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Aluksi

Suomi-Syyria Ystävyysseura perustettiin vuonna 2010 ja kym-
menen vuoden ajan seura on toiminut Suomen arabiankielisen 
yhteisön parissa. Toiminta on laajentunut kymmenen vuoden 
aikana huomattavasti. Alkuvaiheessa seura järjesti tapahtumia ja 
kursseja ylläpitääkseen suhteita ensimmäisen ja toisen maahan-

muuttajasukupolven välillä. Tarkoituksena oli näin voimistaa kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiä maahanmuuttajataustaisten välillä. Seura järjesti 
erilaisia kursseja, kulttuurinvaihto- ja perhetapahtumia sekä johti pääkau-
punkiseudun arabiankelistä vähemmistöä palvelevaa ja heidän asioitaan 
ajavaa toimintakeskusta. Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n logossa on 
sidottuna yhteen kaksi merkkiä, arabiankielinen ja-sana eli و-kirjain sekä 
&-merkki. Tämä side kuvaa seuran periaatetta toimia yhdessä luoden 
siteitä kahden kulttuurin välille. 

Tämä julkaisu esittelee Suomi-Syyria Ystävyysseuran toimintaa kymme-
nen vuoden ajalta. Suomi-Syyria Ystävyysseura syntyi pitkään Suomessa 
asuneitten syyrialaisten halusta luoda siteitä kahden kotikulttuurinsa 
välille – Suomen ja Syyrian. Seuran toiminnan varsinainen avajaistilaisuus 
järjestettiin 19.2.2010, tätä edelsi pitkäaikainen kartoitus seuran tarpeelli-
suudesta Suomessa asuvien syyrialaisten keskuudessa. Avajaisten aikaan 
ilmapiiri toiminnalle oli suotuisa ja avajaisiin osallistui ystäväjärjestöjä, 
mm. Suomen Lähi-Idän Instituutin edustajia, suomalais-arabialainen 
yhdistys ry, Arabikansojen ystävyysseura, sekä diplomaatti Tukholman 
Syyrian lähetystöstä. 

Aluksi toiminta keskittyi tutustuttamaan suomalaisia syyrialaiseen 
kulttuuriin ja hälventämään näin ennakkoluuloja. Sodan sytyttyä seuran 
toiminta oli tärkeämpää kuin koskaan. Samalla toiminnan painopiste alkoi 
kasvavan tarpeen vuoksi siirtyä yhä enemmän syyrialaisten ja muiden 
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arabiankielisten tukemiseen heidän aloittaessaan elämän Suomessa. Nyt 
oli tilaisuus tutustuttaa arabiankielisiä suomalaiseen arkeen, kulttuuriin, 
viranomaisiin ja elämään. Myöskään juuria ei ole unohdettu, vaan seura 
tarjoaa kulttuurienvälistä tukea ymmärryksen lisäämiseen, arabiankielisil-
le Suomesta ja kanta suomalaisille arabialaisesta kulttuurista. 

Teoksen alussa esitellään järjestön historia pääpiirteittäin alkaen seuran 
perustamiseen johtaneista tekijöistä. Sen jälkeen on tietoa arabiankielises-
tä yhteisöstä Suomessa ja arabiankielisten kanssa tehtävästä kotoutumis-
työstä. Sitten esitellään seuran hankkeet ja merkittävimmät tapahtumat 
sekä ryhmätoiminta vuosien varrelta. Lopuksi sivutaan kiinnostavia pro-
jekteja, joissa Suomi-Syyria Ystävyysseura on ollut mukana ja lisäksi vielä 
muutakin seuran järjestämää toimintaa. Julkaisun lopussa on myös tietoa 
arabiankielisestä kulttuurista ja väestöstä Suomessa.

Tämän teoksen avulla halutaan osoittaa, millaisia vahvuuksia maahan-
muuttajajärjestöillä on heidän oman kieliryhmänsä edustajien kotoutta-
vassa toiminnassa. Teoksen toivotaan antavan esimerkin siitä, miten muut 
tahot voivat hyödyntää pienten maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa 
esittelemällä hedelmällisiä yhteistyön muotoja. Kirjassa avataan myös 
seuran toimintakenttää, joka soljuu sujuvasti suomalaisten ja arabialaisten 
käytänteiden välissä.
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Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tavoitteena on arabiankie-
lisen väes tön Suomeen kototutumisen edistäminen ja helpottami-
nen. Tavoitteena on lisäksi lähentää Suomen ja Syyrian kansoja ja 
edistää niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Syyrian kriisin aikana 
yhdeksi toimintamuodoksi on tullut myös osallistuminen maan 

olojen tuntijana Syyrian tilannetta koskevaan keskusteluun suomalai-
sessa mediassa sekä kriisistä kärsineiden auttaminen sekä Suomessa että 
Syyriassa.

Yhdistys järjestää erilaisia syyrialaiseen kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä 
tapahtumia, kuten näyttelyitä, konsertteja, verkostoitumistapahtumia, juh-
lia ja retkiä. Yhdistys osallistuu myös itse tapahtumiin aktiivisena kannan-
ottajana ja syyrialaisen kulttuurin ja Syyrian nykytilanteen asiantuntijana. 
Syyrian kriisin aikana toimintamuodoiksi ovat vakiintuneet erilaisten 
hyväntekeväisyystapahtumien järjestäminen ja koordinointi.

Syyrialaisen kulttuurin tuntemuksen sekä jakamisen rinnalle yhdeksi 
Suomi-Syyria Ystävyysseuran tärkeimmistä rooleista on tullut uusien 
syyrialaisten maahantulijoiden tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin 
ja elämään. Vähitellen toiminta on laajentunut niin, että Suomi-Syyria 
Ystävyys seura auttaa myös muista maista tulleita arabiankielisiä.

Toiminnan keskeinen päämäärä on madaltaa kulttuurien välisiä raja- 
aitoja ja tarjota arabiankielisille ja arabialaisesta kulttuurista kiinnostu-
neille mahdollisuus tutustua ja osallistua toistensa kulttuuritapahtumiin. 
Syyrian kriisin aikana toiminnassa on korostunut myös sosiaalinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu; yhdistys on siten keskittänyt voimavarojaan 
enenevässä määrin vaikeassa asemassa olevien tukemiseen, lähestynyt 
arabimaista Suomeen tulleita pakolaisia ja ollut omalta osaltaan heidän 
tavoitettavissaan.
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Suomi-Syyria Ystävyysseuran visiona on toisen sukupolven maahan-
muuttajien Suomeen kotoutumisen helpottaminen ja identiteettikriisien 
ennaltaehkäisy. Näin toimien luodaan mahdollisuus saavuttaa kaksikult-
tuurinen kansalaisuus, jonka puitteissa suomalaistunut maahanmuuttaja 
voi säilyttää myös alkuperäisen kulttuuri-identiteettinsä ja kielensä.

2010  
Seura Syntyi haluSta liSätä ymmärryStä 
SyyrialaiSeSta kulttuuriSta
Suomi-Syyria Ystävyysseura (SSYS) perustettiin 9.4.2010. Seuran pe-
rustivat maassa pitkään asuneet syyrialaiset. Yhdistyksen tavoitteena 
oli edistää suomalaisten ja syyrialaisten ja jossain määrin myös muiden 
arabiankielisten tuntemusta toisistaan sekä mahdollistaa toinen toistensa 
kulttuureista nauttimista. Seuran perustajat olivat muuttaneet Syyriasta 
Suomeen ja he halusivat toimia sillanrakentajina eri kulttuureiden välillä.

Seuran perustaminen koettiin tarpeelliseksi monestakin syystä. Seuran 
perustajat olivat havainneet monien syyrialaisten ja muidenkin arabian-
kielisten olevan vuosikymmenien jälkeenkin eristäytyneinä Suomessa. He 
samaistuivat enemmän taustamaahansa kuin suomalaisuuteen luoden 
läheisiä siteitä lähinnä vain muiden arabiankielisten kanssa. Monien 
tietämys Suomesta ja Suomen tapahtumista ja politiikasta oli vähäistä. 
Haluttiin järjestää suomalais-arabialaista kulttuuriohjelmaa, joka toisi 
väestöryhmät yhteen ja lisäisi vuorovaikutusta eri ryhmien välillä. Hyvin 
pitkäänkin Suomessa asuneet eivät välttämättä olleet perehtyneet Suomen 
kulttuuriin. Toiminnalla haluttiin herättää kiinnostusta ja samalla myös 
saada suomalaiset kiinnostumaan arabiankielisestä yhteisöstä.

Perustajat halusivat löytää keinoja katkaistakseen eristäytymisen kult-
tuurin ja palvellakseen maahanmuuttajia heidän haasteissaan sopeutua, 
solmia ihmissuhteita kantaväestön kanssa ja tutustua suomalaiseen kult-
tuuriin. Toiminta oli sekä ravintoa arabialaisuuden ilmaisulle että suoma-
laisen kulttuurin ja arvomaailman sisäistämiselle. Haluttiin, että on taho, 
johon ihmiset ohjautuvat, ja jossa keskustellaan, järjestetään tapahtumia ja 
dialogia eri väestöryhmien välillä hyvässä ilmapiirissä. Kulttuuritoiminta 
esitteli sekä suomalaista että arabialaista kulttuuria, jotta osallistujat pää-
sevät tutustumaan molempiin ja pitävät molempia arvossa. 

 Perustajia motivoi yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen, erityi-
sesti omien lastensa tähden. Suomessa syntyneet toisen polven maahan-
muuttajat kokivat syrjintää oman etnisen taustan vuoksi. Arabiankielisessä 
yhteisössä oli paljon Suomessa syntyneitä lapsia, joilla oli samankaltaisia 
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kokemuksia. Nimittely ja syrjiminen koulussa aiheuttivat lapsille ahdis-
tusta ja epävarmuutta. Kantaväestön silmissä arabialaisuus näkyi ulospäin 
enemmän kuin suomalaisuus. Nuoret kokevat hämmennystä, jos heidät 
nähdään synnyinmaassaan vieraina, mutta toinen kotikulttuurikaan ei 
tunnu täysin omalta. Vanhempien sopeutuminen Suomeen heijastuu 
heidän lastensa sopeutumiseen ja identiteetin muodostumiseen. Myös 
arabialaisessa yhteisössä sopeutumisessa oli haasteita, jotka heijastuivat 
lapsiin. Oma arabialaisuus voi aiheuttaa sekaannusta nuoressa arabialueit-
ten mellakoiden vuoksi. Arabiamaat ovat jakautuneet, Suomesta käsin 
nuoren voi olla vaikea ymmärtää tilannetta ja se voi aiheuttaa hämmen-
nystä. Lapsen ja nuoren voi olla vaikea ymmärtää mellakoiden syitä sekä 
jyrkkiä kantoja, joita eri osapuolilla on toisistaan. Kun arabiamaissa tapah-
tuu ikäviä asioita, vanhempien pitää päättää, miten he kertovat tilanteesta 
lapsilleen. Arabimaiden konfliktit heijastuvat myös Suomeen arabiankieli-
sen yhteisön sisälle. 

Nuorille haluttiin tarjota mahdollisuus kokea arabialaisuus yhdistävänä 
positiivisena tekijänä kulttuurin kautta. Koettiin tärkeäksi järjestää hyväs-
sä ilmapiirissä tapahtumia ja keskustelua yhteistyössä kantaväestön kanssa, 
tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Haluttiin löytää toimivia tapo-
ja, jottei tulevien sukupolvien tarvitsisi kokea syrjintää omassa kotimaas-
saan, ennaltaehkäistä identiteettikriisiä. Visiona oli luoda mahdollisuuksia 
hyödyntää kahden kulttuurin kansalaisuutta, jossa maahanmuuttaja olisi 
säilyttänyt myös toisen kulttuuri-identiteettinsä ja kielensä.

Syrianska Riksforbundet 
i Sverigen edustaja 
Teodora Abda 
vieraili SSYS ry:n 
kokouksessa kertomassa 
pitkä aikaisesta 
järjestö kokemuksestaan.
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Näistä syistä toiminnan aloittaminen koettiin erittäin tärkeäksi ja seura 
perustettiin. Toiminnan oli tärkeä näyttää lapsille hyvää esimerkkiä kult-
tuurien välisestä yhteistyöstä sekä tukea muita arabiankielisiä vanhempia 
kotoutumisen ja kahden kulttuurin identiteettiin liittyvien kysymysten 
äärellä. Lapset ja nuoret tarvitsevat työkaluja oman identiteetin löytämi-
seksi. Suomi-Syyria Ystävyysseura alkoi järjestää erilaisia keskustelu- ja 
kulttuuritilaisuuksia, joissa annetaan vertaistukea ja vaihdetaan ajatuksia. 

Seuran perustamisen aikoihin Suomessa asui reilut 10 000 arabiankie-
listä (Helsingissä 2 753). Syyrialaisten maahanmuuton syitä seuran perus-
tamisen aikoihin olivat perhesyyt, mutta Suomeen oli tultu myös työn ja 
opiskelun sekä pakolaisuuden vuoksi. Suuri osa asiakkaista oli asunut jo 
vuosia, ja jopa vuosikymmeniä Suomessa ja arabiankielisessä yhteisössä 
oli paljon Suomessa syntyneitä lapsia. Seuran hallitus sekä toiminnan 
järjestäjät olivat sekä syyrialaisia ja muita arabiankielisiä että kantaväestöä, 
jotka halusivat toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toiminnan alussa mukana olivat erityisesti syyrialaiset, sillä toiminta 
syntyi syyrialaisen kulttuurin ympärille, mutta vuosien aikana toiminta 
on laajentunut palvelemaan kaikkia arabiaa puhuvia. Tuohon aikaan toimi 
joitain tahoja, jotka järjestivät arabialaista kulttuuritoimintaa. Sellainen 
taho kuitenkin puuttui, joka vahvistaisi arabiankielisten kapasiteettia fasi-
litoimalla yhteisön kanssa yhdessä toimintaa poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumattomana tahona toimien yhdessä kantaväestön kanssa. Seuran 
tärkeä periaate oli, että se oli täysin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutu-
maton taho, johon kaikki olivat tervetulleita.

