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MP: Paljonko teillä on mukana siinä toiminnassa ihmisiä? Arvioilta? 

H2: Semmonen parisenkymmentä nuorta on tällä hetkellä. Et meillä on aika pieni se joukko, koska me tehää 

yksilötyötä tosi paljon. Mutta että parisenkymmentä ja siitä ehkä noin puolet on tällä hetkellä 

maahanmuuttajataustasia. Ja sitte täytyy myös sanoo sen, että tää meidän pienryhmätoiminta, että ku 

haastenaha on tässä kotoutumisasiassa se, että miten maahanmuuttajataustaset ja kantasuomalaiset saadaan 

yhteen ja saadaan vuorovaikutukseen. Se on haastavaa ja meillä on tätä yksilötyötä ja sitte pienryhmätoimintaa 

niin esimerkiks sitä kautta meillä on upeita kokemuksia, että me saadaan kantasuomalaiset nuoret ja 

maahanmuuttajataustaset samaan tilaan ja viettää yhessä aikaa. Et se on ehkä meillä semmonen… yks jotenki 

meijän tän toiminnan, että meillä yksilötyöstä tullaan yleensä sitte pienryhmätoimintaan. Niin se mahollistaa niitä 

vuorovaikutuksia. 

MP: Onko ne siis jotain tapahtumia vai vieraileeko siellä ihmisiä teijän luona vai miten se menee ihan käytännössä 

tämä kohtaaminen? 

H2: No ne on tällä hetkellä, että täytyy sanoo ku me ollaan kesäkuussa alotettu niin paljon ollaan vielä 

suunnitteluvaiheessa, mutta että tapahtumia on tällä hetkellä ollu, esimerkkinä pikkujoulut, Homies pikkujoulut 

mihin kutsuttiin kaikki. Ja sitten meillä on jotain liikuntajuttuja mitä tehään ja kutsutaan kaikki sinne. Et ne on ollu 

semmosia konkreettisia tilanteita. Mutta että sitte tässä nyt suunnitellaan sitä meidän pienryhmätoimintaa niin 

siellä tulee olee myös suljettuja ryhmiä jotka tähtää tämmöseen esimerkiksi identiteettityöskentelyyn ja näitä 

tämmösiä tapahtumia ja Homies-iltoja tulee olee sitte säännöllisesti. 

MP: Onko tällä teidän organisaatiolla jotain tiettyjä toimintaperiaatteita miten toimitaan? Että mikä on se motiivi 

miks te teette tätä työtä ja mitä ideologioita siellä toiminnan taustalla on? 

H2: Meillä oikeastaan… Ootas ku mä mietin. Et meillä organisaation taustalla on vahva tämmönen oppimisen 

näkökulma ja nimenomaan ei puhuta vaan formaalista vaan non-formaalista oppimisesta, mikä on sitte taas 

nuorisotyössä yks ihan perus asia ja sitten on myös se, että meidän yhdistys pyrkii siihen, että se pystyy nopeasti 

reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja muuttuviin asioihin. 

MP: Mitä sää tarkotat tällä? 

H2: Esimerkiksi yhteiskunnan muutoksia, että et vaikka jos puhutaan yksinäisyydestä ja vaikka meijän hankkeessa 

yksinäisyyden ilmentymisestä, että me pystytään nopeasti reagoimaan, et okei nyt tunnistetaan et täällä onki 

tämmönen nuorten ryhmä, et mitäs me tehää ja meidän ei tarvi käyä kovin semmosta… No jonku mielestä voi olla 

silleen että me mennään pylly eellä puuhun (nauraa) et tavallaan ku meillä ku me huomataan joku tarve ni me 

lähetään tosi nopeesti kokeilemaan ja testaamaan näitä. 

 


