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Liikunnalliset kielityöpajat tukevat turvapaikanhakijoiden osallisuutta 

Turvapaikanhakijoiden osallisuuden kokemukset muodostuvat pienistä arjen tilanteista ja kohtaa-
misista. Näin osoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan Maria Ponkilaisen sosiaalialan 
opinnäytetyö, jossa tarkasteltiin turvapaikanhakijoiden osallisuuden kokemuksia Jyväskylän Kan-
gasvuoren vastaanottokeskuksessa 10.–12.2.2016 järjestetyissä liikunnallisissa kielityöpajoissa. 
Tutkimustulosten mukaan liikunnallisiin kielityöpajoihin sisältynyt yhteinen toiminta ja positiivi-
nen vuorovaikutus kielityöpajat järjestäneiden Jyväskylän yliopiston liikunnanopiskelijoiden 
kanssa vahvistivat turvapaikanhakijoiden osallisuuden kokemuksia. 

Jyväskylän yliopiston liikunnanopiskelijoiden Yksilöllinen liikunnanopetus ryhmässä -kurssin osa-
suorituksena järjestämien liikunnallisten kielityöpajojen tarkoitus oli tukea turvapaikanhakijoiden 
suomen kielen oppimista sekä tuoda vaihtelua vastaanottokeskuksen arkeen. Suomen kielen op-
pimisen tukemisen lisäksi liikunnalliset kielityöpajat osoittautuivat keinoksi tukea myös turvapai-
kanhakijoiden osallisuuden kokemuksia. Tutkimustulokset perustuivat 10.–12.2.2016 toteutettui-
hin kolmentoista liikunnallisiin kielityöpajoihin osallistuneen turvapaikanhakijan haastatteluihin ja 
helmi-huhtikuussa 2016 tehtyihin yhdeksääntoista liikunnanopiskelijan sähköpostihaastatteluun. 
Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. 

Turvapaikanhakijoille osallisuuden kokemuksia liikunnallisissa kielityöpajoissa tuottivat kan-
tasuomalaisiin kohdistuneiden rasististen mielikuvien muuttuminen positiivisemmiksi, mahdolli-
suus osoittaa turvapaikanhakijoihin kohdistuvat median synnyttämät negatiiviset ennakkoluulot 
vääriksi sekä hyväksytyksi tulemisen kokemukset yhteisen toiminnan aikana. Liikunnanopiskeli-
joille merkityksellistä oli päästä yli omista peloista ja ennakkoluuloista, tuottaa turvapaikanhaki-
joille positiivisia kohtaamisia kantaväestön edustajien kanssa sekä rakentaa syvempää yhteyttä 
turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten välille. Tärkeänä koettiin myös omat oppimiskoke-
mukset erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisen seurauksena. Sekä turvapaikanha-
kijoiden että liikunnanopiskelijoiden kokemukset perustuvat heidän väliseen myönteiseen vuoro-
vaikutukseen, joka nähtiin molemmin puolin rohkaisevana ja palkitsevana. 

Opinnäytetyössä osallisuus ja yhteisöön kuulumisen kokemukset nähdään kotoutumisen osa-alu-
eina. Osallisuus, yhteisöön kuulumisen kokemukset sekä kotoutuminen ovat vuorovaikutuksellisia 
prosesseja, joissa myös turvapaikanhakijoita vastaanottavan yhteiskunnan kantaväestö on tärke-
ässä roolissa. Liikunnanopiskelijat korostivatkin tutkimuksessa omaa rooliaan turvapaikanhakijoi-
den osallisuuden tukemisessa pyrkimällä osoittamaan arvostusta ja kiinnostusta turvapaikanhaki-
joita kohtaan sekä tuottamaan heille tervetulleen olon. 

Nykyisessä turvapaikanhakijatilanteessa ymmärrys turvapaikanhakijoiden osallisuuden tukemisen 
mahdollisuuksista on tärkeää turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten ja 
koko kantaväestön keskuudessa. Tutkimustulokset osoittivat mediaan ja kuulopuheisiin perustu-
vien ennakkoluulojen voivan johtaa turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten keskuudessa 
pyrkimykseen välttää kohtaamisia toisen osapuolen kanssa, jolloin turvapaikanhakijoiden osalli-
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suuden edellytyksenä olevan positiivisen vuorovaikutuksen syntyminen estyy. Tutkimus osoittaa-
kin tarpeen luoda tilaisuuksia turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten välisille positiivisille 
kohtaamisille.  

Liikunnallisten kielityöpajojen hauskat toiminnalliset aktiviteetit johtivat osapuolten rentoutumi-
seen sekä yhteisesti jaettuihin onnistumisen elämyksiin, mikä mahdollisti kommunikoinnin ja yh-
teisen ymmärryksen syntymisen myös ilman yhteistä kieltä. Toiminnan synnyttämien positiivisten 
kokemusten perusteella liikunnalliset kielityöpajat voidaan nähdä yhtenä vastaanottokeskuksen 
arkeen sopivana osallistavana menetelmän, joiden tukeminen on turvapaikanhakijoiden osalli-
suuden tukemisessa tärkeää. Opinnäytetyön tarkoitus olikin tuottaa lisää tietoa turvapaikanhaki-
joiden osallisuudesta ja sen tukemisesta ammattilaisten käyttöön.  

Turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessin aikaisten rajoitettujen oikeuksien ja toimintamah-
dollisuuksien vuoksi heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omiin asioihinsa ovat heikot. Turvapai-
kanhakijoiden Suomessa oleskelun alkuvaiheen osallisuuden kokemukset voivat kuitenkin olla 
merkityksellisiä myös kotoutumisprosessin myöhemmissä vaiheessa. Turvapaikanhakijoiden pie-
net osallisuuden kokemukset ja positiiviset kohtaamiset kantasuomalaisten kanssa voivat roh-
kaista turvapaikanhakijoita osallistumaan myös laajemmin ja sitoutuneemmin. 
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