Seuran käynnistämisvaiheessa merkittävimmän työn tekivät pitkään 
Suomessa asuneet syyrialaistaustaiset henkilöt. He kiersivät tapaamassa 
eri henkilöitä ja organisaatioita, kartoittivat näkemyksiä ja tarpeita ja ta-
paamisten pohjalta tulivat siihen tulokseen, että on tarpeen perustaa oma, 
arabiankielisten asemaa ja oikeuksia ajava organisaatio. 

Selvitystyö ei ollut aivan yksinkertaista. Eri tahot esittivät paljon kysy-
myksiä, onko tällainen yhdistys tarpeen, kenen etuja yhdistys ajaa, onko 
sillä poliittisia sitoumuksia ja mihin suuntaan. Tarvittiin paljon diploma-
tiaa ja useita keskusteluja, jotta päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että 
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, arabian kulttuurin edistäjä ja 
arabiankielisten henkilöiden kotoutumisen tukija on tarpeen ja järkevää 
perustaa. 

Ensimmäisen vuoden aikana toteutettiin monia tapahtumia sekä käyn-
nistettiin arabiankielen opetusryhmä lapsille Kulttuurikeskus Caisassa. 
Vuoteen 2010 kuului myös toiminnan käynnistämiseen liittyviä käytännön 
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asioita, kuten hallituksen valinta ja kotisivujen rakentaminen ja avaaminen 
marraskuussa 2010.

2011–2013  
SyyriaSSa puhkeaa Sota
Vuosi seuran perustamisen jälkeen Syyriassa alkoi sota. Sota on muutta-
nut seuran roolia merkittävästi. Syyrian sodan vaikutuksesta toimintaa 
suunnattiin kulttuuritoiminnan lisäksi myös hyväntekeväisyystoimintaan. 
Vuonna 2012 ja 2013 seura järjesti kulttuuritapahtumien lisäksi myös hyviä 
väestösuhteita edistävää toimintaa ja humanitaarista apua.

Vuosina 2011-2013 jatkettiin työtä, jotta suomalaiset ja syyrialaiset voi-
sivat saada kontakteja ja myönteisiä käsityksiä toisistaan. Yhdessä toteu-
tetuista tapahtumista koetaan yhteisiä onnistumisen hetkiä ja vapauttavaa 
yhdessäoloa. Vuodesta 2011 eteenpäin on järjestetty monia tapahtumia, ja 
lasten arabianopetusta on jatkettu. Syksyllä 2011 käynnistettiin myös pie-
nimuotoisia suomen kielen opetusryhmiä arabiankielisille (lähinnä koti-
äideille) henkilöille. Suomi-Syyria Ystävyysseura halusi vahvistaa toimin-
taansa, lisätä seuran tunnettavuutta sekä toimia ammattimaisesti. Vuoden 
2011 tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistui sekä arabiankie-
lisiä maahanmuuttajia että syntyperältään suomalaisia henkilöitä. 

2014  
Syyrian konfliktin tulkkina
Vuonna 2014 Suomi-Syyria Ystävyysseura osallistui enenevässä määrin 
erilaisiin tapahtumiin, neuvotteluihin ja tilaisuuksiin sekä järjesti omia 
tapahtumia. Syyrian heikentyneen tilanteen vuoksi yhdistys tai sen edus-
tajat saivat useita tiedusteluja tulla kertomaan mediassa Syyrian tilantees-
ta. Syyriasta ja muista arabimaista saapui Suomeen jatkuvasti enemmän 
turvapaikanhakijoita. Yhdistyksen edustajia kutsuttiin kansalliseen tele-
visioon ja yhdistyksen edustaja kiersi aktiivisesti erilaisissa verkostoitu-
mistapahtumissa. Yhdistys otti osaa myös useisiin maahanmuuttoviraston 
suunnittelupalavereihin asiantuntijana ja lähestyi muutenkin julkisen 
sektorin toimijoita ideoillaan. 

Syyrian pahentunut tilanne ohjasi toimintaa ja resursseja entistä 
enemmän hyväntekeväisyystoimintaan. Seuran rooli oli koordinoida ja 
neuvoa humanitaarisen avun yhteistyökumppaneita. Seura on osallistunut 
mm. konttilähetyksiin, jotka ovat päätyneet suoraan Syyriaan onnistu-
neesti. Seuran perustoimintaa toteutettiin aikaisempia vuosia vähemmän, 
toiminnan suuntautuessa hyväntekeväisyystyöhön, mutta tapahtumia 
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ja tilaisuuksia järjestettiin resursseihin nähden kattavasti. Yhdistyksen 
perustehtävän mukaisena toimintana syntyi useita tapahtumia ja yhdis-
tys tuki myös kulttuuritoimintaa tuottaen Syyrian tilannetta kuvaavan 
dokumenttielokuvan. Toimintakaudella 2014 yhdistys järjesti myös ulko-
ministeriön rahoittamana läksykerhoa syyrialaislapsille Syyriassa. Tähän 
aikaan seura aloitti myös Suomeen tulleisiin pakolaisiin liittyvän hankkeen 
suunnittelun. Haluttiin löytää tehokkaita keinoja auttaa sodan uhreja sekä 
toteuttaa myös yhdistyksen perustehtävää.

2015  
turvapaikanhakijoita Saapuu ennätySmäärä
Vuonna 2015 Suomi-Syyria Ystävyysseura oli taas aiempaa kiireisempi ja 
toimijoilla oli entistä enemmän pakolaisiin ja heidän yksilöllisiin tilantei-
siinsa liittyviä töitä, kuten neuvonta- ja tukitoimintaa sekä humanitaari-
seen apuun liittyviä tehtäviä. Kulttuuritapahtumien järjestäminen väheni 
entisestään. Syyrialaisten auttamiseksi ulkomailla jatkettiin vuonna 2014 
aloitettua konttiprojektin koordinointia sekä ulkoministeriön rahoittamaa 
läksykerhoa, joka toteutettiin Syyriassa. Suomessa syyrialaisia autettiin 
monin eri tavoin, kieliopetuksen ja kerhotoiminnan lisäksi tarjottiin 
henkilökohtaista neuvonta- ja tukipalveluita uusille Syyriasta saapuneille 
pakolaisille. Lisäksi Irakista saapuneita autettiin enenevässä määrin, sillä 
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heitä pystyttiin palvelemaan arabiaksi. Vuonna 2015 Suomeen saapui 
ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Aiemmin 2000-luvulla oli saapunut 
noin 3 000–6 000 turvapaikanhakijaa vuosittain, kun vuonna 2015 turva-
paikkahakemusten määrä oli 32 761. Suuri osa turvapaikanhakijoista oli 
arabiankielisiä ja seura koki tehtäväkseen auttaa näitä ihmisiä. 

Syyrian tilanteen johdosta haettiin vuonna 2015 avustusta Raha-auto-
maattiyhdistykseltä Suomeen tulleisiin arabiankielisiin liittyvään hankkee-
seen, jotta yhdistys voisi kantaa sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta 
sodasta kärsineiden auttamiseksi myös Suomessa. Hakemukseen myön-
nettiin rahoitus.

2016  
Siltoja SyyrialaiSille -hanke alkaa
Vuonna 2016 Suomi-Syyria Ystävyysseuran tavoitteena oli auttaa arabian-
kielisiä Suomessa ja samalla toteuttaa seuran perustoimintaa, joka on 
aiempina vuosina ollut ensisijaisesti kahden eri kulttuurin yhteen tuomis-
ta muun muassa erilaisten kulttuuritapahtumien keinoin. 

Tehdyn työn määrä kokonaisuudessaan nousi jälleen vuonna 2016, sillä 
akuutin avun tarvitsijoita oli aiempaa enemmän ja pakolaisten auttami-
seen liittyvä hanke käynnistyi. Suomi-Syyria Ystävyysseura sai päätöksen 
Raha-automaattiyhdistyksen hankeavustuksesta Siltoja Syyrialaisille 

-hankkeelle. Rahoitus myönnettiin Syyrian sota-alueilta sekä muista ara-
biankielisistä maista Suomeen muuttaneiden pakolaistaustaisten ihmisten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen ohjaus-, neu-
vonta- ja vertaistukitoiminnan avulla. Seura sai ensimmäistä kertaa vuok-
rattua tilat toiminnalle sekä yhden palkatun työntekijän. 

Syyrialaisten auttamiseksi ulkomailla järjestettiin vuonna 2016 esimer-
kiksi humanitaarisen avun konttiprojekti sekä läksykerhoon liittyvä semi-
naari Rikhardinkadun kirjastossa Ulkoministeriön tukemana. Suomessa 
syyrialaisia autettiin monin eri tavoin Siltoja Syyrialaisille -hankkeen puit-
teissa - tästä lisää seuraavassa luvussa. 

2017  
työlliSyyS ja kanSalaiStoiminta
Vuonna 2017 Suomi-Syyria Ystävyysseura oli monessa mukana hankkeen 
ansiosta tapahtuneen toiminnan laaja-alaisen järjestymisen ja tehostu-
misen takia. Vuoden 2017 pääteemoina olivat kohderyhmän työllisyyden 
edistäminen sekä osallisuuden lisääminen. 
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Työllistyminen oli monien arabiankielisten toiveena, mutta se osoit-
tautui haasteelliseksi toteutua. Työllistyminen edistää tehokkaalla tavalla 
yhteiskuntaan kotoutumista, lisää hyvinvointia ja itsetuntoa. Suuri osa 
neuvontapalveluun saapuneista asiakkaista tuli kysymään apua työnsaan-
nissa. Asiakkaita autettiin henkilökohtaisesti työhakemusten tekemisessä, 
ohjattiin työllisyyttä edistävien tahojen pariin sekä järjestettiin infotilai-
suuksia aiheesta. 

2018  
arabian kieli Suomen kolmannekSi puhutuin  
vieraS kieli
Vuonna 2018 arabian kielestä tulee Suomen kolmanneksi puhutuin vieras 
kieli. Erityisesti pääkaupunkiseudun arabiankielisten määrä lisääntyy, sillä 
monet muuttavat pääkaupunkiseudulle muista kunnista ja maakunnista. 
Toisaalta turvapaikanhakijoiden määrä normalisoituu ja suuri osa joutuu 
lähtemään pois Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen takia. Suomes-
sa arabiankielisiä autettiin monin eri tavoin, muun muassa järjestämällä 
kerhotoimintaa, vertaistukea sekä hyvinvointitapahtumia. 
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2019  
Siltojen rakentaminen jatkuu
Vuonna 2019 Suomi-Syyria Ystävyysseuralle myönnetään hankerahoitus 
uuteen hankkeeseen, Siltoja Vanhemmille -hanke alkoi maaliskuussa. 
Tämän lisäksi Siltoja Syyrialaisille -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus 
vuodeksi. Siltoja vanhemmille on tarkoitettu tukemaan arabiankielisten 
peruskouluikäisten vanhempia.

Siltoja Vanhemmille -hankkeen alkaessa tilat Hermannin rantatiellä 
kävivät liian pieniksi ja nähtiin aiheelliseksi muuttaa isompiin tiloihin. 
Maaliskuussa 2019 Suomi-Syyria Ystävyysseura muutti uusiin tiloihin 
Espooseen Kutojantielle.

kielenopetuS Suomi-Syyria yStävyySSeuraSSa
Arabian opetus seuran toimesta alkoi vuonna 2010. Kulttuurikeskus 
Caisassa opetettiin arabiaa lapsille aina vuoteen 2014 asti. Myös Kauniais-
ten kirjastossa annettiin opetusta. Vuosina 2010-2011 Haseeb Shehadeh 
opetti arabian puhekieltä aikuisille. Osallistujina on ollut työn, avioliiton, 
matkailun tai uskonnollisen vakaumuksen innoittamia ihmisiä. Vuodesta 
2015 alkaen ovat Pekka ja Marjatta Lehtinen opettaneet puolestaan suo-
mea arabeille. Tämä on ollut arabiankielisille maahanmuuttajille tärkeä 
johdatus suomen kieleen.
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Tässä luvussa tarkastellaan arabiankielistä yhteisöä Suomessa, 
ja etenkin pääkaupunkiseudulla. Suomi-Syyria Ystävyysseu-
ran ensisijainen kohderyhmä ovat arabiankieliset, jotka ovat 
vuodesta 2018 lähtien Suomen kolmanneksi suurin kieliryhmä. 
Kohderyhmää yhdistääkin kieli, mutta muuten kohderyhmä 

on varsin heterogeeninen. Seura on toiminut erityisesti Uudellamaalla 
asuvien arabiankielisten kanssa nyt jo kymmenen vuoden ajan. Arabian-
kielinen yhteisö on niin monitaustaista, että on vaikea luoda yleiskuvaa 
tästä ryhmästä. Tässä luvussa tätä ryhmää tarkastellaan kielen, taustamai-
den sekä maahanmuuton perusteella tilastoiden valossa sekä arabialaisen 
kulttuurin ilmenemisellä Suomessa.

arabialaiSen kulttuurin tulkkina SuomeSSa
Arabialainen kulttuuri jää usein varjoon tässä yhteiskunnassa ja Suo-
mi-Syyria Ystävyysseura pyrkii huonojen uutisten lisäksi myös näyttämään, 
kuinka rikas arabialainen kulttuuri on. Suomi-Syyria Ystävyysseura on 
toiminut alkuvuosista alkaen syyrialaisen ja arabialaisen kulttuurin esittä-
jänä ja edistäjänä. Yhdistyksen toiminnan tavoite on edistää suomalaisten 
ja syyrialaisten sekä muista arabimaista tulevien kanssakäymistä sekä 
mahdollistaa toinen toistensa kulttuureista nauttimista. Seura haluaa 
jakaa faktoihin perustuvaa tietoa arabiamaista siitä kiinnostuneille. Seuraa 
pyydetäänkin usein esittelemään erityisesti Syyriaa ja valaisemaan sotaan 
johtaneita tapahtumia. 

