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1 JOHDANTO

Mistä sinä olet kotoisin? Yksinkertainen kysymys useimmille meistä, mutta kolmannen kulttuurin
lapselle tämä on yksi vaikeimmista. Mitä vastata silloin, jos omistaa kolmen maan passit, on
muuttanut pois kotimaastaan leikki-iässä ja takaisin palatessa se tuntuukin vieraalta, mutta sekään
maa, jossa on asunut lapsuutensa, ei tunnu omalta? Onko kyse kansallisuudestani vai siitä, missä
olen syntynyt, vaiko kenties siitä, missä vanhempani asuvat, vai niistä paikoista, missä elin
lapsuuteni ja nuoruuteni?
Kolmannen kulttuurin lapset voivat olla hyvin erilaisista taustoista. Vanhemmat saattavat olla
diplomaatteja, lähetystyötekijöitä, suurlähettiläitä, liikealalla tai olla esimerkiksi armeijan
palveluksessa. Joidenkin vanhemmat taas saattavat opiskella ulkomailla. (Pollock & Van Reken,
2009, 4.) Ulkomailla heidät saatetaan laittaa kansainväliseen kouluun, integroida paikalliseen
kouluun, tai joskus tarjolla on myös opetusta omalla äidinkielellä.
Kiinnostukseni kolmannen kulttuurin lapsiin nousee omista kokemuksistani lähetyslasten parissa.
Monet lähimmistä ystävistäni, mukaan lukien aviomieheni, ovat asuneet ulkomailla pitkiä aikoja ja
useimmat heistä ovat palanneet kotimaahan vasta lukioikäisenä. Olen huomannut heissä monia
yhteisiä piirteitä, mikä on alkanut kiehtoa minua. He ovat maahanmuuttajia kotimaassaan. Tällainen
tausta voi pahimmassa tapauksessa muodostua taakaksi, jos ympärillä olevat ihmiset eivät ymmärrä,
mistä erilaiset arvot ja maailmankuva nousevat.
Kulttuurinen tasapaino on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille. Tasapainolla tarkoitan varmuutta siitä,
miten asiat toimivat ja minkälainen käyttäytyminen on sopivaa tietyssä yhteisössä. Kun olemme
sisäistäneet kulttuurin saneleman käyttäytymisen ja oletukset, meillä on intuitiivinen tunne siitä,
mikä on oikein, hauskaa, sopivaa tai loukkaavaa kussakin tilanteessa. Tämä tieto luo turvallisuuden
ja kuulumisen tunteen. (Junkkari 2003, 119.)
Lapset oppivat kulttuuriset normit samassa yhteydessä kuin aikuisetkin – ja juuri se aiheuttaakin
hankaluuksia. Kun kulttuureja on monta, joutuu miettimään, mitä niistä tulee noudattaa: kuulunko
näihin kaikkiin, en näistä mihinkään vai ainoastaan johonkin näistä? Kulttuuriin liittyvät piirteet
opitaan vanhempien, yhteisön, koulun ja kaveripiirin kautta. Monikulttuurisessa lapsuudessa nämä
kaikki saattavat toimia hyvin eri tavalla. (Junkkari 2003, 119–120.) Esimerkiksi suomalaisessa

yhteiskunnassa korostetaan totuuden puhumisen tärkeyttä, kun taas Japanissa tärkeämpää on
kasvojen säilyttäminen ja olla nolaamatta toista ihmistä. Lapsi, joka käy kansainvälistä koulua,
kohtaa väistämättäkin ristiriitoja erilaisten kulttuurinormien vuoksi.
Musiikin sanotaan olevan tunteiden kieli. Se on aina ollut tärkeä kommunikaatioväylä: sen kautta
voidaan jakaa ajatuksia silloinkin, kun sanat eivät ole mahdollisia. Tähän viittaavat ne lukuisat
menetelmät, joita musiikkiterapiassa käytetään autististen lasten kommunikoinnin helpottamiseksi.
Se on myös osa arkipäiväämme, halusimme sen olevan tai emme. Teknologian ansiosta kuulemme
musiikkia lähes joka puolella ympärillämme.
Lapset ja nuoret suhtautuvat musiikkiin yleisesti ottaen tunnepitoisemmin kuin aikuiset. Fanaattisen
Michael Jackson –fanin saattaa olla vaikeaa löytää yhteinen sävel sellaisen henkilön kanssa, joka ei
jaa tätä intohimoa kyseistä artistia kohtaan hänen kanssaan. Kolmannen kulttuurin lapset menettävät
usein paljon suomalaiseen musiikkikulttuuriin liittyviä tunnesiteitä ulkomailla asumisen takia, mikä
saattaa hankaloittaa vallitsevaan kulttuuriin sopeutumista tai ystävyyssuhteiden luomista.
Koska musiikilla on tärkeä asema elämässämme ylipäätään, on se mukana myös elämämme eri
kehitysvaiheissa. Eriksonin mukaan (1950) ihminen käy läpi eri kehityskriisejä, joiden aikana hänen
on ratkaistava eri kehitystehtäviä päästäkseen elämässä eteenpäin. Nuoruuden kehityskriisi on
identiteettikriisi, josta Eriksonin mukaan seuraa identiteetin muovautuminen. Identiteetti rakentuu
useasta osasta. Ihminen alkaa etsiä omaa paikkaansa maailmassa, rooliaan ystävien kanssa, suhdetta
omaan itseensä. Myös maailmankuva ja arvot muodostuvat useimmilla nuoruuden aikana.
Positiivinen identiteetti on parhaimmillaan psyykkistä hyvinvointia: ihminen tietää minne on
menossa, tuntee itsensä kotoisaksi omassa kehossaan ja tärkeäksi niiden ihmisten kanssa, jotka ovat
itselle tärkeitä. (Welchman 2000, 74–76.)
Edellä kuvatussa kehityskriisissä musiikki on useille tärkeä voimavara, sillä sen kautta ihminen
peilaa omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Musiikki viestii myös paljon arvoja, joita imemme
itseemme ehkä huomaamattakin. Musiikki on arvosävytteistä jo pelkästään siksi, että eri
musiikkityyleille on omat tilanteensa; esimerkiksi punk-musiikki ei ole tiettyyn tilanteeseen
sopivaa. Afrikkalaisissa hautajaisissa voidaan soittaa hyvinkin meidän korviimme iloisen kuuloista
musiikkia, mikä voisi tuottaa hämmennystä suomalaisissa hautajaisissa.
Vieraan kulttuurin keskellä asuneelle nuorelle ympäröivän kulttuurin arvot ja normit voivat olla
erilaisia kuin suomalaisille ikätovereilleen. Tämä saattaa tulla esiin vasta Suomeen palatessa, kun
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erilaiset maailmankuvat ja identiteettiä muokanneet kulttuuriset arvot tulevat esiin. Tästä
seurauksena syntyy lapselle kolmas maailmankuva ja kulttuuri-identiteetti, jossa molempien maiden
kulttuurit sekoittuvat, ja hänen on löydettävä oma tapansa tasapainotella niiden välissä. Hänestä
tulee kolmannen kulttuurin lapsi.
Myös sosiaalinen pääoma hallitsee elämäämme keskeisesti. Sosiaaliset suhteet ovat meille tärkeitä,
mutta tulevat erityisen tärkeiksi kriisien keskellä. Tämä näkyy myös yhteisötasolla. Yhteisöt, joissa
on monipuolisia sosiaalisia verkostoja, pystyvät suojautumaan köyhyydeltä ja turvattomuudelta
paremmin kuin yhteisöt, joissa näitä verkostoja ei ole. (Woolcock 2000, 26–27.) Tämä nousee
merkittäväksi asiaksi erityisesti ulkomailla asuttaessa. Ulkomaan ”komennolla” olevat perheet
asuvat usein tiiviin suomalaisen yhteisön keskellä. Tämä saattaa toimia voimavarana, mutta vaarana
on myös muusta maailmasta eristäytyminen. Jos tämä sosiaalinen verkosto ei toimikaan
voimavarana eivätkä yhteisön jäsenet luota toisiinsa, seuraa siitä turvattomuutta yhteisön sisällä. Jos
lapsi elää tällaisessa yhteisössä eikä kykene muuttamaan tilannetta, saattaa hän pahimmassa
tapauksessa sulkeutua omaan maailmaansa.
Tässä maisterintutkielmassa pyrin kuvaamaan kolmannen kulttuurin lasten ja nuorten sopeutumista
eri kulttuurien keskelle sosiaalisten suhteiden ja musiikin näkökulmasta. Minua kiinnostaa
erityisesti, mitä yhteisiä piirteitä haastateltavien elämästä voidaan löytää ja kuinka nuo piirteet
vaikuttavat heidän identiteettinsä muodostumiseen. Tämän lisäksi pyrin selvittämään, minkälainen
rooli musiikilla on nuorten elämässä ja miten se vaikuttaa sosiaalisten suhteiden luomiseen.
Käytän työssäni termiä kolmannen kulttuurin lapsi, mikä on yleisesti käytössä oleva termi
monikulttuurisen lapsuuden kokeneista henkilöistä. Englannin kielessä puhutaan myös ATCK:sta
(Adult Third Culture Kid) (Pollock & Reken 2009, 3). Tutkimuksessani viittaan erityisesti nuoriin
ja nuoriin aikuisiin, joilla on ollut monikulttuurinen lapsuus. Termi kolmannen kulttuurin lapsi
viittaa siis enemmän heidän taustaansa kuin ikäänsä.
Kolmannen kulttuurin lapsia on tutkittu mm. psykologian ja sosiologian piirissä. Ruth Van Reken
on tehnyt vertailevaa tutkimusta eri-ikäisten kolmannen kulttuurin lasten välillä (Pollock & Van
Reken 2009, 269–278). Yhdysvaltalainen Useemin pariskunta tutki Intiassa asuvia ekspatriaatteja
eli maastamuuttajia ja Ruth Useem keskittyi tutkimaan erityisesti heidän lapsiaan (Pollock & Van
Reken 2009, 14). Junkkari (2003) on tutkinut eri puolilla maailmaa asuvia suomalaisia, aikuisia ja
lapsia.
Musiikin merkitystä ihmisille on tutkittu paljon, näistä esimerkkinä Slobodan ja O’Neillin (2001)
tutkimus musiikinkuuntelun vaikutuksesta tunteisiin sekä Saarikallion ja Erkkilän (2007) tutkimus
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musiikin roolista murrosikäisten mielialasäätelyssä. Myös North, Hargreaves ja O’Neill (2000)
tutkivat kyselyn avulla sitä, minkälainen merkitys musiikinkuuntelulla on nuorille ja totesivat sen
sitoutuvan ensisijaisesti identiteetin rakentamiseen ja tunteiden säätelyyn.

4

2 KOLMANNEN KULTTUURIN LAPSI
2.1 Kolmas kulttuuri
Kolmannen kulttuurin lapsista käytetään Suomessa myös nimitystä matkalaukkulapsi tai
monikulttuurinen lapsi. Suurin osa tämän päivän suomalaisista matkalaukkulapsista on lapsia, jotka
vanhempiensa työn takia ovat asuneet useita vuosia, joskus koko lapsuutensa, ulkomailla (Junkkari
2003, 117). Kolmannen kulttuurin lapsi käsitteenä juontaa juurensa alun perin englanninkieliseen
termiin Third Culture Kid (TCK). Kaksi sosiologia, Ruth Hill Useem ja John Useem, ottivat termin
käyttöön 1950-luvulla tutkiessaan amerikkalaisia, jotka työskentelivät Intiassa lähetystyöntekijöinä,
avustustyöntekijöinä, liikemaailmassa, kouluissa, median edustajina ja ulkomaalaisvirastoissa.
Useemit tapasivat Intiassa monia ekspatriaatteja eri puolilta ja huomasivat, että jokaisessa
yhteisössä, jossa nämä ekspatriaatit elivät (esim. lähetystyöntekijöiden ja armeijan työntekijöiden
omat yhteisöt), oli omat erityispiirteensä, hieman erilaiset juuret ja yksilölliset elämäntyylit. Tästä
huolimatta he olivat kuitenkin kiinnittyneet lujasti toisiinsa. He olivat luoneet elämäntyylin, joka ei
ollut verrattavissa kotikulttuuriin eikä uuden maan kulttuuriin, vaan joka oli jotain siltä väliltä.
(Pollock & Van Reken 2009, 14.)
Useemit määrittelivät kotikulttuurin, mistä perheen vanhemmat olivat peräisin, ensimmäiseksi
kulttuuriksi. He kutsuivat maailmaa ja sen kulttuuriperinnettä, jossa perhe nyt eli (tässä tapauksessa
Intia), toiseksi kulttuuriksi. Sitten se identifioivat maastamuuttajien yhteisön kulttuurin
välikulttuuriksi ja nimesivät sen kolmanneksi kulttuuriksi. (Pollock & Van Reken 2009, 14.)
Tätä mallia voidaan kuvata seuraavalla kuviolla:

KUVIO 1 Kolmannen kulttuurin malli (Van Reken 2009, 14).

Ruth Useem keskittyi tutkimaan erityisesti lapsia, jotka kasvavat kolmannen kulttuurin keskellä.
Hän alkoi kutsua heitä kolmannen kulttuurin lapsiksi ja määritteli termin kuvaamaan lapsia, jotka
5

muuttavat vanhempiensa mukana uuteen yhteiskuntaan. Useem ei keskittynyt tutkimuksessaan vain
yhteen TCK-ryhmään, vaan otti huomioon lasten eri taustat. Hän löysi paljon yhdistäviä tekijöitä
lasten elämästä. Yksi näistä oli lasten edustusrooli: kolmannen kulttuurin lapset nähtiin
’pikkusuurlähettiläinä’, ’pikkulähetteinä’, ’pikkusotilaina’ jne. Heidän ympärillään olevat ihmiset,
mukaan lukien vanhemmat, olettivat lasten käytöksen heijastelevan vanhempien työhön liittyvää
arvomaailmaa ja tavoitteita, sillä muutoin lapset olisivat voineet vaarantaa vanhempiensa uran.
Useem ajatteli tämän tehtävän vaikuttavan vahvasti siihen, että kolmannen kulttuurin lapset erosivat
muista monikulttuurisissa ympäristöissä kasvavista lapsista. (Pollock & Van Reken 2009, 15.)
Maailma on muuttunut paljon Useemien tutkimuksen jälkeen. Useimmat kolmannen kulttuurin
lapset eivät enää elä oman, tiiviin yhteisön keskellä, vaan he integroituvat heitä ympäröivään
maailmaan huomattavasti enemmän. Näin ollen yhteisön asettamat paineet edustustehtäviin liittyen
ovat jonkin verran helpottuneet. Kun ennen lähes kaikki kolmannen kulttuurin lapset opiskelivat
omissa sisäoppilaitoksissaan, useimmat käyvät nykyään paikallista tai kansainvälistä koulua.
(Pollock & Van Reken 2009, 16.)
Junkkari (2003, 118) kuvailee kolmatta kulttuuria elämäntyylinä, jonka ovat luoneet ja jakaneet
sellaiset vanhemmat, jotka ovat kotoisin yhdestä kulttuurista ja muuttavat toiseen. Heidän lapsensa
joutuvat muuton kautta kulttuurikylpyyn, jossa he eivät ainoastaan tutki, opiskele tai analysoi muita
kulttuureja vaan kokevat sen tunnetasolla.
Nykypäivän kolmannen kulttuurin lapsi voitaisiin määritellä seuraavasti:
”Kolmannen kulttuurin lapsi on henkilö, joka on viettänyt
merkittävän osan kehitysvuosistaan vanhempiensa kulttuurin
ulkopuolella. Hänellä on suhde kaikkiin häntä ympäröineisiin
kulttuureihin ja hänen elämäänsä on sulautunut elementtejä
jokaisesta häntä ympäröineestä kulttuurista, mutta hän ei koe
mitään niistä täysin omakseen. Kokemus kuulumisesta johonkin
syntyy hänelle toisten samankaltaisen taustan omaavien seurassa.”
(Pollock & Van Reken 2009, 20–23.)

Eräs nuori kuvasi tätä määritelmää osuvasti Nykyajan paimentolaiset –kirjassa: ”Elämä on kuin
rikas tanssi samanaikaisesti monessa kulttuurissa, mutta samalla tuo rikkaus tekee mahdottomaksi
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lopettaa tanssimista! Kuinka voi tuoda yhteen ne monet kulttuurit, joissa olen elänyt ja syleillä niitä
kaikkia samanaikaisesti?” Toinen nuori kertoi, että hänelle ei tule koskaan koti-ikävä, koska kotia ei
ole missään. Toisin kuin monille suomalaisille nuorille, kolmannen kulttuurin lapsille koti on
enemmänkin mielentila kuin fyysinen sijainti. Useat lapset ja nuoret ovat tästä syystä eniten
kotonaan muiden kolmannen kulttuurin lasten kanssa. Silloin he kokevat tulevansa kokonaisesti
ymmärretyiksi ja kuulluiksi. (Junkkari 2003, 119, 125.)

2.2 Kolmannen kulttuurin lapsen profiili nykypäivänä
Koska kolmannen kulttuurin lapset eivät nykyisin asu omalla erityisalueellaan, on termi joutunut
arvostelun kohteeksi. Miten voidaan puhua yhtenäisestä kulttuurista sellaisten ihmisten keskellä,
jotka eivät asu toistensa läheisyydessä? Tällöin lähdetään liikkeelle kulttuurin määrittelemisestä.
Kulttuuri voidaan laajimmillaan määritellä elämäntapana, joka jaetaan muiden ihmisten kanssa.
Kolmannen

kulttuurin

lapset

jakavat

merkittävän

paljon

samantyyppisiä

ja

tärkeitä

elämänkokemuksia huolimatta niistä yksilöllisistä eroista ja erilaisista yhteisöistä, joiden keskellä
he ovat eläneet. Tämän lisäksi suurin osa kokemuksista, joita kolmannen kulttuurin lapset jakavat,
tapahtuvat identiteetin kannalta tärkeässä elämänvaiheessa vaikuttaen heidän minäkuvaansa ja
kulttuuri-identiteettiinsä. (Pollock & Van Reken 2009, 16.)
Nämä kokemukset, joita kolmannen kulttuurin lapset lähes poikkeuksetta jakavat, voidaan erottaa
kahteen eri osaan:
1. Kasvaminen monikulttuurisessa ympäristössä. Kolmannen kulttuurin lapset eivät pelkästään
katso vierestä vieraita kulttuureja tai analysoi niitä, vaan he elävät itse kulttuurien
monimuotoisuuden keskellä matkustaessaan kahden tai useamman maan väliä vuosien ajan.
Jotkut kolmannen kulttuurin lapset ovat käyneet läpi niin monta muuttoa, että he ovat olleet
tiiviissä kosketuksessa jopa neljän eri kulttuurin kanssa. (Pollock & Van Reken 2009, 17–
18.)
2. Kasvaminen liikkuvassa maailmassa. Liikkuvuus on yleistä kolmannen kulttuurin lasten
maailmassa. Joko lapsi itse tai ihmiset hänen ympärillään ovat jatkuvasti tulossa tai
lähdössä. Ihmiset ympärillä vaihtelevat, ja myös fyysinen ympäristö muuttuu usein. (Pollock
& Van Reken 2009, 17–18.)
Pollockin ja Rekenin (2009, 17–18) mukaan kolmannen kulttuurin ympäristön jäsenillä saattaa olla
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myös muita yhteisiä piirteitä. Yksi näistä on lapsen eroavaisuus ikätovereihin nähden. Monet
kolmannen kulttuurin lapset kasvavat ympäristössä, jossa heidän identiteettiään määrittää pitkälti
fyysiset eroavaisuudet ympäröiviin ihmisiin. Kuitenkin, vaikka fyysiset ominaisuudet olisivat
samankaltaiset, kolmannen kulttuurin lapsella on usein merkittävästi erilainen maailmankuva kuin
muilla ikätovereillaan sekä koti- että kohdemaassa. Tämä lisäksi monet kolmannen kulttuurin lapset
kasvavat ympäristössä, jossa heidän identiteettiään määrittää pitkälti fyysiset eroavaisuudet
ympäröiviin ihmisiin. Kuitenkin, vaikka fyysiset ominaisuudet olisivat samankaltaiset, kolmannen
kulttuurin lapsella on usein merkittävästi erilainen maailmankuva kuin muilla ikätovereillaan sekä
koti- että kohdemaassa.
Yksi merkittävä tekijä kolmannen kulttuurin lapsen elämässä on, että toisin kuin perinteiset
maahanmuuttajaperheet, kolmannen kulttuurin perheet palaavat yleensä jossain vaiheessa
lopullisesti takaisin kotimaahansa. Tämä tieto vaikuttaa esimerkiksi koulutusvalintoihin ja siihen,
panostetaanko paikallisen kielen oppimiseen vai pyritäänkö ylläpitää omaa äidinkieltä
mahdollisimman paljon.
Perinteisesti diplomaatit, sotilaat ja kansainvälisten suuryritysten työntekijät ovat saaneet nauttia
etuoikeutetusta elämäntavasta. Organisaatio, jolle työskennellään, saattaa järjestää lapsille oman
autonkuljettajan tai organisoida kodin siivouspalvelut. Pelkästään mahdollisuus matkustaa ympäri
maailmaa organisaation sponsoroimana, on etuoikeus, josta esimerkiksi lähetystyöntekijät pääsevät
osallisiksi.
Lähetystyöntekijät, diplomaatit ja muut ulkomailla työskentelevät henkilöt asuvat ja työskentelevät
usein melko tiiviisti oman yhteisönsä keskellä. Monet kolmannen kulttuurin yhteisön jäsenet ovat
tietoisempia edustamistaan rooleista kuin ikätoverit kotimaassa. Vanhempien työ on monesti
vahvasti arvosävytteistä, mikä vaikuttaa myös lapsilta odotettuun käytökseen. Tämä näkyy monesti
erityisesti lähetyslasten arjessa, mikä tuli ilmi myös haastatteluissa.
On olemassa myös poikkeuksia, eivätkä kaikki näistä piirteistä sovi jokaiseen kolmannen kulttuurin
lapseen. Esimerkiksi monet lähetystyötä tekevistä perheistä elävät yksinkertaista elämää, eivät
suinkaan omien siivoojien ja autonkuljettajien ympäröimänä. Se, kuinka paljon nämä piirteet
ilmenevät, riippuu paljolti siitä työmuodosta, mitä harjoitetaan sekä asuinympäristöstä. (Pollock &
Van Reken 2009, 18.)
Myöskään ulkomailla vietetyn ajan pituus ei sinällään määrittele sitä, miten syvä vaikutus sen
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antamilla kokemuksilla on lapsen kehitykseen. Olennaisempia tekijöitä ovat lapsen ikä,
persoonallisuus, perhetilanne ja osallistuminen paikalliseen kulttuuriin. Voidaan kuitenkin sanoa,
että tullakseen aidoksi kolmannen kulttuurin lapseksi henkilön on asuttava ulkomailla jossain
vaiheessa 18 ensimmäisen elinvuotensa aikana. Mitä pitempi ulkomailla vietetty ajanjakso on, sitä
suurempi sen vaikutus luonnollisesti on lapsen elämään. Nuoruus on aikaa, jolloin tunne
identiteetistä ja ihmissuhteista sekä näkemys maailmasta muotoutuvat hyvin perustavanlaatuisesti.
Kun aikuinen muuttaa toiseen maahan ja kokee kulttuurishokin, hänkin tarvitsee sopeutumisaikaa;
kuitenkin hänen arvomaailmansa, identiteettinsä ja ihmissuhteensa perheenjäsenten ja ystävien
kanssa ovat saaneet muotoa jo kotikulttuurissa. Lapsilla sitä vastoin muuttaminen kulttuurien välillä
tapahtuu aikana, jolloin hän ei ole saattanut loppuun oman henkilökohtaisen ja kulttuurisen
identiteettinsä muodostamista. Nimenomaan tämä yhdistelmä: eläminen hyvin nopeasti
muuttuvassa maailmassa monien kulttuurien vaikutuksessa tärkeiden kehitysvuosien aikana muovaa
kolmannen kulttuurin lapsen persoonallisuutta syvällisellä tavalla. (Junkkari 2003, 118–119.)
Kolmannen kulttuurin lasten määrä nousee jatkuvasti globalisaation myötä. Ilmiö on ikään kuin
pienoismalli siitä, mikä on yhä useamman perheen normaali tilanne eri yhteiskunnissa. Yhä
harvemmat

yhteisöt

nimittäin

pysyvät

kulttuurisesti

homogeenisinä

median

antavien

mahdollisuuksien ja jatkuvasti kasvavan matkustuksen myötä. Kasvaminen monen kulttuurin
keskellä tulee enemmänkin normiksi kuin poikkeukseksi – jopa niille, jotka eivät koskaan lähde
kotimaastaan. Näin ollen kolmannen kulttuurin lapsi on eräänlainen tulevaisuuden ihmisen
prototyyppi. (Junkkari 2003, 117.)

