos sellaisen piirteen itses-
täni löytäisin. 

10.7. Perjantai 

Koko lailla toisenlaisella tyylillä kuin taannoin 
maahanmuuttoministeri Astrid Thors kirjoittaa 
Euroopan komission varapuheenjohtaja Jacques 
Barrot Euroopan turvapaikkapolitiikasta Helsingin 

Sanomien Vieraskynä-palstalla. Siinä missä Thor-
sin (eli hänen avustajansa tai ministeriönsä virka-
miehen) teksti on hataraa ja sekavaa, Barrot vetoaa 
Euroopan unionin jäsenmaiden väliseen solidaari-
suuteen silloin, kun jossain jäsenmaassa ei pystytä 
käsittelemään kaikkia turvapaikanhakijoiden teke-
miä hakemuksia. (Toivottavasti Barrot’n vetoomus 
osuu Astrid Thorsin ja hänen esikuntansa lisäksi 
myös Maahanmuuttoviraston johtaja Jorma Vuo-
rion silmiin.) Tällainen vaikea tilanne on Kreikassa, 
ja samanlaiset olosuhteet lienevät myös Espanjassa, 
Italiassa ja Maltalla. Silvio Berlusconin Italiassa on 
otettu käyttöön erityisen rankat toimenpiteet julis-
tamalla eräisiin maakuntiin poikkeustila, joka sallii 
turvapaikanhakijoiden ja muiden maahantulijoiden 
kiinniotot. 

Barrot korostaa solidaarisuuden lisäksi jäsen-
maiden vastuullisuutta laittoman maahanmuuton 
hillitsemiseksi. Laittomalla maahanmuutolla hän 
tarkoittaa lähinnä Pohjois-Afrikasta Välimeren yli 
suuntautuvaa ihmissalakuljetusta, joka aiheuttaa 
paljon inhimillistä kärsimystä. Barrot korostaa, ettei 
Euroopalla ole mahdollisuutta ottaa vastaan kaikkia 
tulijoita. On panostettava elinolosuhteiden kehit-
tämiseen lähtöä tavoittelevien kotimaissa, jottei-
vät muuttovirrat kokonaan imisi osaavia ja pystyviä 
ihmisiä Euroopan ulkopuolisista maista. 

Vaikkei hyväksyisikään Barrot’n puheenvuoroa, 
vaan korostaisi ihmisten vapaata liikkuvuutta, se 
on reaalipoliittisessa äänilajissaan paljon paremmin 
argumentoitu kuin Astrid Thorsin aiempi kirjoitus 
samalla palstalla. 

15.7. Keskiviikko 

Kirjoittelen muutamia hakemuksia yhteisvalinnan 
jäämäpaikkoihin. Aamulehdessä näen Voionmaan 
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opiston hakuilmoituksen. Siellä on erikoistuttu 
mediaan. Tämä vaikuttaa kiinnostavalta. Laadin 
netissä hakemuksen Ashrafin puolesta. 

22.7. Keskiviikko 

Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin, kertoo päivän Helsingin 
Sanomat. Uutinen poikii melkoisen nettikomment-
tien tulvan. Pääteemat: turvapaikanhakijat köyhdyt-
tävät Suomen talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan. 

Pelottavan tuttu sävel teksteissä. Siksi on tär-
keä etsiä vasta-argumentteja ja ”uskonvahvistusta” 
Amartya Senin edellä mainitusta kirjasta Identi-
teetti ja väkivalta. Kirjan keskeinen idea koskee nii-
den identiteettiä koostavien jäsenyyskategorioiden 
keinotekoisuutta, joihin meitä sovitetaan ja kutsu-
taan, ja joihin me toisaalta haluamme (usein niiden 
ryhmäkiinteyttä lisäävän ja tunnustusta antavan 
houkuttelevuuden vuoksi) liittyä. Minulla on kan-
sallinen identiteetti (suomalainen), sukupuolinen 
identiteetti (heteromies), ammatillinen identiteetti 
(tutkija ja opettaja), sosiaalinen identiteetti (isä), 
luokkaidentiteetti (epäonnistuneesta luokkaitse-
murhasta toipuva), poliittinen identiteetti (vasem-
mistolainen). 

Näiden jossain mielessä ulkokohtaisten, häi-
lyvien ja tulkinta-alttiiden identiteettien lisäksi 
minulla on tukku intiimejä ja edellä luettelemiani 
yksityisempiä identiteettejä, jotka liittyvät vaikkapa 
erilaisiin kiinnostukseni kohteisiin, seksuaalisiin 
intohimoihini, uskonnolliseen elämääni, harrastuk-
siini ja kehollisuuteeni. Miksi antaisin näistä vain 
yhden, esimerkiksi kansalaisuusidentiteetin, toimia 
olemassaoloni oletettuna perustana muita valinto-
jani ja ajatteluani määräten? 

Tai ajatellaan Ashrafia,   joka on elänyt varhais-

lapsuutensa pienessä afganistanilaiskylässä Ghaznin 
alueella ja varttunut Quettan kaupungissa Pakista-
nissa. Hän on etniskulttuuriselta identiteetiltään 
hazara ja syntymäkylänsä Tamkin mukaan aivan 
tietty hazara, kuten minä olen riäväkylästä. Uskon-
nolliselta identiteetiltään Ashraf on shiamuslimi, 
muttei tee siitä numeroa. Hän kuuntelee mielel-
lään afganistanilaista poppia ja pitää hempeistä rak-
kausrunoista. Millä perusteella, millä oikeudella me 
puhuttelemme häntä ”turvapaikanhakijaksi”? 

Amartya Sen jatkaa, että identiteetin eheydestä 
ja elämän yleisestä ristiriidattomuudesta haavei-
leminen on epätodellista ja tarkoittaa usemmiten 
kuvitelmissa elämistä. Monille eksistentialistien 
ajatus ”maailmaan heitetyksi tulemisesta ja maa-
ilmassa heitettynä olemisesta” lienee liian raskas 
reppu kantaa. On löydettävä pysyvyyttä ja kiinne-
kohtia, täytyy tuntea ”olevansa jokin” ja ”tulevansa 
jostakin”, vaikka sitten puhtaan sinivalkoiseksi kuvi-
tellusta Suomesta. 

Talousnobelisti voisi vedota elämänkokemuk-
siinsa kirjoittaessaan monikulttuurisen ja globaa-
lin solidaarisuuden puolesta singulaarisia identi-
teetti-, uskonto- ja kansallisuusnäkemyksiä vastaan. 
Joistain kipeistä lapsuudenmuistoistaan hän kir-
jassaan muistuttaakin, esimerkiksi ensimmäi-
sestä näkemästään murhasta 11-vuotiaana. Yleensä 
hän vetoaa argumenteissaan järkeen sen ymmär-
tämiseksi, kuinka välttämätöntä on ottaa tosis-
saan monikulttuurisen maailman vaikeat kysymyk-
set eikä haudata niitä yksiviivaisen ajattelu tavan 
 multiin. 

Yleensä voittajien joukossa on helpompi 
hymyillä kuin muukalaisten, kerjäläisten, homo-
jen, työttömien tai ”luusereitten” – nimityksiä, joilla 
yksilö leimataan ja eristetään yhteisöstään. Pelkkä 
ihmisenä olemisen tosiasia ei riitä lunastamaan ole-
massaolon oikeutta Suomessa. Mistä mieleeni tule-
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vat kirjailija Väinö Linnan sanat: ”Tiedoton ereh-
dys on suurin piirtein ihmisen luonnollinen tapa 
suhtautua maailmaan, mutta tietoisen erehdyksen 
nimi on valhe”. Miksi minusta tuntuu kuin tietois-
ten erehdysten määrä, eläminen valheessa, olisi kas-
vamassa lama-Suomessa? 

23.7. Torstai 

Sisäasianministeri ja vähemmistövaltuutettu ovat 
huolissaan koventuvista asenteista, kirjoittaa Helsin-
gin Sanomien toimittaja Minna Laukka. Jaan sisä-
asianministeri Anne Holmlundin kanssa tuntuman 
rasistisen kirjoittelun lisääntymisestä, mutten osaa 
hänen tapaansa arvella, onko tässä ”kasvupohja 
vakavammalle rikollisuudelle”, jolla hän ilmeisesti 
tarkoittaa muukalaisia vihaavien mahdollista väki-
valtaa. Nettikirjoittelua pitäisi joka tapauksessa tut-
kia, sillä myös sanat ovat (symbolista) väkivaltaa 
esimerkiksi siinä mielessä, että niillä luodaan käsi-
tyksiä ja muokataan asenteita. Maahanmuuttomi-
nisterin puheet ”turvapaikkashoppailusta” edustavat 
juuri tässä mielessä r/fasismia ja symbolista väkival-
taa: niillä hädänalaisessa tai muuten vaikeassa tilan-
teessa oleva ihminen pelkistetään yhden tilanteesta 
riippuvan ominaisuutensa mukaan hyväksikäyttä-
jäksi. Kunpa joku syksyllä aloittavista gradunteki-
jöistäni tarttuisi aiheeseen, aineisto odottaa valmiina 
verkossa. 

Ashraf ilmoittaa, että joku nainen soitti hänelle, 
mutta hän ei saanut selvää asiasta. Pyydän naisen 
puhelinnumeron ja selviää, että soittaja on Voion-
maan opistolta. Tarkistan papereista ja huomaan, 
että opistolle olisi pitänyt ilmoittaa haastatteluun 
saapumisesta. Jätän viestin puhelinvastaajaan ker-
toen Ashrafin olevan tulossa. 