Seura osallistuu myös arabimaitten tapahtumiin, kuten siviiliuhrien 
muistamiseen. Tärkeänä tavoitteena on mahdollistaa seuran tapahtumiin 
osallistuville ja niissä esiintyville myönteisten kokemusten saaminen 
toisistaan ja yhteisesti toteutetusta toiminnasta. Nimestään huolimatta 
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Suomi-Syyria Ystävyysseura ottaa huomioon arabiankielisen kohderyh-
män heterogeenisyyden, eikä rajaa arabialaisuutta tiettyyn ryhmään. Toi-
mintaan ovat tervetulleita kaikki.

arabiankieliSet SuomeSSa
Arabiankielisten määrä on kasvanut Suomessa tällä vuosikymmenellä 
kaikkein nopeimmin, heitä oli vuoden 2018 lopussa 29 462 henkilöä. Vuo-
sien 2015–2018 aikana lisäystä on ollut peräti 43 %. Arabiasta on tullut 
kolmanneksi puhutuin vieras kieli Suomessa. Muiden maahanmuuttajien 
tavoin valtaosa arabiankielisistä asuu Etelä-Suomessa. Suomen arabiankie-
lisistä iso osa asuu pääkaupunkiseudulla, vuonna 2018 liki 11 000 henkilöä. 
Koko maan arabiankielisistä 65 % on miehiä ja 35 % naisia.1 

 Vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen (E2: Ollako vai eikö olla, 2019) 
mukaan 72 % Suomeen muuttaneista arabiankielisistä on Suomessa pako-
laisuuden takia, 18 % on perhesyistä ja pari prosenttia opintojen (2 %) ja 
töiden (4 %) takia. Arabiankielisistä 56 % on asunut Suomessa 1–4 vuotta, 
29 % 5–10 vuotta ja 15 % enemmän kuin 11 vuotta. Arabiankieliset ovat 
asuneet Suomessa lyhyen aikaa verrattuna muihin isoimpiin kieliryhmiin. 
Arabiankielisten koulutustaso on hyvin vaihteleva, on paljon korkeasti 
koulutettuja, mutta kouluttamattomuus ja lukutaidottomuus on myös 
runsasta. 33 % arabiankielisistä on käynyt koulua 16 vuotta tai enemmän, 
16 % 0–6 vuotta. Vuoden 2018 tietojen mukaan arabiankielisistä 20 % on 
työttömiä, 44 % opiskelee ja 18 % on työssä. 61 % on työelämän ulkopuolel-
la yhteensä ja 14 % on hoitamassa kotia tai lasta. Opiskelijoiden joukossa 
on niitä, joilla on vielä kotoutumiskoulutus kesken.

Arabiankielisten runsaasta määrästä huolimatta arabialainen kulttuuri 
on silti vieras suomalaiselle kantaväestölle ja usein se perustuu median 
antamaan vääristyneeseen kuvaan. E2-tutkimuksen mukaan arabiankieli-
set kokevat, että suomalaisilla on heidän lähtömaastaan liian yksipuolinen 
kuva, ja että mediassa annettu kuva on liian kielteinen. 

Arabiankielisiä muuttaa monesta eri maasta, sillä arabia on viralli-
nen kieli yhteensä 25 eri maassa. Äidinkielenä se on yleinen Lähi-idässä, 
Pohjois- Afrikassa sekä Arabian niemimaalla. Arabiaa äidinkielenään pu-
huvien lisäksi sitä osaa puhua yli miljardi ihmistä, sillä useissa islamilaisis-
sa maissa sitä on pakko opiskella. Arabia onkin yksi maailman puhutuim-
mista kielistä ja yksi YK:n virallisista kielistä.

1 Tilastokeskus, kotitietokanta
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Arabiankieliset ovat siis varsin heterogeeninen ryhmä. Lähtömaiden 
lisäksi arabiankieliset edustavat hyvin vaihtelevia kulttuureita ja uskon-
tokuntia. Suomessa asuvat arabiankieliset kuuluvat eri uskontokuntiin 
ja ovat kotoisin eri alueilta. Uskonnollisuuskin on hyvin vaihtelevaa ara-
biankielisten keskuudessa. E2-tutkimuksen mukaan 8 % eivät ole lainkaan 
uskonnollisia, 19 % eivät kovinkaan uskonnollisia, 47 % jonkin verran 
uskonnollisia, 13 % hyvin uskonnollisia ja 14 % eivät halua/osaa sanoa. 
Suomi-Syyria Ystävyysseuran asiakkaista suurin osa on syyrialaisia ja iraki-
laisia, mutta lisäksi asiakkaita on monista muista eri arabimaista. 

Arabian kieli jakautuu erilaisiin murteisiin ja alakieliin. Niihin kuulu-
vat klassinen arabia, moderni kirjakieli sekä monet erilaiset puhekielet. 
Klassinen arabia on syntynyt Arabian niemimaalla ja vanhimmat tekstit, 
joissa on käytetty arabialaisia kirjaimia ovat 300-luvun alusta. Klassinen 
arabia on muslimien liturginen kieli. Moderni standardiarabia, toisin 
sanoen arabian kirjakieli, perustuu klassiseen arabiaan ja se on arabian 
kirjakielinen muoto, joka yhdistää arabiankielisiä. Tämän lisäksi arabiaa 
puhutaan monella eri alueella eri tavoin ja puhekieliä on useita. Puhekie-
len muodot voidaan jakaa läntisiin ja itäisiin muotoihin sekä kaupunki- ja 
beduiinimurteisiin. Nämä kielimuodot voivat olla hyvin erilaisia ja toista 
kielimuotoa puhuvaa voi olla vaikea ymmärtää. Jo pitkään arabiankieliset 
ovat voineet opiskella arabiaa suomalaisissa kouluissa omana kotikielenä. 
Lisäksi syksystä 2019 lähtien arabian voi valita peruskoulussa valinnaiseksi 
B2-kieleksi.

Seuran SuomalaiSarabialainen toimintamalli: 
luottamukSen rakentaminen on tärkeää
Suomi-Syyria Ystävyysseura on verkostoitunut laajasti kohderyhmän 
keskuudessa saaden osakseen kohderyhmän luottamuksen, joka näkyy 
runsaassa kävijämäärässä eri ryhmien keskuudesta. Luottamuksen raken-
taminen ja runsas kävijämäärä on pitkäjänteisen kulttuurisensitiivisen 
työn tulosta. Seura pystyy toimimaan joustavasti ja reagoimaan nopeasti, 
eikä sen toiminta ole sidottu virka-aikaan. Seura toimii ”arabialaisittain” 
kohderyhmän keskuudessa. Kohderyhmä kohdataan mahdollisimman 
usein kasvokkain. 

Suomi-Syyria Ystävyysseuran asiakkaat, jotka kääntyvät eri syistä järjes-
tön puoleen, tarvitsevat oman yhteisön tukea uudessa ympäristössä. Seura 
tuntee arabialaiset sekä suomalaiset toimintatavat ja yhdistelee näitä par-
haaksi näkemällään tavalla. Asiakkaiden houkuttelemiseksi tiettyyn heitä 
hyödyttävään tapahtumaan seura tekee esimerkiksi puhelukierroksen 
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asiakkailleen. Tätä kautta tieto tapahtumasta leviää puskaradion avulla. 
Henkilö, joka on hiljattain saapunut arabimaasta Suomeen, ei saavu ta-
pahtumaan löydettyään sen seuran nettisivuilta tai ilmoitustauluilta. Myös 
Facebookin ja WhatsApp-ryhmien kautta moni saa tiedon tapahtumista. 
Tapahtumapaikalle saapuminenkin voi olla vaikeaa, joten seuran edustajat 
neuvovat tässä asiakasta. Seuran edustajat käyvät tervehtimässä perheen 
yhdistämisen kautta tullutta uutta perheenjäsentä, onnittelevat perhettä 
naimisiinmenon tai lapsen syntymän johdosta sekä käyvät vierailulla ko-
tona, jos se on nähty tarpeelliseksi. Seura pystyy toimimaan joustavasti 
ja reagoimaan nopeasti arabiyhteisöä koskettaviin asioihin. SSYS pyrkii 
ohjaamaan toiminnallaan, että tämä luottamus jatkuisi myös suomalaisia 
viranomaisia kohtaan.

Erilaisissa toiminnoissa ja tapahtumissa on riskinä, että osallistujien 
välillä ilmenee konflikteja, joiden juuret ovat Syyrian sodassa tai muussa 
kotimaan tilanteessa. On mahdollista, että samaan kerhotilaisuuteen 
osallistuu esimerkiksi Syyrian hallituksen tukijoita ja vastustajia. Tällaiset 
tilanteet vaativat vahvaa kulttuurista ymmärrystä ja toisaalta myös sovit-
telutaitoja. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että kerhotoiminnan vetäjällä 
on tarpeeksi tietotaitoa toimia sovittelevana osapuolena mahdollisten 
riitatilanteiden ilmetessä. Hanketyöntekijän on myös oltava ehdottoman 
puolueeton ja hänen tulee ymmärtää myös muiden arabimaiden tilannetta, 
jotta samanlaisiin riskeihin osataan varautua.

Seuran tunnettavuus on kiirinyt arabialaisten keskuudessa. Tämä ilme-
nee siten, että kun arabiankielisiä halutaan houkutella paikalle, heitä tulee 
usein runsain määrin. Seura pystyy tavoittamaan vaikeasti saavutettavia 
henkilöitä, joiden on vaikea hakeutua julkisten palveluitten pariin, esimer-
kiksi kielitaidon tai muun osaamisen (kulkutapa, tiedon saavuttaminen 
tapahtumasta) puutteen vuoksi. Seura pystyy toimimaan samalla suoma-
laisessa palvelukentässä sujuvasti, koska se tavoittaa henkilökohtaisella 
tasolla niitä, jotka eniten hyötyvät toiminnasta. Joskus osallistuja haetaan 
jopa kotoa osallistumaan johonkin tapahtumaan. Luottamusta luo myös 
yhteinen kokemuspohja. 

arabiankieliSten tukemiSta myöS 
pääkaupunkiSeudun ulkopuolella
Tapahtumia järjestetään myös valtakunnallisesti. Kunnat, jotka ovat hiljat-
tain vastaanottaneet kiintiöpakolaisia ja kunnat, jotka tarvitsevat sovitteli-
jaa arabiakielisten asumisen tukemisessa  toivovat Suomi-Syyria Ystävyys-
seuran järjestävän toimintaa. Joissain kunnissa arabiankielinen yhteisö 
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itse on toivonut SSYS järjestävän toimintaa. Tapahtumat, tilaisuudet ja 
ryhmä toiminta ovat yksittäisiä tai useamman kerran kokonaisuuksia. Nii-
den järjestämisessä tehdään aina yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, 
joiden tiloissa tapahtumat myös järjestetään. Tapahtumien järjestämisessä 
hyödynnetään myös vapaaehtoisia, usein arabiankielisiä aktiiveja, joita on 
ilmoittautunut mukaan monelta paikkakunnalta.

Syyrialaisia kiintiöpakolaisia vastaanottavissa kunnissa järjestö kertoo 
Syyriasta ja syyrialaisesta kulttuurista suomalaisille viranomaisille, vä-
littää tietoa Suomessa asuvien arabiankielisten pakolaisten tilanteesta ja 
tarpeista sekä edistää yhteisymmärrystä uusien tulijoiden ja viranomais-
tahojen välillä. Esimerkiksi Lohjalla on tehty paljon yhteistyötä kaupungin 
maahanmuuttajapalveluiden kanssa uusien tulijoiden vastaanottamiseksi 
ja viihtymisen vahvistamiseksi. Lohjalla järjestettiin säännöllinen SUOMI- 
KERHOA sekä muita yksittäisiä tapahtumia. Muita tilaisuuksia on järjes-
tetty pyynnöstä myös muun muassa Kittilässä, Lahdessa, Varkaudessa ja 
Rautalammilla.