2.3 Lähetyslapset
Koska keskityin tutkimaan nimenomaan lähetyslapsia, lienee paikallaan myös käydä läpi, mitä tämä
käsite ja lähetystyö ylipäätään tarkoittavat. Suomesta lähtevät lähetystyöntekijät sijoittuvat monille
tehtäväalueille, joita ovat mm. seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja
sosiaalityö, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut
erityistehtävät. Eniten lähetystyöntekijöitä lähettää Fida International, jota seuraavat Suomen
Lähetysseura sekä Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys. (Suomen Lähetysneuvosto 2012.)
Lähetyslapset ovat siis kolmannen kulttuurin lapsia, jotka muuttavat vanhempiensa työn mukana
ulkomaille. Kolmannen kulttuurin lasten määritelmä pätee myös heidän kohdallaan ja mainitut
erityispiirteet ovat läsnä heidän elämässään. Vanhempien työn arvopainotteisuus erottaa
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lähetyslapset muista kolmannen kulttuurin lapsista. Vaikka esimerkiksi diplomaatinkin lapselta
odotettaisiin hyvää käytöstä, heijastuvat kristillisen työn arvot yleensä vielä voimakkaammin
lapsilta odotettuun käytökseen ja mielipiteisiin. Lasten odotetaan myös usein osallistuvan
vanhempiensa työhön käymällä seurakunnassa ja osoittamalla siellä aktiivisuutta. Tällä
lähetyslasten erityispiirteellä saattaa olla suuri vaikutus mm. perhesuhteisiin, jos lapsi kokee, että
hänen mielipiteensä on tukahdutettu. Toisaalta vahva arvopohja saattaa myös yhdistää perhettä
entisestään.
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3 PERSOONALLISUUDEN KEHITYS JA IDENTITEETTI
3.1 Identiteettiteorioita
Identiteetti on monialainen tutkimuskohde, minkä vuoksi sen määritelmä on pitkälti kiinni siitä,
mistä näkökulmasta identiteettiä tarkastellaan. Monet tutkijat ovat todenneet, että identiteetin käsite
on niin monivivahteinen, että sitä on erittäin vaikea määritellä ja vielä vaikeampaa tutkia.
Persoonallisuuden psykologista kuvausta on tehty monista teoreettisista lähtökohdista. Niitä ovat
mm. psykoanalyyttiset teoriat, oppimisteoriat, humanistiset teoriat ja piirreteoriat. Käsitykset siitä,
miten persoonallisuus kehittyy ja miten sen patologisia piirteitä voidaan hoitaa, vaihtelevat teoriasta
toiseen. (Pulkkinen 1988, 76.)
Persoonallisuuden kehitystä koskevia näkemyksiä on ryhmitelty mekanistisiin, organistisiin ja
kontekstuaalisiin malleihin. Mekanistisessa mallissa painotetaan muutoksen ja sitä aiheuttavien
syytekijöiden analyysiä kontrolloiduissa ärsyke-reaktio -asetelmissa. Mallia on arvosteltu siitä, että
se pelkistää monimuotoisen toiminnan yksinkertaisiksi ärsyke-reaktio -kytkennöiksi ja kehityksen
näissä kytkennöissä esiintyviksi muutoksiksi. Persoonallisuuden kehityksen organismin kehitykseen
kytkevä ns. organistinen malli puolestaan korostaa sitä, että ihminen käy kehittyessään läpi sarjan
laadullisesti erilaisia vaiheita. Mm. Eriksonin teoria psykososiaalisesta kehityksestä ja Piaget'n
teoria kognitiivisesta kehityksestä edustavat tällaista näkemystä. Kontekstuaalinen malli eroaa
organistisesta mallista siten, että sen mukaan kehitysmuutokset ovat organismin ja ympäristön
vuorovaikutuksen tulosta. Ympäristön vaikutteet edistävät ihmisen kehitystä, mutta toisaalta
ihminen myös muovaa ympäristöään. Ihminen vaikuttaa omaan kehitykseensä siis toiminnallaan.
(Pulkkinen 1988, 76–77.)
Käsittelen työssäni erityisesti organistista ja kontekstuaalista mallia nuoruuden keskeisten
kehitysprosessien näkökulmasta. Näitä kehitysprosesseja ovat mm. identiteetin, yhteisyydentunteen
ja itsesäätelyn kehitys.

3.1.1 Eriksonin teoria identiteetin muovautumisesta
Persoonallinen identiteetti perustuu kahdelle samanaikaiselle huomiolle: ihmisellä on tarve tuntea
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omaan olemassaoloonsa liittyvää samankaltaisuutta ja jatkuvuutta vuodesta ja erilaisista tilanteista
toiseen, vaikka ulkoiset piirteet kehityksen myötä muuttuisivatkin ja käyttäytyminen vaihtelisi
kypsymisen ja uusien roolien myötä. Sen lisäksi, että ihmiselle on tärkeää henkilökohtainen
jatkuvuuden tunne hän odottaa myös, että muutkin havaitsevat tuon jatkuvuuden hänessä. (Erikson
1980, 22.)
Erikson esittelee ihmisen psykososiaalista kehitystä kriisien kautta, joista selviydyttyään ihminen
kokee identiteettinsä jatkuvasti eheämmäksi ja hänen arviointikykynsä parantuu. Varhaislapsuuden
tärkein kehitystehtävä on muodostaa luottamus ympäröivää maailmaa kohtaan, jota seuraa
autonomian tavoittelu. Joskus oma tahto on ristiriidassa ympäristön kanssa, mikä voi aiheuttaa
ristiriitoja. Ristiriidan epäonnistunut ratkaisu voi johtaa jatkuviin häpeän ja epäilyksen tunteisiin.
Jos autonomia kehitystehtävänä on onnistunut, lapsi siirtyy aloitteellisuuden tavoitteluun. Hän
yrittää selvittää, minkälainen persoona hän on ja samaistuu vahvasti omiin vanhempiinsa.
Kouluikäisenä mielihyvää aiheuttaa työn loppuunsaattaminen ahkeruuden avulla, jos lapsen
toimintaan suhtaudutaan hyväksyvästi. Jos lapsi kohtaa vain kritiikkiä, seuraa alemmuudentunteita.
Myönteinen kehitys johtaa sosiaalisten roolien monipuolistumiseen. (Erikson 1980, 52, 78, 87–93.)
Nuoruuden

tärkein

kehitystehtävä

on

identiteetin

muodostaminen.

Oman

olemassaolon

samankaltaisuus ja jatkuvuus, joihin lapsuudessa turvattiin, joutuvat taas koetukselle, kun nuoruus
tuo tullessaan nopeita muutoksia omassa kehossa. Nuoren täytyy sovittaa yhteen se, millaisena
muut hänet näkevät, miten hän näkee itsensä, lapsuudessa opitut roolit ja taidot sekä uudet ideaalit
prototyypit hänen ympärillään. Uutta jatkuvuuden tunnetta etsiessään moni nuori joutuu käymään
uudestaan läpi aikaisempien vuosien kriisejä. (Erikson 1980, 94.) Identiteetti merkitsee kosketusta
ulkoisen sosiaalisen maailman ja nuoren lapsuudessa kehittyneen sisäisen maailman kanssa.
Kehitysvaiheen vaarana on identiteetin epäselvyys. Nuori saattaa tuntea itsensä kykenemättömäksi
vastaanottamaan yhteiskunnallisia uusia rooleja. Identiteetin muotoutumisen edellytyksenä Erikson
pitää a) kokonaisuudeksi eheytymistä, jolloin nuori tuntee olevansa sama ihminen muuttuvista
tilanteista, rooleista ja minää koskevista havainnoista huolimatta, b) jäsentymistä suhteessa aikaan,
jolloin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus koetaan kokonaisuudeksi ja c) jäsentymistä
ympäristöön, joka koostuu merkittävistä ihmisistä, kulttuurista ja ympäristöstä. Eri alueilla
esiintyvän jäsentymisen tuloksena syntyvä identiteetin tunne tuottaa kokemuksen psykososiaalisesta
hyvinvoinnista. Jäsentymisen ongelmat puolestaan vaikeuttavat identiteetin tunteen kokemista.
Roolien epäselvyys tulee esille siinä vaiheessa, kun nuoren on ratkaistava läheisyyteen,
tulevaisuuteen ja elämänkatsomukseen liittyviä kysymyksiä. Tällainen tilanne saattaa ilmetä
esimerkiksi ammattia valittaessa. (Pulkkinen 1988, 78–81.)
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3.1.2 Kontekstuaalinen näkökulma
Vaikka

Eriksonin

näkemys

identiteetin

kehityksestä

kytkeytyy

käsitykseen

organismin

vaiheittaisesta kehityksestä, sillä on ollut huomattavaa vaikutusta tuoreempaan kontekstuaaliseen
näkemykseen. James Marcia on pyrkinyt konkretisoimaan Eriksonin identiteetin käsitettä ja samalla
hän on kytkenyt identiteetin kehityksen psykososiaalisiin valintoihin. (Pulkkinen 1988, 81.)
Marcian mukaan identiteetti voidaan muodostaa aikaisintaan murrosiässä, mutta identiteetin etsintä
voi olla vuosia kestävä prosessi. Identiteetti tarkoittaa kokemusta siitä, että sisäiset tarpeet, kyvyt ja
itsestä tehdyt havainnot ovat jäsentyneet toisiinsa, ts. ne sopivat yhteen. Jos ne ovat hyvin toisiinsa
jäsentyneitä, yksilö on tietoinen niin omasta ainutlaatuisuudestaan kuin samankaltaisuudestaan
muiden kanssa sekä tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tällaisen identiteetin löytämiseen
sisältyy myös kriisi, jonka kautta tullaan tietoiseksi monista vaihtoehdoista, joiden kesken on
tehtävä valinta. (Pulkkinen 1988, 81–82.)
Marcia

erottaa

neljä

identiteettistatusta

sen

mukaan,

onko

nuori

ylipäätään

kokenut

identiteettikriisiä, ja jos on, niin missä vaiheessa hän on kriisin käsittelyssä. Kriteereinä ovat
tunnustelu ja sitoutuminen, jotka määrittelevät identiteettistatuksen. Ensimmäinen identiteettistatus
on identiteetin epäselvyys. Epäselvä identiteetti saattaa olla joko nuorella, joka on jossakin määrin
kokenut kriisin, mutta ei ole pystynyt sitoutumaan, tai nuorella, joka ei ole käynyt minkäänlaista
vaihtoehtojen tunnustelua läpi sitoutuakseen mihinkään ratkaisuun. Nuorella ei välttämättä ole
realistista käsitystä esimerkiksi siitä, mitä vaaditaan tietyn ammatin saavuttamiseksi tai kyseisen
ammatin

työnkuvasta.

Mieltymykset

saattavat

vaihdella

rajustikin

uusien

vaihtoehtojen

ilmaantuessa. (Pulkkinen 1988, 83.)
Toinen identiteettistatus on identiteetin omaksuminen, jossa yksilö ei ole kokenut kriisiä eikä siten
tunnustellut vaihtoehtoja, mutta on sitoutunut ratkaisuun omaksuttuaan esimerkiksi vanhempien
arvot ja asenteet. Nuoren omia päämääriä on vaikea erottaa vanhempien toiveista. (Pulkkinen 1988,
82.) Tällainen identiteettistatus saattaa olla vaarana kolmannen kulttuurin lapsella, sillä heidän
lapsuuteensa liittyy vahvasti vanhempien tekemän työn ja arvojen edustaminen. Omaksuttu
identiteettistatus on hyvin hataralla pohjalla, sillä esimerkiksi Suomeen palattaessa nuori saattaa
huomata ympäristön suhtautuvan asioihin hyvin eri tavalla ja omaksutut arvot menettävät
merkityksensä.
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Kolmas identiteettistatus on etsintävaihe. Yksilö on parhaillaan kriisissä - hän tunnustelee
vaihtoehtoja, mutta ei ole sitoutunut vielä mihinkään. Nuori on tietoinen vanhempiensa toiveista,
mutta koettaa löytää ratkaisun näiden toiveiden, yhteiskunnallisten odotusten ja omien kykyjensä
väliltä. (Pulkkinen 1988, 82.) Monet kolmannen kulttuurin lapset kamppailevat oman tahdon ja
vanhempien mielipiteiden välillä. Lähetystyöntekijäperheen lapsi ei välttämättä saa kuunnella rockmusiikkia tai diplomaatin lapsi ei saa ottaa lävistyksiä tai tatuointeja. Tällaiset rajoitukset
korostuvat vanhempien ollessa tiettyjä arvoja ja profiilia edustavassa työssä. Monesti lapsi saattaa
olla sopusoinnussakin vanhempien arvojen kanssa, mutta se saattaa myös aiheuttaa aivan toiseen
ääripäähän pyrkimistä.
Neljäs identiteettistatus on identiteetin selkiyttäminen. Jos yksilö on kokenut kriisin ja sitoutunut
johonkin monista vaihtoehdoista, hän suhtautuu ympäristöön realistisesti ja löytää keinot käsitellä
ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja itseen kohdistuvia odotuksia. Tämä on luonnollisesti
ihanteellinen malli nuoren kehitystä ajatellen. Identiteetin selkiyttäminen on pitkäaikainen,
aikuisuuteen jatkuva prosessi. On havaittu, että identiteetti ei ole pysyvä edes identiteetin
selkiyttäneiden osalta, vaan selkiytynyt identiteetti voi joutua uuteen kriisiin myöhemmässä
elämänvaiheessa, jolloin on taas pyrittävä kokoamaan eri roolit kokonaisuudeksi. (Pulkkinen 1988,
82–83.)
Psykologiassa identiteetin käsite kytkeytyy läheisesti minän ja egon käsitteisiin. Minän käsitettä on
tarkasteltu kahtia jaettuna siten, että nk. prosessiminä vastaa ajattelevaa, tuntevaa ja toimivaa
yksilöä kun taas rakenneminä vastaa sitä kuvaa, joka prosessiminällä on itsestään. Minäkäsite
jaetaan siis kahteen osaan: psykologisiin prosesseihin ja tiettyyn ajatusmalliin, joka koostuu niistä
käsitteistä, joita yksilö käyttää määritellessään itseään. (Liebkind 1988, 62.) Identiteetti edustaa sitä
prosessia, minkä yhteydessä ihminen pyrkii integroimaan sekä monenlaiset roolit ja statukset että
erilaiset kokemukset pysyväksi ja ehjäksi minäkuvaksi. (Campbell & Rew 1999, 7.) Tämä on
erityisen haasteellista kolmannen kulttuurin lapsen elämässä, sillä kulttuurista ja elämänpiiristä
toiseen siirryttäessä hänellä on jatkuvasti uusia rooleja ja statuksia. Uskon, että ihmisten ja
ympäristön vaihtuessa ympäriltä pysyvä ja ehjä minäkuva tuo lapselle turvallisuudentunteen.

3.2 Sosiaalinen identiteetti
Tutkin työssäni monikulttuurisen ympäristön vaikutusta identiteettiin, joten sosiaalinen identiteetti
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on yksi avainkäsitteistäni. Koska identiteetti – entinen, uskonnollinen, seksuaalinen, sukupuoleen
viittaava ja kansallinen – ei kehity tyhjiössä, vaan tiiviissä kanssakäymisessä ympäristön kanssa ja
koska jokaisella yksilöllä on lukuisia eri identiteettejä, jotka eivät ilmene kaikissa tilanteissa,
jokainen näistä identiteeteistä on määriteltävä sosiaalisen kanssakäymisen yhteydessä. Monet
identiteettitutkijat ovat esittäneet, että identiteetti muodostuu ja sitä ylläpidetään välittömässä
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Nämä vuorovaikutustilanteet ovat jo sinänsä eräs tapa
määritellä sosiaalista tilannetta tai hahmottaa todellisuutta. Lyhyesti määriteltynä identiteetti on yhtä
kuin sisäistetyt roolit. (Liebkind 1988, 63.) Vallitseva ihmisryhmä asettaa vähemmistölle
identiteetin viitekehyksen. Esimerkiksi Amerikan musta väestö joutuu jatkuvasti kamppailemaan
sen

kanssa,

tulisiko

heidät

määritellä

rodun,

ihonvärin,

kansallisuuden

vai

kenties

yhteiskuntaluokan mukaan. (Campbell & Rew 1999, 10.)
Sosiologian klassisia näkemyksiä identiteetin muodostumisesta edustaa Hallin sosiologinen
subjektikäsitys.

Sen

mukaan

identiteetti

muodostuu

minän

ja

yhteiskunnan

välisessä

vuorovaikutuksessa. Subjektilla on yhä sisäinen ydin tai olemus, mutta ulkopuoliset kulttuuriset
maailmat ja niiden tarjoamat identiteetit muokkaavat jatkuvasti subjektin sisäistä ydintä eli minää.
Identiteetti yhdistää nämä julkiset maailmat henkilökohtaisen maailman kanssa. Kun projisoimme
itsemme näihin kulttuurisiin identiteetteihin ja sisäistämme niiden arvot sekä merkitykset osaksi
itseämme, helpottuu subjektiivisten tunteiden liittäminen niihin objektiivisiin paikkoihin, jotka ovat
osa kulttuurista maailmaamme. (Hall 1999, 22.) Toisin sanoen identiteetti siis vakauttaa subjektit ja
niiden asuttamat kulttuuriset maailmat tehden niistä yhtenäisempiä ja ennustettavampia.
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ihmisillä on suuri pyrkimys ylläpitää korkeaa itsetuntoa ja
tämä saavutetaan samaistumalla ihmisiin, joilla on positiivinen minäkuva. Sekä kolmannen
kulttuurin että muidenkin suomalaisten lasten ja nuorten parissa tämä ilmenee usein omiin idoleihin
samaistumisessa. Yksilö pyrkii erottelemaan sen ryhmän, mihin kokee kuuluvansa vahvasti muista
ryhmistä omalle ryhmälle suotuisien määritelmien kautta. Tällä tavoin korostamalla omia hyviä
puoliaan ja vertailemalla omaa ryhmäänsä muihin he ylläpitävät positiivista sosiaalista identiteettiä.
(MacDonald & Hargreaves & Miell 2002, 9.)
Mead (1934) korostaa minuuden ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua identiteetin rakentumisessa;
emme voi ymmärtää toista ilman toista, ja identiteetti rakentuu täten kanssakäymisessä muiden
ihmisten kanssa. Meillä on useita sosiaalisia rooleja, jotta voisimme ymmärtää minuuttamme
muiden ihmisten näkökulmasta. Tällöin me ikään kuin katsomme itseämme ulkopuolisen silmin.
(MacDonald et al 2002, 10.)
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Identiteetti koostuu erilaisista rooleista ja skeemoista. Nämä skeemat voivat olla myös ristiriitaisia;
näin on monesti esimerkiksi taiteilijoiden kohdalla, jotka saattavat lavalla vaikuttaa avoimilta ja
sosiaalisilta, mutta ovat arkielämässä hyvinkin introvertteja. Mitä tulee sosiaalisiin rakenteisiin,
erilaiset sosiaaliset roolit ovat jatkuvassa muutoksessa – jokainen vuorovaikutustilanne voi johtaa
uusiin rakenteisiin identiteetin sisällä. (MacDonald et al 2002, 10.) Identiteetti voi kuitenkin olla
eheä erilaisista rooleista huolimatta, jos yksilöllä on kokonaisvaltainen ja realistinen käsitys
itsestään.
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen pääoma ovat käsitteinä lähellä toisiaan ja palaankin työssäni
vielä tarkemmin sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Sosiaalinen pääoma liittyy varsinkin nuorilla
kiinteästi identiteettiin. On havaittu, että sosiaalisilla verkostoilla, normeilla ja luottamuksella on
suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalisen pääoman määrään ja sisältöön vaikuttaa
ratkaisevasti yksilön identiteetti ja vastaavasti yksilön identiteettiin vaikuttaa sosiaalinen pääoma,
eli

näitä

käsitteitä

vuorovaikutuksessa

ei

voida

muiden

ymmärtää

kanssa.

Jos

ilman

toisiaan.

Niinpä

identiteettikysymykset

identiteetti

estävät

rakentuu

luottamuksen

ja

vuorovaikutuksen, ei sosiaalinen pääoma tule täysin hyödynnetyksi. (Niemelä 2002, 76.)

3.3 Kansallinen identiteetti ja kulttuuri-identiteetti
Tunnettu kulttuurintutkija, 1950-luvulla Jamaikalta Isoon-Britanniaan muuttanut Stuart Hall,
kirjoittaa identiteetistä näin: ”Ajatellessani käsitystäni omasta identiteetistäni tajuan sen aina
liittyneen siihen tosiseikkaan, että olen maahanmuuttaja, eroon teihin muihin nähden.” Jokainen
maahanmuuttaja ja ekspatriaatti, kohtaa kaksi klassista kysymystä: ”Miksi olet täällä?” ja ”Koska
palaat takaisin kotiin?” Mutta usein maahanmuuttajuus koostuu pelkästä menomatkasta. Ei ole
”kotia”, johon palata. (Hall, 1999, 10.) Kolmannen kulttuurin lapset kohtaavat nuo samat
kysymykset, ja vaikka fyysinen koti odottaisikin Suomessa, on kotimaan merkitys usein hyvin
häilyvä.
Koska tutkin työssäni kolmannen kulttuurin lasten identiteettiä, lienee paikallaan käsitellä myös
kulttuuri-identiteettiä. Kuten sosiaalistakin identiteettiä määritellessä, törmäämme taas siihen
ongelmaan, ettei tässäkään tapauksessa voida puhua vain yhdestä identiteetistä. Esimerkiksi EteläAfrikassa on kymmeniä, ellei jopa satoja, eri etnisiä ryhmiä, joilla on omat musiikkikulttuurinsa,
perinteensä ja kielensä. Ei voida puhua vain yhdestä kansallisesta identiteetistä, koska jokaiselle
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näistä etnisistä ryhmistä se merkitsee eri asioita.
Kansallisen identiteetin määrittelyä voitaisiin kuvata ylhäältä alas suuntautuvana projektina.
’Virallinen’ määritelmä pohjautuu kansakunnan sisäisiin, erilaisiin etnisiin ja kulttuurisiin
identiteetteihin. Kansallisuus toimii ikään kuin sementtinä näiden etnisesti ja kulttuurisesti eroavien
ryhmien välillä ja saa ne pysymään yhdessä. Kun puhutaan siis kansasta, puhutaan valtion ja
kulttuurin tiiviistä yhdistelmästä. (Folkestad 2002, 153.)
Tällainen kansallisen identiteetin määritelmä nousee pintaan kun määritellään kansallista
koulutusjärjestelmää ja kun maanlaajuista opetussuunnitelmaa rakennetaan vallitseviin arvoihin
perustuen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että monikulttuurisessa maassa myös monikulttuurinen
opetus on suuremmassa roolissa, sillä siihen on enemmän resursseja ja yhteiskunta suhtautuu
monikulttuurisuuteen positiivisesti. (Folkestad 2002, 153.)
Kulttuurinen identiteetti voidaan nähdä juuri päinvastoin, eli alhaalta ylöspäin suuntautuvana
projektina. Suurin osa kulttuurillisista piirteistä, kuten musiikki, ovat olleet olemassa kauan ennen
virallisia maanvälisiä rajoja tai ne ovat ilmenneet samanlaisen musiikkimaun omaavien kesken,
huolimatta kansallisista tai etnisistä rajoitteista. Niinpä yksilöllä voi olla useampi kuin yksi
kulttuuri-identiteetti, sisältäen musiikin itsessään ja myös sen musiikillisen kontekstin, jossa se
ilmenee. Nykypäivän globaalissa maailmassa tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilö voi halutessaan
valita itselleen erilaisia kulttuuri-identiteettejä, jopa vaihdella niitä. (Folkestad 2002, 154.) Voin
havainnollistaa tätä seuraavalla esimerkillä: olen kansalliselta identiteetiltäni suomalainen, mutta
kulttuuri-identiteettini on muovautunut eri kansallisuuksia ja kulttuureja kohdatessani. Niinpä
musiikilliset juureni pohjautuvat mm. länsimaiseen taidemusiikkiin, afroamerikkalaiseen pop- ja
rock-musiikkiin, afrikkalaiseen musiikkiin ja suomalaiseen kansanmusiikkiin.
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4 MUSIIKILLINEN IDENTITEETTI

Musiikki koskettaa meistä lähes jokaista ja vain harva ihminen sanoo, ettei ole lainkaan
kiinnostunut

musiikista.