24.7. Perjantai 

Ashraf tekstaa palaavansa Turusta Tampereelle ja 
haluaisi tavata meidät. Minä en halua. En suoraan 
sanoen jaksa. Sen sijaan soitan hänelle ja kerron 
olevani lomalla. Kulkevani siellä täällä, vaikka tosi-
asiassa oleilen suurimmaksi osaksi kotona. Samalla 
kerron mahdollisuudesta opintopaikkahaastatte-
luun. Kysyn Turusta, mutta hän ei puhu paljon. 
Kavereiden kanssa siellä on oltu, netissä surff attu ja 
mitä tuon ikäiset nuoret miehet sitten tekevätkään. 
Alkoholi ei onneksi kuulu kuvaan. Sanon onneksi, 
sillä itse olen turhan monen muun tavoin teh-
nyt typerimmät temppuni, joita edelleen kadun ja 
manaan, alkoholin vaikutuksen alaisena. 

25.7. Lauantai 

Jotkut kulttuurintutkijat ovat korostaneet, ettei 
Suomea ole olemassa muuna kuin nationalisti-
sena kuvitelmana, ja ettei suomalaisessa kulttuu-
rissa oikeastaan ole muuta kuin muualta lainattua. 
Vaikka näin tietysti on paitsi kulttuurien kehityk-
sessä myös aatteiden ja keksintöjen historiassa, niin 
onko tämä retorisesti vakuuttava tapa yrittää pur-
kaa suomalaisten ennakkoluuloja, jos siihen pyri-
tään? Ennakkoluuloja ja kulkupuheita voidaan 
vähentää jakamalla tosiasiatietoa valistuskamppan-
join tai vahvistamalla jotakin ryhmänidentiteetin 
sellaista puolta, joka sekä vahvistaa ryhmätuntoa 
että rohkaisee avoimeen kanssakäymiseen muiden 
ryhmien kanssa. 

Suomen historia on monien muiden maantie-
teellisten alueiden tapaan kirjoitettu kolonialismin 
historiana, vaikka tätä ei haluta myöntää. Kuitenkin  
juuri tässä suhteessa alueen menneisyys poikkeaa 
ratkaisevasti vaikkapa Ruotsin tai Tanskan histo-
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riasta. ”Suomessa” olisi käyttöä aatteille ja  ideoille, 
joilla rakennettaisiin kestävää rauhanajan identi-
teettiä, samaan aikaan vahvistavaa ja avoimuutta 
lisäävää, sellaista joka ei rakennu sodan jälkeen luo-
duille käsityksille Suomesta, jolla on ”aidat ja varti-
jat rajoillaan”. Millainen tuo uusi suomalainen iden-
titeetti olisi? 

Moraalimaiseman käsitteellä voi yrittää ymmär-
tää kulttuurissa vallitsevia normeja, kieltoja ja 
vakiintuneita ajattelutapoja, sitä, mikä on oikein 
ja mikä väärin, mikä hyvää ja mikä huonoa. ”Suo-
malaisen elämän” moraalimaisemaa ympäröivät 
työntekemisen, yksin (tai omillaan) pärjäämisen 
ja syntyperäisyyden, ”aidon suomalaisen” kehyk-
set. Tämän moraalimaiseman maaseutu-Suomessa 
”meidän ja naapurin raja oli tabu, jota piti lähestyä 
varoen ja jota ei saanut rikkoa”, Antti Eskola herkis-
telee lapsuutensa muistikuvilla Työpäiväkirjassaan 
(1991). Mutta tuo tabu ei ole rajoittanut vain maa-
seutu-Suomea, vaan näkyy myös ruuhka-Suomen 
ankeassa moraalimaisemassa esiintyen yleisenä 
välinpitämättömyytenä, nettipalstojen vihapuheena 
ja omakotitaloalueiden NIMBY- eli ”ei minun taka-
pihalleni” -ilmiönä. 

Tällä ajattelutavalla on epäilemättä agraari-
nen, luterilainen ja kansallisuusaatteellinen juu-
ristonsa, jota olisi perinpohjaisesti perattava hen-
kisen ja sosiaalisen elämän vapauttamiseksi, ja 
ehkä maailmankansalaisen identiteetin syntymi-
sen avittamiseksi. Muutoin käy niin, että suomalai-
siksi itsensä mieltävät rotukiihkoilijat saavat jatkaa 
kuluneen ja paljolti käyttökelvottomaksi käyneen 
agraarisen käsityksen hyväksikäyttöä rasistisiin ja 
fasistisiin tarkoitusperiinsä, temmaten valitetta-
vasti mukaansa aina jonkin osan ihmisistä. Minun 
puolestani tuosta maaseutu-Suomen uhkakuville 
ja sotaisille mielenmaisemille rakentuvasta identi-
teettirakennelmasta, jonka pohjalle on sittemmin 

luotu käsitys urhoollisesta menestyskansasta, joka 
lisävoittojen toivossa suorastaan vaatii suojakseen 
EU:n ja Naton kaltaisia vallituksia, pitäisi päästä 
nopeasti eroon. 

Mutta mitä tilalle? Voitaisiinko lähteä liikkeelle 
tästä Yle Radio 1:n Bensaa liekkeihin -ohjelmaan 
tulleesta nettikommentista: ”En peilaa omaa ole-
mistani ’suomalaisuuteen’, vaikka olen syntyperäi-
nen suomalainen. Onko minulla nyt oikeutta asua 
täällä?” 

Mainitun radio-ohjelman lopussa sosiaalialan 
asiantuntija Mukhtar Abib esitti tärkeän kysy-
myksen: mitä tänne tulleet ja tänne jääneet maa-
hanmuuttajat tekevät Suomessa? Tämä on kaikilla 
tavoilla elintärkeä kysymys, sillä punnitaan suoma-
laisen yhteiskunnan kyky luoda tulijoille mielekkäät 
elämänolosuhteet, joista syntyy uusia identiteetti-
muotoja ja toisiaan rikastavia elämäntapoja, joilla 
vältetään ristiriidat. 

Mutta ovatko ristiriidat vältettävissä nyky-Suo-
messa, jossa näytelmäkirjailija Juha Siltanen aistii 
”kontekstien” ja ”orientaation” hajoamista monien 
ollessa ulalla rooliensa, asemansa ja tulevaisuutensa 
suhteen. Ihmiset eivät tiedä mihin kuuluvat, vai 
kuuluvatko mihinkään, kun usko ei oikein tahdo 
riittää oikeiston lupailemaan onnelliseen päivän-
koittoon. 

Siitä, ettei tunne kuuluvansa mihinkään, ei 
mihinkään ammattiin, eikä paikkakuntaan tai 
maankolkkaan, ei kuitenkaan väistämättä seuraa 
vieraantumista, raivoa, alistumista tai muukalaisten 
halveksuntaa. Sehän tarkoittaisi vain itsensä vihaa-
mista ja halveksimista. Vai siitäkö onkin kysymys? 
Voisihan tietynlaisen ”paikattomuuden” ja mihin-
kään kuulumattomuuden kokemus johtaa myös 
luovaan ja sallivaan olemassaolon tapaan, joka 
antaisi mahdollisuuden kuunnella ja oppia monia 
ääniä, joista yksi kuulostaa omalta. Mutta ehkä 
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tämä on mahdollista vasta sitten, ”kun näemme 
itsemme muukalaisina, kapinoimassa siteitä ja 
yhteisöjä vastaan, mikä tarkoittaa, että juuri ’me’ 
tulee ongelmalliseksi, ehkä mahdottomaksi”, kuten 
Julia Kristeva kirjoittaa kirjassaan Muukalaisia itsel-
lemme (1992). 

Toivon kovasti, että Maahanmuuttoviraston joh-
taja Jorma Vuorio ja suojelupoliisin päällikkö Ilkka 
Salmi viittaavat tällaiseen luovaan ja sallivaan lähes-
tymistapaan taannoisessa kirjoituksessaan (Helsin-
gin Sanomat 7.6.2009) kotouttamisen etsikkoajasta, 
joka on nyt käynnissä ja voi jo pian olla loppu-
massa. 

”Kotouttamisen haasteet lisääntyvät lähivuo-
sina sitä mukaa kuin maahanmuuttajamäärät kas-
vavat”, Vuorio ja Salmi kirjoittavat. ”Siksi myös 
kotouttamisen resursseja tulee kasvattaa. Pitää var-
mistaa, että kaikki maahanmuuttajaryhmät pääse-
vät kotouttamisen piiriin. … Kotouttamisen tehos-
taminen vaatii huomattavasti lisää henkilökuntaa 
sosiaali- ja terveystoimeen, tulkkipalveluihin sekä 
opetustoimeen, etenkin kielikoulutukseen. Myös 
vuokra-asuntojen määrää on merkittävästi lisät-
tävä.” 

Parhaimmillaan resurssien kasvattaminen mah-
dollistaisi yksilöllisen paneutumisen jokaisen maa-
hanmuuttajan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, 
ongelmiin tarttumisen ja tarpeisiin vastaamisen 
riittävän ajoissa. 