Suomi-Syyria Ystävyysseura on saavuttanut kohderyhmän keskuudessa 
tunnettavuuden ja tavoittaa kohderyhmän hyvin sekä saa paljon kohde-
ryhmälle tarkoitettuja kutsuja muilta tahoilta. Hankkeen työntekijöihin 
otetaan yhteyttä arabiankielisten kutsumiseksi erilaisiin tilaisuuksiin ja 
toimintaan. Suomi-Syyria Ystävyysseura tavoittaa kohderyhmän hyvin 
ja arabiankielisiä maahanmuuttajia on kutsuttu mukaan muun muassa 
Suomen kansallismuseon Studio Aleppo -näyttelyyn valokuvattaviksi 
perheiksi, Eat2Meet -tapahtumaan, jossa kantaväestö ja uudet tulijat 
voivat tutustua toisiinsa ruoan ääressä, Aki Kaurismäen Toivon tuolla 
puolen -elokuvaan avustajien ja päänäyttelijän koordinointiin, Save Syria 

-kampanjan päätösjuhlaan sekä DIAK:in Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan 
saaneille polkuja työelämään -hankkeen pajaan. Työntekijät ovat verkos-
toituneet arabiankielisen yhteisön kanssa sosiaalisen median kautta. 
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Siltoja Syyrialaisille -hanke

Siltoja Syyrialaisille oli ensimmäinen Suomi-Syyria Ystävyysseuran pitkä-
aikainen hanke. Yhdistyksen vuosina 2014–2015 Suomeen saapuneiden 
syyrialaisten ja muiden arabiakielisten turvapaikan hakijoiden parissa 
ruohonjuuritasolla tehty työ oli osoittanut, että haavoittuvassa asemassa 
oleva vähemmistöryhmä tarvitsee tukea yhteiskuntaan integroitumisessa. 
Kyseinen erityisryhmä oli taustansa takia hyvin haavoittuvassa asemassa ja 
syrjäytymisuhan alla. Suurin osa syyrialaisista oli muuttanut Suomeen so-
ta-alueilta ja ihmiset olivat hyvin traumatisoituneita. Trauman seuraukse-
na syntyy passiivisuutta, kotoutuminen vaikeutuu ja pahimmassa tapauk-
sessa se voi jopa johtaa radikalisoitumiseen. SSYS:n kokemus osoitti, että 
syyrialaiset eivät kykene hyödyntämään jo olemassa olevia hyvinvointipal-
veluita riittävästi. Kohde ryhmä ei löytänyt palveluiden pariin, sillä heillä ei 
ollut riittävästi tietoa eikä kapasiteettiä etsiä kotoutumista ja hyvinvointia 
tukevia palveluita. Kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ei ollut 
tarjolla. SSYS katsoi, että arabiankieliselle hanketoiminnalle oli akuutti 
tarve. Arabiankielinen neuvonta sekä ryhmätoiminnan tarjoama vertais-
tuki että osallistumismahdollisuudet auttavat arabiankielisten asettumista 
Suomeen. Koettiin tärkeäksi, että juuri Suomeen tulleille syyrialaispako-
laisille tarjotaan heille räätälöityä tukea varhaisessa vaiheessa. SSYS katsoi, 
että aikaisin tehty hyvinvointia lisäävä interventio on paras tapa taata 
erityisryhmän kotoutuminen uuteen ympäristöön.

Siltoja syyrialaisille -toiminta sai Raha-automaattiyhdistyksen myöntä-
män hankerahoituksen ja hanke käynnistyi maaliskuussa 2016. Hankkeelle 
myönnettiin kolmen vuoden rahoitus ja siihen palkattiin yksi työntekijä. 
Hankkeessa tuetaan ja edistetään kohderyhmän hyvinvointia järjestämällä 
heille matalan kynnyksen yksilöllistä neuvontaa ja palveluohjausta, kerho-
toimintaa sekä hyvinvointia tukevia tapahtumia. Neuvontapalvelu on 
yksilöllistä ja asiakkaiden tilanteet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. 
Asiakkaat ohjataan toimintoihin, jotka edistävät henkistä ja fyysistä hyvin-
vointia. Syrjäytymistä ehkäisevän kerhotoiminnan ideana on tuoda yhteen 
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suomalaiset ja syyrialaiset, edistää syyrialaisten integroitumista suomalai-
seen yhteiskuntaan ja tätä kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kerhoihin 
kutsutaan syyrialaisten lisäksi suomalaisia viranomaisia, eri kansalaisjär-
jestöjen edustajia sekä vertaistukijoita. Ohjatun toiminnan kautta osallis-
tujat tutustuvat toisiinsa, vaihtavat kokemuksiaan ja murtavat ennakko-
luuloja. Kerhotoiminta edistää syyrialaisten omaehtoista toiminta kykyä 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja luo luottamusta eri tahojen välille. Hyvin-
vointia tukevissa tapahtumissa pyritään järjestämään tietoisku kohde-
ryhmän tarpeeseen ja luomaan osallistujien välille aito vuorovaikutus, 
joka mahdollistaa toimivan yhteistyön eri toimijoiden välillä sekä edistää 
verkostoitumista.

Siltoja Syyrialaisille -hanke on tukenut syyrialaisten ja muiden arabian-
kielisten hyvinvointia ja kotoutumista neuvontapalvelun, ryhmätoiminnan 
ja seminaarien järjestämisen avulla. Palvelukokonaisuudesta on muodos-
tunut tärkeä osa monen vuonna 2015 ja sen jälkeen Lähi-idän sota-alueil ta  
maahan saapuneen arabiankielisen elämää. Toiminta on muuttanut 
muotoaan alkuajoilta, jolloin Suomessa oli runsaasti turvapaikanhakijan 
statuksella olevia hiljattain Suomeen saapuneita arabiankielisiä, joita 
hankkeessa riennettiin auttamaan.

hankkeen tavoitteet
1 Lisätä kohderyhmän osallisuutta tarjoamalla erilaisia vapaaehtoistyön 

ja vertaistuen mahdollisuuksia sekä ohjata heitä jo olevassa olevan 
vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan piiriin. 

2 Ennaltaehkäistä yhteiskunnasta syrjäytymistä tarjoamalla 
kohderyhmälle matalan kynnyksen neuvontapalvelua arabiaksi.

3 Edistää kohderyhmään kuuluvien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia 
tarjoamalla voimavaroja lisäävää kerho- ja leiritoimintaa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään niihin toimiin, jotka auttavat haavoittuvassa 
asemassa olevia jaksamaan arjessa paremmin.

4 Parantaa kohderyhmän tietoisuutta ja osallistumismahdollisuuksia 
yhteiskunnan toimintaan tarjoamalla erilaisia koulutuksia, kuten infoja 
keskustelutilaisuuksia sekä seminaareja. 

5 Aikaansaada ja syventää kahdensuuntaista kotoutumista ja hyviä 
väestösuhteita lisäämällä suomen/ruotsin- ja arabiankielisen 
väestöryhmän ymmärrystä toistensa tavoista ja tottumuksista 
järjestämällä yhteisiä tapahtumia.
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Siltoja Vanhemmille -hanke

Hanke on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1–9-luokilla 
olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta 
ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmäs-
tä. Hanke toimii tämän kuilun täyttämiseksi välittäjänä, auttaen kum-
mankin osapuolen välisessä yhteydenpidossa ja lisäten arabitaustaisten 
vanhempien ymmärrystä suomalaisesta oppivelvollisuuskoulutuksesta. 
Oppilaitoksen sekä opettajien ja arabiankielisten vanhempien välisen 
vuorovaikutuksen laatu paranee ja heidän keskinäinen ymmärryksensä 
lisääntyy. Arabiankieliset vanhemmat pystyvät kunnolla tukemaan lap-
siaan koulunkäynnissä. Toiminnassa arabiankielisten perheiden kanssa 
on havaittu suuria näkemyseroja suomalaisen koulun ja arabitaustaisten 
vanhempien välillä. Kun vanhemmat sisäistävät paremmin opetuksen 
tavoitteet ja koulun toimintatavat, he voivat puolestaan tukea lapsiaan 
opinnoissa ja näin edistää lasten menestystä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Myös opettajat hyötyvät siitä, että vanhemmat tuntevat koulujärjestelmän. 
Hankkeelle oli suuri tarve, sillä arabiankielisten maiden koulujärjestelmä 
ja lasten kasvatus poikkeavat suuresti suomalaisesta. Hanke on tarjonnut 
neuvontaa, koulutustilaisuuksia sekä vertaistukea perheille maaliskuusta 
2019 alkaen. Hankkeen tarkoituksena on saada tuen piiriin myös sellaisia 
vanhempia, jotka elävät kokonaan erillään suomalaisesta yhteiskunnasta ja 
kommunikoivat vain oman yhteisönsä piirissä. 

hankkeen tavoitteet
1 Arabiankielisten vanhempien ymmärrys Suomen koulujärjestelmästä ja 

sen opetusmenetelmistä ja tavoitteista paranee.

2 Lasten yksilölliset kyvyt ja heidän mahdolliset erityistarpeensa 
pystytään ottamaan koulussa ja opetuksessa paremmin huomioon.

3 Saadaan yhteys kaikkein eristäytyneimpiin vanhempiin, jotka eivät 
osallistu mihinkään järjestöjen tai kuntien organisoimaan toimintaan 
eivätkä ole myöskään saavutettavissa internetin tai heidän omien 
yhteisöjensä kautta. 
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Ystävyysseuran 
järjestämät 
juhlat
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Suomi-Syyria Ystävyysseura järjestää vuosittain tapahtumia, jotka 
liittyvät kansallisiin ja uskonnollisiin Suomessa ja arabimaissa vie-
tettäviin juhlapyhiin. Juhlat ovat hauska tapa päästä tutustumaan 
toiseen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin. Järjestettyjen juhlien kautta 
Suomessa asuvat arabiankieliset pääsevät juhlistamaan heille 

tärkeää päivää ja samalla kantaväestö pääsee tutustumaan eri kulttuurien 
juhliin ja kulttuureihin tätä kautta. Väestöryhmille jaetaan tietoa eri mai-
den tavoista ja tottumuksista. Oikeaa tietoa jakamalla ja näiden kahden 
väestöryhmän elämäntapaa esiintuomalla väärinkäsityksiä vältetään ja 
lisätään edellytyksiä kahdensuuntaiseen kotoutumiseen. Toiminta lisää 
yhteisöllisyyttä kantaväestön ja arabiankielisten välillä. Näihin tilaisuuk-
siin tulee runsaasti osallistujia eri ryhmistä.

Seura myös järjestää kohderyhmälle sellaisia juhlia, joita vietetään 
heidän kotimaissaan. Nämä ja suomalaiset juhlat ovat heille tärkeitä so-
siaalisen yhteydenpidon ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yleensä lapsille 
on suunniteltu omaa ohjelmaa. Juhlaan osallistuu runsaasti ihmisiä eri 
väestöryhmistä ja mukavassa tunnelmassa keskustellaan ja tutustutaan 
toinen toisiinsa.

arabialainen äitienpäivä & nawroz -juhla 
Arabialainen äitienpäivä ja kurdien juhlima nawroz eli uuden vuoden 
juhla, ajoittuvat usein samalle päivälle. Suomi-Syyria Ystävyysseura on 
järjestänyt jo vuodesta 2010 yhdistetyn juhlan, jossa juhlistetaan näitä 
tärkeitä tilaisuuksia. Juhla ajoittuu usein maaliskuun lopulle. Juhlan ohjel-
ma vaihtelee vuosittain, mutta joka vuosi äitejä aina muistetaan jotenkin 
ja tanssitaan kurdien rivitanssia. Usein kurdivieraat ovat pukeutuneet 
kansallispukuihin. 
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vuoden päätöSjuhla
Suomi-Syyria Ystävyysseuran järjestämiin vuosittaisiin tapahtumiin kuu-
luu myös vuoden päätösjuhla. Vuoden päättymisen juhliminen on yleistä 
Suomessa, ja sitä voidaan juhlia moneen eri kertaan muun muassa työpai-
kalla, kaveriporukalla tai urheiluseuran kanssa. SSYS:n juhlassa on erilais-
ta ohjelmaa koko perheelle ja samalla tutustutaan joulukuun juhlinnan 
perinteisiin Suomessa. Juhla yhdistetään usein myös vuoden päättäjäisiin 
ja tilaisuudessa kerätään palautetta kuluneesta vuodesta ja kartoitetaan 
ideoita seuraavalle vuodelle.

juhannuS
Suomi-Syyria Ystävyysseura järjestää juhannusjuhlat juhannuksen tienoil-
la. Tämä kesän juhla on usein yhdistetty leiriin, joka on järjestetty yhdessä 
yhteistyökumppaniemme kanssa. Juhlan teemana on yötön yö, johon 
seura on koordinoinut perheitten osallistumista, jotta he pääsevät mukaan 
suomalaisille tärkeään juhlaan. 
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Vuoden 2019 päätösjuhlassa oli vieraana vuoden 
pakolaisnainen Rand Mohammad Deeb. Tapahtuma järjestettiin 
yhteistyössä kattojärjestö Espoon järjestöjen 
kattojärjestön EJY ry:n kanssa. 
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Vaikuttamistyö 
perheen yhdistämisessä

Siltoja Syyrialaisille -hankkeen käynnistyttyä maaliskuussa 2016 yksi asiak-
kaita vaivanneista tekijöistä nousi ylitse muiden. Iso osa seuran puoleen 
kääntyneistä asiakkaista haki apua perheen yhdistämisessä ilmenneeseen 
ongelmaan, joka aiheutti ahdinkoa monelle. Vuonna 2015 ja 2016 Syyriasta 
tulleet pakolaiset eivät saaneet haettua perheenyhdistämistä vaaditulla ta-
valla, sillä perheen piti käydä Suomen suurlähetystössä Ankarassa paikan 
päällä, eikä Turkki tuolloin myöntänyt viisumeita syyrialaisille. 

Käytännössä hakemuksen tekeminen oli siis mahdotonta. Syyriassa 
oleskeleva perhe ei voinut tehdä tunnistautumista ja haastattelua esi-
merkiksi internetin välityksellä tai matkustamalla Libanoniin, Beirutin 
lähetystöön. Monet perhettään odottavat kysyivät neuvoa Suomi-Syyria 
Ystävyysseuralta ja vaativat ratkaisua tilanteeseen. Asiakkaat olivat hyvin 
ahdistuneita, ja oli selvää, etteivät he pystyneet asettumaan Suomeen 
ennen kuin he olisivat saaneet perheensä turvaan luokseen. Asiakkaiden 
ahdinko tuli esiin kaikessa seuran järjestämässä toiminnassa ja oli sel-
vää, että asiaan piti saada ratkaisu, jotta ihmiset pystyisivät etenemään 
elämässään.