Emme

voi

juurikaan

välttyä

kuulemasta

musiikkia

kaupassa,

asiakaspalvelun odotuslinjalla tai vaikkapa tv-sarjan taustalla. Musiikki on melko suuri osa
jokapäiväistä elämäämme.
Useat tutkijat ovat esittäneet, että musiikin viehätysvoima nuoruudessa piilee sen kyvyssä tuoda
esiin erilaisia kehitystehtäviä, kuten arvojen ja uskomusten omaksuminen, sosiaalisesti
hyväksyttävän käyttäytymisen hallitseminen, itsenäistyminen vanhemmista emotionaalisella tasolla
ja kyky luoda kypsiä ihmissuhteita muihin ikätovereihin. Musiikki auttaa näitä nuoria hallitsemaan
niitä moninaisia tunteita, joita nämä kehitystehtävät tuovat mukanaan. (Tarrant & North &
Hargreaves 2002, 135.)
Medialla on tärkeä asemanuoren läpikäydessä erilaisia identiteettejä. Erityisesti musiikin vaikutus
nuoren elämässä on erityisen merkittävä verrattuna muihin median muotoihin. Monille nuorille
musiikin kuuntelu on mieluisin tapa rentoutua ja monet pitävät musiikkia yhtenä tärkeimmistä ja
rakkaimmista asioista elämässään. (Tarrant et al 2002, 135.) Nuoren kokemus omasta identiteetistä
heittelehtii jatkuvasti, mikä aiheuttaa nuoressa epävarmuutta. Musiikin avulla nuori voi prosessoida
omaa muuttuvaa minuuttaan yksityisesti. Se toimii rakenteena, johon nuori voi heijastaa omaan
minuuteensa liittyviä kokemuksia ja merkityksiä. (Saarikallio 2009, 224.) Kolmannen kulttuurin
lapsen ympäristö saattaa vaihtua hyvinkin tiheään tahtiin, mikä vaikeuttaa eheän identiteetin
muodostumista. Musiikki voi tällöin olla se tuttu ja turvallinen asia elämässä, joka kulkee mukana
elämäntilanteesta toiseen.
Monet liittävät musiikin vahvasti muistoihin, esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen saatetaan
kuunnella sitä musiikkia, joka muistuttaa tästä henkilöstä. Tietty kappale saattaa myös liittyä
vaikkapa ihmissuhteeseen. Monilla on ’seurustelukappaleita’, jotka tuovat vahvan mielikuvan
tietystä henkilöstä. Joskus tämä emotionaalinen konteksti saattaa olla niin voimakas, ettei jotain
musiikkia pystytä enää kuuntelemaan esimerkiksi läheisen ihmisen menetyksen jälkeen. Joissakin
musiikki herättää nostalgisia tunteita ja saa muistelemaan vaikkapa tiettyä ajanjaksoa ja identiteetin
muutoksia omassa elämässään. Musiikin kautta voi elää elämänsä parhaita hetkiä yhä uudestaan.
Tällainen muistojen uudelleenkokeminen on osa eheän minäkuvan ylläpitämisprosessia. Muistoja
voidaan katsella uudesta näkökulmasta ja ammentaa niistä viisautta myös tulevaisuuteen. (DeNora
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2000, 63–66.) Kolmannen kulttuurin lapselle musiikki saattaa olla keino päästä takaisin kaivattuun
maahan tai rakkaiden ihmisten pariin. Esimerkiksi kaveri, joka on jätetty taakse kotiinpaluun
yhteydessä voi muistua mieleen yhteisestä mielikappaleesta, mikä tuo tuon ystävyyden taas hieman
lähemmäksi nuoren uutta arkea.
Musiikilla voi olla niin lyhytaikaisia, ohimeneviä vaikutuksia meihin kuin myös syvempi ja
pitkäaikainen vaikutus arvomaailmaamme ja käyttäytymiseemme. Musiikki saattaa vaikuttaa
meihin alitajunnan tasolla niin, ettemme edes huomaa olleemme vaikutuksen alaisina. Esimerkiksi
kaupan taustamusiikin ja ihmisten ostokäyttäytymisen välistä yhteyttä on tutkittu paljon ja niiden
välillä on löydetty selkeä korrelaatio (North & Hargreaves & McKendrick 1998).
Toisessa ääripäässä ovat musiikilliset ’huippukokemukset’, jotka ovat emotionaalisesti hyvin
vaikuttavia

kokemuksia,

aiheuttaen

usein

myös

vahvoja

fyysisiä

reaktioita.

Tällaisia

huippukokemuksia voivat olla lempibändin konsertit tai, muusikosta puhuttaessa, omat
esiintymistilanteet. Joskus huippukokemukset voivat olla myös hyvin arkipäiväisiä tilanteita, joissa
tietty musiikki laukaisee vahvan tunnereaktion. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu paljon
arkipäivän musiikillisia kokemuksia, joilla säätelemme mielentilojamme ja joista haemme energiaa
esimerkiksi urheilusuorituksiin. (MacDonald & Hargreaves & Miell 2002, 11–12.)

4.1 Minä ja muut
Musiikilliset identiteetit voidaan jakaa kahteen ryhmään: ensimmäisen ryhmän jäsenet samaistuvat
vahvasti tiettyyn soittimeen ja toisen ryhmän jäsenet tiettyyn musiikin tyylilajiin eli genreen
(MacDonald & Hargreaves & Miell 2002, 11–12.) Ihmiset hakeutuvat yleensä kaltaistensa
joukkoon. Tunnemme itsemme arvostetuiksi ja tärkeiksi monesti juuri niiden ihmisten kanssa, jotka
ovat meille merkittävistä asioista samaa mieltä. Tärkeimpiä ystäviämme ovat ne ihmiset, jotka
innostuvat samoista asioista ja jotka arvostavat samoja asioita kuin itse arvostamme. Genren
mukaan määrittyvää identiteettiä voitaisiinkin verrata sosiaaliseen ryhmään, joka edustaa selkeästi
tiettyä genreä, joko isompaa, kuten rock-musiikki, tai ison ryhmän sisällä ilmenevää genreä, kuten
alternative tai indie. Ylläpidämme identiteettiämme korostamalla niitä asioita, joita voimme jakaa
toisten kanssa. Tällaisten tyylien määrittely ja luokittelu ei ole kuitenkaan ongelmatonta, sillä ne
ovat jatkuvassa muutoksessa, erityisesti pop-musiikin saralla (MacDonald et al 2002, 15). Niinpä
myös sosiaaliset ryhmät muuttavat muotoaan tässä prosessissa. Usein kotimaahan paluu ei ole
helppoa kolmannen kulttuurin lapsille myöskään kaiken sen kulttuurisen informaation vuoksi, jota
19

he ovat menettäneet ulkomailla asumisen takia. Vaikka kolmannen kulttuurin lapset ymmärtävät
kokemustasolla monen eri kulttuurin käytäntöjä, voivat he silti olla yllättävän tietämättömiä
kotikulttuuristaan, maansa historiasta ja vaikkapa sukujuuristaan (Junkkari 2003, 121). Tämä voi
olla kova paikka Suomeen palatessa, kun nuori ei ole nähnyt vilaustakaan viimeisimmistä Youtube–
hiteistä, ei osaa ulkoa Kummeli –slangia tai ei ole kuullut yhtään Apulannan kappaletta. ”Minulla
oli tunne, kuin olisin Suomessa aina vuosia jäljessä lapsuuden suhteen”, kertoo eräs lähetyslapsi
omista kokemuksistaan koulumaailmassa. (Junkkari 2003, 121.)
Schwartz ja Fouts (2003) selvittivät musiikkimaun yhteyttä nuoruuden kehitystehtäviin ja löysivät
yhteyksiä tietynlaisen musiikkimaun ja tiettyjen kehityksellisten tarpeiden välillä. Rankan musiikin
kuuntelijoilla oli muita heikompi itsetunto, enemmän käyttäytymisongelmia, heikompi kokemus
pysyvästä identiteetistä ja enemmän konflikteja perheen kanssa itsenäisyyteen liittyen. He olivat
myös muita ryhmiä aggressiivisempia ja kokivat useammin etteivät muut ihmiset ymmärrä tai
hyväksy heitä. Kevyen musiikin kuuntelijoilla puolestaan oli suuri pyrkimys tehdä asiat oikein ja
enemmän vaikeuksia seksuaalisten muutosten hyväksymisessä. He myös kontrolloivat tunteitaan ja
kokivat vaikeaksi löytää tasapainon toisaalta itsenäisyyden, toisaalta vertaisryhmän liittyvän
riippuvuuden suhteen. Kolmas musiikkimakuryhmä olivat nuoret, jotka kuuntelivat molempia
musiikkityyppejä, ja he olivat parhaiten sopeutuneet nuoruuden kehitystehtäviin. (Saarikallio 2009,
223.)
Musiikkityylijaottelut liittyvät toisinaan myös sukupuoleen. Kaikki yhteiskunnat erottelevat ihmisiä
sukupuolen mukaan tietyissä sosiaalisissa tilanteissa; puhutaan esimerkiksi ’naisten työstä’ tai
’miesten työstä’. Ollessani vaihto-opiskelijana Keniassa törmäsin ensimmäistä kertaa elämässäni
siihen, että tietyt soittimet ovat naisilta kiellettyjä. Eräässä länsikenialaisessa kylässä naisia
peloteltiin kertomalla esimerkiksi, että koskemalla Obokano -luuttusoittimeen he eivät voi koskaan
saada lapsia. Länsimaissa mikään soitin ei ole naisilta kielletty, mutta törmäämme samanlaisiin
jaotteluihin myös kotimaassamme. Koululuokassa toistuu lähestulkoon aina sama kuvio; pojat
menevät rumpujen taakse tai soittavat sähkökitaraa, tytöt soittavat pianoa tai laulavat. Myös
rakkauslaulut ja tanssiminen liitetään yleensä ennemmin tyttöihin kuin poikiin (Dibben 2002, 124).
Parhaimmillaan musiikki yhdistää ihmisiä ja edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä. Yhteinen
soittoharrastus tai lempibändi luovat pohjan keskustelulle ja syvemmälle yhteydelle. Saarikallion
(2009) mukaan musiikki vahvistaa yhteenkuuluvuutta toisiin ihmisiin myös nuoren ollessa yksin,
herättämällä muistoja läheisistä ihmisistä ja yhteisistä hetkistä. Musiikki tukee myös nuoren
kasvavaa yksityisyydentarvetta, sillä nuori voi uppoutua omiin ajatuksiinsa väkijoukonkin keskellä
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kuuntelemalla musiikkia kuulokkeista. Musiikki tuo nuorelle kokemuksen symbolisesta omasta
tilasta, johon liittyvät vahvasti omat mieltymykset (Saarikallio 2009, 226). Kolmannen kulttuurin
lapset elävät usein tiiviissä yhteisössä, eikä omaa aikaa tai tilaa välttämättä aina ole kovinkaan
paljon. Musiikki voi tällaisessa tilanteessa lohduttaa, herättää hyviä muistoja tai toimia
yksinkertaisesti välineenä oman tilan luomiseksi.

4.2 Musiikki tunteiden tulkkina
Musiikillinen toiminta liittyy perustavanlaatuisiin psykologisiin tarpeisiin. Se tarjoaa keinon
identiteetin rakentamiselle. Se koskettaa voimakkaasti tunteita ja sen on todettu vaikuttavan
kaikkiin kolmeen keskeiseen tunteiden osa-alueeseen: fysiologiaan, kokemukseen ja ilmaisuun.
Musiikin kyky koskettaa tunteita saattaa olla erityisen tärkeää juuri nuorille, sillä he kokevat usein
voimakkaita ja nopeastikin vaihtelevia tunteita. Musiikki on turvallinen minuuden ilmaisukeino: jos
tuntuu, että on paljastanut minuudestaan liikaa, voi aina todeta sen olevan vain musiikkia.
Aikuiselle on hyvin tärkeää kuitenkin ymmärtää, että musiikki saattaa olla identiteettiään etsivälle
nuorelle hyvinkin keskeinen osa sitä kuka hän kokee olevansa. Niinpä välinpitämätön tai
negatiivinen suhtautuminen nuoren lempimusiikkiin saattaa uhata koko minuuden kokemusta.
(Saarikallio 2009, 222–227.)
Saarikallio (2007, 223–226) luokittelee väitöskirjatutkimuksessaan musiikin psykososiaaliset
merkitykset neljään teema-alueeseen, joihin liittyvissä kysymyksissä musiikki voi edistää
nuoruuden kehityksellisiä tavoitteita. Nämä merkitykset jaetaan neljään keskeiseen kategoriaan:
identiteetti, itsemäärääminen, ihmissuhteet ja tunnekokemukset. Musiikin tunnemerkitykset
syntyvät toisaalta muiden psyykkisten tarpeiden tukemisesta ja toisaalta suoraan tunteisiin
kohdistuvan tunteiden säätelyn toteutumisesta. Tärkeiden psyykkisten tarpeiden toteutuminen saa
aikaan myönteisiä tunnekokemuksia, ja vahvistamalla yhteenkuuluvuudentunnetta tai itsehallinnan
kokemusta musiikki luo voimakkaita positiivisia tunne-elämyksiä. Se voi toimia myös suoraan
omiin tunteisiin liittyvien säätelytavoitteiden, kuten oman mielialan hallinnan tai mielialan
parantamisen keinona.
North on tutkinut musiikin roolia (North & Hargreaves & O’Niell, 2000) kehitystehtävien keskellä
kysymällä nuorilta suoraan, mikä motivoi heitä kuuntelemaan musiikkia. Tutkimus tehtiin
Britanniassa ja siihen osallistui 2465 13–14 -vuotiasta nuorta. Nuorille annettiin lista, jossa oli 12
mahdollista syytä sille, miksi ihmiset kuuntelevat musiikkia ja heitä pyydettiin myös
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määrittelemään, missä määrin nämä syyt ovat relevantteja heidän omassa musiikillisessa
käyttäytymisessään. Kaksi tekijää saivat eniten huomiota. Ensimmäinen oli musiikin kuunteleminen
emotionaalisten tarpeiden täyttämiseksi, ja tämän tekijän sisällä suosituimmat vastaukset olivat
musiikin kuunteleminen stressin ja jännityksen helpottamiseksi ja musiikin kuunteleminen
tunteiden ilmaisemiseksi. (Tarrant & North & Hargreaves 2002, 135.) Tunteiden säätely ei
läheskään aina ole tietoista, mutta nuorilla näyttää kuitenkin olevan käsitys siitä, millaista musiikkia
he missäkin mielentilassa kokevat tarvitsevansa (Saarikallio & Erkkilä 2007).
Tunteiden säätelyn lisäksi nuoret käyttivät musiikkia myös muihin tarkoituksiin. Tutkimuksessa
ilmennyt toinen suuri tekijä oli musiikin kuunteleminen ilmaisun välineenä. Tämä tekijä piti
sisällään mm. musiikin kuunteleminen tietyn minäkuvan luomiseksi, musiikin kuunteleminen
trendikkään kuvan luomiseksi itsestään ja musiikin kuunteleminen toisia miellyttääkseen.
Sosiaalisen kontekstin rooli identiteetin muovautumiselle on suuri. Sosiaaliseen ryhmään
kuulumisen tärkeys heijastuu sopivan musiikin kuunteluna, sillä näin nuoret pystyvät pitämään yllä
positiivisia suhteita ikätovereihinsa. Nämä suhteet puolestaan vaikuttavat merkittävästi terveen
identiteetin kehittymiseen. (Tarrant et al 2002, 135–136.) Kolmannen kulttuurin lapsen elämässä
häntä ympäröimä vertaisryhmä on usein pienempi kuin muilla nuorilla. Niinpä tämä vertaisryhmä
saattaa olla mielipiteiltään ja musiikillisilta mieltymyksiltään myös homogeenisempi. Toisaalta se
saattaa olla myös kapinan väline: keino erottua tiiviistä yhteisöstä turvallisella tavalla.
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5 SOSIAALINEN PÄÄOMA

5.1 Käsitteen määrittely
Sosiaalisen pääoman käsite on yksi yleisimpiä yhteiskuntatieteen käsitteitä ja monesti myös yksi
väärinkäytetyimmistä. ”Kyse ei ole siitä, mitä tiedät, vaan keitä tunnet.” Tämä aforismi tiivistää
suurelta osin sosiaalista pääomaa koskevaa arkipäivän viisautta. Sen perusajatuksena on, että
sosiaaliset suhteet ovat tärkeä voimavara, jota voidaan käyttää hädän tullen, josta voidaan saada
aineellista etua ja joka jo itsessään tuottaa meille nautintoa. Tämä pätee niin yksilö- kuin
yhteisötasollakin. Yhteisöt, joissa on monipuolisia sosiaalisia verkostoja, ovat vahvempia
suojautumaan köyhyydeltä ja turvattomuudelta. (Woolcock 2000, 26–27.) Tällaisten verkostojen
merkitys tulee esiin erityisesti sotatilanteissa ja muissa yhteisön kriisivaiheissa.
On myös oleellista, mistä näkökulmasta käsitettä tarkastellaan, sillä eri näkökulmat painottavat
ilmiön eri ulottuvuuksia. Ensimmäinen näkökulma painottaa yhteisön sosiaalisten verkostojen
tiiviyttä (Coleman), toinen yleistynyttä luottamusta ja sosiaalista vuorovaikutusta (Putnam), kolmas
sosiaalisen pääoman ryhmäkuntaisuutta (Bourdieu) ja neljäs yksilön asemaa sosiaalisten
verkostojen rakenteessa (Burt). (Ruuskanen 2002, 9.) Keskityn seuraavaksi erityisesti kolmen
ensimmäisen näkökulman esittelyyn, sillä ne ovat työni kannalta oleellisimmat.

5.2. Coleman: Yhteisö yksilön oman kasvun ja kehityksen mahdollistajana
Nykykeskustelun tausta sosiaalisen pääoman käsitteeseen liittyen pohjaa 1970- ja 1980 –luvuille,
jolloin sosiologit James Coleman ja Pierre Bourdieu nostivat käsitteen yhteiskuntatieteellisen
keskustelun kohteeksi. Coleman (1988, 98) kiinnittää sosiaalisen pääoman tarkastelussa huomiota
yhteisön sosiaalisten suhteiden tiiviyteen ja kykyyn ylläpitää normeja, luottamusta ja tiedon kulkua.
Sosiaalista pääomaa määrittää siis sen funktio. Kuten muutkin pääoman muodot, on sosiaalinen
pääoma tuottavaa; se mahdollistaa sellaisten päämäärien saavuttamisen, joiden saavuttaminen ilman
sitä olisi mahdotonta. (Ruuskanen 2002, 9-10.)
Sosiaalinen pääoma koostuu eri osa-alueista. Ensimmäinen Colemanin erottama sosiaalisen
pääoman muoto perustuu luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Tekemällä siis palveluksen toiselle
voimme odottaa samaa häneltä tulevaisuudessa. (Coleman 1988, 103.) Sosiaalisen pääoman yksi
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päätehtävä on siis mahdollistaa palveluksiin ja vastapalveluksiin perustuva luottojärjestelmä, jossa
kaikki jäsenet hyötyvät (Ruuskanen 2002, 10). Näin sosiaalinen vuorovaikutus helpottuu. Tämä ei
kuitenkaan onnistuisi ilman yhteisön jäsenten suurta keskinäistä luottamusta ja niinpä tällainen
instituutio on sitä hankalampi, mitä useampia ihmisiä se koskettaa. (Coleman 1988, 103.)
Toinen sosiaalisen pääoman muoto Colemanin mukaan on sosiaalisiin suhteisiin perustuva
informaation kulku. Informaation hankkiminen vaatii aikaa ja vaivaa ja niinpä sosiaaliset suhteet
tarjoavat edullisen väylän informaation kululle. Mitä enemmän minulla on siis kontakteja ihmisiin,
joilla on minun kannaltani merkittävää tietoa, sitä paremmin kykenen toteuttamaan tavoitteitani.
(Coleman 1988, 104.) Jos tietokoneeni esimerkiksi jumittaa, en lähde heti kirjastoon etsimään
asiasta tietoa tai vie sitä korjattavaksi, vaan kysyn apua ystävältäni, jonka tiedän käyttävän paljon
aikaa koneiden parissa. Monet nuoret haluavat pysyä kärryillä uusista trendeistä, mutta kaikkia
nuoria ei kiinnosta esimerkiksi uudet musiikkityylit niin paljon, että he itse etsisivät niistä tietoa.
Niinpä he saattavat luottaa musiikkia harrastavan luokkakaverin, jonka musiikkimakua arvostetaan,
mielipiteeseen asiasta ja kuunnella samaa musiikkia kuin hän.
Coleman mainitsee kolmantena sosiaalisen pääoman muotona normit. Tehokkaat normit ovat vahva
sosiaalisen pääoman muoto. Esimerkiksi normit, jotka pyrkivät kitkemään rikollisuutta saavat
ulkona liikkumisen pimeälläkin tuntumaan turvalliselta. Niiden ylläpito edellyttää yhteisön sisäisiä
tiiviitä sosiaalisia verkostoja. Tärkeitä ovat erityisesti ne normit, jotka edellyttävät oman hyödyn
tavoittelemisen hylkäämisestä kollektiivisen hyödyn sijaan. Tällaiset normit ovat sosiaalista
pääomaa, jotka vahvistavat esimerkiksi perheitä, sillä ne saavat perheen jäsenet käyttäytymään
epäitsekkäästi ja perheensä parhaaksi. Joissain tapauksissa tällaiset normit ovat itsestäänselvyyksiä,
joskus niiden toteutumiseksi tarvitaan ulkoista palkitsemista ja itsekkyyden julkista paheksumista.
Molemmissa tapauksissa nämä normit auttavat ratkaisemaan yhteisön sisäisiä, kaikille yhteisiä
ongelmia. Toisaalta ne saattavat myös rajoittaa tietynlaista toimintaa, jota ei yleisesti pidetä
hyväksyttävänä, tai vähentää innovatiivisuutta. (Coleman 1988, 104–105.) Esimerkiksi lähetystyötä
tekevien vanhempien lapsilta odotetaan usein hillittyä käytöstä ja useat nuoret eivät saa itse valita
miten vapaa-aikaansa viettävät, vaan heidän odotetaan osallistuvat esimerkiksi kirkon tilaisuuksiin
yhdessä vanhempiensa kanssa. Yksilön tavoitteet ja yhteisön normit voivat olla hyvinkin
ristiriitaisia keskenään ja näin normit saattavat tukahduttaa yksilön henkilökohtaiset tavoitteet
(Ruuskanen 2002, 12).
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5.3. Putnam: sosiaalinen pääoma koko yhteiskuntaa hyödyttävänä tekijänä
Toista sosiaalisen pääoman näkökulmaa, eli luottamusta ja sosiaalista vuorovaikutusta, edustaa
Robert Putnam, joka omaksuikin käsitteen Colemanilta. Laajempaa yhteiskunnallista kiinnostusta
termi sosiaalinen pääoma herätti vasta 1990-luvun puolivälissä, jolloin Putnam työryhmineen tutki
Italian hallintouudistuksen onnistumisen alueellisia eroja. Sivilisoituneille alueilla on Putnamin
mukaan tyypillistä, että ihmiset kuuluvat kansalaisjärjestöihin, lukevat päivän lehdet ja suuntautuvat
politiikassa asiakysymyksiin henkilökysymysten sijaan. Ihmiset myös luottavat sekä toisiinsa että
siihen, että lakia yleensä noudatetaan. Myös alueen hallinto toimii ja johtavat henkilöt ovat
tyypillisesti rehellisiä ja alttiita tekemään poliittisia kompromisseja. (Ruuskanen 2002, 6., 13)
Putnam jatkoi sosiaalisen pääoman tutkimuksiaan ja hänen mukaansa sosiaalisella pääomalla on
hyvin laajoja hyvinvointipoliittisia vaikutuksia. Ensinnäkin sosiaalinen pääoma helpottaa
kollektiivisten ongelmien ratkaisua. Luottamus järjestelmien toimivuuteen ja toisiin kansalaisiin
auttaa esimerkiksi yhteishyödykkeisiin liittyvien ongelmien ratkaisussa. Sen sijaan, että ihmiset
tavoittelisivat lyhyellä tähtäimellä yksilöllistä etuaan, se saa yksilöt mukautumaan kollektiivisesti
hyödyllisiin ratkaisuihin ja näin ehkäisee myös vapaamatkustamista. Niinpä esimerkiksi julkisten
palvelujen järjestäminen ja verojärjestelmä parantuvat. (Ruuskanen 2002, 6-7.) Tämä näkemys on
yhdistää Putnamia ja Colemania siis vahvasti.
Sosiaalinen pääoma helpottaa myös sosiaalista vuorovaikutusta, kun ihmiset luottavat toisiinsa ja
ovat paljon tekemisissä keskenään. Lisäksi se saa ihmiset ymmärtämään, että he ovat pohjimmiltaan
riippuvaisia toisistaan. Niinpä osallistuvat ihmiset ottavat myös muut huomioon tekemisissään ja
ovat empaattisempia toisten murheille. (Ruuskanen 2002, 6-7.) Kolmannen kulttuurin lasten
elinympäristö muodostuu usein tiiviistä yhteisöstä, jota yhdistää työ tai vakaumus. Monet käyvät
samantapaisia kriisejä läpi ja siksi verkoston tuki onkin erityisen tärkeää.
Neljänneksi sosiaalinen pääoma parantaa informaation kulkua, mikä tehostaa talouden toimintaa ja
auttaa toimijoita päämääriensä saavuttamisessa. Lisäksi sillä on myös psykologisia ja biologisia
vaikutuksia, joiden kautta se parantaa ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. (Ruuskanen 2002, 7.)
Markku Hyyppä teki vertailevaa tutkimusta Pohjanmaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön
välillä. Hän halusi selvittää, mistä johtuu, että suomenruotsalaiset menestyivät terveyttä mittaavissa
tutkimuksissa lähes poikkeuksetta suomenkielistä väestöä paremmin. Rannikon ruotsinkielisestä
väestöstä esimerkiksi neljännes vähemmän kuolee aivohalvaukseen, sepelvaltimotautiin ja
väkivaltaan verrattuna suomenkieliseen väestöön. Myös mielenterveyden häiriöitä ja tuki- ja
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liikuntaelinten tauteja on paljon vähemmän ruotsinkielisillä kuin saman alueen suomenkielisellä
väestöllä. Tutkimukseen osallistui 1000 työikäistä ruotsinkielistä ja heidän ikänsä, sukupuolensa ja
asuinpaikkakuntansa mukaan kaltaistetut 1000 suomenkielistä. Kun iän, sukupuolen, painoindeksin,
perheen tulotason, muuttoliikkeen, tupakoinnin ja lääkärin diagnosoimien kroonisten tautien
vaikutus vakioitiin tilastomatemaattisesti, sosiaalisti pääomaa kuvaavista tekijöistä tärkeiksi ja
itsenäisiksi terveyden avaimiksi osoittautuivat hyvien ystävien suuri lukumäärä, luottamus sekä
uskonnolliseen ja kotiseututoimintaan osallistuminen. Esimerkiksi kuoroharrastus osoittautui
ruotsinkielisten naisten hyvän terveyden itsenäiseksi selittäjäksi. Pohjanmaan ruotsinkieliset eivät
tunne epäluottamusta toisia ihmisiä kohtaan samassa määrin kuin samalla alueella asuvat
suomenkieliset. Tuloksissa ilmeni, että muita ihmisiä kohtaan tunnettu epäluottamus heikentää
terveyttä enemmän kuin ylipaino. Lisäksi ruotsinkielisillä on merkitsevästi laajempi ystävien
verkosto kuin samalla alueella asuvilla suomenkielisillä ja heidän osallistumisensa vapaaehtoisten
kansalaisjärjestöjen toimintaan on hyvin aktiivista. (Hyyppä 2002, 32–42.)
Putnamin ja Colemanin mielipiteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Colemanin mukaan yhteisön tiiviys,
normit ja luottamus tuottavat yksilön toiminnalle vakaan ja ennustettavan sosiaalisen ympäristön.
Putnamin keskeinen ajatus taas on, että sosiaalinen pääoma muodostui kansalaisaktiivisten ihmisten
toiminnasta, joka vakiinnuttuaan synnyttää yleistynyttä luottamusta ja parhaassa tapauksessa toimii
koko yhteiskuntaa hyödyttävänä tekijänä. Putnamille sosiaalinen pääoma on siis enemmän kuin
tiiviin yhteisön mahdollistama toistensa tarkkailun, palvelusten vaatimisen ja normien avulla
ylläpidetyn sosiaalisen kontrollin resurssi. Hänen mukaansa sosiaalinen pääoma ei rakennu vain
kunakin ajan hetkenä vaikuttavista verkostoista ja niihin liittyvistä normeista, vaan se on
kerrostuma