26.7. Kirkastussunnuntai 

Radiossa on jumalanpalvelus, jossa tunnustetaan 
juuri syntejä. Niitä olisi. Ja voin ne tunnustaakin, 
jos tarvis. Mutten nyt. Sen sijaan etsin lohtua palaa-
malla viisaan sosiologin, Zygmunt Baumanin, aja-
tuksiin muukalaisuudesta. Tärkein on tässä: erot-

telu fyysiseen ja moraaliseen läheisyyteen, siten 
myös lähimmäisyyteen. Kun moderni aika (teol-
listumisineen, kaupungistumisineen, viestintäväli-
neineen) toi ihmiset hyvinkin lähelle toisiaan ”glo-
baaliin kylään”, se samalla teki kaikista muukalaisia 
toisilleen ja itselleen. Näin Bauman kirjoittaa: 

”Elämme urbaanissa yhteiskunnassa: väenti-
heys on suuri, ja ihmiset matkustavat paljon. Päi-
vittäisissä askareissaan he siirtyvät kaupungista tai 
kaupunginosasta toiseen, kulkevat mitä erilaisim-
pien alueiden halki, joita asuttavat mitä erilaisim-
mat ihmiset. Yhden päivän kuluessa tapaamme 
aivan liian monia ihmisiä tunteaksemme heidät 
kaikki. Useimmiten emme voi olla varmoja, että 
tapaamamme ihmiset täyttävät vaatimuksemme. 
Näemme ja kuulemme koko ajan uutta, jota emme 
täysin ymmärrä; mikä vielä pahempaa, meillä ei 
juurikaan ole aikaa pysähtyä miettimään ja yrittää 
todella ymmärtää. Maailmaamme näyttävät enim-
mäkseen asuttavan muukalaiset, ja sitä näyttää lei-
maavan yleismaailmallinen muukalaisuus. Elämme 
muukalaisten keskuudessa, joiden joukossa olemme 
itsekin muukalaisia. Tuollaisessa maailmassa muu-
kalaisia ei voida eristää tai pitää loitolla: heidän 
kanssaan täytyy elää.” (Bauman, Sosiologinen ajat-
telu, s. 81.)

Bauman muistuttaa siitä, että muukalai-
sena muukalaisten täyttämässä maailmassa eläjä 
on vaarassa menettää varmuuden tunteen kai-
ken jatkumisesta niin kuin ennenkin. Ne varmuu-
den ankkuriköydet, joita on väitetty joskus olleen, 
ovat katkeilleet. Siksi on entistä ponnekkaam-
min ymmärrettävä moraalisen läheisyyden impera-
tiivi. Tuntemattomien joukossa selviää teeskente-
lemällä välinpitämätöntä, eräänlaisella kohteliaalla 
tarkkaamattomuudella, mutta tästä ”ei ole pitkä 
matka moraaliseen välinpitämättömyyteen, sydä-
mettömyyteen ja piittaamattomuuteen toisten tar-
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peista”. Mutta: ”Toisesta – kenestä tahansa – ihmi-
sestä kannettu vastuu, joka juontuu yksinkertaisesti 
siitä että tämä on ihminen, ja siitä aiheutuva erityi-
sen moraalinen tarve ojentaa auttava käsi, ei kai-
paa perusteita, oikeutusta tai todisteluja”. (Bauman, 
Sosiologinen ajattelu, s. 89).

Yritän pitää tämän mielessäni taas ensi viikolla, 
kun ratkeaa paljon. Samalla tajuan, ettei sosio-
logi mieti sitä, kuinka vastuuta voisi käytännössä 
 toteuttaa. 

27.7. Maanantai

Herään seitsemältä ja aloitan viimeisen lomaviikon 
lukemalla Kimmo Oksasen pamfletin Kerjäläisten 
valtakunta. Siinä Oksanen, Helsingin Sanomien toi-
mittaja, kuvaa kokemuksiaan Romanian romanien 
tilanteesta Suomessa ja muissa maissa. Kysymys on 
eräänlaisesta kehityskertomuksesta, jossa neutraali 
toimittajuus alkaa muuttua yhteiskunnalliseksi tie-
dostamiseksi, ainakin johonkin mittaan. Alussa kir-
joittaja asennoituu aiheeseensa melko kyynisesti ja 
epäillen, mutta tutustuttuaan perin pohjin roma-
nien tilanteeseen – Romaniassakin käyden – hän 
päätyy korostamaan heidän hankalaa asemaansa 
niin sanotussa kotimaassaan ja painottaa asian 
korjaamista. Romanien jahtaaminen Helsingin 
kaduilla on väärää politiikkaa, hukkaan heitettyä 
rahaa ja poliisivoiman väärinkäyttöä. Ongelma on 
muualla, romanien korruptoituneessa kotimaassa 
Roma niassa. 

Keskipäivällä selvittelen koulutuspolkuja tar-
kastamalla netistä kansanopistojen opetustarjon-
taa, kymppiluokkia ja ammatillista koulutusta. 
Soitan evankeliseen opistoon, kysyn kymppiluo-
kasta. Opetuksen ohella myös opistolla asuminen 
olisi maksutonta opiskeluviikkojen aikana. Kirjoi-

tan hakemuksen netissä parin kristillisten opiston 
lisäksi muutamiin ammattikouluihin. 

Yhden kristillisen opiston rehtori soittaa vielä 
työpäivänsä lopuksi ja kutsuu ystävällisesti haas-
tatteluun. Hakijoita kymppiluokalle on kuulemma 
paljon ja haastatteluissa selvitetään hakijoiden sopi-
vuutta. Rehtori kysyy, onko Ashraf poikani ja tie-
dustelee hänen kielitaidostaan. Tämä kymppiluokka 
on suomenkielinen, ja suomea pitäisi osata melko 
hyvin pärjätäkseen. Sovimme haastattelun elokuun 
ensimmäiseksi maanantaiksi. 

28.7. Tiistai 

Rehtori soittaa heti aamulla uudelleen ja ker-
too Tampereella olevista koulutusmahdollisuuk-
sista, aikuislukion tarjonnasta. Ilmeisesti opistoon 
on menijöitä, joten perumme ensi viikoksi sovi-
tun tapaamisen. Aikuislukiossa järjestetään perus-
tasoista suomen kielen opetusta ja lukiotasoista 
suomi toisena kielenä -opetusta Suomessa pysyvästi 
oleskeleville tai pysyvään oleskeluun tähtääville, esi-
merkiksi turvapaikanhakijoille. Kiitän häntä tie-
doista ja viitseliäisyydestä. 

Soitan Tampereen kaupungin ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavalle koulutusjohtaja  Atanas 
Aleksovskille. Esittelin itseni ja kerron asiani. ”Sinä 
oot se proffa”, Aleksovski muistaa, kuten myös sen, 
että asiaan piti palata elokuun alussa. Koulutus-
johtaja ehdottaa tapaamista ensi maanantaiksi, 
siis samalle päivälle kuin meidän piti olla opistolla 
haastattelussa. Maanantaina nähdään. 

Kerron tämän myös Ashrafille, joka tapaa tänään 
vanhan tuttumme seurakunnan diakonin, jolta olen 
saanut sähköpostia aivan yllättäen. Hän haluaa 
tavata Ashrafin eikä selitä syytä. ”Mitä minä kerron 
hänelle”, Ashraf kysyy suomeksi. ”Kerro mitä haluat”, 
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vastaan. ”Kerro vaikka että etsimme koulutuspaik-
kaa. Kerro mitä haluat. Pelätä sinun ei tarvitse.” 

Diakoni antaa Ashrafille 20 euron ostolapun 
paikalliseen ruokamarkettiin ja lupaa tarvittaessa 
keskusteluseuraa. Kirkko heltyy. Anteeksi kyyni-
syyteni. 

Hiukan kaoottiselta tämä koulutuspaikan met-
sästys vaikuttaa. Miksi minulla on silti kutina, että 
pian tapahtuu jotain myönteisessä mielessä rat-
kaisevaa? Tekstaan Katja Tuomiselle kysyäkseni 
aikuislukio paikan suhteesta oleskelulupaan. Hän 
soittaa Maahanmuuttovirastoon ja lupaa palata 
asiaan huomenna, jolloin Ashrafilla on koulutus-
paikkahaastattelu Voionmaan opiston valokuvaus-
linjalle. Päätän, että ajamme sinne aamutuimaan 
veneellä suoraan Naistenlahden satamasta, satoi tai 
paistoi, tuuli tai tuiversi! 

29.7. Keskiviikko 

Näsijärven aamu on sumuinen. Kiihdytän mat-
kavauhtiin viisi metriä sekunnissa puhaltelevassa 
myötäleessä. ”Täällä on kaunista”, Ashraf tokaisee 
suomeksi. Niin on. 

Opistolla odottelemme haastatteluun puoli-
sentoista tuntia. Aikani kuluksi kyselen hakijoi-
den oppaiksi tulleilta parilta vanhemmalta opiskeli-
jalta kaikenlaista joutilasta opiston käytännöistä. He 
arvioi vat opinahjoaan myönteisesti. Ulkomaisia opis-
kelijoita on täällä ollut aikaisemminkin Japanista asti. 

Ruokalan seinässä on Väinö Voionmaalle 
(1869–1947) hänen 75-vuotispäivänään ojennettu 
adressi. ”Työstä Suomen työväen ja muiden vähä-
väkisten sekä koko maan hyväksi sivistys- ja rait-
tiustyössä sekä yhteiskunnallisen ja valtiollisen elä-
män eri aloilla”, siinä lukee. 

Laitan toivoni mainintaan ”muista vähävä-

kisistä” samalla kun ajattelen asioiden kiertyvän 
jotenkin kummallisesti yhteen. Olemme suurmies 
Väinö Voionmaan elämäntyölle omistetulla opis-
tolla, minä ”suomalaisuuden” sosiaalisia ja kult-
tuurisia merkkejä kantaen mutta muukalaisena 
itselleni, Ashraf ”suomalaisuuden” suhteen muuka-
laisena, ”muita vähäväkisiä” edustaen. 