Maahanmuuttovirastoon (Migri) oltiin yhteydessä, kerrottiin kohde-
ryhmän tilanteesta, kerättiin listoja ja pidettiin yhteyttä kohderyhmään 
sekä Migrin ja ulkoministeriön välillä. Ihmiset, jotka tiesivät tästä, pysyi-
vät ajan tasalla, heidän kuitenkin tarvitsi välittää tietoa kohderyhmälle. 
Välillä ulkoministeriö välitti tietoa siitä, miten kuuluu asioida. Monet 
miehet eivät asioineet ohjeiden mukaan, he eivät tienneet, miten asioida 
Suomen Ankaran suurlähetystössä. Piti kyetä osoittamaan, että Turkkiin 
oli mahdotonta päästä.

 Seura järjesti perheenyhdistämisestä 13.9.2016 seminaarin, joka kokosi 
Eurooppa-saliin yli 80 osallistujaa. Aiheesta puhuivat Tiina Hyyppä ja 
Eeva-Maria Nieminen Migristä, Merlin Seidenschwartz Helsingin sosiaali-
virastosta, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja, maahanmuuttaja 
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Mohammed Alshami ja Riitta Salin Monihelistä. Seminaarin moderoi An-
niina Mustalahti (Enne Collective). Paikalla oli runsaasti syyrialaisia, jotka 
painiskelivat asian kanssa. He odottivat vastauksia kysymyksiinsä sekä 
toivoivat ratkaisua tilanteeseen. Tilanne perheenyhdistämisen vaikeuksista 
syyrialaisille näkyi mediassa ja myös muut tahot, kuten Pakolaisapu, pon-
nistelivat asian ratkaisemiseksi.

Seminaarin jälkeen Suomi-Syyria Ystävyysseura yhdessä Pakolaisavun 
kanssa toimitti joulukuussa 2016 ulkoministeriölle listan henkilöistä, jotka 
ovat yrittäneet perheenyhdistämistä, mutta eivät päässeet Ankaraan. Pa-
kolaisapu käynnisti kampanjan, jossa toimitettiin ihmisten kannanottoja 
koskien perheenyhdistämistä. SSYS:n ja Pakolaisavun yhteistyön tulok-
sena Suomi mahdollisti lopulta näille henkilöille sen, että he saattoivat 
jättää perheenyhdistämishakemuksen Beirutin lähetystöön. Suomi-Syyria 
Ystävyys seuran asiakkaista monet joutuivat odottamaan perhettään jopa 
vuosia. Tämän jälkeen prosessia on muutettu siten, että esimerkiksi hake-
muksen sähköinen lähetys on ollut mahdollista. Suomi-Syyria Ystävyys-
seura osallistui aktiivisesti valtamediassa käytyyn keskusteluun asiasta. 

Eurooppasalissa 13.9.2016 SSYS:n järjestämässä 
seminaarissa oli mukana eduskunnan ulkoasianvaliokunnan 
jäsen Erkki Tuomioja ja Maahanmuuttoviraston edustajat.
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vertaiStukiryhmä perheenyhdiStämiSen 
kautta Saapuneille naiSille
Vuonna 2017 Suomi-Syyria Ystävyysseura järjesti Irakin naisten yhdistys 
ry:n, Pakolaisavun sekä Arabian kauppakeskus Olkkarin kanssa yhteistyös-
sä vertaistukiryhmän perheenyhdistämisen kautta saapuneille naisille Olk-
karin tiloissa. Vuonna 2017 moni syyrialainen, joka oli pitkään odottanut 
perhettään, sai viimein perheenyhdistämisen kautta perheensä Suomeen. 

Naiset ja lapset, jotka olivat odottaneet päätöstä Syyriassa tai muissa 
maissa epävarmoissa oloissa jopa vuosia, olivat nyt saapuneet Suomeen. 
Vertaistukiryhmä nähtiin tarpeelliseksi auttamaan näitä naisia, jotta he 
saisivat tietoa ja tukea aloittaakseen mahdollisimman sujuvan elämän 
Suomessa ja saadakseen myös toisiltaan vertaistukea. Kurssi järjestettiin 
13.9.–15.11.2017. Ryhmän yhtenä tavoitteena oli antaa naisille tietoja, joi-
den avulla he pystyisivät paremmin tekemään omaan elämäänsä liittyviä 
tärkeitä päätöksiä. Teemoja olivat muun muassa suomalainen kulttuuri ja 
suomalaiset, suomalainen päiväkoti ja koulutusjärjestelmä, lasten kasvat-
taminen Suomessa, asuminen, unelmat ja aarrekartta, työelämä Suomessa, 
harrastukset ja hyvinvointi. Lapset olivat tervetulleita mukaan Olkkariin, 
ja heille järjestettiin omaa ohjelmaa. Syksyn mittaan lapset saivat piirtää, 
maalata, muovailla, askarrella ja leikkiä yhdessä. Samalla he oppivat leikin 
lomassa suomen kielen sanoja. 
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Toisen polven maahan-
muuttajien identiteettiä 
tukeva toiminta

Suomi-Syyria Ystävyysseuran tärkeä tavoite seuran perustamisesta lähtien 
on ollut toisen polven arabiankielisten maahanmuuttajien tukeminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimukset osoittavat, että toisen polven 
maahanmuuttajien siteiden säilyttäminen vanhempien kotimaahan sekä 
ylpeys omista juurista edesauttavat viihtymistä ja menestystä uudessa 
asuinmaassa. 

Suomi-Syyria Ystävyysseura oli havainnut toisen polven arabialaisten 
tarvitsevan tukea oman identiteetin löytämiseksi kahden kulttuurin vä-
lissä. Analyysien mukaan vieraskielisistä nuorista kolmasosa on syrjäy-
tyneitä.1 Tutkimuksissa on havaittu maahanmuuttajataustaisten nuorten 
syrjäytyvän todennäköisemmin kuin kantaväestöön kuuluvien nuorten. 
Toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten nuorten kouluosaaminen 
on selvästi kantaväestöön kuuluvia nuoria heikommalla tasolla.2 Koulu-
tuksen kannalta yhteiskuntaan integroituvat heikoiten juuri ne maahan-
muuttajataustaiset nuoret, joiden sukujuuret ovat OECD-maiden ulkopuo-
lella.3 Toisen sukupolven maahanmuuttajat ovat kantaväestöön kuuluvia 
useammin myös työelämän ulkopuolella.4 Tilastokeskuksen mukaan 
työllisyysaste Lähi-idästä ja Pohjois- Afrikasta tulleilla on 46 %, pakolais-
taustaisilla ainoastaan 39 %.

1 Elinkeinoelämän valtuuskunta, EVA-Analyysi ”Hukassa – keitä ovat syrjäytyneet 
nuoret?”, 2012.

2 Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), 2015.

3 Kansaneläkelaitos, ”Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttaja lapset ja 
-nuoret Suomessa”, 2014.

4 Kaija Ruotsalainen ja Jari Nieminen, ”Toisen polven maahanmuuttajia vielä 
vähän Suomessa”, 2012.
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Suomi-Syyria Ystävyysseura on seurannut läheltä kahden kulttuurin 
välissä kasvavia nuoria ja huomannut myös heidän arjessaan tutkimusten 
osoittamia haasteita. SSYS alkoi järjestää nuorten syrjäytymistä ehkäisevää 
toimintaa. Caisa-kulttuurikeskuksessa järjestettiin identiteettipaja, sisäl-
täen neljä kokoontumiskertaa. Tämä auttoi nuoria olemaan ylpeitä sekä 
arabialaisesta että suomalaisesta identiteetistään.

SSYS:n toiminnassa havaittiin toisen polven arabialaisten maahan-
muuttajien hakevan omaa identiteettiään, sillä he eivät täysin samaistu-
neet kumpaakaan kulttuuriin. Jos vanhemmat eivät tunne suomalaista 
sosiaali- ja koulujärjestelmää, nuori voi kohdata haasteita oman polun 
löytämisessä ja tukijärjestelmään luottamisessa. 

Arabiankielen opetus lapsille aloitettiin vuonna 2010 ja sitä on järjes-
tetty jaksoittain lähes jokaisena toimintavuonna. Kurssia on järjestetty 
muun muassa kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Tällöin järjestettiin arabian 
opetusta lapsille ja myös muille kiinnostuneille oman kotikielen opetuksen 
tukemiseksi. Opetukseen osallistui toisen sukupolven maahanmuuttaja-
lapsia ja nuoria. Se toimi myös vertaistukiryhmänä nuorille. 
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Vaikuttamistyö 
työllisyyden tukemiseksi 

Vuonna 2017 kohderyhmän työllisyyden lisääminen nousi yhdeksi tär-
keimmistä painopisteistä. Neuvontapalvelun asiakkaat tulivat usein kysy-
mään neuvoa työnsaantiin liittyen. Suomessa on vaikea saada töitä. Seuran 
asiakkaat ovat hyvin monenlaisista ammattiryhmistä. Seuran asiakkaista 
vain harva on löytänyt alansa töitä Suomesta. Koulutusmahdollisuudet 
ovat kehittyneet, mutta edelleen opintoja tarjotaan vain tietyille ammatti-
ryhmille. Suomenkielinen koulutus on vielä vaikeaa.

 Järjestö antaa myös tietoa muiden järjestöjen palveluista ja yrittää 
ohjata asiakkaat avun pariin ja saada hyvät yhteydet viranomaisiin. Järjes-
tö antaa tietoa siitä, miten Suomessa voi kouluttautua ja miten etsiä työtä 
arabiankielisille pääkaupunkiseudulla asuville. Teemme jatkuvaa yhteis-
työtä eri järjestöjen kanssa, ja lisäksi SSYS on Monika-Naisten, Monihelin, 
Kepan (nykyinen Fingo ry) sekä Espoon järjestöjen yhteisön jäsenjärjestö. 
SSYS yrittää yhdistää ihmisiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita 
työelämässä. SSYS pyrkii myös saamaan laajempaa yhteiskunnallista mer-
kitystä tekemällä yhteistyötä myös suomalaisten kumppaneitten kanssa.

työelämäinfo liSäämään ymmärryStä 
ja luomaan kontakteja
Sellon kirjaston aulassa 21.4.2017 järjestetyn tilaisuuden teemana oli moni-
muotoinen työelämä Suomessa. Paikalla oli esittäytymässä muun muassa 
ammattiyhdistys Specia, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Monikulttuuri-
järjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n Töissä Suomessa-hanke sekä 
Suomi-Syyria Ystävyysseura ja Yrittäjät ry. Tilaisuus pidettiin suomeksi 
ja arabiaksi. Ammattiliitot Specia ry sekä KAJ kertoivat toiminnastaan ja 
kertoivat samalla Suomen järjestäytyneestä työelämästä ja ammattiliit-
tojen asemasta siinä. Moniheli ry:n Töissä Suomessa -työntekijä esitteli 
projektin toimintaa, joka tähtää korkeasti koulutettujen työllistämiseen 
omalle alalle sekä muita työllisyyttä tukevia toimintoja Helsingin seudulla. 
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Töissä Suomessa -projektissa kaikki toiminta on englanniksi ja se on 
tarkoitettu Suomesta töitä etsiville korkeasti koulutetuille maahanmuut-
tajille. JYPOT -hankkeen ohjaaja ja opiskelijat kertoivat hankkeesta, joka 
etsii järjestöyhteistyötä tekemällä maahanmuuttajille polkuja työelämään. 
TE-toimiston sosiaaliohjaaja kertoi Suomen kotouttavasta koulutuksesta, 
joka alkaa suomen kielen ja kulttuurin kuuden kuukauden kurssista. Hän 
kertoi myös muista työllisyyttä tukevista mahdollisuuksista. Suomi-Syyria 
Ystävyysseuran avulla monet ovat saaneet työpaikan.

opteamin työinfo keikkatyöStä
Vuonna 2017 Opteamin kanssa käytiin keskustelua kohderyhmän mahdol-
lisuuksista työskennellä esimerkiksi keikkatyöntekijänä ilman täydellistä 
suomen kielen taitoa. Opteam oli luvannut ottaa 15 työnhakijaa haas-
tateltavaksi ja mahdollisesti keikkalaisiksi Opteamille. Opteam järjesti 
Suomi-Syyria Ystävyysseuran tiloissa työnhakuinfon, jossa annettiin työn-
hakuvinkkejä sekä kerrottiin työtavoista Suomessa yleensä ja Opteamin 
käytänteistä. Myöhemmin on havaittu, että tätä yhteistyötä pitää kehittää 
parempien tulosten saamiseksi. 

Kansanedustaja (nykyinen ulkoministeri) Pekka Haavisto 
vieraili SSYS ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa 
Syyrian tilanteesta Fingo ry: tiloissa.
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Keskustelutilaisuus Syyrian diasporan ääni Suomessa 
29.11.2018 Eurooppa salissa Helsingissä yhteistyössä 
Rauhanliitto ry:n kanssa.