pitkänä

ajanjaksona

vaikuttaneista,

historiallisesti

kehittyneistä

sosiaalisista

käytännöistä. Putnamin mielipiteitä sosiaalisen pääoman tärkeydestä on myös kritisoitu. Hänen
määritelmäänsä sosiaalisesta pääomasta kutsutaan monesti liian laajaksi ja väljäksi käsitteeksi, joka
ei kuvaa mitään konkreettista mutta samalla selittää kaikkea. Väitetään myös, että käsite
taloudellistaa ihmisten väliset suhteet ja ulottaa talouden lonkerot myös sosiaalisen elämän eitaloudellisille osa-alueille. (Ruuskanen 2002, 8-13.)

5.4. Bourdieu: sosiaalinen pääoma sisäpiiriläisyytenä
Niin Coleman kuin Putnam sivuuttavat näkökulmassaan sosiaalisen pääoman yhteiskunnallisen
jakautumiseen. Pierre Bourdieu lähestyykin käsitettä juuri erojen järjestelmän näkökulmasta.
Yhteiskunta on erilaisten kenttien kokonaisuus, joilla toimijat kamppailevat taloudellisesta ja
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kulttuurisesta hallinnasta. Hän jakaa pääoman kolmeen peruslajiin: taloudelliseen pääomaan, joka
on helposti rahaksi muutettavissa, kulttuuriseen/tiedolliseen pääomaan, joka on tietyillä ehdoilla
muutettavissa rahaksi sekä sosiaaliseen pääomaan. (Ruuskanen 2002, 16.) Bourdieu (1986, 248249)

määrittelee

sosiaalisen

pääoman

olemassa

olevien

ja

potentiaalisten

resurssien

kokonaisuudeksi, joka liittyy ryhmäjäsenyyteen. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen yhteistä pääomaa, joka
oikeuttaa jäsenet luottoon sen eri muodoissa.
Sosiaalinen pääoma liittyy siis yksilön jäsenyyteen samankaltaisten, toisiaan arvostavien
henkilöiden tai organisaatioiden verkostoissa, joka samalla erottaa hänet ryhmän ulkopuolisista, eitoivotuista henkilöistä. Sisäpiiriläisyys tuo arvostusta ja luotettavuutta, joka tietyissä tapauksissa
voidaan muuttaa taloudelliseksi pääomaksi. Se vaatii kuitenkin symbolisen pääoman hallintaa;
kykyä hahmottaa eroja ja samankaltaisuuksia sekä tietyllä kentällä toteutuvaa kunnioituksen ja
maineen hankkimista. (Ruuskanen 2002, 16–17.) Bourdieun mukaan (1999, 129) sosiaalinen
pääoma toimii poissulkevasti ylhäältä alaspäin. Se erottaa esimerkiksi symboliselta arvoltaan eri
alueilla asuvat ihmiset, kuten slummissa asuvat valtaväestöstä.

5.5. Luottamus yhdistävänä tekijänä
Sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella monesta erilaisesta näkökulmasta. Usein sosiaalisen
pääoman negatiiviset ja positiiviset seuraukset riippuvat juuri siitä, tarkastellaanko ilmiötä yksilön,
ryhmän vai yhteiskunnan tasolla (Ruuskanen 2002, 25). Jokaisessa näkökulmassa tärkeiksi asioiksi
nousee kuitenkin keskinäinen luottamus, josta koituu niin aineellisia kuin psyykkisiäkin etuja.
Luottamuksen kokeminen on tärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tutkimusten mukaan
(esim.

Paxton

1999)

esimerkiksi

Yhdysvalloissa

luottamus

instituutioihin

on

säilynyt

muuttumattomana, mutta kansalaisten keskinäinen luottamus on vähentynyt. Tämän muutoksen
syitä on etsitty mm. työelämästä. Työelämän lyhytjännitteisyys ja nopeat muutokset syövyttävät
ihmisten kykyä kiinnittyä mihinkään vakaaseen ja jatkuvaan, mikä on olennainen tekijä
luottamuksen rakentamisessa. Katkonaiset työjaksot saattavat heikentää työntekijöiden lojaaliutta
työyhteisöihinsä ja sitoutumista työhön. (Ruuskanen 2002, 24.)
Nykyistä työmaailmaa voidaan verrata siihen kokemusmaailmaan, jossa kolmannen kulttuurin lapsi
elää. Hän elää jatkuvan muutoksen maailmassa, jossa ihmiset ja paikat vaihtuvat. Tämä osaltaan
vaikuttaa luottamussuhteiden luomisen vaikeuteen ja tämän myötä myös sosiaalisen pääoman
vähentymiseen heidän elämässään. Toki jotkut kolmannen kulttuurin lapsista saattavat olla lojaaleja
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samoille ystäville vuodesta toiseen, vaikka heidän välillään olisi tuhansia kilometrejä. On kuitenkin
riskinä, että mitä nuorempana tämä elämäntyyli omaksutaan, sitä vaikeampi on vanhemmallakaan
iällä sitoutua mihinkään tai keneenkään kokonaisvaltaisesti.
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6 KOLMANNEN KULTTUURIN LAPSI JA SOPEUTUMISEN HAASTEET

6.1 Akkulturaatio
Akkulturaatiolla tarkoitetaan uudelleen kulttuuristumista tai uudelleensosialisaatiota, uuden
kulttuurin vaikutuksen mukaan, joka alkaa henkilön muuttaessa uuteen kulttuuriin (Domander
1994, 27–28). Akkulturaatio on prosessi, jonka yksilö käy läpi reaktiona muuttuvaan kulttuuriseen
kontekstiin. Kulttuurimuutos, laajempi yleinen ilmiö, on yhteydessä akkulturaatioon. Yksi
kulttuurimuutoksen muoto on muiden kulttuureiden kanssa tapahtuvasta kontaktista johtuva
akkulturaatio. (Berry & Poortinga & Segall & Dasen 1990, 271–273.)
Akkulturaatioprosessi etenee sekä yksilö- että ryhmätasolla. Ryhmätasolla on kyse muutoksista
sosiaalisessa rakenteessa, talouden pohjassa ja poliittisessa organisaatiossa, kun taas yksilötasolla
puhutaan muutoksista identiteetissä, arvoissa ja asenteissa. Tästä prosessista tulisikin käyttää
nimitystä psykologinen akkulturaatio. Jos kyseessä on kaksi ryhmää erilaisesta kulttuuritaustasta,
jotka ovat jatkuvassa, suorassa kontaktissa, seuraa siitä muutoksia ainakin toisen ryhmän
kulttuurissa ja yleensä molemmissa. (Berry et al 1990, 271–273.) Toisin sanoen, jos suomalainen
muuttaa esimerkiksi Burkina Fasoon, täytyy hänen muuttaa käsitystään esimerkiksi poliisin
merkityksestä, sillä aina poliisi ei olekaan se henkilö, kehen kannattaa ensin ottaa yhteyttä
kriisitilanteissa. Samalla hänen on opittava tapa elää ympäröivien ihmisten, yhteisöllisyyden ja
erilaisten arvojen kanssa.
Yksilön kulttuuri-identiteetti muuttuu akkulturaatioprosessissa valtakulttuuriin samaistumisen
myötä. Yleisesti ottaen nuorempi sukupolvi akkulturoituu nopeammin kuin vanhempi sukupolvi –
mutta nuoremmalla iällä on myös yleisempää menettää oma kulttuuri-identiteettinsä. (Liebkind,
1994, 29–32, teoksessa Havila 2001, 26.)Akkulturaatio ei ole sama asia kuin kulttuurin
sopeutuminen, vaikka termillä usein tähän viitataankin. Se on enemmänkin muuttajan oma,
tiedostettu tai tiedostamaton, tapa suhtautua uuteen kulttuuriin. (Domander 1994, 27–28.)
Akkulturaatioprosessin aikana henkilö punnitsee synnyinmaansa ja uuden isäntämaan kulttuurin
asenteita, normeja ja käyttäytymismalleja. Moni itsestäänselvyytenä koettu asia joutuu
kyseenalaiseksi ja mahdottomina tai ennenkuulumattomina koetut asiat tulevat mahdollisiksi. Tämä
koettelee identiteettiä ja monesti myös perhesuhteita, jos perheenjäsenet omaksuvat uuden
kulttuurin ominaisuuksia eri tavoin ja eri tahdissa. (Alitolppa-Niitamo 1993, 32.) Henkilö joutuu
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päättämään, kuinka paljon hän haluaa päivittäin olla kontaktissa muiden ympäröivään yhteiskuntaan
kuuluvien ryhmien jäsenten kanssa; haluaako hän pysytellä oman ryhmänsä sisällä vai luoda hyvät
suhteet valtaväestöön. (Berry et al 1990, 278.)
Kulttuurin suhtautumistapoja on Berryn mukaan neljä: assimilaatio eli sulautuminen, separaatio eli
eristäytyminen, integraatio eli sopeutuminen ja marginalisaatio eli syrjäytyminen. Jos ihminen
haluaa

säilyttää

kanssakäymiseen

ainakin
uuden

osan

alkuperäistä

kulttuurin

kanssa,

kulttuuriaan,
on

tuloksena

mutta

pyrkii

integraatio

myös

tiiviiseen

valtakulttuurin

ja

alkuperäiskulttuurin välillä. Henkilö saattaa säilyttää esimerkiksi jotain normeja ja tapoja omasta
kulttuuriperinteestään, mutta pyrkii samalla oppimaan jatkuvasti jotain uudesta kulttuurista, kuten
kielen. (Havila 2001, 29.) Tämä on ihanteellinen akkulturaation muoto myös kolmannen kulttuurin
lapsille, jotka eivät yleensä asetu mihinkään maahan lopullisesti, jolloin heidän on osattava
hyödyntää jokaisesta kulttuurista jotain tukahduttamatta toisia kulttuureja elämästään.
Assimilaatiossa henkilö ei halua tai hänelle ei anneta mahdollisuutta säilyttää kulttuuriidentiteettiään hänen ollessaan jatkuvassa kanssakäymisessä valtakulttuurin kanssa. Assimilaatio
toteutuu usein silloin, jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta kanssakäymiseen oman etnisen ryhmänsä
kanssa, esimerkiksi pakolaisen muuttaessa Suomeen. Tällöin henkilö hylkää täysin oman
kotikulttuurinsa ja pyrkii omaksumaan uuden kulttuurin. Tämä saattaa olla hyvin haitallista
sopeutumiselle, ja varsinkin nuoret saattavat voivat menettää oman kulttuurin hallinnan ja kyvyn
olla vuorovaikutuksessa sen jäsenten kanssa kiihkeissä yrityksissään tulla hyväksytyksi
enemmistöjäsenten keskuudessa. (Alitolppa-Niitamo 1994, 32.) Monet lähetystyötä tekevistä
perheistä muuttavat ulkomaille kymmeniksi vuosiksi, eivätkä lapset välttämättä uhraa montaakaan
ajatusta Suomeen paluulle. Koska heidän ulkonäkönsä korostaa heidän erilaisuuttaan jo valmiiksi,
he saattavat pyrkiä sulautumaan valtaväestöön muuten kaikin tavoin unohtaen oman kulttuurinsa,
mikä taas vaikeuttaa kotimaahan paluuta merkittävästi.
Jos henkilöllä ei ole halua tai mahdollisuutta säilyttää alkuperäiskulttuuriaan eikä myöskään
mahdollisuuksia tai kiinnostusta pitää yhteyttä valtakulttuuriin ja sen edustajiin, uhkana on
marginalisaatio. Tällöin henkilö ei saa tukea eikä hyväksyntää kummastakaan ryhmästä. Tämä on
yleistä erityisesti silloin, jos muuton kohteena on maa, jossa suvaitaan huonosti erilaisuutta.
(Alitoppa-Niitamo 1993, 33.) Näin saattaa myös käydä silloin, kun kolmannen kulttuurin lapsi
muuttaa kotimaansa ulkopuolelle ja häntä syrjitään siellä. Tilanne pahenee erityisesti silloin, jos hän
ei pysty pitämään suhteita yllä kotimaahansa. Syrjintä itsessään lietsoo lasta unohtamaan kaikki
kotimaansa normit ja kulttuuriset arvot ja näin marginalisaation kierre on valmis.
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Kun henkilö haluaa hyvin voimakkaasti säilyttää oman kulttuurinsa ja pyrkii välttämään
vuorovaikutusta vallassa olevan kulttuurin ja sen edustajien kanssa, on kyse separaatiosta eli
syrjäytymisestä. Separaatiota esiintyy erityisesti silloin, kun vähemmistön jäsenet korostavat vain
omaa kulttuuriaan ja vetäytyvät kanssakäymisestä valtaväestön edustaman kulttuurin kanssa.
(Havila 2001, 32.) Usein kolmannen kulttuurin lapset muuttavat alueille, joilla on paljon
suomalaisia jo valmiiksi, kenties jopa suomalainen koulu. Heidän ei tarvitsekaan sopeutua
ympäröivään kulttuuriin, koska he pystyvät toimimaan yhteiskunnassa mukavasti jo hankkimallaan
kulttuurisella tietotaidolla. Ongelma tuleekin pintaan vasta silloin, kun nuori laitetaan
kansainväliseen kouluun tai perhe muuttaa alueelle, jossa kotikulttuurin jäseniä ei asukaan.
Oman identiteetin ja kulttuurin säilyttäminen
tärkeää
KYLLÄ
Kontakti

valtaväestöön

tärkeää

EI

KYLLÄ

INTEGRAATIO

ASSIMILAATIO

EI

SEPARAATIO

MARGINALISAATIO

KUVIO 2 Berryn määrittelemät sopeutumismallit (Berry et al 1990).
Nämä sopeutumismallit vaihtelevat suuresti kolmannen kulttuurin lasten välillä; osa pyrkii
peittämään erilaisuutensa assimilaation avulla, osa taas eristäytyy ja pyrkii tuomaan erilaisuuttaan
esille kulttuuri-identiteetin menettämisen pelossa. Toisille taas sopeutuminen ei tuota sen suurempia
vaikeuksia, vaan he integroituvat vaivatta yhteiskuntaan. Sopeutuminen riippuu suuresti siitä
ympäristöstä, jonka keskellä kolmannen kulttuurin lapsi on kasvanut ja vanhempien antamasta
sopeutumismallista.
Perinteisesti salaiseksi siirtolaiseksi on kuvattu ihmistä, joka palattuaan kotiin tajuaa, että vaikka
hän näyttää samalta kuin muut, hän on sisäisesti erilainen. Näin käy monille kolmannen kulttuurin
lapselle kotiin palatessaan; kaikki näyttää samalta, mutta hänen mielessään jotain on muuttunut ja
entiseen paluu ei olekaan niin helppoa kuin hän kuvitteli. Kolmannen kulttuurin lapsi voi olla
toisaalta siirtolainen myös uudessa kulttuurissa; esimerkiksi englantilainen lapsi, joka muuttaa
Yhdysvaltoihin näyttää samalta kuin muut, ja saattaa pyrkiä salaamaan todellisen identiteettinsä
sulautuakseen joukkoon. Jotkut taas saattavat pelätä identiteettinsä menettämistä niin paljon, että he
tuovat jatkuvasti esiin omaa erilaisuuttaan, mikä taas vaikeuttaa sopeutumista ja ystävien
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hankkimista. (Junkkari 2003, 121.)

6.2 Kolmannen kulttuurin lapsen maailmankuva
Monikulttuuriseen lapsuuteen liittyy sekä etuja että haittoja ja usein ne ovat yhden ja saman asian
kääntöpuolet. Kolmannen kulttuurin lapsilla on toisaalta laajentunut maailmankuva, toisaalta
hämmentynyt lojaliteetin tunne. Lapsi on tajunnut pienestä pitäen, että on hyvin monta erilaista
tapaa hahmottaa todellisuutta, kuten esimerkiksi sitä, milloin vuosi alkaa. Kotimaassa ja uudessa
maassa yleiset arvot, poliittinen systeemi ja ihmisten väliset suhteet voivat olla hyvin erilaiset. Tästä
syystä samaistuminen näistä mihinkään saattaa olla haastavaa, jos lapsi ei ylipäätään tiedä mitä
isänmaallisuus hänelle merkitsee tai mikä hänen oma maansa on. (Junkkari 2003, 122.)
Toisaalta näiden lasten maailma on moniulotteisempi ja he pystyvät ymmärtämään useampia
ihmisiä. Lapset eivät ainoastaan opi kulttuurisista eroista, vaan heillä on konkreettinen kokemus eri
maailmoista: niiden tunteista, hajuista, äänistä, luonnosta, ihmisistä, kielestä, ristiriidoista, sodista,
köyhyydestä jne. Tämä johtaa siihen, että kolmannen kulttuurin lapsista tulee usein eri kulttuurien
välisiä sillanrakentajia, ns. kulttuurisia kameleontteja, jotka pystyvät vaihtamaan väriä ympäristön
mukaisesti. Tällainen lapsi on kulttuurisesti sopeutuva, koska se on ollut suorastaan elinehto hänen
koko elämänsä ajan. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kielen vaihtaminen kesken keskustelun ei
ole heille ongelma. Ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta, että tällaiselta lapselta puuttuu aito
kulttuurien tasapaino kaikkialla. Äärimmäisessä tilanteessa tämä saattaa johtaa siihen, että
kolmannen kulttuurin lapsella tai nuorella ei ole todellista vakaumusta juuri mistään, sillä hän
yrittää aina sulautua joukkoon. Monilla on vaikeuksia löytää omia syvimpiä arvojaan ja päättää,
onko oikeasti olemassa sellaisia absoluuttisia asioita, joista voi pitää kiinni eri kulttuureista
huolimatta. (Junkkari 2003, 122.)