Ashraf menee haastatteluun yksin. Hetken päästä 
myös minut kutsutaan huoneeseen. Epäselvyyttä on 
siitä, kuka maksaa Ashrafin opiskelun. ”I pay”, vas-
taan. ”You pay?” ”Kyllä, minä maksan.” Haastat-
telu sujuu hyvässä, melkein innostuneessa hengessä. 
Opiston valokuvauslinjan vastaava opettaja sanoo 
meidän tulleen oikeaan paikkaan. Hän ottaisi Ashra-
fin mielellään opiskelijaksi, mutta toisena haastatte-
lijana olevan rehtorin mukaan asiasta ei voi päättää 
vielä. Valinnan tulokset julkistetaan maanantaina. 
Vastuuopettaja sanoo, että voimme joka tapauksessa 
odottaa tietoa valinnasta toiveikkaina. Ulkona kysyn 
Ashrafin tunnelmia. Hän luonnehtii vastuuopettajaa 
kivaksi mieheksi. Sellainen hän on minustakin. 

Paluumatkalla kierrämme Pimeäsalmen telakan 
kautta, pysähdymme lillumaan keskelle järveä. Tuu-
len suunta on muuttunut, lounatuuli puhaltanut pil-
vet auringon tieltä. Ei ole kiire mihinkään. Osoittelen 
verkonmerkkejä ja kerron kalastuksesta. Ashraf nap-
pailee kuvia. Nyt en halua miettiä mahdolliseen kou-
lutuspaikkaan liittyviä oleskelulupa-asioita; olkoon 
jokaisella päivällä omat ilot ja murheensa. Ja tänään 
on onnen päivä. Yritän pitää mölyt mahassani, vaikka 
mieli tekisi hirnua. Kysyn Ashrafin kantaa: Hän vai-
kuttaa tyytyväiseltä, mutta ottaa asian viileämmin. 

Viitteet

13. Helsingin Sanomat 3.7.2009. Merituuli Saikkonen: 
Eduskunta voisi pelastaa egyptiläismummon.  
http://www.hs.fi/artikkeli/Eduskunta+voisi+pelastaa+  
egyptil%C3%A4ismummon/1135247388712
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6. ELOKUU 

koulu alkaa

Olen taitava tietokoneiden kanssa, haluan opiskella 
lisää it-alaa ja tehdä työtä median parissa, esimer-
kiksi elokuvia. Ehkä sillä tavalla voisin tehdä jotain 
myös Afganistanin hyväksi.

Jos opiskelua ajattelee vain taloudelliselta kannalta, 
on selvää että turvapaikanhakijoiden kouluttami-
nen on paljon kannattavampaa kuin heidän säilömi-
sensä vastaanottokeskuksissa: aina heistä kuitenkin 
joku jää Suomeen ja vaikkei jäisikään, kouluttami-
nen on silti kannattanut. Psyykkis-sosiaaliselta kan-
nalta se on saattanut tarjota ohuen kiinnitysköyden 
todellisuuteen ja näyttänyt hitusen siitä, miten pär-
jätä tulevaisuudessa.

3.8. Maanantai 

Soitan aamusta Voionmaan opistoon. Ashraf on 
valittu opiskelemaan valokuvauslinjalle. Tekstivies-
titän asiasta heti Ashrafille. 

”Wow – J my god it was the happiest news in my 
life. Kiitos, kiitos, kiitos – J – J – J you are the real 
angel”, Ashraf vastaa. Minä, Jii, olen tosi enkeli. 

Vau vau, ja juu-u. Tietäisitpä Ashraf, millaisia 

suojelusenkeleitä sitä tässä ollaan ja maa päällään 
kantaa... Enkelistä en tiedä, mutta pikkuisesta var-
jeluksesta en panisi pahitteeksi. Kerron ilouutisen 
tekstiviesteinä myös muutamille kavereille, ja saan 
iloisia vastauksia. ”Älyttömän mahtavaa!” ”Hittolai-
nen, sehän on todella loistava juttu!” ”Hienoa!” 

Päivitän tilanteen myös vastaanottokeskukseen 
samalla kun sen työntekijä ilmoittaa pystyvänsä 
maksamaan Ashrafin toimeentulotuen vasta ensi 
viikolla lomien vuoksi. Toimeentulotukea makse-
taan myös opiskelevalle turvapaikanhakijalle, mikä 
on hyvä tieto ja vähentää omaa ja mahdollisten 
muiden osuutta kustannuksista. 

Päivemmällä keskustelen Atanas Aleksovskin 
kanssa pitkään maahanmuuttajien kotouttamisesta, 
joka hänen mielestään on vielä aivan lapsenken-
gissä. Hän vahvistaa oman kantani, jonka mukaan 
tie suomalaiseen yhteiskuntaan pitäisi kulkea kou-
lutuksen kautta. Nuoria ihmisiä ei missään tapauk-
sessa hyödytä säilöpaikka vastaanottokeskuksien 
epävarmuudessa, heistä tulisi kouluttaa ”eri alojen 
osaajia” niin kuin nykyinen koulutuspuhe julistaa. 
1990-luvulla asiat olivat hänen mukaansa kuiten-
kin vielä huonommin kuin nyt. Kuinka huonosti ne 
ovat olleetkaan, kun ne nytkin, ainakin kaltaiselleni 
keltanokalle, näyttävät olevan melko lailla päin hel-
vettiä. 

Iltapäivällä on aikaa tehdä oleskelulupahake-
mus, jossa on joitakin kysymyksiä, joihin en osaa 
vastata. Haettavan oleskeluluvan laatu? Miksi olen 
hakenut tähän koulutukseen? Katja Tuominen 
auttaa, kuten aina. Mihin me joutuisimme ilman 
häntä! 

Muttei tämä peli tällä selvä ole, lomakkeiden 
täyttö saa minut epäilemään. Pidän epäilyt omana 
tietonani ja teen useamman tunnin töitä lomakkei-
den sanamuotoja hioen. Sitten alkaa väsyttää, pelot-
taa ja vähitellen myös ketuttaa. Kerään melkoisia 
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vihantunteita, kun ajattelen vielä edessä olevia vai-
keuksia ja mahdollisia epäonnistumisia. Jos kaikki 
menee myttyyn, rupean sabotööriksi! 

4.8. Tiistai 

Ensimmäinen kosketukseni maahanmuuttoviran-
omaiseen. Soitan Maahanmuuttoviraston ylitar-
kastaja Hyppöselle kysyäkseni erästä ulkomaisen 
opiskelijan oleskelulupaa koskevaa yksityiskohtaa. 
Maahanmuuttoviraston nettisivuilla nimittäin ker-
rotaan seuraavaa: ”Luvan myöntäminen edellyt-
tää lisäksi, että sinulla on riittävät varat Suomessa 
opiskelua varten (käytännössä noin 500 euroa / kk 
tai 6 000 euroa / vuosi) ja voimassa oleva riittävän 
kattava sairausvakuutus.” Varanto osoitetaan pank-
kitiliotteella. Kysyn, miten menetellään silloin, jos 
opiskelu tapahtuu sisäoppilaitosmaisesti täyshoi-
dossa. Ylitarkastaja vastaa, että tällaisessa tapauk-
sessa opiskelijalta edellytetään vain taskuraha eli 
noin 100 euroa kuukaudessa. Huokaisen helpotuk-
sesta: mihinkään suuren luokan rahansiirtoihin ei 
siis tarvitse ryhtyä. Ilmoitan tästä myös Ashrafille, 
joka puolestaa kertoo tuntemattomasta numerosta 
hänelle tulleesta soitosta. 

Ashrafin silmät rasittuvat lukiessa. Vastaanotto-
keskuksesta luvataan, että voimme tarkistuttaa opti-
kolla Ashrafin näön ja hankkia huokeahintaiset sil-
mälasit, jos tarvis. 

5.8. Keskiviikko 

Ashrafille soittanut tuntematon paljastuu Voion-
maan opiston opiskelijaksi, joka soittaa kysyäkseen 
Ashrafia opiston Väinö-lehden haastatteluun. Ash-
raf kysyy, voiko hän mennä kuvattavaksi ja haastat-

teluun. Tottakai, vastaan. 
Voionmaan rehtori soittaa. Sovimme, että otan 

selvää, tai yritän antaa jonkun selvittää, mitä mah-
dollisuuksia Ashrafin opintojen rahoittamiseen 
olisi. Opintoseteliä ei turvapaikanhakijalle myön-
netä, eikä kai B-lupalaisellekaan. Pitäisi olla maist-
raatin myöntämä niin sanottu kuntapaikka ja 
sosiaaliturvatunnus. Mutta kuten sanottua, ei opis-
keleminen opintoseteliin kaadu. 

6.8. Torstai 

Ryhdistäydyn täyttämällä oleskelulupahakemuk-
sen opiskelua koskevan liitehakemuksen OLE 4. 
Lomakkeeseen ei voi kirjoittaa tietokoneen ruu-
dulla, vaan se pitää printata ja kirjoittaa käsin. 
Lopulta keksin OpenOffice-ohjelman lisäosan, joka 
avaa viraston pdf-lomakkeen piirto-ohjelmassa 
käsiteltävään muotoon. Löydöstä tulee varmasti 
olemaan hyötyä myöhemminkin pdf-dokumenttien 
kanssa. 

7.8. Perjantai 

Kohtaaminen viranomaisten kanssa, näytös kaksi. 
Paikka Tampereen poliisilaitoksen lupatoimisto, 
ulkomaalaispuoli. Kassalla meitä odottaa nuori vir-
kailija. Miksi epäilykseni heräävät, että nyt ei käy 
hyvin? 