Vuonna 2016 SSYS:n aloitteesta järjestetty kokous 
käsitteli syyrialaisten maahan muuttajien perheen-
yhdistämisen ongelman ratkaisua. Mukana Ulko ministeriön 
konsuli päällikkö Pasi Tuominen ja Pakolais apu ry:n 
viestintä vastuu henkilö Kaisa Väkiparta, joka otti kuvan.
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turvalliSuuSinfoSSa poliiSi ja turvalliSuuSalan 
ammattilaiSet eSittäytyivät
11.11.2016 Sellon kirjastossa järjestettiin turvallisuusinfo kertomaan turval-
lisuusalalle työllistymisestä. Vanhempi konstaapeli ja turvallisuuskoulutta-
ja Janne Korhonen kertoi Suomen turvallisuus- ja pelastusviranomaisten 
ammateista, niiden sisällöstä sekä alalle hakeutumisesta. Forasec Oy:n 
toimitusjohtaja Ahmed Muhamed kertoi yksityisestä turvallisuusalasta 
yleensä, alalle kouluttautumisesta sekä työllistymisestä. 
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Vapaaehtoistoimintaa 
kotoutumisen tueksi 

Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt matalan kynnyksen vapaa-
ehtois toiminnan mahdollisuuksia arabiankielisille osana Siltoja Syyrialai-
sille -toimintaa vuodesta 2017 lähtien. Toiminta on räätälöity kohderyh-
män tarpeiden mukaan matalan kynnyksen toiminnaksi, jossa ei vaadita 
kielitaitoa. Siihen on helppo tulla mukaan, eikä se vaadi sitoutumista. 
Perehdytys järjestetään suomeksi ja arabiaksi. Tutkimusten mukaan 
maahan muuttajat haluavat tehdä vapaaehtoistyötä hyödyntääkseen aiem-
paa elämänkokemustaan ja ammattitaitoaan. Vapaaehtoistyön tekemiseen 
motivoi myös ihmisten parissa työskentely ja uusien tuttavuuksien luomi-
nen. Se antaa lisäksi hyvää mieltä sekä hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, 
laajentaa sosiaalisia verkostoja ja kehittää suomen kielen taitoa.

 Kohderyhmän osallisuutta tuetaan tarjoamalla erilaisia vapaaehtois-
työn ja vertaistuen mahdollisuuksia. Kohderyhmän toivotaan osallistuvan 
järjestön omaan vapaaehtoistoimintaan. Tämän lisäksi heitä ohjataan 
aktiivisesti myös muiden tahojen tarjoaman vapaaehtoistoiminnan piiriin.

”Jokaisella pitäisi olla elämäntilanteesta, terveydentilasta tai esimerkiksi 
kielitaidosta riippumatta mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellistä 
vapaaehtoistyötä, vaikuttaa haluamiinsa asioihin ja osallistua oman yhtei-
sönsä kehittämiseen.”1

Kielitaidon puute saattaa olla esteenä vapaaehtoistoimintaan ryhty-
misessä. Vapaaehtoistoiminnan mahdollistamista eritysryhmälle heidän 
tarpeensa huomioimalla kutsutaan tuetuksi vapaaehtoistoiminnaksi. Il-
man järjestön omankielistä perehdytystä, jossa on huomioitu myös vapaa-
ehtoisten kulttuurinen tausta ja sen synnyttämä tarve tiettyjen tietojen 
jakamiseen, vapaaehtoisella olisi korkeampi kynnys aloittaa vapaaehtois-
toiminta. Vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen auttaa tuntemus suoma-
laisesta yhteiskunnasta ja vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden 

1 Anne Laimio, ”Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen”, 2017.
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Keskustelutilaisuus vapaaehtoistyöstä Riistavuoren 
palvelukeskuksen vastuuhenkilöiden kanssa keväällä 2018.

Seminaarin aiheena 25.9.2019 ”Vapaaehtoinen työ on 
jäänmurtaja Suomessa”.
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ymmärtäminen sekä itselle että yhteiskunnalle. Kaikille vapaaehtoistyö ei 
ole tuttu konsepti ja ajatus voi tuntua hämmentävältä. Vapaaehtoistoimin-
ta on todistetusti tehokas kotoutumisen keino ja arabiankielisiä tuetaan 
löytämään juuri heitä kiinnostavaa toimintaa.

vapaaehtoiStoiminta palvelukeSkukSiSSa
Riistavuoren palvelukeskus tarjoaa monipuolista toimintaa vanhuksille 
sekä työttömille. Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt yhdessä 
Riista vuoren palvelukeskuksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin 
kanssa erilaista toimintaa vanhuksille arabiankielisten vapaaehtoisten 
kanssa. Osallistujat ovat kokoontuneet viikoittain Riistavuoren palvelu-
keskuksessa ja auttaneet keskuksen asukkaita yhteisellä kävelyretkellä. 
Viikoittain lähes kymmenen vanhusta on päässyt virkistävälle kävelylle 
vapaaehtoisten auttamana, joko pyörätuolissa, käsikynkässä tai muuten 
vaan seuralaisen kanssa. Kävelyiden aikana vapaaehtoiset ovat harjoitelleet 
suomen kielen taitojaan vanhusten kanssa ja yhteisen hetken aikana on 
kerrottu tarinoita, ehditty tutustua toiseen tai ihailtu yhdessä ympäröivää 
luontoa.

Vapaaehtoisille järjestetään arabiankielinen koulutus SSYS:n tiloissa. 
Hankekoordinaattori kääntää palvelukeskuksen perehdytyksen arabiaksi ja 
toimii tulkkina tarpeen tullen myös muissa tilanteissa. SSYS:n koordinaat-
tori vastaa vapaaehtoisia askarruttaviin kysymyksiin vapaehtoistoiminnan 
koordinaattorin sekä muiden vapaaehtoisten kanssa. Kysymyksiä herää 
muun muassa palvelukeskukseen liittyvistä asioista.

Vapaaehtoistoimintaan on osallistunut jo kymmeniä henkilöitä ja toi-
minta on innostanut monia. 

Leppävaaran Elä ja asu -palvelukeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä 
mm. ulkoilutusta, kauneuspäivä sekä muita yhteistyömuotoja. 
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Osallisuutta, 
vaikuttamis-
mahdollisuuksia 
ja vapaaehtois-
toimintaa 
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Suomi-Syyria Ystävyysseuran toimintaan kuuluu koulutustoimin-
taa, joka edistää yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia. 
Vuosittain tarjotaan teemallisia koulutustilaisuuksia, kuten 
infotilaisuuksia, työpajoja, teemailtoja ja seminaareja. Osa on 
suunnattu tietylle kohderyhmälle (työnhakijat, pienten lasten 

vanhemmat), osa laajemmalle yleisöille, jolloin kutsutaan mukaan myös 
viranomaisia ja muita ammattilaisia. Koulutustarvetta kartoitetaan kohde-
ryhmän kautta ja tarpeeseen vastataan joustavasti ja tarvittaessa hyvinkin 
nopeasti kohderyhmän ja ammattilaisten tarpeita sekä toiveita kuunnellen. 
Koulutustoiminnan avulla pyritään vastaamaan nopeasti myös äkillisiin 
arabialaista yhteisöä koskettaviin ikäviin tapahtumiin Suomessa, jotka 
saattavat aiheuttaa vakavia konfliktitilanteita eri väestöryhmien välillä.

kanSalaiSuuSinfo
Suomi-Syyria Ystävyysseura havaitsi neuvontapalvelussa esitettyjen ky-
symysten kautta kohderyhmän keskuudessa leviävän huolen. Suomen 
kansalaisuuden hakeminen alkoi olla ajankohtaista monelle 2015–2016 
tulleelle pakolaiselle ja hakuprosessin myötä arabiankielisten keskuudessa 
ilmeni levottomuutta prosessiin liittyen. Moni pelkäsi kansalaisuuden 
hakemisessa tarvittavaa YKI-testiä, joka vaaditaan suomen kielen taito-
tason osoittamiseksi. Moni neuvontapalveluun tullut asiakas oli kuullut 
YKI-testin olevan todella vaikea ja ilmaisi pelkäävänsä, ettei läpäise testiä. 
Niinpä monet maahanmuuttajat hakeutuvat ammattikolutukseen vain 
välttääkseen YKI-testin. Samalla oli yleistynyt keino, jolla testin voi kor-
vata. Suomalaisen ammattitutkinnon suorittaneen ei tarvitse tehdä testiä, 
vaan henkilö voi osoittaa suomen kielen taidon tutkintopaperilla. SSYS:n 
asiakkaat kysyivät neuvoa suomalaisen ammattitutkinnon aloittamisessa, 
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jotta he voisivat välttää YKI-testin. YKI-testi ja kansalaisuushakemus mak-
savat satoja euroja yhteensä ja monet pelkäsivät rahan menettämistä, jos 
he eivät läpäise testiä vaaditun tasoisesti. Tämän lisäksi neuvontapalvelus-
sa kysyttiin neuvoa kansalaisuushakemuksen täyttämiseksi. 

Suomi-Syyria Ystävyysseura järjesti infotilaisuuden kansalaisuuden ha-
kemisesta. Tilaisuudessa puhui Maahanmuuttoviraston työntekijä. Lisäksi 
suomen kielen opettaja puhui YKI-testistä. Osallistujilla oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. 

muu yhteiStyö migrin kanSSa
Suomi-Syyria Ystävyysseura järjesti 10.4.2015 yhteistyössä Migrin kanssa 
seminaarin, jossa kuultiin syyrialaisten ja asiatuntijoiden puheenvuoroja 
koskien Syyrian tilannetta ja perheenyhdistämisen ongelmia. Näin Migrin 
oli mahdollista saada ensikäden tietoa asioista, joista sen piti tehdä pää-
töksiä. Myös NADA HOPE rf. osallistui seminaariin.

 Jo aikaisemmin Maahanmuuttoviraston maatietopalvelu ja Suomi-Syy-
ria Ystävyysseura järjestivät Syyria-seminaarin Maahanmuuttokirjastossa 
19.11.2012. Seminaarissa kuultiin asiantuntijoiden esityksiä Syyrian kon-
fliktin taustoista sekä turvallisuus- ja humanitaarisesta tilanteesta ja kiin-
tiöpakolaistilanteesta, josta keskusteltiin. Tarkastelussa oli myös Syyrian 
kristitty ja kurdivähemmistö. Seminaariin oli kutsuttu aikaisempiin Lähi- 
itä/Keski-Aasia-seminaareihin osallistuneita, asiantuntijoita, Maahan-
muuttoviraston työntekijöitä sekä kansalaisjärjestöväkeä. Seminaarissa 
luonnehdittiin Syyrian tämän hetkistä tilannetta akuuteimmaksi ja laajim-
min alueen koko väestöä koskettavaksi konfliktiksi, kun tarkastellaan niitä 
maita, mistä Suomeen tuli tuolloin turvapaikanhakijoita. Tilaisuuteen 
osallistui asioista päättäviä tahoja eri instituutioista.

naiSten ääni -ilta
21.10.2016 Sellon kirjastossa järjestettiin osallistava tarinateatteri naisille. 
”Tule kertomaan tarinasi! Kielellä ei ole väliä. Tarinat kerrotaan yhdessä 
toinen toista tukien sosiodraamaohjaaja Terttu Kuuselan johdolla. Muka-
na on myös Naisten Ääni -koordinaattori Maritta Pohls. Luodaan yhdessä 
uusien suomalaisten historiaa!”

järjeStöSeminaari
Suomi-Syyria Ystävyysseura järjesti seminaarin järjestöjen roolista suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja toiminnan mahdollisuuksista. Seminaarissa 
rohkaistiin kohderyhmää ja tarjottiin työkaluja ottamaan aktiivinen rooli 
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suomalaisessa yhteiskunnassa. Ymmärrys järjestön sisäisestä rakenteesta 
ja laajemmin palvelujärjestelmän rakenteista auttaa kohderyhmää ymmär-
tämään seuran toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Kohdemaissa järjestö on vieras käsite, koska niissä ei ole 
järjestäytymisvapautta.

Kielitaidon puute sekä muu ymmärrykseen liittyä rajoite, kuten ky-
vyttömyys ymmärtää palvelujärjestelmää, ovat osallisuutta rajoittavia 
tekijöitä. Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima, joka kiinnittää ihmisen 
yhteisöön ja yhteisön prosesseihin. Osallisuus on vastuunottamista, vai-
kuttamista ja sitoutumista. Koettiin tärkeäksi kertoa kohderyhmälle vai-
kuttamisen mahdollisuuksista.

Tuntui siltä, että rakenteiden ymmärtäminen on ensiaskel osallisuuden 
lisäämiseen. Monet kohderyhmästä ihmettelivät, miten Suomi-Syyria 
Ystävyysseura pystyy tarjoamaan heille palveluja, mistä raha tulee ja mil-
laiseen palvelujärjestelmään se kiteytyy.

Järjestöseminaari järjestettiin 19.05.2017 Espoon Kannusalissa ja semi-
naarin avasi Suomi-Syyria Ystävyysseuran silloinen puheenjohtaja. Outi 
Hakkarainen (Kepa, nykyinen Fingo) kertoi Kepan antamista palveluista, 
Matti Forsberg (Järjestöhautomo, Pakolaisapu ry) kertoi Järjestöhauto-
mosta, Karjaalla toimivan MaKuRa ry:n puheenjohtaja Fawaz Arafeh 
puhui kokemuksistaan maahanmuuttajajärjestön perustamisesta sekä Ta-
meem Rajab, joka oli Suomi-Syyria Ystävyysseuran sekä Monihelin kautta 

Järjestöseminaari Espoon 
Kannusalissa 19.5.2017.
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osallistunut Democracy Camp -leiriin Hampurissa. Rajab rohkaisi leirin 
innoittamana maahanmuuttajia sosiaaliseen ja poliittiseen osallistumiseen 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Lopuksi keskusteltiin aiheesta yhdessä. 
Seminaarin kaikki osat oli käännetty suomeksi ja arabiaksi. Seminaari 
päättyi Samih Choukeirin konserttiin yhdessä Sibelius Akatemien Glomas 

-tutkinnon opiskelijoiden kanssa. Choukeir on Pariisisa asuva suosittu 
luuttumestari Syyriasta. 