6.3 Kansainväliseen lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä haasteita
Kansainväliseen lapsuuteen liittyy vahvasti ikävä. Uudessa maassa se ilmenee ikävänä kotimaan
kulttuuria ja ystäviä kohtaan, mutta usein ikävä iskee myös kotimaahan palattaessa, kun Suomessa
onkin kylmä ja ihmiset ovat kenties vaikeammin lähestyttävämpiä kuin toisessa kulttuurissa.
Sanotaan, että kun puu istutetaan liian usein, sen juuret eivät kasva syvälle. Tämä pätee myös
sellaisten lasten ja nuorten kohdalla, jotka joutuvat muuttamaan usein. He kärsivät
juurettomuudesta, levottomuudesta ja mihinkään kuulumattomuuden tunteesta.
32

Muutot eri maiden ja maanosien välillä saattavat vaikuttaa vakavasti nuoren itsetuntoon. Vaikka hän
fyysisesti näyttääkin aikuiselta, on hän yhtäkkiä taas lapsen tasolla: ihmiset ympärillä eivät
ymmärrä hänen puhettaan ja hän ei tiedä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää käytöstä. Kolmannen
kulttuurin lapset eivät menetä muuton yhteydessä vain yhtä asiaa kerrallaan, vaan he menettävät
kaiken. Käytännössä heidän täytyy aloittaa elämä täysin alusta, alkaen kielen opettelusta ja ystävien
hankkimisesta. Kulttuuriset ja kielelliset virheet eivät ainoastaan saa nuorta nolostumaan, vaan se
aiheuttaa pelkoa jo etukäteen niihin tilanteisiin liittyen, joissa nuori saattaa tuntea itsensä tyhmäksi.
Myös vanhemmat tarvitsevat aikaa muutokseen, mikä tarkoittaa, että heillä on vähemmän aikaa
lapsilleen. Tämä voi myös hämmentää nuorta, kun yhtäkkiä vanhemmilla ei olekaan aikaa lukea
läksyjä heidän kanssaan tai kysellä päivän kuulumisia. (Pollock & Van Reken 2009, 70.) Tällaisessa
tilanteessa nuorelle pitkään tärkeä yhtye, kappale tai oma musiikkiharrastus voi myös tarjota
jatkuvuudentunnetta ja kokemuksen identiteetin pysyvyydestä monien muiden asioiden muuttuessa
(Saarikallio 2009, 224). Tämä ominaisuus on tärkeä erityisesti kolmannen kulttuurin lasten
elämässä, joiden ympäristö ja ihmiset vaihtuvat useammin kuin muilla nuorilla. Toisaalta perheen
merkitys saattaa myös korostua, kun muut ihmiset ympäriltä vaihtuvat. Selviytyminen yhdessä ja
toisiin perheenjäseniin nojautuminen kriisitilanteissa lujittaa perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Toisaalta se saattaa myös aiheuttaa ongelmia siinä vaiheessa, kun perheestä pitäisikin päästää irti ja
itsenäistyä.
Koska liikkuvuuden takia koti merkitsee monikulttuurisille lapsille pikemminkin ihmissuhteita kuin
paikkaa, jotkut lapset ja nuoret käyttävät tavallista suuremman määrän aikaa ja vaivaa luodakseen
hyviä ihmissuhteita. Kun kaikki saattaa olla tilapäistä ja on vain vähän aikaa kehittää ihmissuhteita,
ei haluta hukata aikaa pinnallisiin ihmissuhteisiin, vaan mennään suoraan asiaan. Näin ollen monet
kolmannen kulttuurin lapset ajautuvat ’pikaystävyyksiin’, joissa toinen ihminen päästetään lähelle
hyvin nopeasti ja arkojakin asioita jaetaan siinä vaiheessa, kun normaalisti juteltaisiin vielä niitä
näitä. Toisaalta liikkuvuus tuo mukanaan myös kolikon kääntöpuolen; parhaimmatkin ystävät
joudutaan jossain vaiheessa hyvästelemään ja toivotaan, että joskus vielä tavataan. (Junkkari 2003,
128.)
Monien jäähyväisten sanominen saattaa vaikuttaa myös täysin päinvastaisella tavalla. Osa
kolmannen kulttuurin lapsista suhtautuu ihmissuhteisiin hyvin varovasti. He eivät halua luoda
läheistä ystävyyttä ihmisiin menetyksen pelon takia. Jo varhain opittu itsenäisyys saattaa ennen
pitkää johtaa eristäytyneisyyteen. Nuori on ehkä oppinut suojelemaan itseään niin, että kieltäytyy
sanomasta hyvästejä kenellekään maasta lähtiessään. (Junkkari 2003, 18.) Rekenin tutkimuksessa
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yksi vastaajista kertoi oman emotionaalisen itsesuojeluvaistonsa olevan hyvin herkkä: hän ei pysty
päästämään ihmisiä lähelle. Kommunikaatio ja intiimien ihmissuhteiden luominen on hyvin
haastavaa, mikä on vaikuttanut suuresti myös hänen avioliittoonsa. (Pollock & Van Reken 2009,
277.)
Ruth Van Reken on haastatellut aikuisia kolmannen kulttuurin lapsia ja 39 % vastaajista kertoi
jatkuvien erojen vaikuttaneen heihin negatiivisella tavalla. Suurin osa vastauksista oli kuitenkin
yhtä aikaa positiivissävytteisiä, esimerkiksi eräs vastaaja kertoi vuosia kestäneen masennuksen
auttaneen häntä tuntemaan empatiaa muita ihmisiä kohtaan. (Pollock & Van Reken 2009, 277.)
Lapsen sosiaalinen kehitys on hänen läheisten ihmissuhteidensa varassa. Lapsen on saavutettava
tietty minuuden kehitystaso suhteessa yhteen ihmiseen, ennen kuin hän voi olla aidosti sosiaalinen.
Usein ajatellaan, että mitä nopeammin lapsi laitetaan ryhmään, sitä sosiaalisempi, reippaampi ja
itsenäisempi hänestä tulee. Sosiaalisuus ei kuitenkaan tarkoita seurallisuutta, halua pitää yllä laajaa
ystäväjoukkoa tai ulospäin suuntautuneisuutta. Se tarkoittaa kykyä pitkäaikaisiin, tunnepitoisiin
ihmissuhteisiin, kykyä kunnioittaa ja arvostaa muita ihmisiä ja ottaa heidät huomioon sekä kykyä
käyttäytyä sovittujen sääntöjen mukaan. (Junkkari 2003, 130.)
Kolmannen kulttuurin lapsen kehityksen vaarana on se, ettei aika riitä läheisten ja pitkäaikaisten
ihmissuhteiden muodostamiseen jatkuvien muuttojen takia. Lapsesta saattaa tulla seurallinen
selviytyjä, mutta ei sosiaalinen sanan syvemmässä merkityksessä. Pahimmillaan lapsesta tulee
paikasta ja ihmissuhteesta toiseen sukkuloiva ja pinnallinen ihminen, joka ei kiinny kehenkään tai
mihinkään. (Junkkari 2003, 131.) Valitettavan usein tämä on myös nykyaikana se malli, johon
monet pyrkivät: itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen, joka ilmenee välinpitämättömyytenä muita
ihmisiä kohtaan. Kuitenkin kriisitilanteissa tällainen opittu käyttäytymismalli romahtaa, ja kielletyt
tarpeet tulevat esiin, jolloin henkilö saattaa muuttua pakonomaisen takertuvaksi.
Totuus on, että jokaiseen muuttoon liittyy myös menetyksiä, vaikka nuoren elämään tulisikin paljon
myönteisiä asioita sen seurauksena. On lähes mahdotonta olla jättämättä jotakin tärkeää ja arvokasta
taakseen. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että muuttoon liittyvä suru ei ole negatiivinen asia. Se on
vahvistus siitä, mikä meille on tärkeää, koska emme sure niitä ihmisiä tai paikkoja, jotka eivät
merkitse meille mitään. Usein kolmannen kulttuurin lasten kokema suru kertoo heidän rikkaasta
elämänkokemuksestaan; he eivät ole ainoastaan nähneet paljon erilaisia paikkoja, vaan heillä on
lukemattomia ystäviä erilaisista taustoista. Rakkaiden asioiden ja ihmisten taakse jättäminen ei ole
koskaan helppoa, mutta se ei tarkoita, että muutosta tulisi pelätä. (Pollock & Van Reken 2009, 74.)
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6.3.1 Paluu kotimaahan – paluu kotiin?
Osalle kolmannen kulttuurin lapsista paluu kotimaahan tuntuu hypyltä tuntemattomaan, toiset taas
tuntevat palaavansa kotiin. Ulkomailla vietetyt lukuisat vuodet, käydyt koulut ja saadut kaverit
luovat tunteen kodista, mutta samalla vanhempien kotimaan kulttuurin piirteet vaikuttavat myös
kotoisalta. Lapsi tasapainoilee siis kahden kulttuurin välissä. (Takala 2004, 17.) Jollekin paluu
kotimaahan saattaa olla vihdoin mahdollisuus sulautua valtaväestöön ja välttyä tuijotuksilta
kaduilla. Toiselle taas huomio siitä, ettei enää olekaan erityinen, saattaa yllättää vähemmän
positiivisella tavalla. ”Alussa tuntui oudolta, kun kukaan ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota.
Ensi kertaa elämässäni pystyin katoamaan ja sulautumaan katukuvaan”, muistelee lähetyslapsi
kirjassa Matkalaukkulapset. (Marttinen 1992, 110.)
Mikä siis tekee Suomeen paluusta kotiinpaluun? Ovatko avainasemassa ne vanhat huonekalut, jotka
kotona olivat ennen lähtöä? Vai onko kotiinpaluu jotain abstraktimpaa, esimerkiksi kotimaan hajut
ja maut? Usein kolmannen kulttuurin lapsen palatessa kotiin konkreettisia tuttuja asioita ei
välttämättä ole jäljellä paljoakaan, esimerkiksi kymmenen vuotta ulkomailla asunut perhe on
saattanut myydä kotinsa ja huonekalunsa ennen lähtöä. Tämän takia kolmannen kulttuurin lapsille
abstraktit asiat ovat usein avainasemassa. (Pollock & Van Reken 2009, 76.) Tällaisessa tilanteessa
musiikilla on hoitava vaikutus, sillä musiikin luomat muistot saattavat kestää vuosikymmeniä. Se
saattaa nostaa pintaan muiston yksittäisestä tilanteesta vuosien takaa, mikä luo tunteen
kotiinpaluusta.
Monet kolmannen kulttuurin lapset ehtivät asua jopa 10 vuotta nuoruudestaan ulkomailla. Tämän
takia moni suomalaisesta nuoresta yksinkertaiselta tuntuva asia saattaa kolmannen kulttuurin
lapselle olla hyvin haastava ja näin saada hänet tuntemaan olonsa huonommaksi luokkatovereiden
seurassa. Harva asia on Suomeen muuttavalle nuorelle nöyryyttävämpi kuin talviurheilu. Sukset tai
luistimet jalassa hän on kuin oman epävarmuutensa ja muukalaisuutensa ruumiillistuma – ja mikä
parasta, kaikkien luokkatovereidensa ympäröimänä. Siinä, missä muut ikätoverit ovat kasvaneet
suomalaisen kulttuurin keskelle, kolmannen kulttuurin lapsi vasta opettelee olemaan suomalainen.
Sellaiset asiat kuin vaikkapa suihkussa käyminen luokkatovereiden kanssa liikuntatunnin jälkeen
voi olla erittäin hämmentävää esimerkiksi islamilaisen kulttuurin keskellä asuneelle lapselle.
Monille kotimaahan palaaville nuorille ja vanhemmillekin on ominaista kokemus siitä, että joutuu
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osittain tukahduttamaan tärkeän vaiheen elämästään ja identiteetistään. Nykyään Tansaniassa
työskentelevä ja asuva, nyt jo aikuinen lähetyslapsi Kati, kertoo lapsuudestaan Namibiassa näin:
”Se oli lapsuuden kulta-aikaa, joka päättyi äkillisesti. Tultuamme Suomeen lomalle emme saaneet
enää viisumia takaisin. Kaikki jäi sinne, eikä tarina siinä mielessä koskaan päättynyt. Minulla oli
tunne, että palasin takaisin kotiin, kun pääsin Afrikkaan.” (Junkkari 2003, 22.) Kotimaassa monet
ikätoverit ovat eläneet hyvinkin erilaista arkea tärkeiden kehitysvuosien ajan, minkä takia he eivät
voi ymmärtää kaikkia tuntemuksia, joita kolmannen kulttuurin lapset kokevat. Ann-Christine
Marttinen kuvaa tätä tilannetta seuraavasti: ”Muuttaja on kuin Muumipeikko-kirjojen näkymätön
lapsi, joka asteittain tulee näkyväksi, sitä mukaa kuin hän kokee ympäristönsä niin turvallisena, että
uskaltaa reagoida ja osoittaa sekä myönteisiä että kielteisiä tunteitaan” (Marttinen 1992, 103).
Lukuisat muutot luovat tunteen juurettomuudesta ja väliaikaisuudesta, mikä vaikuttaa myös
ihmissuhteiden muotoutumiseen. Ne saavat nuoren suojaamaan itseään niin, että hän pitää
ystävyssuhteet etäisinä valmistautuen jo tulevaan eroon. (Takala 2004, 17.)
Huolimatta siitä rikkaasta elämästä, jota kolmannen kulttuurin lapset ovat saaneet viettää, ovat eri
maailmat ja kokemukset yhtäkkiä kovin kaukana Suomeen palatessa. Kaikki ne asiat, mitä he
rakastivat ja myös menettivät eri kulttuureissa, ovat vieraita muille ikätovereille ja usein niille on
hankala antaa sanallisia merkityksiä. Tällaiset sanattomat menetykset ovat haastavia, sillä on
hankalaa käydä läpi suruprosessia läpi määrittelemättä sitä, mitä oikeastaan suree. (Pollock & Van
Reken 2009, 76.) Musiikkiterapeutit hyödyntävät musiikkia työskennellessään sellaisten
henkilöiden kanssa, joille sanallinen ilmaisu on mahdotonta. Musiikki ylittää kielellisen ilmaisun
rajat ja voi toimia välineenä syvimpien tunteiden ilmaisemiselle. (Magee 2002, 181.) Näin se voi
auttaa myös kolmannen kulttuurin lapsia käsittelemään niitä tunteita, joille ympäristö ja ihmiset
kotimaassa eivät anna tukeaan. Nuori pystyy tällä tavoin jäsentämään kokemuksiaan ja
ammentamaan niistä voimavaroja myös tulevaisuudessa.
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7 TUTKIMUSASETELMA

7.1 Tutkimuskysymys ja käytännön järjestelyt
Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja menetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin työssäni
viittä Suomessa tällä hetkellä asuvaa, nyt jo aikuista lähetyslasta. Tavoitteenani oli selvittää, miten
musiikki ja sosiaalinen pääoma ovat vaikuttaneet heidän sopeutumiseensa ja identiteetin
muovautumiseen niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toteutin kaikki haastattelut keväällä 2013 ja
nauhoitin haastattelut zoom-merkkisellä nauhurilla, jonka lainasin Jyväskylän yliopiston musiikin
laitokselta. Haastatteluiden kesto vaihteli 46 minuutista 2h 33 minuuttiin.
Haastateltavien iät vaihtelivat 24-vuotiaasta 32-vuotiaaseen. En halunnut haastatella teini-ikäisiä
kolmannen kulttuurin lapsia tai sellaisia henkilöitä, jotka ovat edelleen lähetyskentällä. Syy oli se,
että halusin haastatella ihmisiä, jotka ovat saaneet tähän taustaansa jo hieman etäisyyttä ja osaavat
analysoida tapahtumia kenties paremmin kuin näiden vaiheiden keskellä elävä nuori. Valitsin
haastateltaviksi henkilöitä, joilla on jonkinlainen musiikillinen tausta, sillä halusin selvittää
nimenomaan musiikin merkitystä sopeutumisprosessissa. Musiikki oli vahvassa roolissa myös
jokaisen haastateltavan perheessä.

7.2 Haastateltavien kuvaus

Kaikki haastateltavat olivat lähteneet perheenä ulkomaille vanhempien työn takia. Kaikkien
vanhemmat ovat olleet alun perin lähetysjärjestön lähettäminä ulkomailla. Jokainen heistä asuu tällä
hetkellä enemmän tai vähemmän vakituisesti Suomessa.

7.2.2 Henkilökohtaiset kuvakset
Sini on 32-vuotias nainen, joka on naimisissa ulkomaalaisen miehen kanssa. Hän muutti perheensä
kanssa Uruguaihin vajaan vuoden ikäisenä, jossa hän on asunut yhteensä 9 vuotta. Väliin on
mahtunut kaksi Suomessa vietetty jaksoa, ensimmäinen kolme kuukautta ja seuraava vajaa kaksi
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vuotta. Ulkomailla hän opiskeli kotikoulussa ja paikallisessa koulussa. Sini on harrastanut laulua
pienestä pitäen ja lisäksi soittanut pianoa, tosi viime vuosina hieman vähemmän. Lisäksi hän on
laulanut kuoroissa ja pienryhmissä ja myös musiikin kuuntelu on hänelle hyvin tärkeää.
Mari on 24-vuotias nainen, jonka perhe muutti Boliviaan hänen ollessaan 6 kuukautta. Hän on
asunut elämästään 8 vuotta Boliviassa ja 5 vuotta Espanjassa eli yhteensä 13 vuotta ulkomailla.
Lyhyitä suomijaksoja oli tänä aikana kaksi. Mari muutti takaisin Suomeen 17-vuotiaana ja on
asunut täällä siitä asti. Lähetyskentällä hän kävi kotikoulua ja myöhemmin suomalaista koulua.
Mari on soittanut kitaraa ja etenkin omien laulujen tekeminen on ollut hänelle tärkeää pienestä
pitäen. Myöhemmin hänelle itselleen tärkeimmäksi musiikin tyylilajiksi on muodostunut rapmusiikki. Tämän lisäksi Mari on harrastanut myös hieman klassista laulua ja rumpujen soittoa.
Matti on 24-vuotias valmistumisen kynnyksellä oleva opiskelija. Heidän perheensä muutti Keniaan
Matin ollessa 1-vuotias ja hän asui siellä yhtäjaksoisesti 18 vuotta muutamia Suomessa vietettyjä
kesälomia lukuun ottamatta. Afrikassa hän kävi kansainvälistä koulua. Suomeen takaisin
muuttaessaan hän oli siis 19-vuotias ja on opiskellut Suomessa ainoastaan korkeakoulussa.
Nykyään musiikin harrastaminen painottuu Matilla kuuntelemiseen, mutta hän on myös soittanut
pianoa ja trumpettia.
Iina on 29 vuotta ja asunut Keniassa yhteensä 10 vuotta. Hän muutti sinne 6-vuotiaana ja väliin
mahtui muutama vuoden pätkä Suomessa. Pääosin hän kävi suomalaista koulua, jossa hän myös
asui aina kolme viikkoa kerrallaan. Tämän lisäksi hän kävi kaksi vuotta lukiota kansainvälisessä
koulussa. Takaisin Suomeen hän palasi 18-vuotiaana. Iina on laulanut niin pitkään kuin muistaa ja
soittanut pianoa kouluikäisestä. Lisäksi hän on ollut pitkään mukana kuorotoiminnassa ja tehnyt
omia kappaleita. Myös konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelu on hänelle tärkeää.
Kalle on 26-vuotias mies, joka on asunut Thaimassa 10 vuotta elämästään. Perhe lähti ulkomaille
Kallen ollessa 2-vuotias ja asui siellä 6 vuotta. Välissä oli 4 vuoden Suomen jakso ja sen jälkeen
perhe lähti vielä uudestaan 4 vuodeksi ulkomaille. Kalle tuli Suomeen siis 16-vuotiaana. Perheen
ollessa Thaimaassa hän kävi suomalaista koulua. Kalle on harrastanut bassonsoittoa teini-ikäisestä
lähtien erilaisissa kokoonpanoissa. Muuhun musiikillisen toimintaan kuuluu aktiivinen uuden
musiikin etsiminen, keikoilla käyminen sekä musiikin kuuntelu. Tämän lisäksi Kalle on ollut töissä
elävän musiikin yhdistyksessä.
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7.3 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä
Halusin kuulla haastateltavien mielipiteitä ja kokemuksia lähetyslapseudesta, jolloin kvalitatiivinen
menetelmä tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta. Haastattelu perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen
ja etenkin keskustelunomaisissa haastatteluissa vuorovaikutus korostuu. Tällöin tutkija voi lähestyä
vaikeitakin asioita kuten sitä, miten ihmiset ymmärtävät maailmaa ja elämäänsä ja mitä merkityksiä
he antavat kokemilleen tapahtumille. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11.)
Yksi syy, miksi päädyin haastattelututkimuksen tekemiseen on se, että silloin ihminen nähdään
tutkimustilanteessa subjektina. Hän on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli, jolle annetaan
mahdollisuus tuoda esiin itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi et al 2000,
35.) Tämä soveltuu erityisen hyvin omaan tutkimukseeni, sillä tutkijana en voi tietää ennalta, miten
he ovat kokeneet sopeutumisen eri kulttuurien välillä. Toinen etu haastattelututkimuksessa on se,
että saatavia tietoja voidaan syventää saman tien pyytämällä esitettyjen mielipiteiden perusteluja
(Hirsjärvi et al 2000, 35).
Teemahaastattelu on kvalitatiivisen tutkimuksen muoto ja rakenteeltaan puolistrukturoitu.
Tällaiselle haastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun näkökulma on lyöty lukkoon, mutta ei
kaikkia. Tällöin teemahaastattelu ei ole luonteeltaan myöskään täysin vapaa kuten syvähaastattelu.
Tässä tutkimuksessa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, olivat kaikille samat. Teemahaastattelun
etuna on, että se ei ota kantaa haastattelukertojen määrään tai siihen, miten syvällisesti aihetta
käsitellään. Sen sijaan nimi kertoo menetelmän oleellisimman piirteen: haastattelu etenee
yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Tällaisessa tilanteessa
tutkittavien ääni saadaan kuuluville ja huomioidaan myös se, että ihmisten tulkinnat asioista ja
heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi et al 2000, 47–48.)
Teemahaastattelussa ei voi siis kysellä aivan mitä tahansa, vaan siinä pyritään löytämään
merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän
mukaisesti. Toisin sanoen käsiteltävät teemat valitaan ennalta sen mukaan, mitä tutkittavasta
ilmiöstä jo tiedetään. Teemahaastattelun avoimuudesta riippuen teemojen sisältämien kysymysten
suhde tutkimuksen viitekehyksessä esitettyyn vaihtelee kuitenkin kokemusperäisten havaintojen
sallimisesta varsin tiukasti vain etukäteen tiedetyissä kysymyksissä pitäytymiseen. (Tuomi &
Sarajärvi 2011, 75.)
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7.4 Tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että
tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin
luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja täten luotettavuuden arviointi koskee koko
tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 2008, 210.)
Haastattelututkimukseen liittyy monia ongelmia. Haastattelun katsotaan sisältävän monia
virhelähteitä, joita aiheutuu niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin. Haastattelun luotettavuutta
saattaa heikentää haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi et al
2000, 35.) Toisaalta ongelmana voi olla myös haastattelija. Sen sijaan, että tutkija pyrkisi
ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään hän saattaakin suodattaa vastauksen oman
tutkijan kehyksensä läpi, johon vaikuttavat esimerkiksi tutkijan sukupuoli, ikä, uskonto, poliittinen
asenne jne. Laadullisessa tutkimuksessa myönnetäänkin, että näin väistämättä on, koska tutkija on
tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 136.) Haastattelun ongelmaksi
nousee myös, että tutkittavan anonyymiutta ei voida taata samalla tavalla kuin kyselytutkimusta
tehtäessä, mikä saattaa vaikuttaa haastateltavien vastauksiin (Hirsjärvi et al 2000, 36).
Myös kieli ja siihen sisältyvä kulttuurinen informaatio tuovat tutkimukseen omat haasteensa.
Käytännössä tutkimusraportin kieli ei koskaan kuvaa tapahtunutta toimintaa sellaisena kuin se
”todella” on tapahtunut. Käytännön toiminta ja sen kielellinen kuvaaminen ovat väistämättä aina eri
asioita. Vaikka tutkija uskoisikin tietävänsä tutkimuskohteensa olemuksesta ja kulttuurisista siteistä,
jäävät omat, tutkimuksen tekoon kuuluvat kielelliset konventiot ja tekstuaaliset käytännöt, usein
huomaamatta. (Eskola et al 2008, 221.)
Haastattelututkimuksen luotettavuus riippuu sen laadusta. Jos esimerkiksi tallenteiden kuuluvuus on
huonoa tai litterointi noudattaa eri sääntöjä alussa ja lopussa tai jos luokittelu on sattumanvaraista,
haastatteluaineisto ei voida sanoa luotettavaksi. (Hirsjärvi et al 2000, 185.) Tutkimusmenetelmien
luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin (tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu) ja
reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) käsittein. Näiden käsitteiden ongelmana on kuitenkin
se, että ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä
vain määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi et al 2011, 136.) Esimerkkinä yksi reliabiliteetin
määritelmistä: tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella tutkimuskerralla sama tulos. Jos
kuitenkin oletetaan, että ihmiselle on ominaista ajassa tapahtuva muutos, tästä tutkimustuloksiin
kohdistuvasta määritelmästä on luovuttava varsinkin silloin, kun kyseessä ovat muuttuvat
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ominaisuudet. (Hirsjärvi et al 2000, 186.) Tämä voisi näkyä esimerkiksi siinä, että jos kyselisin
haastateltavilta heidän identiteetistään heidän ollessaan 15-vuotiaita ja toistaisin saman haastattelun
20 vuoden päästä, olisivat tulokset oletettavasti hieman erilaisia, sillä ihminen prosessoi omia
tuntemuksiaan ja kokemuksiaan jatkuvasti.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa esitetyn luotettavuusterminologian voi jakaa kolmeen ryhmään.
Jotkut ovat soveltaneet perinteisiä käsitteitä mahdollisuuksien mukaan myös laadulliseen
tutkimukseen, toiset ovat kehittäneet vanhoille termeille uusia sisältöjä ja kolmannet ovat hylänneet
kokonaan vanhat termit todeten laadullisen tutkimuksen erityisluonteen vaativan kokonaan uudet
termit. On hyvä kuitenkin huomata, että sanat eivät itsessään ole tärkeitä, vaan se, mikä sisältö niille
annetaan. (Eskola et al 2008, 211.)
Yksittäisen tutkimuksen arvioinnin ei tarvitse välttämättä olla vain kontrollimuotoista tai
tutkimusraportin yhteyteen tuleva lisäys. Parhaimmillaan kritiikki on itse tutkimukseksi nimitetyn
toiminnan olemus. Tällöin arvioinnin tavoitteena ei olisikaan tuottaa totuutta tutkimuskohteesta
vaan pitää ihmistä, kasvatusta ja yhteiskuntaa koskeva ajattelu jatkuvassa liikkeessä. (Luostarinen
& Väliverronen 1991, 111.)
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8 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSI

