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Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tapaaminen
Lapsiasiavaltuutettu tapasi maahanmuuttajataustaisia tyttöjä talvella 2019 Turussa. Tapaaminen
järjestettiin 17.1.2019 yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Tapaamisen osallistui lapsiasiavaltuutetun
toimiston työntekijöiden ja Tyttöjen Talon ohjaajien lisäksi 16 iältään 10–16-vuotiasta tyttöä. Useimmat
tytöistä olivat syntyneet Suomessa.
Tapaamisessa keskusteltiin ilon ja huolen aiheista. Iloa tuottavina asioina tytöt mainitsivat erityisesti
koulun, kodin ja kaverit. Huolen aiheina mainittiin ensinnäkin kiusaaminen. Moni tytöistä tunnisti
kiusaamistilanteita, mutta kertoi, että kiusaamiseen puututaan koulussa vain hetkellisesti itse asiaa
selvittämättä. Toisena surua tuottavana asiana mainittiin yksinäisyys, johon voi olla monia syitä. Nuoret
arvelivat, että kaikki eivät löydä kavereita varsinkin, jos he tulevat kouluun uusina oppilaina tai ovat
ujoja tai epäsosiaalisia. Myös syrjityksi tuleminen ulkonäön perusteella mainittiin yhtenä syynä
yksinäisyydelle. Tytöt kertoivat joskus kuulevansa rasistisia kommentteja kadulla.
Tytöt kertoivat kaipaavansa joskus enemmän tukea vanhemmiltaan. Vanhempien toivottiin tukevan
nuoria enemmän esimerkiksi ammatinvalinnassa. Vanhempien käsitykset hyvästä ammatista ovat usein
yksipuolisia. Vanhemmat saattavat toivoa nuoresta esimerkiksi lääkäriä, vaikka nuoren omat toiveet
ovat erilaisia. Nuorille pitäisikin antaa vapaus tehdä itse omat valintansa. Lisäksi vanhempia pitäisi
tiedottaa erilaisten ammattien kirjosta. Jotkut nuoret kertoivat, että he voivat kertoa kaikista asioista
vanhemmilleen, mutta arvelivat, että kaikki eivät ehkä uskalla niin tehdä. Vanhemmat pelkäävät tyttöjen
turvallisuuden puolesta ja siksi esimerkiksi lupaa mennä kavereiden luokse ei usein saa.
Tytöt kertoivat, että tekemisen puute tekee heidät joskus tylsistyneiksi. He toivoivatkin enemmän
toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Suomi on pimeä ja kylmä maa ja talvisin tytöillä on tapana
vetäytyä sisälle. Pojille sää ei välttämättä ole yhtä suuri ongelma: he voivat harrastaa ulkonakin. Kun
kelin takia jäädään kotiin, ei kavereita näe niin paljon kuin haluaisi. Siksi järjestettyä toimintaa pitäisi olla
enemmän.
Tulevaisuuden haaveena monet tytöt mainitsivat menestymisen. He kertoivat, että hyvien arvosanojen
saaminen koulussa on heille tärkeää. Tytöt toivoivat olevansa tulevaisuudessa onnellisia ja kykenevänsä
elättämään itsensä. Lisäksi perhe ja kaverisuhteet tulivat esille monen kohdalla tulevaisuuden haaveina.
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