Vuoronumeron kilahtaessa astelemme tiskille 
ja ilmoitamme tulleemme jättämään oleskelulupa-
hakemuksen opiskelun perusteella. Virkailija ottaa 
paperimme ja katselee niitä hetken vaiti. ”Onko 
tämä opiskelu tutkintoon johtavaa?” Mitä se tuollai-
sia kyselee? Vastaan, että kyllä, kyllä on. Tavoitteena 
on valokuvaajan ammattitutkinto. Seuraava kysy-
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mys: ”Onko henkilötodistusta, henkilötunnusta?”. 
”Ei ole muuta kuin tämä vastaanottokeskuksen hen-
kilökortti”. Kummastunut ja epäröivä ilme leviää 
virkailijan kasvoille. ”Jaaha”, toteaa nuori virkailija. 
Voihan hitto, ajattelen minä. 

Tästä alkaa varsinainen epäilyksen kehä. ”Tämä 
ei taidakaan nyt olla ihan selvä asia. Minun täytyy 
mennä tuonne kysymään.” Nuori virkailija poistuu 
takahuoneeseen ja siinä samassa minä tartun kän-
nykkään. Mistä mieleeni tulee puolikiihdyksissä 
soittaa Katja Tuomiselle, joka on onneksi taas nai-
nen paikallaan. Pikakelaan tilanteen hänelle. Hän 
ihmettelee: eihän poliisivirkailijan pitäisi tuollai-
sia kysellä, vaan välittää paperit Maahanmuuttovi-
rastoon. Hän lupaa olla tavoitettavissa, jos soitan 
uudelleen hetken päästä. 

Virkailija palaa kysyen, voisimmeko palata maa-
nantaina asiaan, kun hänen asiasta ehkä jotain tie-
tävä esimiehensä on paikalla. Itse hänellä ei ole 
kokemusta tällaisesta tapauksesta. Kuitenkin hän 
osaa vaatia Ashrafin pankkitilille 6000 euroa ja 
todistuksen sairausvakuutuksesta. Valistan häntä 
asian oikeasta laidasta ja kerron varmistaneeni asian 
Maahanmuuttovirastosta. 

Otan uudelleen puhelun Katjalle ja ojennan 
kännykkäni virkailijalle. He puhuvat hetken. Vir-
kailija alkaa empiä ja takellella. ”En tiedä näistä asi-
oista suoraan sanoen hölkäsen pöläystä”, hän sanoo 
Katjalle. Otan kännykän virkailijalta ja sanon Kat-
jalle teeskennellyn toteavasti, ikään kuin asia olisi 
selvä, että jätämme paperit nyt ja vaadin, että vir-
kailija lähettää ne viipymättä Maahanmuuttovi-
rastoon. Näin ei kuitenkaan kuulemma tule käy-
mään ennen maanantaita, jolloin virkailija tapaa 
”pomonsa”, joksi hän päällikköään nimittää. Huo-
mautan virkailijalle, että turhaan viivyttelyyn ei ole 
mitään aihetta, ja että sitäkin on poliisin taholta 
koettu. 

Epäilyksen varjo on jälleen heitetty yllemme. 
Odotan kauhulla maanantaita, mutta kätken pel-
koni Ashrafilta. 

8.8. Lauantai 

Jos kohta moraalisesta näkökulmasta maahan-
muutto- tai pakolaiskysymykseen saattaisi löy-
tää yksiselitteisen vastauksen (”kaikki ovat yhden-
vertaisia ja ansaitsevat yhdenvertaisen kohtelun”) 
vetoamatta sen paremmin maallisiin kuin taivaalli-
siinkaan auktoriteetteihin, niin ihmiselämän edesot-
tamusten jokapäiväisellä tasolla maahanmuutto- tai 
pakolaiskysymys näyttäytyy tavattoman kompleksi-
sena ja moni-ilmeisenä, sekavanakin. Nimenomaan 
tässä kohdassa eletty ja koettu todellisuus näyttäyty-
vät ”epäpuhtaina”, joskus ahdistavina ja kaoottisina 
sekä turvapaikanhakijalle että hänen tukijoilleen. 

Oman pohdintansa arvoinen olisi kysymys val-
tiobyrokratian roolista, joka vaihtelee sen mukaan, 
mikä poliittinen doktriini milloinkin on vallalla. 
Valtion on taattava työvoiman saanti yrityselämälle 
eikä se voi jättää huomiotta niin sanottua vieras-
työvoimaa. Tässä tavoitteessa se kuitenkin haluaa 
päästä kuin koira veräjästä puhumalla työperäisestä 
maahanmuutosta – harjoittaen sitä, mistä filosofi 
Slavoj Žižek kirjoittaa ”järkevänä maahanmuuton-
vastaisena suojeluna” – siis ”meidän” ”kantasuoma-
laisten” ”suojelua” ”muukalaisilta”. 

”Hallituksemme tuomitsevat populistisen rasis-
min aivan oikeutetusti järjettömäksi demokratian 
standardeilla korostaen samalla ’järkeviä rasistisia 
suojeluperusteita’, joiden mukaan ’meillä on lupa 
juhlia afrikkalaisia ja itä-eurooppalaisia urheilijoita, 
aasialaisia lääkäreitä, intialaisia ohjelmistokooda-
reita’, sanovat tämänpäivän fasistit, osa heistä sosi-
aalidemokraatteja”, Žižek kirjoittaa. ”’Emme halua 
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tappaa ketään, emmekä järjestää vainoja. Mutta 
ajattelemme myös, että paras tapa estää aina ennus-
tamaton, maahanmuuttovastaisten vaistonvarainen 
väkivalta, on organisoida ’järkevä maahanmuuton-
vastainen suojelu’.”14

Poliittinen puhe työperäisestä maahanmuutosta 
on kompromissi, jolla kalastellaan voittoja siinä 
reaalipoliittisessa ja -historiallisessa kontekstissa, 
ja maantieteellis-mentaalisella alueella, jota histo-
rian oikusta kutsutaan ”Suomeksi”, ja siinä ajassa, 
jossa työntekemisen mantra on korvannut ihmi-
syyden, jossa työstä on tullut milteipä epäjumala. 
Hyvinvointivaltio oli suurenmoinen keksintö, sen 
tuloeroja tasoittavalla ja sosiaalista turvaa lisää-
vällä vaikutuksella saatiin unohtumaan peruskysy-
mykset niin ihmisyydestä kuin politiikasta: kenelle 
työtä tehdään, kuka kerää työn hedelmät, kenen 
joukoissa kukakin seisoo, miksi verotus on, mitä on 
sivistys? 

9.8. Sunnuntai 

”Kuka omistaa maan. Me kaikki. Maapallo on 
ihmisten yhteistä omaisuutta. Aina on muutettu 
maasta toiseen. Laitonta on vain estää ihmisten 
vapaa oleskelu siellä, missä hän haluaa asua ja elää,” 
kirjoittaa eräs nettikommentaattori maahanmuut-
toa koskevassa keskustelussa. Vaikka maapallo on 
ihmisten yhteistä omaisuutta ja vaikka kovasti sym-
patisoinkin tavoitteita ihmisten vapaasta liikkuvuu-
desta, en ole varma, käyvätkö näiden vaatimusten 
vahvimmat versiot ymmärretyiksi ilman perehty-
mistä niiden maailmankuvallisiin ja yhteiskuntafi-
losofisiin taustoihin. Niissä painotetaan poliittista 
suunnanmuutosta, muun muassa kansallisvaltioi-
den ja niiden monien taloudellisten, poliittisten ja 
kasvatuksellisten laitosten uudelleen järjestelyä, 

sekä pääomavirtojen säätelyä ja yksityisomistuk-
sen rajoituksia etenkin silloin, kun jotkut kasaavat 
omaisuudet huoletta vain omiin käsiinsä. 

Olen saanut tavata upeita ihmisiä, jotka tekevät 
työtään näennäisen väsymättä hädässä olevien aut-
tamiseksi, avaavat oven kun kolkutamme, vastaa-
vat kun kysyn. Mieleeni tulee etsimättä ajatus vasta-
rintaliikkeestä. Mutta mikä on oman auttamistyöni 
logiikka? Mikä ”pakottaa” auttamaan vaikeuksissa 
olevaa muukalaista? Pelaamaan pelin loppuun asti? 
Katsomaan viimeisen kortin? Kun juna – käänny-
tystapauksissa kai lentokone – on lähtenyt, siitä on 
vaikea hypätä pois, vaikka tahtoisi. 

Toiminnalla on oma juonensa, oma moraalinen 
kulkusuuntansa. Sen mukaista ei ole ajatella autta-
vansa tänään ja unohtavansa jo huomenna. Autta-
misen yhteydessä tapahtuvan vuorovaikutuksen 
tihetessä kahden ihmisen keskinäiset tunnesiteet 
yleensä lisääntyvät, mutta vuorovaikutuksen ohe-
tessa ne eivät välttämättä vähene tai pyyhkiydy pois. 
Kun tuuli yltyy myrskyksi, vene ajautuu haaksirik-
koon, mutta myrskyn laantuessa vene ei suinkaan 
korjaudu takaisin käyttökuntoon. 

Moraalinen kanssakäyminen, jollaiseksi lasken 
erilaisten auttamis- ja kasvatussuhteiden lisäksi tie-
tynlaisen rakkaussuhteen, sen jossa sydämessään 
tietää toisen olevan ainoan oikean, jättää aina jäl-
jen, joka ei kulu pois, vaikka suhde lakkaisi ole-
masta. Jälki voi ajan myötä ikään kuin haalistua, 
muttei hävitä, vaikka niin ehkä tahtoisi käyvän. 
”Haihtua muttei hävitä”, miten hirveä, miten loh-
dullinen  ajatus. 