8.1 Lähetyslapsen arkea

8.1.1 Erilaisuus ympäristöön nähden
Jokaisen haastattelemani kolmannen kulttuurin lapsen taustassa oli paljon yhteneväisyyksiä. Yksi
näistä on monikulttuurisessa ympäristössä kasvaminen, mihin ei kuulu vain vieraiden kulttuurien
observoiminen vaan niiden keskellä eläminen. Tämä tietysti nostaa monesti esiin oman erilaisuuden
muihin nähden, jota koettiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Etenkin ulkomailla ei voinut välttyä
oman fyysisen erilaisuuden kohtaamiselta niin hyvässä kuin pahassakin.
”En tiiä miten sitten Espanjassa kun siellä kuitenkin koki rasismia jonkin verran ja siellä kuitenkin saatiin turpaamme
espanjalaisilta, niin ehkä siellä yritti miellyttää niitä. Tottakai, mieluummin niin kuin ottaa turpaansa. Mutta tota, siellä
mä värjäsin tukkani tummaks, ihan vaan sen takia, ettei sais niin paljon huomiota.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

”Koulussa annettiin ihan itsepuolustuskoulutusta kun meitä alettiin mäiskiä niin paljon että suomalaiset jää muuten ihan
kynnen alle.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

”Kyllä siellä, kun ihmiset on tosi lämpimiä ja ystävällisiä niin ehkä koki enemmän hyvää kohtelua kuin huonoa
kohtaloa. Ehkä välillä meni vähän liikaakin, että tuli vähän sellanen huono omatunto että ei sun tarvi tehä tota, me
ollaan ihan samanlaisia et ei sun tarvi palvella mua millään tavalla.” (Matti, Kenia)
”Kun on platinanvaalea tukka ja kaikilla muilla on tumma tukka. Vaaleat silmät ja silleen. Kyllä siellä joskus alaasteella joku sano, että mee sinne mistä oot tullu, että mitä sä täällä teet. Niin ite oli sellasessa tilanteessa vähän huuli
pyöreänä että mihinkäs mä menisin, ainahan mä oon täällä ollu.” (Sini, Uruguay)

Haastateltavat olivat kokeneet myös Suomeen tullessaan ulkopuolisuutta ja henkistä erilaisuutta.
Vastaukset kuitenkin vaihtelivat sen mukaan, oliko tämä koettu raskaana asiana, vai enemminkin
mukavana ekstrahuomiona.
”Kyllä mut varmaan aika moni ties nimeltä ja ulkonäöltä, et se on se lähetyslapsi, kenen kuva on siinä seurakunnan
aulassa. Kyllähän kaikki apinan tietää, mutta apina ei tiiä ketään, siltä se vähän tuntu.” (Sini, Uruguay)
”Ja kun tuli tänne kolmannelle luokalle ja ensimmäistä kertaa isossa koulussa. Sillai erilaisuutta, ehkä se just kun kaikki
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oli niin hirveen kiinnostuneita, että mistä sä tuut ja et kun sun todistuskin on keltanen ja meillä valkonen ja ne mun
tarinat Boliviasta eli niin vahvasti siellä luokassa että kaikki fanitti Boliviaa, että tota ehkä sillai vähän erilaisuutta,
mutta ei koskaan niin, että mä olisin kärsiny siitä.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”Tottakai siinä tulee hirveästi ristiriitaa kun täällä mä en näytä erilaiselta, mutta oonhan mä nyt pakosti erilainen kun mä
oon koko kasvuikäni asunu Keniassa siitä kuusvuotiaasta 18-vuotiaaseen, enkä mä sinä aikasempia aikoja kauheasti
muista. Et koska mä näytän samalta kuin muut, paitsi sit kun mä alan puhumaan niin mä heilutan käsiä ja puhun kovalla
äänellä, niin multa oletetaan et mä käyttäydyn ihan samalla kuin kaikki muutkin. Et se olis helpompaa jos mä olisin
vähän eri värinen niin ei tarvis selitellä mitään, vaan kaikki näkis heti että toi ei oo täältä.” (Iina, Kenia)
”Kun ite tuli tänne, mun nimi oli ihan suomalainen, mä näytin suomalaiselta niin ehkä kukaan ei kiinnittänyt
huomiotakaan että mä oon niinku tullu tänne jostain. Ehkä kukaan ei sen takia sit kiinnittänytkään mitenkään erityisesti
huomiota tai miettinyt että pitäiskö tolle mennä sanomaan jotakin, eikä itekkään osannu pyytää apua … Suomessa mä
näytin ulkoisesti samanlaiselta, mutta sisäisesti oli ehkä ihan erilainen, maailma pyöri eri tavalla ja eli ihan eri tavalla
kuin kaikki muut.” (Sini, Uruguay)

”Et ei sitä kaikkea pysty selittää ja välillä ärsyttää että ”miten niin millasta Keniassa oli, no sä oot asunu Nokialla koko
ikäs, millasta Nokialla oli?” Tuntu niin absurdilta.” (Iina, Kenia)
”... ja myös se, että tavallaan on myös sen takia päässy kummassakin loistamaan: Thaimaassa kaikki oli susta
kiinnostuneita kun sä olit valkoihonen ja ihan eri näkönen ja Suomessa taas moni on kyselly sieltä kauheasti asioita.”
(Kalle, Thaimaa)

Pollock ja Reken (2009, 17-18) kirjoittavat myös kirjassaan Third Culture Kids – Growing Up
Among Worlds useiden kolmannen kulttuurin lasten kasvavan ympäristössä, jossa heidän
identiteettiään määrittää pitkälti fyysiset eroavaisuudet ympäröiviin ihmisiin. Vaikka fyysiset
ominaisuudet olisivat samat, heillä saattaa silti olla täysin erilainen maailmankuva kuin muilla
ikätovereillaan, asuivatpa he sitten kotimaassa tai ulkomailla.

8.1.2 Liikkuvainen elämäntyyli
Toinen haastateltavia henkilöitä yhdistävä tekijä oli liikkuvassa maailmassa kasvaminen. Jokainen
heistä oli käynyt läpi lukemattomia muuttoja, jonka lisäksi myös heidän parhaat ystävänsä,
sukulaisensa ja muut ympäröivät ihmiset ovat olleet jatkuvassa liikkeessä. Lähetyslapseuden
raskaita puolia kysyessä tämä tuli poikkeuksetta esiin. Vastauksissa ilmeni, että liikkuvuus oli suurta
joko heidän itsensä osaltaan tai/ja heitä ympäröivien ihmisten osalta.
”... elää sellasen jatkuvan muutoksen keskellä. Koko ajan ihmiset ympärillä vaihtu, asuntolanhoitajat, opettajat vaihtu
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koko ajan kun ne tuli aina pariks vuodeks kerrallaan ja kaverit vaihtu kun nekin tuli aina pariks vuodeks kerrallaan
sinne ja sit vaihteli et ”nyt me asutaan Keniassa ja nyt me muutetaankin Suomeen ja nyt me palataankin Keniaan ja nyt
tullaan sitten Suomeen ja tässä on sinun serkkusi, halaa nyt serkkua” ja mä mietin että mä en tunne tota tyyppiä mutta
sitä on pakko halata kun se on serkku ja sitä pitää halata ...” (Iina, Kenia)
”Kun kävi kansainvälistä koulua semmosessa maassa, niin siinä vaiheessa kun koulu loppuu niin sun kaveripiiri
käytännössä hajoaa melkein totaalisesti ja yhtäkkiä.” (Matti, Kenia)

Aikaisemmissa kolmannen kulttuurin lapsiin liittyvissä tutkimuksissa on myös nostettu liikkuvuus
elämäntapana vahvasti esiin. Se on suurimmalle osalle kolmannen kulttuurin lapsista arkipäivää.
(Pollock & Van Reken 2009, 17–18.)

8.1.3 Yhteisön identtisyys ja siitä aiheutuvat paineet
Lähetysjärjestötyössä ovat vahvasti esillä kristilliset arvot, jotka oli koettu ainakin välillä
painostavana. Vastauksissa nousi myös esiin, että kristillisten arvojen mukaan eläminen oli
muutenkin osa elämää, jolloin tiettyjen normien mukaan toimimisesta ei ollut koitunut sen
suurempia paineita.
”Et kyllä mä kapinoin sillon ihan älyttömästi sitä kaikkee ja mä tiesin kyllä että mun pitää olla kiltisti ja näyttää kiltiltä.
... Et mustakin paljon puhuttiin siellä et se lähetyslapsi vaan tuolla istuskelee tuoppi kädessä tai jotain tämmösiä mitkä
ei välttämättä ees aina pitäny paikkaansa. Mut tällasia meidän vanhemmille tultiin sit sanomaan. Ja oli sellanen
syyllisyys sen jälkeen kun tajus että ei tullu autettua porukoita tarpeeks siinä jutussa, vaikka eihän se mun työ
ollukkaan.” (Mari, Bolivia, Espanja)
”Et aina on ollu sellanen olo, et pitää olla sellanen kiiltokuva ja kyllä mä ehkä sen pystyin pitääkin, porukoille mä sitten
näytinkin ihan kaikkia muita värejä. Mut kyl se paine on aina ollut, ja se et jos kukaan muu ei tuu vaikka todistamaan,
niin eiköhän se pastorin tyttö aina tuu ja tälleen. Ja jos sano ei niin kaikki järkytty.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”Ehkä jälkikäteen oli sellanen olo, että olis pitäny enemmän tehä niin, mutta tota... Siis kyllä tietyllä tavalla kun usko on
aina ollut itelle tärkeä asia ja on edelleenkin niin enemmän sen oman uskon kautta eikä silleen että koska mun isä on
pappi. Ehkä ihmiset kun sai kuulla että on papin poika niin automaattisesti odotti tiettyjä asioita.” (Matti, Kenia)
“... Vaikka ne muutkin oli lähetystyöntekijöitä niin meillä oli vielä enemmän sellanen meininki, että meillä oli ne
säännölliset iltahartaudet ja että me mennään sinne kirkkoon ja käyttäydytään siellä kauniisti. Et on silleen ollut aika
vanhoollista ja odotettu että tottakai me käyttäydytään kauniisti ja kristillisesti ja hienosti ja voi että mitä kaikkea.”
(Iina, Kenia)
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Lähetystyöntekijät, diplomaatit ja muut ulkomailla työskentelevät henkilöt asuvat ja työskentelevät
usein melko tiiviisti oman yhteisönsä keskellä. Lähetyssaarnaajan työ on luonnostaan
arvosävytteisempää kuin vaikkapa siivoojan tai opettajan työ, mikä näkyy usein myös lasten
arjessa. (Pollock & Van Reken 2009, 17–18.)

8.2 Sopeutumisen haasteita

8.2.1 Tieto kotiinpaluusta
Yksi asia, joka erottaa kolmannen kulttuurin lapsen muista maahanmuuttajista on tieto
kotiinpaluusta: suurin osa perheistä on ulkomailla työkomennolla ja tarkoituksena on palata takaisin
kotimaahan ennemmin tai myöhemmin. Tämä vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten motivoitunut
perhe on opiskelemaan uuden maan kieltä ja ylipäätään integroitumaan siellä vallitsevaan
kulttuuriin. Usein halutaan ylläpitää omaa äidinkieltä ja tapoja, jotta lasten olisi helpompi
myöhemmin sopeutua kotimaahan. Tämä ilmeni selkeästi myös haastatteluissa.
”Fuengirolassa oli niin voimakasta se suomalaisuus, et ehkä Boliviassa hehkutettiin sitä jos näki vahingossakaan
Suomen lipun tai Finlandia-vodkan kaupassa, vaikka mä en ees tienny mitä se oli. Ja suomen kieltä ollaan aina puhuttu
kotona, porukat ei antanu mun leikkiä espanjaks ja sit mä leikin aina salaa espanjaks kun mä en osannu leikkiä
suomeks. Mut ne sano että ”Anni sun täytyy leikkiä kotona Suomeks.”” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”.... Juhlittiin itsenäisyyspäivää ja sillon tällön oli jotain suomalaista ruokaa. Ja sit tietysti joulu juhlittiin suomalaiseen
tapaan ja muutenkin yleisesti ottaen juhlat, itsenäisyyspäivä, pääsiäinen, joulu, juhannus, kaikkia suomalaisia juhlia
juhlittiin suomalaiseen tapaan et vappuna syötiin nakkeja ja perunasalaattia ym.” (Kalle, Thaimaa)
”... Se oli koulussa enemmänkin, siellä oli sellanen pikku Suomikupla. Mut olihan meillä esim. jouluna ihan
suomalaiset ruuat ja muut.” (Iina, Kenia)
”Vanhemmat piti tärkeenä että aina puhuttiin kotona Suomea ja sisarustenkin kanssa puhuttiin Suomea. Jotkut perheet
puhu lapsilleen englantia ja ajatteli että se helpottaa koulussa käyntiä mutta sen nyt oppi muutenkin. Et sitten kun
muutti Suomeen niin ei ollu sitä kynnystä ettei osaa kieltä. Ja sitten tällaset perinteiset suomalaiset joulut ylläpidettiin ja
tietynkaltaisia traditioita ylläpidettiin sielläkin.” (Matti, Kenia)

”Et mun mielestä tietyllä tavalla mulla on sellanen suomalainen identiteetti vahva, että tunsi ittensä kotoisaks täällä.”
(Matti, Kenia)

Sini oli käynyt Uruguayissa paikallista koulua ja kertoi myös, että heidän perheessään suomalaisuus
45

ei näkynyt kovin vahvasti. Tärkeämpää heidän perheelleen oli paikallisten tapoihin sopeutuminen.
”Suurimmaks osaks elettiin niinku muittenkin kanssa siellä et ei mitenkään koskaan eristäydytty. Et ei pidetty mitään
suomalaisia pippaloita tai suomalaisia juttuja kun ei siellä oikeen.. En tiiä, ei me vaan koskaan nähty sellasta tarvetta.”
(Sini, Uruguay)

”Mun mielestä pitäis aina elää maassa maan tavalla. Kyllä sä saat pitää ne omat ruuat ja oman uskonnon, omat tavat,
mitä lie, sun kotona. Sä voit tehä ihan mitä sua huvittaa. Kunhan sä et niiden omien tapojes kautta riko lakia, vaikka
omakätisesti ympärileikkaa omaa tytärtäs tai jotain.” (Sini, Uruguay)

Tieto kotiinpaluusta todella vaikuttaa siihen, kuinka paljon ympäröivään kulttuuriin pyritään
integroitumaan. Vanhemmat pyrkivät tekemään paluusta kotimaahan mahdollisimman helpon
lapsilleen ja tämä vaikuttaa koulutusvalintoihin sekä mm. siihen, mihin kieliopintoihin panostetaan.
(Pollock & Reken 2009, 17-18.)

8.3 Sosiaalisen pääoman vaikutus sopeutumiseen
Vastauksissa nousi vahvasti esiin, että Suomeen paluu oli haastavampi kuin ulkomaille muutto.
Ulkomailla asuminen oli haastateltaville normaalia elämää ja paluu Suomeen tuntui eksoottiselta ja
pelottavaltakin. Tätä selittää haastateltavien ikä muuttovaiheessa: kaikki haastateltavat olivat alle
kouluikäisiä perheen muuttaessa ulkomaille ja teini-ikäisiä Suomeen palatessa.
“Siellähän sopeutuminen oli ihan itsestäänselvyys, se oli tutumpi ku Suomi ja siellä oli aina elänyt. Oma tieto
Suomesta oli se, mitä oli jääny mieleen niiltä käynneiltä ja se mielikuva mitä itse oli luonut siitä Suomesta. Just että
täällä oli lunta ja tietyt ruuat joita äiti teki niin ne yhisti Suomeen.” (Sini, Uruguay)

“Se oli kuitenkin sitä normaalia ja koko elämä. Että Suomeen tuleminen oli se epänormaali.” (Matti, Kenia)

“kun muutettiin taas Suomeen kun mä oli 16 niin sillon mä asennoiduin siihen muuttoon vähän eri tavalla ku pienenä.
Että ehkä mä yritin tavallaan niinku parhaani mukaan elämästä helppoa Suomessa, mutta oli se vaikeeta ja tosi paljon
sillonkin ikävöi Thaimaahan.” (Kalle, Thaimaa)

“Siinä yritti olla hirveen tsemppaava ja et kyllä tää tästä. Mut sit myöhemmin on tajunnu et se kaks vuotta mitä oli ihan
sumussa niin oli sitä prosessia ja sillon oli niinku jopa vähän itsetuhosia ajatuksiakin et ei ehkä ollu ihan kunnossa...”
(Mari, Bolivia ja Espanja)

Iina puolestaa koki Suomeen tulon helpommaksi kuin lähetyskentälle paluun, mihin vaikutti
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Keniassa koettu yksinäisyys.
“Et meidän sosiaalinen elämähän oli tosi rajattua kun me asuttiin niitten aitojen sisäpuolella ja koko ajan sanottiin että
älkää olko yhteydessä muihin kun niistä muista ei voi tietää. ... Et ainoat ihmiset joiden kanssa oli tekemisissä oli ne
asuntolan ihmiset joiden kanssa en sitten tullu toimeen yhtään. Siellä oli sitten tällasta kivaa syrjintääkin. Et sit kun me
tultiin Suomeen mun riparin aikoihin niin yhtäkkiä kaikki olikin ihan vapaata ja olikin sikana ihmisiä ympärillä jotka oli
mulle tosi mukavia ja mulla olikin paljon kavereita. Ja oli vapaa menemään ja tekemään mitä haluaa niin sit kun ajatteli
et ai me mennään taas takasin sinne missä me ollaan aitojen sisäpuolella ja vaikka mä en silloin niitä aitoja ajatellu mut
sen on tajunnu jälkikäteen et ne on ollu sellanen eristys. Kun ajatteli vaan että nyt mennään taas sinne missä ollaan
yksin.” (Iina, Kenia)

Sosiaaliset suhteet koettiin tärkeiksi sopeutumisen kannalta, olivat ne sitten perheen sisäisiä, koulun
kautta tai seurakunnasta. Haastateltavat painottivat oman aktiivisuuden tärkeyttä sosiaalisten
suhteiden luomisessa. Menemällä mukaan koulun toimintaan, aloittamalla uuden harrastuksen tai
osallistumalla seurakunnan nuorten aktiviteetteihin tutustui parhaiten uusiin ihmisiin. Perhe taas
koettiin tukipilarina uusissa elämänvaiheissa.
“Ystävät ylipäätänsä ja sit ku tänne tultiin ni perhe, mun sisarukset, et ne oli sillai oppaina, ne teki mulle sellasen
vihonkin missä oli kaikkia Suomessa pyöriviä sarjoja ja musiikkia mitä porukka kuunteli ja sellasia faktoja, mitä ei
tosiaan tienny, et täällä jotain OC:ta katotaan tai salkkareita. Et joo, perhe autto siinä tosi paljon ja sit se sosiaalinen
elämä. Ja ehkä se, että alkaa harrastamaan jotain, menee johonkin juttuun mukaan. Esim. siellä lukiossa mä menin sinne
oppilaskuntaan mukaan niin siellä sai vähän vastuuta ja pääs mukaan ja näki et miten täällä toimitaan.” (Mari, Bolivia ja
Espanja)
“...sillon kesällä kun tultiin niin oli joku sellanen ryhmä sellasia mun isoveljen ikäsiä, ne tuli aina hakemaan pelaamaan
korista mun veljeä ja me mentiin sitten kaikki aina mukana ja siinä sit tutustu ainakin silleen ulkosesti muutamiin että
kuka on kuka...” (Sini, Uruguay)
“Sillon ehkä eniten autto se, että pääs nopeesti seurakuntaan mukaan ja siellä toimintaan mukaan... Kyllähän mä sitten
lukiostakin sain kavereita ja ihan hyviä kavereitakin joiden kanssa sitten vietti koulun ulkopuolellakin aikaa niin kyllä
kaikista eniten ne kaverit ja se että pääs seurakuntaan sisälle autto.” (Kalle, Thaimaa)

Perheen merkitys sopeutumisen kannalta tuli ilmi myös negatiivisten kokemusten kautta. Iina
kertoi, että yksi vaikeimmista asioista lähetyskentällä oli perheestä erossa oleminen asuntolaelämän
takia. Vielä vaikeampaa tästä erosta teki sen, että hän ei kokenut, että asuntolayhteisöstä olisi
koskaan muodostunut minkäänlaista perhettä ihmisten suuren vaihtuvuuden vuoksi.
“...ekat vuodet aina kun mut vietiin asuntolaan niin mä itkin ja kun sit kun mut haettiin pois mä itkin. Et se oli tosi
rankkaa.” (Iina, Kenia)
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Perhe reagoi tyttärensä ahdistuneisuuteen ja yritti saada muutosta tilanteeseen, mikä osoittautui
kuitenkin hyvin haastavaksi.
“Yritti järjestää, mutta kun kaikki muut perheet joiden lapset ei välttämättä edes ollu asuntolassa kehu miten hyvä
asuntolassa on olla ja miten hyvä järjestelmä tämä on ja itse asiassa tää on kauhean halpaa ja tulis tosi kalliiks jos teidän
lapset laitettais kansainväliseen kouluun ja kaikille muillekin tää kelpaa ja miks te ootte noin hankalia et te haluutte
erikoiskohtelua.” (Iina, Kenia)

Sosiaalisen pääoman hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon (esim. Ruuskanen 2002) ja sen on
todettu parantavan ihmisen elämänlaatua. Sama ilmiö tuli esiin myös tutkimassani aineistossa. Ne
lähetyslapset, jotka olivat saaneet tukea ympäristöstään, sopeutuivat uuteen paikkaan huomattavasti
paremmin kuin he, jotka elivät eristyksissä muista ihmisistä.