Tämän jälkeen on Suomessa perustettu monia pakolaisjärjestöjä, mm. 
Pietarsaaressakin on perustettu Suomi-Syyria Ystävyysseuraa vastaava 
järjestö.

neuvontapalvelu ohjaa oikeiden palveluiden pariin
Suomi-Syyria Ystävyysseura on tarjonnut arabiankielistä neuvontapal-
velua osana Siltoja Syyrialaisille -hankkeen toimintaa vuodesta 2016 
lähtien. Neuvontapalvelun tarkoituksena on lisätä tietoa pääkaupunki-
seudulla olevista hyvinvointia tukevista palveluista, kansalaisjärjestöistä 

Tunnettu syyrialainen laulaja Samih Choukeir yhtyeineen 
esiintyi Savoy-teatterissa 17.4.2011. Hän oli myös vieraana 
SSYS:n järjestämässä järjestöseminaarissa vuona 2017, 
jolloin hän esiintyi Sibelius-Akatemian opiskelijoiden 
kanssa. 
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ja viranomaistahoista. Hankkeessa on järjestetty ohjausta ja neuvontaa 
kolme kertaa viikossa.

Jo ennen tätä, vuodesta 2014 alkaen, seura tarjosi neuvonta- ja tukitoi-
mintaa, sillä Lähi-idän kriisit ajoivat miljoonia ihmisiä kodeistaan Euroop-
paan etsimään turvapaikkaa. Siksi tukitoiminnalle oli suuri tarve myös 
Suomessa. Neuvontapalvelu ovat yksilöllisiä ja asiakkaiden tilanteet ote-
taan kokonaisvaltaisesti huomioon. Asiakkaat ohjataan toimintoihin, jotka 
edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kunkin kohdalla palveluohjaus 
tapahtuu asiakkaan tarpeen mukaisesti ja asiakas ohjataan esimerkiksi 
terapiapalveluihin ja kielenopetusta tarjoavien tahojen pariin. Asiakkaita 
kannustetaan ja tuetaan hakeutumaan hyvinvointipalveluihin sekä heille 
annetaan tietoa olemassa olevista tahoista. 

Neuvonantaja antaa myös akuuttia puhelinapua, ja siitä on ollut apua 
monelle kiperässä tilanteessa. Tyypillisesti neuvonantajalle soittaa asiakas, 
joka on juuri asioimassa ja tarvitsee apua kielimuurin tai muun tiedon 
puutteen takia. Tällaisia tilanteita ilmenee esimerkiksi Kelassa, lääkärillä 
tai vaikkapa kaupassa. Asiakas ei ole tullut ymmärretyksi ja neuvonantaja 
selvittää tilanteen puhelimitse ja tarvittaessa tulkkaa asianosaisten kes-
kustelua. Asiakas saattaa myös soittaa kodinhuoltoon liittyvissä asioissa, 
kuten huoltomiehen otettua yhteyttä. Tällaisissa tilanteissa on erityisen 
hyödyllistä se, että neuvonantaja tuntee arabialaisen sekä suomalaisen 
kulttuurin ja osaa samalla avata arabialaisille erilaisia suomalaisen yhteis-
kunnan rakenteita ja käytänteitä. Suomi-Syyria Ystävyysseurassa on kult-
tuurisensitiivinen, asiakkaitten tarpeita huomioiva, lukutaidottomien ja 
iäkkäiden tukena toimiva asiakaspalvelu.
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Henkilökuntaa SSYS:n 
toimistossa kesällä 2020.

Henkilökuntaa SSYS:n 
toimistossa syksyllä 2020.
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Kohderyhmä kääntyy hankkeen työntekijöiden puoleen sellaisissa tilan-
teissa, joissa he eivät ole tienneet, miten toimia. He ovat kohdanneet mie-
lestään vääryyttä tai ovat epätoivoisessa tilanteessa. Paikan päälle tullaan 
usein silloin, kun on merkittävämpi asia käsillä, kuten vaikkapa neuvonta 
perheen yhdistämiseksi tai avuntarve työnhaussa. Asiakkaiden yhteyden-
otot ovat koskeneet pääosin asuntoon, työhön, opiskeluun, perheenyh-
distämiseen, perheeseen, päiväkotiin, pankkiin, Kelaan, TE-toimistoon, 
kouluun ja harrastuksiin liittyviä asioita. Lisäksi asiakkaita on autettu 
erilaisissa arkielämän palveluihin, sähkösopimuksiin, puhelin- ja internet-
liittymiin ja kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Neuvonantaja on auttanut 
näissä asioissa oman tietämyksensä sekä erilaisten palveluiden ohjaamisen 
avulla. Neuvonantaja on vaikkapa etsinyt lapselle harrastuksen, etsinyt 
edullisimman sähkösopimuksen, auttanut asiakasta perheenyhdistämis-
hakemuksen täyttämisessä.

Työnhakua käsittelevissä yhteydenotoissa asiakkaalle on näytetty, missä 
ilmoitetaan avoimista työpaikoista. Asiakas on ohjattu työllisyyttä tuke-
vien hankkeiden pariin. 

Työntekijät vastaavat asiakkaiden huoliin sekä toimivat tarvittaessa 
sovittelijoina ja tulkkeina tilanteissa. He toimivat myös kulttuuritulkkeina 
ja luovat siltoja arabiankielisen ja kantasuomalaisen väestön ja viranomais-
ten välillä. 

Jos yhteydenotot ovat liittyneet tiettyyn aiheeseen, on harkittu pitää 
aiheesta suurempi infotilaisuus, jossa kyseistä teemaa voidaan selvittää sy-
vemmin. Neuvontapalvelun kautta asiakkaiden arki ja huolet ovat seuran 

Espoon kaupunki 
järjesti informaatio-
tilaisuuden seuran 
tiloissa keväällä 2020. 
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tiedossa tiiviin vuorovaikutuksen kautta, ja heille voidaan nopeasti järjes-
tää apua, kun huomataan tietyn asian aiheuttavan hämmennystä. Tässä 
edesauttaa etenkin kohderyhmän vahva luottamus järjestöä kohtaan.

SuomalaiS-arabialainen feStivaali 
Suomi-Syyria Ystävyysseura järjesti Siltoja Syyrialaisille -hankkeen päätös-
seminaarin yhteydessä Suomalais-arabialaisen festivaalin. Hanke tosin sai 
lisärahoitusta ja jatkui vuonna 2019. Festivalin järjestettiin 15.–24.10.2018 
ja festivaalin aikana järjestettiin arabialaissuomalaisia esityksiä ja keskuste-
lutilaisuuksia ympäri pääkaupunkiseutua. Festivaali alkoi avajaisilla Globe 
Art Pointissa Helsingissä. Avajaisissa pääsi tapaamaan festivaaliväkeä ja 
syyrialaistaiteilijoita Hassan Alkhatib ja Hesham Haj Maf. 17.10. oli kes-
kustelutilaisuus Rauhanliitossa, aiheena ”Kotouttamisen mahdollisuudet 
vähentää lähtömaiden kriisien heijastumista maahanmuuttajien yhteistyö-
hön.” Tilaisuudessa esiintyi itämainen musiikkiyhtye Mira Band. 

 19.10. järjestettiin paneelikeskustelu viestintätoimisto Måndagissa, 
aiheena ”Arabiyhteisön kotoutuminen Suomessa”. Alustajina Suomessa 
asuva irakilainen kirjailija Yousif Abu Al Fawz, Suomalais-arabialainen 
yhdistys ry:n puheenjohtaja Jarno Peltonen ja kulttuuriasiantuntija Hamza 
Amarouch. 

21.10. esiintyi maailmankuulu libanonilainen muusikko Marcel Khalife 
yhtyeineen Savoy-teatterissa. Marcel Khalife esiintyi myös Almayadin- 
yhtyeen kanssa Savoy-teatterissa syksyllä 2010. 

24.10. festivaali päättyi syyrialaiseen iltaan, joka järjestettiin Kauniais-
ten kirjastossa. Tilaisuudessa oli keskustelua, musiikkiesityksiä ja spontaa-
ni rivitanssi.
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Seminaari laStenSuojeluSta
Arabiankielisten keskuudessa leviää aina pelko Suomen lastensuojelua 
kohtaan. Samassa kieliryhmässä leviää paikkansapitämättömiä huhuja 
useista eri aiheista. Maahanmuuttajat yhdistivät lastensuojelun perusteet-
tomaan huostaanottoon. Tätä olivat ruokkineet sosiaalisen median kautta 
levitetyt kertomukset ja videot. Moni oli nähnyt internetissä leviävän 
videon Ruotsissa tapahtuvasta hysteerisestä huostaanotosta, jossa poliisit 
vievät väkisin itkevät lapset itkeviltä vanhemmilta, jotka juoksevat poliisi-
auton perään sen kurvatessa pois lapset mukanaan. Video on levinnyt 
arabiankielisten keskuudessa mustamaalaten lastensuojelun perustehtävää 
Suomessa. Pelko lastensuojelua kohtaan aiheutti sen, ettei ongelmista 
uskalleta puhua ajoissa. Suomi-Syyria Ystävyysseura koki tärkeäksi välittää 
tietoa Suomen lastensuojelun tehtävästä arabiankielisille karistaen pelkoa, 
jotta perheet uskaltaisivat pyytää apua, ja ettei heille tarkoitettua palvelua 
koeta uhkana.

Seminaari lastensuojelusta järjestettiin perjantai-iltana 8.11.2019. Tilai-
suudessa aihetta avasi Julia Kuokkanen Lastensuojelun keskusliitosta sekä 
Espoon kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier. Tilaisuuteen 
saapui runsaasti osallistujia. Osallistujia huojensi tieto lastensuojelun 
lakipykälästä, jossa on säädetty, että perheestä on tehtävä ennalta estävä 
selvitys lastensuojelusuhteen alkaessa, eikä ketään saa lain mukaan huos-
taanottaa ilman tätä vaihetta. 

Siltoja vanhemmille -hankkeen opetuSvideot 
SuomalaiSeSta koulutuSjärjeStelmäStä
Toinen lastensuojeluseminaariin johtavista ilmiöistä oli erityisluokkiin 
kohdistuva epäilys. Moni kohderyhmästä oli hämillään, kun heidän lap-
sensa oli ohjattu eritysluokalle. Erityisluokalla lapsi saa tarvittavaa tukea, 
ongelmat saattavat kummuta kielitaidon puutteesta tai käyttäytymishaas-
teista. Tämän lisäksi arabialaiset pelkäsivät erityisluokkia. Emissa ry on 
tuottanut Suomi-Syyria Ystävyysseuralle videoita valistaakseen vanhempia. 
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Ryhmä-
toimintaa 
vuosien varrelta 
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Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt säännöllistä kerhotoi-
mintaa koko toimintansa ajan. Ryhmätoimintaan on kuulunut 
viikoittaista eri kokonaisuuksia ja teemoja käsittelevää säännöllis-
tä toimintaa. 

läkSykerho
Ulkoministeriön rahoittama läksykerho toimi Syyriassa. Hanke sai ulko-
ministeriön rahoitusta vuosina 2014–2015. Yhdistys toimi läksykerhon 
rahoituksen hakijana ja hankkeen koordinaattorina. Seuran nykyinen 
puheenjohtaja Sirkku Kivistö, joka on toiminut pitkään Psykologinen 
sosiaalinen vastuu ja Arabikansojen ystävyysseura – yhdistyksissä, toimi 
hankkeen koordinaattorina tuoden vankan kokemuksen ja osaamisen 
työhön. Sirkun asiantuntemus oli oleellinen osa hankkeen toteutusta. 

ladieS’ night
Ladies’ Night oli vuosina 2016–2017 toiminut ryhmä, joka järjestettiin 
yhteistyössä AFAES ry:n sekä Kulttuurikeskus Caisan kanssa. Ladies’ Night 
tarjosi tapaamisia ja toimintaa naisille, ja osallistujat ideoivat teemoja 
yhdessä ohjaajien kanssa. Ohjelmaan kuului erilaista mukavaa tekemistä 
ja teemasta riippuen mukana oli myös erilaisia vierailijatahoja. Teemoja 
ovat olleet esimerkiksi monikulttuurinen kauneusilta, seksuaaliterveys, 
viherkasvien hoito sekä hyvänolon ilta ja iltojen aikana on joogattu, tehty 
kasvonaamioita, tanssittu kansantansseja, tehty kampauksia ja soitettu ja 
laulettu yhdessä. Ryhmään ei tarvinnut ilmoittautua erikseen, eikä siihen 
myöskään tarvinnut sitoutua. Toiminta koettiin tärkeäksi, koska se lisää 
osallistujien hyvinvointia ja yhteisöllisiä kokemuksia. Toiminta jäi tauolle 
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Caisan kulttuurikeskuksen muuton ajaksi, jonka jälkeen toiminta on jat-
kunut eri muodoissa. Ryhmissä kävi vaihtelevasti ihmisiä ja useat alkoivat 
käydä säännöllisesti.

yhteiStyö anarkiStimarttojen kanSSa
Suomi-Syyria Ystävyysseura on tehnyt yhteistyötä Anarkistimarttojen 
kanssa. Anarkistimartat ovat muun muassa osallistuneet Ladies’ Night 

-iltoihin neulomisteemalla sekä AFAES ry:ssä järjestettyyn Ladies Night 
Cooking -iltaan.

maanantaikerho
Maanantaikerho toimi vuoden 2016 ajan Monihelin ryhmätiloissa. Ryhmä 
oli kaikille avoin ja siellä käsiteltiin suomen ja arabian kielillä kotoutumi-
seen liittyviä teemoja. Kerhoihin kutsuttiin suomalaisia viranomaisia, eri 
kansalaisjärjestöjen edustajia sekä vertaistukijoita. Ohjatun toiminnan 
kautta osallistujat tutustuivat toisiinsa, vaihtoivat kokemuksiaan ja oppi-
vat uutta toimintaympäristöstään. Kerhotoiminnan tarkoitus oli edistää 
arabiankielisten omaehtoista toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja luoda luottamusta eri tahojen välille. Kerhot järjestettiin teemoittain ja 
kutakin teemaa varten kutsuttiin teemaan sopivia tahoja. 