Ajan funktiona moraalisen vuorovaikutuksen 
jättämä jälki painuu tunnemaailman pintakerrok-
sista syvemmälle ihmisen sisään, etsii itselleen pai-
kan jostain moraalitajunnan tiedostamattomasta 
sopukasta, tietoisen arkiminän takaa, lähetellen kat-
keransuloisia muistutuksia olemassaolostaan. 
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10.8. Maanantai 

Soitan sosiaalityöntekijä Merja Mäkiselle Punka-
laitumen vastaanottokeskukseen varmistuakseni, 
että turvapaikanhakijalla ei Suomessa tosiaankaan 
ole minkäänlaista sairasvakuutusta, jollainen kai 
vaaditaan vierasmaalaiselta opiskelijalta oleskelu-
luvan myöntämiseksi. Tähänkö rakennelmamme 
sortuu? Voionmaan opistolta saan tietää, että opis-
kelijaksi valituille on otettu ryhmähenkivakuutus, 
jonka omavastuuosuus on 50 euroa. Mutta riittääkö 
tämä Maahanmuuttovirastolle, jonka nettisivuilla 
ohjeistetaan vakuutuksen ottamiseen sairauskulu-
jen varalta? 

Vakuutuksen lisäksi on saatava raha-asiat kun-
toon. Laskeskelen, että Ashrafin tilillä oleva summa 
ei vielä riitä vakuuttamaan Maahanmuuttoviras-
toa siitä, että hänen toimeentulonsa olisi turvattu. 
Niinpä on mentävä Turkuun luomaan Ashrafin 
pankkitilin käyttöoikeudet myös minulle, kaiken 
varalta, ja noutamaan nettipankkitunnukset, joilla 
asiointi sujuu kätevästi. 

Isäni lähtee mukaamme autoretkelle. Löydämme 
perille Ashrafin ohjein, tunteehan hän Turun siellä 
asuneena paremmin kuin minä. Asiointi käy kuin 
vettä vain. Pankkivirkailijat ovat asiallisia ja ystä-
vällisiä. Nettipankkitunnuksetkin Ashrafille anne-
taan, vaikka niihin yleensä vaaditaan sosiaaliturva-
tunnus. 

Syömme lounasta viereisessä pitseriassa. Ashraf 
ottaa isästä pari kuvaa ja isä meistä. Jätämme nuo-
ren miehen keskustorille, jossa hänellä on treffit 
parin kaverinsa kanssa. Takaisin hän palaa muuta-
man päivän päästä. Opinnotkin alkavat jo kohta... 

11.8. Tiistai 

Jos kaikki meneekin mönkään ja Ashraf karkote-
taan Kreikkaan, kuten on aivan mahdollista, olen 
totta kai kehitellyt mielessäni jos jonkinlaisia vara-
suunnitelmia, joilla on mahdollista välttää putoa-
minen tyhjän päälle. Kantavimmalta tuntuu se, 
jossa kollegani Ateenassa ryhtyvät auttamaan. Ja 
nyt kun meillä on nettipankkiyhteys, selviäisimme 
myös tarvittavista raha-asioista. 

Ensi viikolla alkavat Ashrafin valokuvausopin-
not. Ikään kuin ensimmäinen vaihe sattumalta 
alkaneista tapahtumista olisi ohi, näytelmän ensim-
mäinen puoliaika päätöksessä. Olisiko kokemuk-
sistamme opittaviksi laajemmin? Mietin jopa päi-
väkirjamerkintöjeni julkaisemista: olisivatko ne 
hyödyllinen panos turvapaikanhausta käytävään 
keskusteluun? Vai ehkä haitaksi? Ehkä ne voisivat 
toimia keskustelun pohjana erilaisissa tilaisuuksissa. 

12.8. Keskiviikko 

Ashraf kirjoittaa tekstiviestillä saaneensa puhelun, 
jossa hänelle ilmoitetaan opiskelupaikasta ammat-
tikoulun kolmivuotisella tietoliikennetekniikka-
linjalla. Vastaan tämän olevan harkinnanarvoinen 
mahdollisuus. Nyt siis, ammattikoulun jo alettua, 
korjataan yhteishakuun tekemiemme hakemusten 
jälkisatoa. Alkaa puhelinrumba. 

Soitan ammattikoulun opinto-ohjaajalle var-
mistaakseni asian. Hän kertoo oppilaitoksen tar-
joamasta suomen kielen opetuksesta, jota Ashraf 
luultavasti tarvitsee. Heillä on tällaista lisäopetusta 
tarjolla koulussa jo opiskeleville maahanmuuttajille 
ja muille tarvitseville. 

Ashraf soittaa Turusta, hänellä on epävarma 
olo tapahtumien saatua jälleen uusia nopeita kään-
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teitä. Hän epäilee pärjäämistään suomenkielisellä 
peruslinjalla. Kerron kielenopiskelumahdollisuu-
desta. Lisäksi hän pohtii työsaantimahdollisuuksi-
aan opiskelun jälkeen, miettii kumpi olisi parempi, 
valokuvauslinja vaiko tämä? Muistutan, että ensisi-
jainen kysymys on oleskeluluvan varmistaminen. Ja 
pääseehän sinne valokuvalinjalle myöhemmin, jos 
haluaa. 

Soitan myös Katja Tuomiselle ja Atanas Alek-
sovskille varmistellakseni, että ammattikoulu-
paikka on oikea ratkaisu. Kummankin mielestä se 
on. Soitan uudelleen Ashrafille kertoakseni vahvis-
tuneen käsitykseni, ammattikoulun tutkintolinja 
on parempi koulutusratkaisu kuin kansanopiston 
lähinnä tutkintoon valmistava linja. Hän on samaa 
mieltä. Sovimme lähtevämme huomenaamulla 
kello seitsemän ehtiäksemme kahdeksalta alkavaan 
kouluun. 

Hätäilen asuntoja heti verkosta ja tuttavien 
kautta. Koululla on asuntola, mutta siellä ei voi asua 
viikonloppuja, paitsi poikkeustilanteessa. Pitkään 
aikaan en ole ollut tällaisen informaatio- ja tunne-
vyöryn pyörteissä, kuinkahan Ashraf? 

Käsitykseni koulutuksen merkityksestä ja tar-
peellisuudesta vahvistuu: Suomessa koulutus on 
maahanmuuttajille tie, jossei nyt aivan totuuteen, 
niin ainakin kelvolliseen elämään. 

13.8. Torstai 

Autossa puhumme ensi kertaa intiimeistä asioista. 
Ashraf kysyy, olenko mennyt rakkausavioliittoon? 
Mitähän tuohon vastaisi? ”Juu kai, mitäs muita 
mahdollisuuksia on olemassa”, vinoilen ja kierte-
len kääntäen keskustelun hänen mahdollisuuksiinsa 
naismaailmassa. ”Sulla on kuule se etulyönti pua-
lellas, ettet esimerkiks jua, kuten tällaset mun kal-

taset”. Näillä isällisillä neuvoilla ja rohkaisullahan 
miestä Suomessa ohjataan ja rohkaistaan … 

Ammattikoululla meidät vastaanottaa toimis-
tosihteeri ja hetkeä myöhemmin opinto-ohjaaja. 
Toimistossa hoidamme vitkatta paperiasiat, jonka 
jälkeen tapaamme informaatioteknologiateollisuu-
den palveluksesta koululle palanneen opettajan. 

Koululta suuntaan tapaamaan paikkakunnalla 
käynnistyneen maahanmuuttajien koulutusprojek-
tin työntekijöitä. Käymme kiinnostavan keskus-
telun mahdollisuuksista liittää hankkeeseen tut-
kimusta. Projektin erikoisuutena siinä liikutaan 
maahanmuuttajien koulutuskysymysten kartoitta-
mattomalla ”harmaalla alueella”. Mukana kohde-
ryhmässä ovat nimittäin myös ne nuoret, aikuisuu-
den kynnyksellä olevat turvapaikanhakijat, jotka 
yleensä putoavat tuki- ja koulutustoimien väliin, 
mutta jotka näin halutaan vetää vastaanottokeskus-
ten kätköistä koulutuksen piiriin. 

Innostunut keskustelumme avaa heti monia 
kiinnostavia tutkimuskysymyksiä alkaen   opet-
tajien valmiuksista kohdata opiskelijoita vierailta 
mailta ja opiskelijoiden kokemuksista suomalaisen 
viranomaismenettelyn ja kasvatuksen portaikoissa, 
ja jatkuen niihin byrokraattisiin ja hallinnolli-
siin ”lukkoihin”, jotka vaatisivat julkista avaamista, 
tai niihin rohkeisiin tekoihin ja tekojen tekijöihin, 
joilla hanke on saatu läpi opetuksen keskushallin-
nossa, vieläpä ilman opetushallituksen myöntämää 
”MAVAA” eli lupaa ”maahanmuuttajien ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutuk-
seen”. Yhteinen pohdintamme tuottaa hedelmällisiä 
assosiaatioita ja yhtymäkohtia kollegoitteni kanssa 
kehittelemäämme tutkimushankkeeseen, josta 
olemme laatineet tutkimussuunnitelman Suomen 
ihanuus ja kurjuus -nimellä. 