8.4 Musiikin merkitys haastateltavien elämässä

8.4.1 Musiikki tunteiden käsittelyssä
Haastateltavat kertoivat musiikin olevan kiinteä osa heidän elämäänsä. Tunteita ja vaikeita asioita
on käsitelty musiikin kautta hieman eri tavoin: laulujen tekemisen kautta, musiikkia kuuntelemalla,
soittamalla sekä laulamalla.
”Se on tosi tärkeä sellanen purkukanava ja tunteiden käsittelykanava. Esimerkiks kun mun veli kuoli joskus vähän
päälle viis vuotta sitten onnettomuudessa niin silloin oli tosi tärkeetä käsitellä niitä tunteita, just laulaa jotain surullisia
ja vähän lohduttavia lauluja, et mä itkin ja lauloin niitä ja sillä tavalla käsittelin sitä surua... Ja sit taas niillä ilosilla
lauluilla voi taas nostaa tunnelmaa tai kerätä agressioita siivoamiseen oikeen kunnon rytinämusiikkia. Kyllä mä tykkään
tosi paljon soittaa ja laulaa ja kuunnella musiikkia ja käydä keikoilla, se on ihan älyttömän rikastuttavaa ja
riemastuttavaa.” (Iina, Kenia)
“Mä saatoin istua monta tuntiakin parvekkeella ja katella merelle ja kuunnella musiikkia ja käydä läpi niitä tunteita ja
niitä ärsytyksiä. Ja nyt vieläkin tekee sitä... Aina sen kautta on käyny läpi ne suurimmat tunteet.” (Mari, Bolivia ja
Espanja)
”Ja silloin kun tuli harrastettua musiikkia niin jotenkin se tuntu hienolta että jos soitti vaikka orkesterissa niin tuntu
hienolta olla mukana jossain tollasessa. Nyt kun ei hirveesti soita niin nykyään kun ottaa trumpetin esiin niin tulee
sellanen fiilis että ”Miks mä en tee tätä enemmän kun tästä tulee aina niin hyvä fiilis kun tätä tekee?”. ” (Matti, Kenia)
”Se on mun mielestä, ei mitenkään sellanen irrallinen osa mun elämää. Se on osa mua niinku joku ruoka tai nukkumisen
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tarve. Niin ehkä se on semmonen, että en mä vois elää sellasessa hiljasuudessa koko elämää. On tarve kuulla ja tarve
laulaa.” (Sini, Uruguay)
“Mutta kyllä sitä edelleenkin huomaa että käyttää musiikkia tällaseen että jos iskee esim niin sanottu koti-ikävä niin
kuuntelee niitä kappaleita jotka oli tuttuja tai mitä kuunteli silloin aikanaan.” (Matti, Kenia)

Vastauksissa kävi ilmi myös muun perheen läheinen suhde musiikkiin ja sen vaikutus omaan
musiikilliseen toimintaan. Kipinä musiikkiin oli syttynyt perheen musisointihetkistä tai vanhempien
sisarusten musiikillisesta toiminnasta. Musiikki koettiin myös perheen sisällä tärkeänä tunteiden
purkukanavana.
“Meillä on aina tunteita näytetty musiikin kanssa.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”Kyllä mä sanoisin että se on tärkeää, ehkä enemmän kuin sitä osaa aatellakaan. On se kuitenkin aina ollut niin iso osa
elämää ja tosiaan perheessä on aina musisoitu ja aina on ollut jollain tavalla taustalla... Että kyllä se on aina ollut paljon
mukana.” (Matti, Kenia)
“Muistan että mä tosi paljon ihailin mun omaa veljeä joka teki musiikkia. Mä kuuntelin tosi paljon sen lauluja ja sit se
just kerto että hei mä oon tehny biisin, tuu kuunteleen. Ja sit se just sano mulle sillon 8-vuotiaana et hei ala kirjottaa
lyriikoita. Ja sillon mä en sitä oikeestaan ees tajunnu, mä kirjotin ensimmäisen kappaleen jostain Särkänniemen
reissusta, sit myöhemmin tuli sillon jo käytyä läpi sellasta ystävän menettämistä ja joku biisikin kerto jostain kaverin
kuolemasta, et miten menettää jonkun kaverin, sillon 9-vuotiaana.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

Musiikki on keino prosessoida omaa muuttuvaa minuuttaan yksityisesti. Identiteetin heittelehtiessä
musiikki voi toimia rakenteena, johon nuori voi heijastaa omaan minuuteensa liittyviä kokemuksia
ja merkityksiä. (Saarikallio 2009, 224.) Haastateltavien vastauksissa kävi ilmi vahvasti etenkin
musiikin rooli raskaampien kokemusten peilinä. Musiikki kulki mukana pysyvänä elementtinä
muuttojen yhteydessä, mikä helpotti myös sopeutumista.

8.4.2 Musiikki sosiaalisten suhteiden luojana
Musiikin harrastamiseen liittyy monesti kiinteästi sosiaalinen pääoma etenkin, kun kyse on
yhteisöllisestä musiikkiharrastuksesta, kuten bänditoiminnasta, kuorosta tai keikoilla käymisestä.
Näitä asioita haastateltavat listasivat myös erityisesti sopeutumistaan auttaneiksi tekijöiksi.
”Mutta kyllä se sitten lukioikäsenä kun muutettiin Suomeen niin autto sopeutumiseen just että kun oli ennen sitä jo
soittanut ja pääs just seurakunnassa soittamaan ja tykkäsin koulussakin musiikintunneista tosi paljon. … Ja samalla
tavalla musiikin kautta on saanu aina paljon uusia kavereita eri elämänvaiheissa että vaikka just sillon kun meni sinne
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sivariin elävän musiikin yhdistykseen niin sieltä sai tuttuja ja nyt kun on soittanu kolmisen vuotta tässä bändissä mikä
meillä nyt on niin on saanu taas muista bändeistä kavereita ja tutustunu ja näin. Että kyllä se on siihen sopeutumiseen
vaikuttanu.” (Kalle, Thaimaa)
“Sillon kyllä kun mä menin riparille niin siitä oli hyötyä että osas soittaa pianoa kun sehän on kauhean hyvä
säestyssoitin kun halutaan laulaa yhteislauluja. Soitettiin paljon yhen isosen kanssa yhessä pianoa siellä. Ja sit kuorossa
nyt on aina saanu paljon kavereita.” (Iina, Kenia)
“Espanjassa se nimenomaan loi suhteita. Se räppi esimerkiks kun se oli muotia siellä ja kaikki tykkäs siitä. Sit kun ne
kuuli että tyttö räppää niin sehän oli iso juttu ja pääs heti mukaan kaikkeen. Ja kitaransoitto, sekin joo, mutta
nimenomaan se räppi oli sellanen.” (Mari, Espanja ja Bolivia)
“Joo, onhan se älyttömän hienoa jos on silleen että ”ai sunkin mielestä Hemma Beast on sikahyvä, ootsä oikeesti käyny
sen keikalla?” … Sit jos joku toinenkin fanittaa niitä niin siinä ihmisessä täytyy olla jotain todella hienoa kun se tajuaa
sen musiikillisen nerouden ja sen leikittelyn sillä, et sen täytyy vähän samalla tavalla kieroutunut huumorintaju jos
tajuaa sen loistavuuden.” (Iina, Kenia)

Matti puolestaan kertoi musiikin harrastamisen etenkin Suomessa olleen melko itsenäistä eikä se
näin ollen ole vaikuttanut sosiaalisten suhteiden solmimiseen.
“Mä en oo hirveesti sellanen keikalla kävijä enkä liittyny orkesteriinkaan vaikka se on ollu listalla kyllä siitä asti että
mitä pitää tehdä. Mutta nykyään se on menny enemmän siihen että kuuntelee ittekseen.” (Matti, Kenia)

Musiikin sosiaalinen aspekti ja sen vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on tuotu
esiin myös monissa muissa tutkimuksissa. Markku Hyypän tutkimus suomenkielisten ja
ruotsinkielisten pohjanmaalaisten hyvinvoinnin välillä osoitti, että etenkin kuoroharrastuksella oli
merkittävä rooli hyvinvoinnin kannalta. (Hyyppä 2002, 32–42.) Hyvin monissa tutkimuksissa on
myös huomattu, että musiikki yhdistää ihmisiä (esim. North et al. 2000; Christenson & Roberts
1998), mikä kävi ilmi haastateltavien vastauksissa. Musiikki tarjoaa vahvoja yhteisiä kokemuksia ja
musiikkimieltymykset tarjoavat keskustelunaiheita ja vahvistavat kuulumista tiettyyn ryhmään.
(Saarikallio 2009, 225.)

8.4.3 Suhde lähetyskohteen musiikkikulttuuriin
Vastauksissa nousi esiin, että ulkomailla asuessa paikallinen musiikki ei ollut haastateltaville
varsinkaan nuorempana kovin tärkeää. Lähetyskohteen musiikkia on alettu kuuntelemaan vasta
Suomeen tultaessa, jolloin sillä on ollut vahva nostalginen arvo. Osa taas kertoi etenkin paikallisen
populaarimusiikin olleen heille myös nuorempana tärkeää.
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”Tällanen ns perinteinen afrikkalainen musiikki niin sitä tuli hyvin vähän kuunteltua eikä sitä ehkä soinu juurikaan
sellasilla kanavilla mitä ite tuli kuunneltua. Ja sit tällanen kenialainen populaarimusiikki niin, ehkä se ei ollu ihan
omaan makuun. Nyt sitä aina välillä tulee kuunneltua nostalgian takia ja sen oon huomannu että tällanen ns.
afrikkalainen musiikki jossa on paljon rummutusta ja semmonen jota kaikki mieltää afrikkalaiseks musiikiks niin
semmosta on tullut kuunneltua nyt enemmän, ehkä jotenkin vahvistaakseni sitä omaa ulkosuomalaista identiteettiä, mitä
silloin ei aatellutkaan että tulis välttämättä kuunneltua.” (Matti, Kenia)
”Oli ehkä sellanen, et nyt sopeudun tähän uuteen. Se tuli vasta joskus myöhemmin, et mä haluan jotain, ehkä parin
vuoden päästä siitä kun oli muuttanut Suomeen niin tuli sellanen et mä haluan jotain Kenia-musiikkia ja fiilistellä jotain
sitä kenialaista musiikkia. ... Et se on ollu sellasta jälkifiilistelyä.” (Iina, Kenia)

”Ei oo ehkä sellasta suhdetta sellaseen kansanmusiikkiin, mutta kyllä mä edelleen tykkään seurata sellasen thailaisen
populaarimusiikin kehitystä ja aina kun siellä käy niin yrittää selvittää että onko tullu jotain uusia hyviä bändejä. Ja tota,
jossain määrin Suomessakin välillä aina netistä kattelee jotain siitä musiikkiskenestä. Ja sillon kun asuttiin siellä niin
kyllä paikallinen musiikki oli tärkeetä kun osti sitten jotain levyjä ja kyllä sitä on ihan mielenkiintosta kattoa että mihin
suuntaan se musiikki siellä menee.” (Kalle, Thaimaa)
“...ehkä 4-5 levyä jostain 50 levystä mitä omistaa on suomenkielisiä. 85 prosenttia on espanjankielistä ja pieni osa
englanninkielistä. Kuuntelin kyllä tosi paljon samaa musiikkia täällä kuin siellä ja kotona ihan yleisestikin. Joskus äidin
kanssa kuunneltiin Julio Inglesiasta ja pidettiin tanssit keskenämme.” (Sini, Uruguay)
“Bolivialainen musiikki ei meille lapsena oikeen uponnu, muistan et oltiin silleen että voi ei jos radiosta tuli sitä niitten
pilipali-musaa, sellasta hauskaa. Mut panhuilu on ollut aina, et mun sisko esimerkiks reenas panhuilua että se kävi ihan
tunneilla. Mut nyt myöhemmin kun kuulee sitä pilipali-musaa, sitä epävireistä niin tulee sellanen fiilis että oi tää on
ihanaa ja siitä nauttii.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

Marin vastauksessa ilmeni kuitenkin myös ero seuraavaan lähetyskohteeseen, jossa paikallinen
musiikki muodostuikin tärkeäksi, vaikka se ensimmäisessä kohteessa ei ollutkaan kiinnostanut.
”Espanjassa mä tykkäsin flamencosta tosi paljon kun mä alotin sillon soittamaan just kitaraa ja nimenomaan klassista
kitaraa. Sit espanjalaista rokkia kuuntelin paljon teininä. Et vieläkin niitä lemppareita löytyy paljon espanjankielisestä
musasta.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

Haastateltavat kertoivat paikallisen musiikkikulttuurin vaikuttaneen heidän nykyisiin
musiikkimieltymyksiinsä sekä tapoihin lähestyä musiikkia.
”... mitä on vasta tässä parin viimesen vuoden aikana ruvennu tajuamaan, et oisko se mun iloisten biisien rakkaus, et
oisko se just sieltä Keniasta, kun siellä suurin osa biiseistä on sellasia duurivoittosia, et mikä on molli tyyliin. Et ne on
sellasia nopeita, hilpeitä, duurivoittosia biisejä lähinnä.” (Iina, Kenia)
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“Mä olin 15 vee kun olin seurakuntakuorossa Uruguayissa. Siellä kun oli harkat niin katottiin sanat ja kuoronjohtaja
laulo että miten se laulu menee ja sit opeteltiin korvakuulolta. Sit Suomessa kun tuli kuoroon niin ne nuotit olikin
tärkeitä ja piti kirjoittaa nuotit ja stemmat aina ylös. Sit jos joku kysy multa että miten se nyt meni niin vastas vaan ”en
minä noita nuotteja katellu, mä vaan lauloin!”” (Sini, Uruguay)

Vastauksissa korostui siis kaiken kaikkiaan vahvasti lähetyskohteen musiikin nostalginen arvo.
Musiikin voima piileekin siinä, että sen kautta voi elää eri hetkiä elämästään yhä uudestaan.
Tällainen muistojen uudelleenkokeminen on osa eheän minän ylläpitämisprosessia. Näitä muistoja
voidaan katsella uudesta näkökulmasta ja ammentaa niistä viisautta myös tulevaan. (DeNora 2000,
63–66.)

8.4.4 Kulttuurisen informaation menettäminen
Haastatteluissa ei noussut esiin, että ulkomailla olisi pidetty aktiivisesti yllä suomalaista
musiikkikulttuuria joululauluja ja satunnaisia itsenäisyysjuhlia lukuun ottamatta. Lähetyskentältä
Suomeen palatessa suomalainen musiikki tuntui vieraalta ja vaikeasti lähestyttävältä.
“Et me kuunneltiin tosi paljon amerikkalaisia bändejä ja sit ku tuli tänne niin täällä oli Apulannat ja muut niin tuli
sellanen et tää on ihan hirveetä, aivan kauheeta ja kaikki kaverit oli et hei jee, tää on tosi hyvää. Jotenkin se suomen
kieli kuulosti niin hirveen sellaselta terävältä enkä mä voinu tykätä siitä. Enkä mä oppinukkaan tykkämään vieläkään.
Sit ku tultiin uudestaan niin mulla on vieläkin sellanen erilainen musiikkimaku tai silleen et tykkäsin tosi paljon
espanjankielisestä musiikista, mut nyt on jo kuitenkin oppinu nauttimaan myös siitä suomenkielisestä musiikista.”
(Mari, Bolivia ja Espanja)
“Sitä yritti pohtia ja miettiä että minkähän takia täällä kuunnellaan sellasta melankolista ja mollivoittosta musiikkia.
Tuntu, että kaikki on vähän sellasta valitusta ja ruikutusta ja että kaikki menee huonosti -laulua. Että kun elämä on niin
kurjaa.” (Sini, Uruguay)
“Et ennen kuin mä muutin Suomeen, niin se suomalainen musiikki josta piti oli hyvin harvassa. Se oli jotenkin niin
vierasta ja jos kuunteli jotain suomalaista rokkia niin mä aattelin, että ei sitä kuulu laulaa suomeks, ei se kuulosta
hyvältä. Että silleen on alkanut vähän enemmän tottua, että kuuntelee helpommin suomalaista musiikkia, mutta
edelleenkin kyllä aika vähän. “ (Matti, Kenia)

Haastateltavat kertoivat, että Suomeen tullessaan he huomasivat olevansa ulkona monista sen ajan
tärkeistä kulttuuri-ilmiöistä.
“Että just jos vaikka puhuu jostakin suomalaisista hittibiiseistä mitkä on ollu sillon kun me asuttiin Thaimaassa kova
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juttu niin niillä ei oo silleen itelle mitään merkitystä tai ei välttämättä ees tunnista niitä, koska ne on ollu sillon eikä oo
sillon tullu itellä ne vastaan kun on asunu Thaimaassa.” (Kalle, Thaimaa)
“Kyllä varmaan, sanotaanko että kun ihmiset puhuu jostain menneen ajan isosta nimestä, vaikka Eppu Normaalista tai
jostain mitä täällä olevat kaverit on nuorempana kuullut niin kaikki tämmöset on aika tuntemattomia, et kun jotkut
siteeraa jotain bändejä nuoruudestaan niin on vähän ulkona niistä, mutta ei se silleen hirveesti itteä kuitenkaan haitannu
koska jotenkin oli kiva olo siitä, että halus olla vähän erilainen ja halus olla se ulkosuomalainen, kun se oli kuitenkin
niin iso osa elämää. Oli kiva erottautua.” (Matti, Kenia)
“Sellasia popkulttuurijuttuja oli paljon, et ei tiiä vaikka jotain Kummeli-sketsejä joihin kaikki viittaa tai tiedä kaikkia
suomalaisia julkkiksiakaan hyvänen aika, et jotain uutisia Suomesta sinne aina kuuli mutta ei oikeen tiiä mitä on
tapahtunu tai mitä biisejä pitää kuunnella.” (Iina, Kenia)
“...kyllähän meitä laitettiin laulamaan kaikkia suomalaisia lauluja, et nyt lapset lauletaan Siniristilippu ja oli vaan että
mikä ihmeen Siniristilippu mut joo, lauletaan ja valat vannotaan ja isät kuolivat ja en nyt oikeen tiiä mistä puhutaan.
Olihan meillä Suomen historiaa mut ei siinä ollu mitään sellasta yhtymäkohtaa mihinkään.” (Iina, Kenia)

Kulttuurisen informaation menettäminen näkyi haastateltavien elämässä myös muissa asioissa kuin
musiikissa. Suomalaisille itsestään selvät toimintatavat ja normit olivat heille vieraita ja saivat
monet tuntemaan olonsa myös tyhmäksi. Ihmiset ympärillä eivät aina välttämättä tienneet heidän
taustoistaan ja olettivat haastateltavien olevan tietoisia siitä, miten Suomessa toimitaan.
“Joistain jutuista oli ihan ulalla ja alussahan se oli jännittävääkin oppia uutta ja sopeutua uuteen, mut vähän myös
ahistavaa, et joo, mä en oo tyhmä, mä oon vaan kasvanut eri maassa ja oppinut eri jutut. Et mä en voi tietää näitä.” (Iina,
Kenia)
“Että etenkin sitä kun on isompi ja vanhempi niin tuntee ittensä tyhmäks kun ei voi tietää miten pitää toimia...
Pienempänähän se menee muutenkin helpommin, kun kaikki muutkin lapset häslää siinä ympärillä. Aikuisena sulta
odotetaan että sä tiiät ne jutut mitä pitää tehdä ja miten käyttäytyä.” (Sini, Uruguay)
“...muistan kun mentiin Makuuniin sen Espanjan jälkeen ja mä halusin saada oman kortin niin mulle sanottiin että onko
sulla henkilöllisyystodistusta tai sosiaaliturvanumeroa. Mä olin mun veljen kanssa ja mietin että mikä ihme se on, ja mä
olin tosiaan jo 17-vuotias että olis varmaan pitäny tietää se. ... Mut en mä tiiä olisko porukat hirveesti osannu
kertoakkaan mitään sellasia kulttuurieroja mitä tänne kuuluu, et ehkä silleen kantapään kautta se on vaan opittava.”
(Mari, Bolivia ja Espanja)

Vaikka kolmannen kulttuurin lapset ovat eläneet monen eri kulttuurin keskellä ja ymmärtävät
kokemustasolla niiden käytäntöjä, saattavat he silti olla hyvin tietämättömiä kotimaansa kulttuurista
(Junkkari 2003, 121). On luonnollista ylläpitää identiteettiä korostamalla niitä asioita, joita voi
jakaa toisten kanssa. Kuitenkin erityisesti populaarikulttuuri on jatkuvassa muutoksessa
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(MacDonald et al 2002, 15), mikä muuttaa myös sosiaalisten ryhmien muotoja. Tämä tekee
kotikulttuurissa mukana pysymisestä hyvin hankalaa ja hankaloittaa myös yhteenkuuluvuuden
tunnetta.

8.5 Suomen koulumaailma

8.5.1 Haasteita Suomen koulumaailmassa
Haastateltavien koulutausta oli hyvin moninainen: joukossa oli suomalaista, kansainvälistä ja
paikallista koulua sekä kotikoulua. Suomalaista koulua käyneen on luonnollisesti helpompi
sopeutua myös Suomessa kouluun, mutta kaikkia suomalaisia aineita ei voida kuitenkaan tietyissä
olosuhteissa opettaa. Tästä paras esimerkki on talviurheilu, johon liittyen haastateltavilla nousikin
paljon muistoja mieleen.
”... meidän opettaja ei voinu millään ymmärtää oikeesti sitä että mä en osaa hiihtää kakkosluokkalaisena. Sillon oli just
sellanen jokavuotinen olisko kaheksan kilometrin hiihtolenkki niin mikä tehtiin ja sitten meidän opettaja ei voinu
millään ymmärtää sitä kun iskä soitti että mä en nyt osallistu tähän lenkille ja että me harjotellaan eka kotona
hiihtämistä. Sen mielestä kaikki suomalaiset osas hiihtää ja piste.” (Kalle, Thaimaa)
”Mä muistan että mä esimerkiks jännitin ihan hirveästi jotain luistelua tai hiihtoa, varsinkin luistelua kun mä en osannu
laittaa niitä luistimia ees jalkoihin. Ja musta tuntu että ne tuiski, tai siis tiuski siitä kun ei osannu laittaa niitä. Ja sit
jotkut telinevoimistelua kun mulla oli sellane polvijuttu. Ja varsinkin se kolmannen luokan opettaja... Ai niin, ja muthan
pistettiin tällaseen erityisryhmään, missä harjoteltiin kaikkia konsonantteja ja yhdyssanoja ja muita harjotuksia.” (Mari,
Bolivia ja Espanja)

Sini kertoi käyneensä Uruguayissa paikallista koulua, mikä luonnollisesti asettaa omat haasteensa
suomalaiseen koulumaailmaan siirtyessä. Hän joutui opiskelemaan monen asian ensimmäistä kertaa
elämässään muiden kertaillessa vanhoja asioita.
”Jos on sellasia juttuja joita ei oo koskaan opiskellut niin pitää yrittää vaan kiriä kiinni. Et ku toiset vähän kertailee niin
sä siinä opit sen asian ekaa kertaa. Niin ku vaikka lukiossa opettaja sano että kerrataanpas nyt vähän, niin ite yritti siinä
samalla opiskella sen kerrattavan asian että pysyy sitten seuraavassa jutussa mukana.” (Sini, Uruguay)

Haastateltavien kokemukset siitä, miten heidän taustaansa koulussa huomioitiin, vaihtelivat jonkin
verran. Sen verran, kun taustaa oli huomioitu, se oli ollut hienovaraista ja auttanut opiskeluissa
eteenpäin.
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”... jossain maantiedon tunnilla tai uskonnossa jos oli puhe Kaakkois-Aasiasta tai buddhalaisuudesta niin opettajat
saatto kysellä että onko jotain omakohtasia kokemuksia mutta ei muuten otettu sitä huomioon mitenkään erityisemmin.”
(Kalle, Thaimaa)
”Silloin ainakin 4. luokalla niin sillon se opettaja oli myös koulun rehtori ja se halus kauheasti auttaa. Mä sitten
muistaakseni jäin 3 kertaa viikossa sinne koulun jälkeen opettelemaan niinku suomen kieltä ja että miks jotain pitää
kirjottaa tietyllä tavalla ja tehtiin ääniharjoitteita ja mun piti kirjottaa. Se yritti niinku just että mun korva tottuis
kuulemaan että millon on kaksoiskonsonantti ja millon tuplavokaalit ja kaikkea sellasta ja mä kirjottelin. Ja se teki
sellasia harjotuksia ja mä kirjotin, käytiin kuukaudet läpi ja kaikkea sellasta.” (Sini, Uruguay)
”En mä muista että sitä olis nostettu mitenkään esiin, se olis ollu ihan kauhean kiusallista!” (Iina, Kenia)