Toimintaan osallistui kerrallaan muutamasta muutamaan kymmeneen 
ihmistä. Toiminta koettiin tärkeäksi sekä arabiankieliseltä yhteisöltä saa-
dun vertaistuen että toiminnan tarjoajan antaman tiedon takia. Osallistu-
jat saivat esittää kysymyksiä asiantuntijavieraille sekä keskustella yhdessä. 
Maanantaikerho jatkui vuonna 2017 keskitetymmissä infotilaisuuksien 
muodossa. Viikoittaisesta kerhotoiminnasta luovuttiin, sillä koettiin, että 
kohderyhmän tilanne oli muuttunut niin, että moni oli aloittanut kotout-
tavassa koulutuksessa, opinnoissa tai töissä ja vapaa-ajalle oli löytynyt 
muita harrastuksia. Viikoittaiseen ryhmään ei ollut aikaa eikä tarvetta. 
Lisäksi tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta olivat lisääntyneet ja tarvittiin 
enemmän tiettyyn teemaan paneutumista.

mieSten vertaiStukiryhmä
Miesten vertaistukiryhmä alkoi vuonna 2017 ja se järjestettiin myös Olk-
karin tiloissa. Toiminta oli vapaamuotoista.

leirit 
Suomi-Syyria Ystävyysseura on järjestänyt leiritoimintaa perheille ja 
muulle kohderyhmälle koko historiansa ajan. Alkuvaiheessa leiritoimintaa 
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järjestettiin erityisesti perheille. Siltoja Syyrialaisille -hankkeen aikana lei-
rejä on järjestetty myös erityistä tukea tarvitseville ja haavoittuvassa ase-
massa oleville. Leirit järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Leirien ohjaajina toimii seuran ja yhteistyökumppanien työntekijöiden 
lisäksi sekä arabiankielisiä että kantasuomalaisia vapaaehtoisia. Leirejä 
järjestetään pari kertaa vuodessa ja ne ovat 3–5 päivän mittaisia. Toinen 
leireistä pyritään järjestämään aikuisille ja toinen perheille. Tarkemmasta 
kohderyhmästä päätetään leirikohtaisesti tarpeen mukaan. Leiritoimin-
nassa kartoitetaan leiriläisten voimavaroja yhdessä ja vahvistetaan niitä. 
Lisäksi tavoitteena on, että leireille osallistujat ymmärtävät säännöllisen 
elämänrytmin merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Leirien teemoja ovat 
olleet esimerkiksi mielenterveys- ja seksuaaliterveysongelmat.

Suomi-arabia yStävyySbändi
Suomi-Arabia Ystävyysbändi kokoontui puolen vuoden ajan vuonna 
2018 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ohjaamana 
musiikillisena yhdessäolona. Suomi-Arabia Ystävyysbändi soitti suoma-
laisia sekä arabialaisia kappaleita ja osallistujat pääsivät harjoittelemaan 
erilaisten soitinten, kuten kitaran, basson ja lyömäsoittimien soittamista. 
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Osallistujina oli noin kymmenen henkilöä, joihin kuului sekä arabeja että 
kantaväestöä. 

Ryhmässä laulettiin erilaisia kappaleita: uudempaa suomalaista ja ara-
bialaista musiikkia sekä kansanlauluja. Kappaleista valittiin esityskappa-
leet, jotka harjoiteltiin esiintymiskuntoisiksi. Suomi-Syyria Ystävyysbändi 
esiintyi 6.5.2018 lähetyskirkossa sekä 6.6.2018 Riistavuoren palvelukeskuk-
sen monikulttuurisessa juhlassa.

Suomi-kerho
SUOMI-kerhot ovat Suomi-Syyria Ystävyysseuran vuodesta 2018 asti tar-
jottu kerhotoiminnan muoto. Kerhot järjestetään viikoittain Kutojantien 
toimintakeskuksessa. Kerhot tarjoavat mukavan yhdessäolon lisäksi tietoa 
kotoutumista tukevista teemoista, joita käsitellään yhdellä tai kahdella 
kokoontumiskerralla. SUOMI-kerhoissa on tarjolla asiantuntijavierailuja, 
vertaistukea, osallistavia menetelmiä, musiikkia, liikuntaa sekä ruokailua 
ja kahvittelua. Kerhojen teemat määräytyvät usein kohderyhmän toiveiden 
mukaan, mutta lisäksi useita tärkeitä teemoja käsitellään rennossa tunnel-
massa. Kerhotoiminta on kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa, 
johon on helppo tulla mukaan myös lasten kanssa. SUOMI-kerhoissa toi-
mitaan yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. 

Syyrialainen elokuvakerho
Suomi-Syyria Ystävyysseura on käynnistänyt syksyllä 2019 Emisa ry:n 
kanssa elokuvakerhon. Kerho on järjestänyt jo kaksi esitystä ja toiminta 
jatkuu ainakin kevään 2020. Idea syntyi Scandinavian Cinema Interna-
tional Film Festivalin elokuvien esittämiseksi. Espoon kaupunki on avus-
tanut elokuvakerhon toimintaa. Lisätietoja saa osoitteesta www.espoon-
elokuvaklubi.com.
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Avoimet ovet syksyllä 2019 seuran 
tiloissa.

Irakilainen kulttuurifestivaali kesäkuussa 2019 Espoon 
kaupungin tuella, yhteistyössä Vuorovaikutus & harmonia 
-yhdistyksen kanssa. 
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Shakkikilpailu syksyllä 2019. 
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Suomi-Syyria Ystävyysseura 
mukana myös...

maailma kyläSSä
Suomi-Syyria Ystävyysseura on osallistunut Helsingissä järjestettävään 
Maailma kylässä -festivaaliin lähes joka vuosi koko toimintansa aikana. 
SSYS on osallistunut joko oman pöydän voimin Mahdollisuuksien teltassa 
tai joinain vuosina myös ruokateltalla, jossa on kerätty seuralle varoja ara-
bialasia herkkuja myymällä. Maailma kylässä -festivaaliin osallistumalla on 
lisätty seuran tunnettavuutta, hankittu uusia jäseniä sekä kutsuttu ihmisiä 
mukaan toimintaan. Seura on myynyt teltalla muun muassa falafeleja sekä 
voikukalla täytettyä syyrialaista piirakkaa. 
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Ulkoministeri Erkki Tuomioja vieraili seuran teltassa 
Maailma Kylässä -festivaaleilla 2012, mukana oli 
syyrialainen taloustieteen professori Aref Dalila vaimonsa 
kanssa. 
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muiden järjeStämät yhteiStyötapahtumat
Suomi-Syyria Ystävyysseura osallistui Eat to meet -tapahtumaan, johon 
kutsuttiin SSYS:n kautta uusia helsinkiläisiä. Eat to meet -tapahtuma toi 
yhteen Helsingin uusia ja vanhoja asukkaita syömään yhdessä, nauttimaan 
ruoasta ja solmimaan uusia tuttavuuksia. Ruokalajien välillä osallistujat 
vaihtoivat paikkaa tavatakseen enemmän ihmisiä. Suomi-Syyria Ystävyys-
seura kutsui tapahtumaan myös osallistujia, joille ruoka tarjottiin ilmai-
seksi. Tapahtuma järjestettiin Loop-ravintolassa ravintolan 1-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Suomi-Syyria Ystävyysseura oli mukana järjestämässä tapahtu-
maa yhdessä Måndag -viestintätoimiston kanssa.

mobile home(leSS) -hanke
Suomi-Syyria Ystävyysseura oli mukana Mobile Home(less) -hankkees-
sa tukemalla kuvanveistäjä Anssi Pulkkisen Street View (Reassambled) 

-teoksen toteumista. Pulkkisen teos oli tilattu osana Suomen kulttuuri- 
instituuttien (Pariisi, Lontoo, Berliini, Brysseli) Suomi100-ohjelmaa ja 
Suomessa se oli esillä muun muassa Habitare-messuilla. Teos kiertää eri 
maissa. Teoksessa on Syyriasta tuodut talon rauniot koottuna rekka-auton 
perävaunulle ja Suomi-Syyria Ystävyysseura auttoi järjestelyissä.
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aki kauriSmäen toivon tuolla puolen -elokuva
Suomi-Syyria Ystävyysseura oli mukana Aki Kaurismäen Toivon tuolla 
puolen -elokuvassa. Elokuva esittää syyrialaisen turvapaikanhakijan 
saapumista Suomeen, elämää vastaanottokeskuksessa sekä sen ulkopuo-
lella. SSYS koordinoi elokuvaan näyttelijöitä eri rooleihin. Suomi-Syyria 
Ystäyysseuran kautta elokuvaan löytyi myös pääroolia esittävä näyttelijä, 
Sherwan Haji. Tämän lisäksi seura koordinoi noin 30 sivuosan esittäjää 
elokuvaan. Kuvauksissa seura tulkkasi arabiankielisille ohjeita sekä oli 
muutenkin apuna.

Studio aleppo
Studio Aleppo oli vuonna 2017 järjestetty pop-up valokuvastudioprojekti 
helsinkiläisistä. Studio järjestettiin Suomen kansallismuseossa ja kuvista 
syntyi kuvakollaasi tämän päivän helsinkiläisistä. Viestintätoimisto Mån-
dagin markkinoima tapahtuma toivotti Suomi-Syyria Ystävyysseuran kaut-
ta tervetulleiksi Helsingissä asuvia pakolaisia studioon. Vastaava studio on 
järjestetty myös Berliinissä, Amsterdamissa ja Haagissa. 
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Tulevaisuus 

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tarve on muuttanut 
muotoaan vuosien aikana. Toiminta on kehittynyt reagoimaan 
kohderyhmän muuttuvaan tilanteeseen ja se on ollut muutokses-
sa mukana ja kehittynyt tehokkaaksi malliksi. Siltoja Syyrialaisille 

-hanke alkoi maaliskuussa 2016, jolloin elettiin vielä pakolaiskrii-
sin jälkeistä aikaa ja uusia tulijoita oli tuolloin runsaasti. He tarvitsivat 
erilaista tukea kuin vuonna 2019. Alkuvaiheen kriittinen avuntarve oli 
hyvin erilaista kuin vuonna 2019 esiintynyt tarve. Täten toiminta muuttaa 
muotoaan aina tarpeen mukaan. Siltoja Vanhemmille -hanke alkoi vuonna 
2018 vastaten silloin esiintyvään selkeään tarpeeseen. Tarve toiminnalle on 
merkittävä. Tämä käy ilmi muun muassa hankkeen asiakasluvuista, yhteis-
työpyynnöistä sekä lukuisista kohderyhmän toiveista saada toimintaa 
myös omaan kuntaansa eri puolilla Suomea. Suomi-Syyria Ystävyysseura 
jatkaa sovittelijana sekä tiennäyttäjänä olemista arabiankielisille.

Suomi-Syyria Ystävyysseura varautuu siihen, että jatkossakin erilaiset 
neuvonta-, palvelu- ja tukitoiminnot ovat toiminnan keskiössä. Yhdistys 
reagoi tarpeisiin, järjestää infotilaisuuksia ja seminaareja. Työ arabian-
kielisten pakolaistaustaisten ihmisten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja 
hyvinvoinnin lisäämisessä jatkuu ja kehittyy. Toimintamallin vahvistami-
nen ja levittäminen olivat painopisteenä vuonna 2019. Seura on saanut 
pyyntöjä toiminnan levittämiseksi Suomen muihin kaupunkeihin, joissa 
asuu syyrialaisia ja arabiankielisiä. Resurssien puutteen vuoksi tässä tul-
laan hyödyntämään vapaaehtoisia ja toimintaa tullaan koordinoimaan 
asianmukaisesti. Vuoden 2020 painopisteteemoja ovat maahanmuuttajien 
työllistymisen ja vapaaehtoisten koordinointi sekä palveluiden ja neuvon-
nan jatkuva kehittäminen niiden arabiankielisten tueksi, jotka pyytävät ja 
tarvitsevat seuran apua tilanteensa selvittämiseksi ja helpottamiseksi. 
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Toiminnan alussa yksi seuran perustajajäsenistä, Suomessa pitkään 
asunut ja Suomeen rakastunut, Imad Al Khatib, otti yhteyttä Suomessa 
asuviin syyrialaistaustaisiin henkilöihin ja lähti selvittämään yhdistymisen 
tarvetta. Tämä tapahtuma on taustana sille, missä tänä päivänä ollaan. 

Seuran toiminnan ansiosta päästään jatkossa hyödyntämään maahan-
muuttajien osaamista ja kulttuurintuntemusta Suomen ja arabimaiden 
välisen toiminnan kehittämiseksi. 

Seura jatkaa aktiivista toimintaansa omassa toimintakeskuksessaan 
Espoon Nihtisillassa. Toimintakeskus mahdollistaa monipuolisen toimin-
nan, jonka keskiössä on erityisesti tulevien maahanmuuttajasukupolvien 
tukeminen niin, että jokainen suomalaisen yhteiskunnan jäsen voi tuntea 
olonsa turvalliseksi. 

Seuran avajaistilaisuus 19.2.2010 Helsingissä.
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