Lounaalla selailen paikallisesta divarista 50 
sentillä ostamaani Erik Allardtin ja Yrjö Littusen 
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vuonna 1962 julkaistua Sosiologian perusteita, jonka 
Marjatta Marin on lyhentänyt kaksikon Sosiologia-
teoksesta. Esitellessään sosiaalisten laitosten ilmi- ja 
piilovaikutuksia tekijät käyttävät esimerkkinä kan-
saneläkejärjestelmää. Sen julkituotuna tavoitteena 
on lisätä vanhusten ja työkyvyttömien sosiaalitur-
vaa. Mutta tämän tietoisen tarkoituksen ohella sosi-
aalijärjestelmä vaikuttaa piilofunktionaan kansa-
laisten mahdollisuuksiin ”matkustaa ulkomaille ja 
siten ehkä myös oppia ymmärtämään muita kan-
soja paremmin”. Tai säännönmukaisuus toisin 
päin kääntäen: sosiaalista turvallisuutta lisäämällä 
vähennetään muukalaisiin kohdistuvia ennak-
koluuloja ja ehkä myös poistetaan esteitä auttaa 
vaikeuk sissa olevia. 

Nyt, kun sosiologien pohdinnasta on aikaa mil-
tei 50 vuotta, kaipaan näitä sosiaaliturvan ja hyvin-
voinnin piilofunktioita. Ainakin pitäisi arvioida, 
onko sosiaalinen turvallisuus tuonut Allardtin ja 
Littusen arvelemia tuloksia, kasvattanut meistä pii-
lofunktionaan avarakatseisia ja auttavaisia lähim-
mäisiä, vai kenties jotain muuta? 

14.8. Perjantai 

Vien koululta saamani opiskelijatodistuksen poliisi-
laitokselle. Toimistosihteeri, jonka kanssa edellisellä 
kerralla oli jonkin verran vaikeuksia, ottaa paperit 
nyt ystävällisesti vastaan ja lupaa toimittaa ne Maa-
hanmuuttovirastoon. Tieto valtauttaa.

Illalla tajuan, että oleskeluluvan varmistamiseksi 
Ashrafille on otettava vakuutus. Löydän netistä 
vakuutusyhtiön, joka myöntää opiskelijoille matka-
vakuutuksia pisimmillään vuodeksi. Ostan sellaisen 
400 dollarilla ja saan vakuutuspaperit saman tien 
sähköpostiini. 

16.8. Sunnuntai 

Ashraf on tilanteestaan ymmärrettävästi sekaisin ja 
hämmentynyt. Koulunaloitus on tullut äkkiä ja kaikki 
on koulukulttuurissa vielä aivan uutta. Suomalaiseen 
ammattikoululaiseen verrattuna hänen on selviydyt-
tävä suuremmasta muutoksesta: koulun lisäksi vie-
raita ovat myös suomen kieli ja suomalainen kulttuuri. 

Lisää vaikeuksia kasaan hänelle puhumalla 
asuntoasiasta. Tarjoamani hätämajoitus päättyy elo-
kuun lopussa. On löydettävä jokin toinen asuinsija. 

Minusta hänen ystävänsä voivat auttaa häntä 
tästä eteenpäin esimerkiksi majoittamalla hänet 
luokseen viikonlopuiksi. Näinhän nuoret tekevät, 
asuvat viikonloppujaan milloin kenenkin luona. 
Illallisella yritän painottaa, että Suomessa, kuten 
kaikissa tämän kaltaisissa maissa, koulutus on kes-
keinen tapa pärjätä. Ja että vain harvoille koulun-
käynti on helppoa, pikemminkin se on vaativaa ja 
teettää töitä. Tällainen ääneenpuhuminen selvit-
tää ihmeellisesti myös itselle niitä kulttuurisia itses-
täänselvyyksiä, joiden mukaan elää ja toimii. Suo-
messa on tehtävä jotain. Sitä koulunkäyntikin on. 

Ashrafin omat käsitykset tiedoistaan ja taidois-
taan ovat uskoakseni melko yliarvioituja. 

Ashraf on hiljainen ja näen että kaikki ei ole 
hyvin. Kuskaan hänet asunnolle ja autossa koitan 
lohdutella. Sanon hyvin ymmärtäväni, että kaikki 
tuntuu nyt vaikealta, mutta että ajatellaan tämän 
olevan ikään kuin toinen vaihe Suomeen asettumi-
sessa. Ja että kyllä se siitä, kunhan aikaa kuluu ja 
pääset sisälle kouluun ja kieleen. 

17.8. Maanantai 

Jos on Ashraf uudessa tilanteessa, niin on myös 
ammattikoulu, jonka apulaisrehtori on jo lähet-
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tänyt Maahanmuuttovirastolle kyselyn turvapai-
kanhakijan opiskelusta, jotta ”kaikki menisi lain 
mukaan” – ikään kuin laki löytyisi virastosta. Apu-
laisrehtoria huolettaa raha. Kuinka turvapaikan-
hakijan status vaikuttaa koulun opiskelijoista saa-
maan niin sanottuun yksikköhintaan? Asia on 
ongelma, vaikka Ashraf on valittu opiskelemaan 
opetushallituksen yhteishaussa. Rahoituksen 
lisäksi huoli nousee siitä, että tämä on ensimmäi-
nen kerta, kun turvapaikanhakija on otettu tähän 
kouluun. Selvitän hänelle seikkaperäisesti opiske-
lupaikan ja oleskeluluvan välistä yhteyttä. Ensin 
pitää olla opiskelupaikka, ja sitten sen ja muiden 
vaadittavien asioiden perusteella myönnetään oles-
kelulupa, jos myönnetään. 

Ymmärrän apulaisrehtorin halua tarkistaa, että 
kaikki paperit ovat kunnossa, sillä hän ei oikein 
tunne näitä asioita, vaikka vastaa koulunsa hallin-
nosta. Onneksi hän reilusti myöntää tietämättö-
myytensä. Pahempaa olisi esittää tietävänsä, vaikkei 
tiedä. Silti tämäkin jättää epävarman olon. 

Samalla kyselen asunnon perään. Tampereelta 
on hankala kulkea toiselle paikkakunnalle, enkä ole 
tarkoittanut Tampereella järjestämääni asumusta 
vakituiseksi asunnoksi. Se oli hätätilanteeseen kehi-
tetty ratkaisu. Ja nyt hätätilanne on toivoakseni ohi. 
Sovimme kokouksen perjantaiksi koululle. 

Soitan Maahanmuuttovirastoon, josta kerro-
taan, että voin lähettää vakuutustodistukset suoraan 
sinne kulkematta poliisilaitoksen kautta. Kumman 
hövelisti he antavat minulle myös Ashrafin asia-
kasnumeron. Olen toisen kerran yhteydessä Maa-
hanmuuttovirastoon enkä tälläkään kerralla kohtaa 
ongelmia. 

Ilmoitan vihdoin viimein myös Voionmaan 
opistoon Ashrafin opiskelupaikan peruuntumisesta 
ja valinnasta ammattikouluun. Pahoittelen ja selit-
telen, miksi teen ilmoituksen vasta näin myöhään. 

Itsekseni epäilen edelleen, onko nyt tehty hyvä rat-
kaisu ja johtaako tämä ensimmäiseen tavoitteeseen: 
oleskelulupaan? 

Tämä on jälleen tämmöinen päivä: ensin 
aamulla julkisen järjen alueella asioiden hoitamista, 
sitten tieteellistä työtä. Luen Göran  Therborin 
upeaa katsausartikkelia After Dialectics (New Left 
Review 2007) radikaalin yhteiskuntateorian lähi-
historiasta. Kirjoittaja epäilee, ettei kriittinen teo-
ria enää palaa kehiin, ainakaan marxismin nimellä, 
vaikka Marxia edelleen luettaisiin ja hänen teok-
sistaan tehtäisiin uusia tulkintoja. Mainitsen 
Therbornin, koska hänen loppulauseensa sopi-
vat kehittymässä olevaan ajatuskuviooni moraa-
lista ja näkemyksellisyydestä, jota tulevaisuudessa 
tarvitaan: ”Nykytilanteessa tietynlainen uhma-
kas nöyryys näyttää olevan sopivin intellektuaali-
nen asennoitumistapa. Uhmakkuus kapitalismin 
ja imperiumin vaikka kuinkakin vahvojen voimien 
edessä. Nöyryys tulevan uuden maailman ja sen 
vaatiman oppimisen ja poisoppimisen edessä.” 

Tässä olisi viisaalle kylliksi, niin yhteiskunnan 
tutkijoille kuin sen käytännöissä toimiville sosiaali-
työntekijöille, opettajille ja rehtoreille! 

18.8. Keskiviikko 

Soitan ja kysyn kuulumisia. Miten koulupäivä 
meni? Söitkö ruokaa? Oliko hyvää? Ashraf ker-
too Shakiba Adilin, Suomessa asuvan afganistani-
laisen videotoimittajan soittaneen ja ehdottaneen 
tapaamista ensi sunnuntaiksi. Kysyn, voinko tulla 
mukaan. ”Totta kai”. Sovimme, että haastattelu voi-
daan tehdä kotonani. 
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21.8. Perjantai 

Matkalla koululle Ashraf ottaa esiin Afganistanissa 
eilen käydyt presidentinvaalit. Hänen käsityksensä 
mukaan nykyinen presidentti Hamid Karzai on 
Yhdysvaltojen nuorassa oleva nukkehallitsija ja vaa-
lit lähinnä symbolinen ele maassa, jossa on lukuisa 
joukko kansoja ja näiden johtajia. Myöntelen ja 
nyökkäilen. Istuvan presidentin kannattajia syy-
tetään vaalivilpistä. Tilanne on juuri niin epäselvä 
kuin saattaa arvata. 

Ashraf kysyy, miksi tienvarsilla on kameraa 
esittäviä liikennemerkkejä. Kun kerron syyn, hän 
haluaa tietää, mistä kameroita ohjataan. Jostain val-
vontakeskuksesta, luulisin. Kysyn, mitä hän ajat-
telee tällaisesta. ”Ihan hyvä, että liikennettä val-
votaan, etteivät ihmiset aja liian lujaa”. Mutta eikö 
tällainen ihmisten tarkkailu mene hänen mielestään 
jo liian pitkälle? Ehkä niinkin, Ashraf vastaa. Vien 
hänet koululle ja ajan torin laitaan aamukahville, 
aloittelemaan päivän töitä ja kirjoittamaan tätä päi-
väkirjaa kunnes on aika lähteä sovittuun tapaami-
seen koulun hallintoväen kanssa. 

Kokouksessa ovat läsnä Ashrafin ja minun lisäk-
seni koulun apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja, vas-
taanottokeskuksen sosiaalityöntekijä ja tukipro-
jektin prosessinohjaaja sekä tulkki puhelimen 
välityksellä. Kokouksen tarkoitus on tehdä kaikille 
osapuolille tiedoksi, missä mennään. Kerron ensin 
opiskeluluvan hakemisesta, jonka jälkeen apulais-
rehtori selvittää koulun käytäntöjä. Asuntoasia on 
vielä hieman kesken, sillä asuntola on täynnä, mutta 
yksi opiskelija, jolle paikka on varattu, ei ole ilmoit-
tanut tulostaan. Asian pitäisi ratketa tänään tai 
aivan lähiaikoina. Kokouksen aikana apulaisrehtori 
saa tekstiviestin, jossa asuntolanvalvoja ilmoittaa 
asuntolapaikan olevan vapaa. Jos asuntolaan ei saa 
jäädä viikonlopuiksi, kuinka viikonloppuasuminen 

järjestetään, prosessinohjaaja kysyy. ”Kyllä Ashraf 
saa siellä asua, kunhan noudattaa sääntöjä ja pitää 
paikat kunnossa,” vastaa apulaisrehtori. Vakuutan 
ääneen, että Ashraf pitää kyllä oman taloutensa ja 
asumuksensa erinomaisessa kunnossa. 

Kokouksen jälkeen tukiprojektin prosessinoh-
jaaja kertoo olleensa Helsingissä valmisteilla ole-
vaa kotouttamislakia käsittelevässä kokouksessa. 
Kotouttamislain pitäisi astua voimaan vuoden 2010 
keväällä. Kokouksessa on   tukiprojektin prosessin-
ohjaajan mukaan otettu se kanta, että turvapaikan-
hakijat jäisivät kotouttamislain ulkopuolelle. Sisä-
asiainministeriön sivulta olen kuitenkin lukenut, 
että lain ”soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa kos-
kemaan maahantulon perusteesta riippumatta niitä 
henkilöitä, joiden oleskelun Suomessa arvioidaan 
kestävän vähintään vuoden”. Tämä olisi käsitykseni 
mukaan lain uudistamisen järkevä suunta, josta 
voidaan toki ajatella kahdella tavalla. Yksi tapa on 
se, että turvapaikanhakijoita ei pidä ottaa mukaan 
kotouttamislakiin, näin ei syntyisi väärää käsitystä, 
että hakemalla turvapaikkaa pääsisi koulutuksen 
piiriin ja saisi näin luvan jäädä. Toinen, ja minusta 
järkevämpi tulkinta lähtee siitä, että maahantulon 
perusteesta riippumatta Suomessa elämiseen kuu-
luu opiskelu, eikä viranomaispäätösten odottelemi-
nen vastaanottokeskuksessa. 

Jos opiskelua ajattelee vain taloudelliselta kan-
nalta, on selvää että turvapaikanhakijoiden kou-
luttaminen on paljon kannattavampaa kuin heidän 
säilömisensä vastaanottokeskuksissa. Osa heistä jää 
Suomeen ja vaikkei jäisikään, kouluttaminen on 
silti kannattanut. Psyykkis-sosiaaliselta kannalta se 
on saattanut tarjota ohuen kiinnitysköyden todel-
lisuuteen ja näyttänyt hitusen siitä, miten pärjätä 
tulevaisuudessa. Psyykkisen terveyden kohentumi-
sella ja sosiaalisella toivolla on puolestaan taloudel-
lisesti mitattavissa olevia vaikutuksia. 
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Koulu päättyy tänään jo kahdeltatoista, ja meillä 
on aikaa mennä vast’ikään avattuun Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkkoon katsomaan Kuutti Lavosen ja 
Osmo Rauhalan kuvia. Maalaukset jähmettävät 
meidät paikoillemme kuin suolapatsaat. Selostan 
Lavosen lehterin kaiteeseen kuvaaman kärsimys-
näytelmän. Ashraf sanoo äitinsä kertoneen hänelle 
näistä tapahtumista; kuinka Jeesus kaatuu useam-
paan kertaan kantaessaan ristiä, Jeesusta auttavasta 
Simon Kyreneläisestä ja Veronicasta, joka pyyhkii 
Jeesuksen kasvot. 

Pysähdyttävän kuvituksen ohella käsitteelli-
sesti tärkeimmäksi oivallukseksi jää kirkon etu-
osan sakastinpuoleiseen pylvääseen maalattu kak-
soispiste: ”kuolema ei ole elämän päätepiste, vaan 
kaksoispiste”. Ehkei elämässäkään ole pisteitä; ehkä 
elämänlauseetkin pitäisi päättää pisteen sijaan kak-
soispisteellä jatkuvuuksien ja muutoksen merkiksi: 
”Et ole vain yksi ihminen eikä sinulla ole vain yhtä 
tarinaa, eivät kasvosi eikä työsi eivätkä menneen 
elämäsi muutkaan tekijät saati nykyinen elämäsi 
pysy muuttumattomina,” kirjoittaa Antonio Muñoz 
Molina kirjassaan Sefarad.

22.8. Lauantai 

Menemme Ashrafin kanssa rautatiasemalle vastaan 
Shakiba Adilia ja hänen kollegaansa. He ovat täällä 
haastattelemassa Ashrafia Muuttoliikkeessä-tiedo-
tusprojektiin, jonka nettisivuilla tätäkin haastatte-
lua tullaan ilmeisesti jossain muodossa käyttämään. 
Shakiba voittaa nopeasti luottamuksen avoimella 
olemuksellaan. Iltapäiväteellä ennen haastattelun 
alkua vaihdamme monenmoisia kuulumisia. Me 
kerromme meidän tarinaamme, hän valottaa omaa 
dramaattista elämäänsä. Hän pahoittelee että he 
puhuvat välillä daria, kotikieltään. Minusta se on 

vain ihanaa, sillä nyt tiedän Ashrafin voivan ainakin 
kielen puolesta puhua ”suunsa puhtaaksi” ja tulla 
ymmärretyksi. 

Shakiba puhuu hetken hyvin intensiivisesti Ash-
rafille, kertoo englanniksi kannustaneensa hiljaista 
Ashrafia puhumaan ja olemaan iloinen, nauttimaan 
tästä päivästä, näistä hetkistä! 

23.8. Sunnuntai 

Tänään Ashraf muuttaa koulun asuntolaan. Muut-
totavaroita on muutama kassillinen. Vastassa 
odottaa asuntolanvalvoja, joka selittää Ashrafille 
säännöt sillä aikaa, kun me puramme tavarat huo-
neeseen ja petaamme sängyn. Sängynpeitteeksi lai-
tamme Ashrafin mielivärisen, turkoosin puuvil-
lapeitteen. Huonetoveri vaikuttaa tyttäreni arvion 
mukaan ihan hyvältä tyypiltä, vähän nörtiltä, mikä 
lienee vain hyvä asia. Parempi nörtti kuin mopo-
poika, joista yksi on kuulemma ollut eilen kolaris-
sakin. Asuntola on vast’ikään remontoitu, huoneet 
ja muut tilat ovat siistit ja viihtyisät. Tästä alkaa 
opiskelija- ja kampuselämä! 

Ashraf vaikuttaa rauhalliselta eikä oikeastaan 
lainkaan jännittyneeltä. Tehdessämme lähtöä muis-
tutan vielä, että hän soittaisi milloin vain, etenkin 
silloin, jos on ongelmia tai murheita. 

Ashrafin opiskelu ja tulevaisuus on nyt jonkun 
vaateliasta työtään tekevän Maahanmuuttoviraston 
virkailijan käsissä. Niin yksinkertaista se on. 

Kotimatkalla mietin viimeisten kuukausien 
tapahtumia. Jos olisin eräänä maaliskuisena iltana 
tiennyt, mitä tulee tapahtumaan, olisiko rohkeuteni 
riittänyt Ashrafin auttamiseen? En tiedä, mutta kir-
joittamani päiväkirjamuistiinpanot ajattelen päät-
tää tähän elämänkuvaan: Afganistanissa syntynyt ja 
Pakistanissa varttunut hazara-poika ammattikoulun 
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asuntolan ovella, ottamassa ensi askeleitaan Suo-
meen ja elektroniikka-asentajan ammattiin. 

Illan tullen tapailen neuvostokirjailija Bulat 
Okudzavan (1924–1997) kirjoittamaa runoa 
nimeltä François Villonin rukous. Sen säkeistä saisi 
suomenneltua päiväkirjan loppulauseet: 

”Ennen kuin maailma pysähtyy, 
ja valot sammuvat, 
vielä kun tulet loistavat, 
anna jokaiselle, mikä hänen on: 
jokaiselle anna pikkuisen, 
muistaen ehkä minutkin...” 
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