8.5.2 Lähetyslasten huomiointi kouluissa
Kysyin haastateltavilta, tulisiko heidän mielestään kolmannen kulttuurin lasten taustaa ottaa
huomioon koulussa. Minkäänlaista erityishuomiota vain huomion takia ei kaivattu, sillä oma
erilaisuus on joka tapauksessa jatkuvasti läsnä. Sen sijaan huomiointia kaivattiin tietyissä käytännön
asioissa, kuten aikatauluissa sekä etenkin suomen kielen oppimisessa. Sen sijaan, että opettaja
nostaisi oppilaan erilaisuuden esiin koko luokan edessä, olisi hyvä jutella oppilaan kanssa
kahdestaan ja kysellä, mitkä ovat hänelle kaikista haastavimpia asioita suomalaisessa
koulumaailmassa.
”No en mä ehkä välttämättä olis halunnu että opettajat sitä oli ihan kauheasti jotenkin huomioitais. Kuitenkaan ei ihan
niin paljon halua huomiota, ite on kuitenkin aina ärsyttäny jos jossain koulussa tai leireillä on ollu sellasia opettajan
suosikkeja tai vähän sellasia ”lälläreitä” niin olis se tuntunu ittestään sellaselta jos olis liikaa huomioitu, sellaselta
paapomiselta.” (Kalle, Thaimaa)
”Olis helpompi jos opettaja joskus keskustelis ja kyselis oppilaalta että mimmonen sun koulu oli, miten te opiskelitte
siellä päivittäin ja kertois miten täällä opiskellaan, koska monilla voi mennä aika pitkään että tajuaa että täällä tehään
näin, ja minkä takia täällä tehään näin. Et ei aina oikeen ehkä tajua.” (Sini, Uruguay)
”Kyllä sitä jälkeenpäin on paljon miettiny ja puhunu muitten lähetyslasten kanssa, et sitä tukea olis voinu olla vähän
enemmän. Et kun tosiaan vielä lukiossakin tuli niitä vakaviakin virheitä. Muistan yläasteella et yks opettaja sanokin et
mulle vois kirjottaa sellaset lukihäiriöpaperit tai vastaavat, että opettajat ottais sen eri tavalla huomioon sen mun
oppimisen. Kun ei tosissaan tullu mitään hohdokkaita numeroita ja muiden kielien oppiminen, niinku ruotsin oli myös
vähän hankalaa ja äidinkielen esseiden kirjottaminen myös, ei ollu hirveän hyviä.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”Että jos kerrottais suurin piirtein miten täällä opiskellaan, että täällä opiskellaan tästä kellonajasta tähän, siirrytään
luokasta luokkaan, tunnit on eri paikoissa, ihan käytännön jutuissa. Pitää vähän vaan katella muita, että mitä sä teet,
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minne sä meet, ai sä otat ton tarjottimen, okei...” (Sini, Uruguay)
”...se olis ihan järkyttävää jos pistetään silleen luokan eteen, et tässä on nyt uusi oppilas, ei kiitos! Ehkä voi esitellä
silleen, että tää on tullut täältä. Eikä tietenkään kaikille toimi edes se sama ratkasu, mut jos ajattelee sitä pientä Iinaa
niin ehkä ite olis voinu tykätä et opettaja olis voinu sanoa et ”toivotetaan tervetulleeks Iina, Iina on tullut Keniasta
mutta on ihan suomalainen ja on käyny suomalaista koulua, mut saattaa jossain asioissa olla sen takia vähän erilainen”.
Et ei mitään sellasta erityiskohtelua, et jos mennään luistelemaan niin sanotaan et ”Iina ei osaa luistella, Iina voi istua
tossa”, ei sellasta silmätikuttamista. Sen vois huomioida ennemmin silleen, että kysyy vaikka tunnin jälkeen että ”meillä
on huomenna luistelua, haluatko sä osallistua, ja sä voit luistella vaikka siellä kentän reunalla omaan tahtiin jos haluat”.
Et jotain tällasta, koska muutenkin tuntee olevansa tarpeeks erilainen, niin sitä ei kaipaa ainakaan että korostettais tai
lisättäis millään vastakkainasettelulla.” (Iina, Kenia)

Tuloksissa näkyi taas hajaannusta sen suhteen, kuinka paljon huomiota haluttiin. Silmätikuksi
joutumista ei kaivattu tai koko luokan edessä huomioimista. Kuitenkin tietyissä käytännön asioissa
toivottiin, että opettajat olisivat huomioineet ja opastaneet. Tässä vastauksiin vaikutti luonnollisesti
se, minkälaisessa koulussa he olivat olleet lähetyskentällä, koska suomalaista koulua käyneelle
uusia asioita oli Suomen koulumaailmassa luonnollisesti paljon vähemmän kuin paikallisessa
koulussa opiskelleelle.

8.6 Identiteetin muovautuminen lähetyslapsikokemuksen myötä

8.6.1 Mistä sinä olet kotoisin?
Haastatteluissa ilmeni myös, että yksi hankalimpia asioita lähetyslapseuteen liittyen on omien
juurien määritteleminen. ”Mistä olet kotoisin” -kysymystä haluttiin välttää viimeiseen asti, koska
siihen on niin vaikea vastata. Lähetyskentällä oli helppoa sanoa olevansa suomalainen, koska jo
fyysiset eroavaisuudet paikallisiin kertoivat sen. Suomessa taas haastateltavat eivät kokeneet
olevansa täysin suomalaisia, mutta toisaalta ei tuntunut oikealta sanoa olevansa vaikkapa
Keniastakaan. Myös toisessa tutkimuksessa (Karjalainen 2005), joka keskittyi Benelux-maissa
asuneiden kolmannen kulttuurin lasten identiteettiin, kaikki haastateltavat kertoivat, että he ovat
suomalaisia ulkomailla enemmän kuin Suomessa koskaan.
”Että vaikka täällä nyt on asunu jo kohta kuus vuotta niin on mulla silti sellanen olo että Kenia on tietyllä tavalla
vieläkin se kotimaa. Et Suomi on kyllä aina se isänmaa ja joka silloin kun oli Keniassa niin toivo sitä suomalaisuutta
mut sitten kun tuli tänne niin koko ajan on enemmän ja enemmän sellanen olo, että ei mun oo tarkotus täällä asua mun
koko elämää.” (Matti, Kenia)
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”... kummassakaan ei oo ihan täysin kotonaan. Että kummassakin saattaa aina välillä tuntea olonsa ulkopuoliseks ja
erilaiseks, mut sit taas kuitenkin sellasena rikkautena, samalla tavalla se, että on eläny kahessa eri kulttuurissa niin se on
rikastuttanut sitä omaa arvomaailmaa ja miten näkee maailman.” (Kalle, Kaakkois-Aasia)
”Kyllä mä silloin aikoinaan pitkään kun ihmiset kysy täällä että minkä maalainen sä oot niin sano että passissa lukee
että mä oon suomalainen, mutta se on vaan passin teksti. Onhan sitä vuosien varrella sitä suomalaisuutta tullut ja
oppinut tähän kulttuuriin. En mä koskaan oo tietty urugualainenkaan ollut, aina sielläkin joutu selittelemään pitkästi että
mä oon suomalainen ja vanhemmat on tullut tänne töihin ja niin edelleen. Että en mä oo koskaan sanonu että mä oon
urugualainen. Mutta kyllä osa minua on urugualainen vaikka ei oo verta tai kansallisuutta tai syntymäpaikkaakaan. Se
on niinku vähän sama asia ku jos johonkin maahan heittää siemeniä niin se maa voi olla hyvin erilainen. Voi olla
sellanen hiekka tai vähän eri ravinteita, niin se mun maa-alusta on vähän erilainen kuin jonkun muun, joka on täällä
asunu koko elämänsä. Että vaikka olis samanlainen siemen niin siitä kuitenkin kasvaa vähän erilainen lopputulos
erilaisella pohjalla.” (Sini, Uruguay)
”Mut kyllä mä jossain vaiheessa en oikeen halunnu sanoakkaan et mistä mä oon kotosin, onhan se myös tosi ärsyttävää
kun se määritellään et mistä sä oot kotoisin, et jos joku kysyy sitä niin tulee sellanen fiilis, että eih, mä en halua puhua
tästä, jutellaanko jostain helpommasta aiheesta niinku maailmanrauhasta.” (Iina, Kenia)
”Jos mä sanon, että mä oon suomalainen, mut en ihan puhtailla papereilla. Et kaikki se on vaikuttanu niin paljon, et mä
en voi sanoa itteäni bolivialaiseks enkä espanjalaiseks todellakaan. Et sittenhän se jättää sen vaihtoehdon, et mä oon
suomalainen.” (Mari, Bolivia ja Etelä-Amerikka)

Toinen syy kysymyksen välttämiseen oli tieto siitä, että vastaus synnyttää uuden kysymystulvan
eikä aina ole voimia eikä halua avata ihmisille koko elämänhistoriaansa. Ihmiset ovat luonnollisesti
kiinnostuneita erilaisesta taustasta, mikä saattaa pidemmän päälle käydä raskaaksi.
”Sillon se ihminen tulee niin lähelle, et sitten pitää kertoa itestä jo vähän enemmän. Ja sit se alkaa kyselemään
lisäkysymyksiä ja mä en välttämättä jaksa. Et sitten jos siitä tulee läheinen ihminen niin voikin kertoa jo enemmän.”
(Mari, Espanja ja Bolivia)
”Jos asia tuli puheeks niin kyllä siitä aina tuli jonkin verran keskustelua että minkälaista siellä oli. Nykyään huomaa että
aina niin pitkään kuin voi, niin koittaa välttää mainitsemasta, kun tietää ettei halua niin hirveästi ittestään puhua ja
tuntuu että se menee sitten vaan omasta elämästä puhumiseks.” (Matti, Kenia)

Vastauksissa korostettiin myös konkreettisen paikkakunnan merkitystä oman kansallisen
identiteetin kannalta. Vaikka useat lähetyslapset ovatkin syntyneet Suomessa, ei heillä välttämättä
ole Suomessa selkeää kotiseutua.
”Se on vaikeeta jos joku Suomessa kysyy että mistäpäin sä oot kotosin, niin siinä kestää aina kauan miettiä että mitä mä
vastaan. Sillon ehkä on ollut hankalaa, kuitenkin kun suomalaisilla on myös tällanen paikallinen identiteetti, et kuka nyt
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on Etelä-Pohjanmaalta, kuka täysin stadilainen ja tälleen niin semmosta identiteettiä ittellä ei oo. Jos joku kysyis niin
tekis mieli sanoa että mä oon ulkosuomalainen.” (Matti, Kenia)

Näistä vastauksissa ilmeni juuri se, miksi haastattelemiani henkilöitä kutsutaan kolmannen
kulttuurin lapsiksi. Tutkija Ruth Van Reken määritteli kolmannen kulttuurin ensimmäisen kulttuurin
(kotimaan kulttuuri) ja toisen kulttuurin (kohdemaan kulttuuri) sulautumaksi, jossa on piirteitä
molemmista, mutta kumpikaan näistä ei tunnu täysin omalta. (Pollock & Van Reken 2009, 20-23.)
Juuri näiden kahden kulttuurin sulautuminen yhteen tekee omien juurien määrittelemisestä niin
hankalaa.

8.6.2 Suhde muihin lähetyslapsiin
Kysyessäni, hakeutuvatko haastateltavat herkästi toisten ulkomailla asuneiden seuraan, vastaukset
vaihtelivat hyvin paljon. Osa koki olonsa hyvällä tavalla erityiseksi ollessaan ainut kolmannen
kulttuurin lapsi eikä kaivannut muiden saman taustan omaavien tukea. Toiset taas kokivat tämän
tuen ja ymmärryksen hyvinkin tärkeäksi ja kertoivat kokevansa tietynlaista yhteyttä muihin
lähetyslapsiin.
”Kyllä mä voin sanoa, jos aatellaan vaikka mun kämppistä, joka on mun tosi läheinen ystävä, niin jos me jutellaan
jostain jutuista, niin sen vaan tosi helposti huomaa, et se ei oo asunu ulkomailla tai hirveesti ees matkustanu. Et se
monesti ärsyttää jossain jutuissa.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

”Ehkä tietyllä tavalla oli hauska olla ainoa, joka on tullu tänne jostain, tuli sellanen erityinen olo. Mutta sanotaan että
omissa piireissä ne jotka on ollu lähetystyössä niin ne on aika pienet piirit että ne on kyllä kaikki sit entuudestaan
tuttuja.” (Matti, Kenia)

”Kyllä se ainakin vähän yhdistää. Sitten pystyy tai ainakin mun mielestä on kiva jutella sellaisten kanssa ja tavallaan
vertailla kokemuksia ja kouluja ja kaikkea sellasta. Esim kun Suomessa järjestetään noita lähetyslasten leirejä mihin
tulee eri maista niin kyllä ne oli ainakin ittelle nuorempana tosi hyviä leirejä ja nyt vanhempana kun on pari leiriä ite
pitäny niin huomaa että kyllä ne tykkää tosi paljon olla siellä ne leiriläiset ja just jakaa niitä kokemuksia. Että vaikka
onkin ollu eri maissa niin ymmärtää silti niitä kokemuksia ehkä eri tavalla.” (Kalle, Thaimaa)
“97 alko sit lukio ja siellä tutustu sit muutamaan muuhun ja kas kas ne oli sit myös lähetyslapsia. Oli sellanen kiva olo
että joku on ehkä kokenu jotain vastaavaa ja tietää miltä voi tuntua.” (Sini, Uruguay)

Vastauksissa korostettiin myös sitä, että kokemus lähetyslapseudesta saattaa olla täysin erilainen,
jos on asunut eri puolella maailmaa erilaisessa kulttuurissa, jolloin mitään tiettyä yhteyttä ei pääse
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syntymään.
”No ei välttämättä, koska niillä on saattanu olla niin erilainen kokemus siitä lähetyslapseudesta ja toiseks ne on
saattanut olla vaikka ihan eri maassa, niin niillä on saattanu olla ihan erilainen sopeutuminen siihen. Et jos on asunu
Japanissa tai jos on asunu Keniassa niin se on ihan eri juttu.” (Iina, Kenia)

Vastauksissa nousi myös tärkeäksi, että puolison tausta olisi samankaltainen. Puolison ei tarvitse
olla

välttämättä

lähetyslapsi,

mutta

jonkinlainen

kansainvälinen

tausta

tai

kiinnostus

matkustamiseen helpottaisi yhteistä arkea.
”Kyl mä luulen, et se ois hyvä. Mun sisaruksista tällä hetkellä vaan yks on miehen kanssa joka ei oo asunu ulkomailla,
täysin suomalainen ja muitten puolisot on lähetyslapsia. Ja jollain tavalla huomaa et se on helpompaa kun on
lähetyslapsi puolisona tai sellanen, joka on asunu ulkomailla.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”Se on kuitenkin sellanen yhdistävä tekijä, ja silleen on varmasti myös vahvistanu ja auttanu itteäkin kun tietää että
toinen ymmärtää.” (Matti, Kenia)

Minulla oli vahva ennakko-oletus siitä, että kolmannen kulttuurin lapset löytävät lähes
poikkeuksetta erityisen yhteyden ja kaipaavat herkemmin toisten kolmannen kulttuurin lasten
seuraan verrattuna muihin ikätovereihinsa. Tämä tuli myös lukemissani aineistossa vahvasti esiin
(Pollock

&

Van

Reken

2009,

20–23).

Kuitenkin teemahaastattelu osoitti jälleen oman

erityislaatuisuutensa sen suhteen, että jokainen kolmannen kulttuurin lapsi on yksilö, jolla on
erilaisia kokemuksia.

8.6.3 Avoin maailmankatsomus
Minua kiinnosti haastateltavissa myös heidän maailmankatsomuksensa. Vastauksissa ilmenikin, että
ulkomailla asuminen on vaikuttanut heidän maailmankatsomukseensa merkittävästi ja tehnyt
avoimemmaksi erilaisuudelle.
”Et jotenkin on sellanen, sanotaanko että ainakin kansainvälinen olo, kun oli montaa kymmentä eri kansallisuutta joiden
kanssa oli tekemisissä päivittäin. Ehkä tietynkaltainen semmonen mentaliteetti on jäänyt sieltä.” (Matti, Kenia)
”Parhaimpia on se kokemus ja se elämänkatsomus, et se on tullu paljon laajemmaks kun on nähny niin paljon
köyhyydestä rikkauteen ja sitten kokenu niin paljon eri tilanteita elämässä. Teini-iässä tuli kuljettua aika rankoissa
piireissä, siellä ystävystyin sellasiin alamaailman tyyppeihin ja se opetti tosi paljon elämää. Että kyllä mä sanoisin että
on tullu ainakin paksu kuori.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
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”Ja ehkä myös sellaseen avoimuuteen kun thailainen kulttuuri on niin sellanen että siellä helposti niinku ihmiset juttelee
keskenään ja hymyilee ja on sellasia nopeemmin avoimempia kuin Suomessa niin ehkä se on sitten vaikuttanu siihen
että on ite ainakin omasta mielestään helposti lähestyttävä eikä pelkää jotain erilaisia ihmisiä.” (Kalle, Thaimaa)
”mulla on näkemystä monista kulttuureista, ei pelkästään Suomesta ja Keniasta vaan mä oon ollu myös tosi
kansainvälisessä koulussa. Niin tuota, siellä oli paljon eri kansallisuuksia, Filippiinit, Syyria, Englanti, Australia,
Hollanti... Että on silleen avarakatseisempi ja ymmärtää enemmän erilaisuutta kun itekkin on erilainen.” (Iina, Kenia)
”Tietty jokainen ihminen on erilainen ja erit geenit, mut jos yleistää niin ehkä itellä on sellasia käyttäytymismuotoja ja
lähestymistapoja mitä pakosti perinteikkäämmällä suomalaisella ei oo. Vaikka etten välitä mitä muut ajattelee, tyyliin.
Et rohkenen tehä vaikka muut sanois et miten sä nyt tolleen.” (Sini, Uruguay)
”... välillä hämmentyy miten putkiaivoisesti jotkut ajattelee asioita. Tyyliin just, että onhan meillä täällä Suomessakin
näitä köyhiä, näihin törmää ihan hirveesti.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

Erilaisuutta on siis helpompi sietää, kun on itsekin kokenut olevansa erilainen ympäristöstä
huolimatta. Jarmo Karjalaisen (2005) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että nuorten kiinnostus
muita kulttuureja kohtaan on suurempi ja he haluavat kehittää enemmän kulttuurienvälisiä taitoja.
Tähän kulttuuriseen tietouteen liittyy myös suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan.

8.6.4 Sitoutumisen haasteet
Haastatteluista tuli ilmi jatkuvan muutoksen vaikuttaneen myös heidän tapaansa solmia
ihmissuhteita. Tietty menettämisen pelko oli läsnä monissa vastauksissa, mikä vaikutti siihen,
kuinka syvällisesti uusiin ihmisiin haluttiin tutustua.
”Just yhelle kaverille kerroin että on vaikee luottaa siihen, et joku oikeasti on siinä aina, et tuntuu siltä että jossain
vaiheessa se ystävyys loppuu kuitenkin. Et kyllä se vaikuttaa aika moneen juttuun, et on just tollanen hyvästelykammo.
Ja sit se, kun joku lähtee tai muuttaa vaikka pois Jyväskylästä niin mä en jaksa pitää enää minkäänlaista yhteyttä kun se
on mun mielestä vaan ihan turhaa ja kaikki muut sanoo et sä oot hirveen raaka. Mut itelle se on vaan niin normaalia.”
(Mari, Bolivia ja Espanja)
”Kyllä mulla saattaa olla monesti ajatus valmiina, että vaikka mä nyt tutustun tähän johonkin kyseiseen ihmiseen niin
sen on nyt tän ja tän aikaa... tai tavallaan valmistautuu jo siihen että ei varmaan tuu pitämään ikuisesti ainakaan
mitenkään kovin jatkuvasti yhteyttä.” (Kalle, Thaimaa)
”En silleen jää haikailemaan joittenkin perään. Tottakai sellaset kaverit jotka on ollu jo pidempään niin niihin pitää
yhteyttä mutta en mä vaikka kauheasti ikävöi jotain kavereita tai näin.” (Kalle, Thaimaa)
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”Et ehkä se on sitä kun on juureton olo ja niinkun mainitsin et lähtemiset on mulle ihan kauheen vaikeita niin se on
myös varmasti sellasta itsesuojelua, jotta kukaan ei vaan haavottais niin en haluu päästää liian lähelle ja sen takia on
välillä vaikee uskoutua tosi läheisillekin ystäville.” (Iina, Kenia)

Sini kertoi myös myös liikkuvuuden vaikuttaneen häneen aloilleen asettumisen vaikeutena etenkin
nuorempana Suomeen muuttaessa. Kun on tottunut siihen, että asuinpaikka vaihtuu säännöllisin
väliajoin, onkin vaikea yhtäkkiä käsittää, että jonnekin olisi tarkoitus asettua lopullisesti.
“Monesti omassa huoneessa sitä mietti että jos nyt huomenna tai ylihuomenna pitäis lähtee niin mitä sitä veis
mukanaan? Ja mulla oli niinku suunnitelma että mitä veis mukana ja mitä ei. Tietyllä tapaa ehkä loi itsellensä sellasia
haavekuvia että ”kyllä mä vielä vähän jaksan kun kohta ollaan kuitenkin lähdössä pois”. En tiiä, kai se oli jokin
selviytymiskeino.” (Sini, Uruguay)

Sosiaalisen pääoman tutkimusten mukaan (esim. Paxton 1999) esimerkiksi Yhdysvalloissa
kansalaisten keskinäinen luottamus on vähentynyt ja syitä tähän on etsitty työelämästä. Työelämän
lyhytjännitteisyys ja katkonaiset työjaksot saattavat heikentää työntekijöiden lojaaliutta
työyhteisöihinsä ja ne syövyttävät myös ihmisten kykyä kiinnittyä mihinkään vakaaseen ja
jatkuvaan, jolloin luottamussuhteita ei pääse rakentumaan. (Ruuskanen 2002, 24.) Samalla tavoin
myös kolmannen kulttuurin lapset elävät jatkuvassa muutoksessa, joka vaikeuttaa
luottamussuhteiden luomista. Jos tällainen elämäntyyli omaksutaan nuorena, jolloin identiteetti on
alttiina vaikutteille, on tällaisista käyttäytymismalleista vaikea päästää irti myöhemminkään.

8.6.5 Kaipuu ulkomaille
Kansainvälinen lapsuus näkyi vastauksissa myös kaipuuna ulkomaille. Haastateltavat olivat
valmiita muuttamaan jopa pitkiksi ajoiksi pois Suomesta.
”Joo siis kyllä ihan selvästi kyllä sekä itellä että vaimolla on selkee halu lähteä jossain vaiheessa, ja jopa mieluummin
pikemmin kuin liian myöhään lähteä jonnekin ulkomaille, mut molemmilla on myös erityisesti että Afrikkaan olis
jonnekin päin kiva mennä.” (Matti, Kenia)
”Mä luulen et se on vaikuttanu siihen et ei oo selkeetä kotia, et koko ajan on sellanen fiilis, että haluan Keniaan,
haluankin Suomeen, eiku Keniaan et nytkin kauheasti haluaisin käymään Keniaan mut en mä toisaalta tiiä haluaisinko
asumaan sinne. Et täällä on kuitenkin tosi hyvä olla ja ehkä se johtuu siitä että Suomesta on kuitenkin enemmän sellasia
hyviä muistoja ja vakavampia hyviä muistoja.” (Iina, Kenia)
”...joo, kyllä se aina on joku sellanen pieni toive et pääsis jonnekin.” (Mari, Bolivia ja Espanja)
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”Unelmoi siitä, että joskus vois vielä asua ulkomailla, ei välttämättä Thaimaassa mutta jossain ulkomailla ja tehä töitä
siellä, ja tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja koko ajan tavallaan miettii matkustamista ja suunnittelee matkoja ja
haaveilee et näkis mahollisimman monta kolkkaa maailmasta.” (Kalle, Thaimaa)
”Välillä tulee tosi sellasia kyllästymisen hetkiä, et nyt haluais jotain uutta ja nyt haluais jotain vaihtelua, et sen tunnistan
itsestäni et se on vähän jäänyt päälle. Lentokoneessa on ehkä paras olla, kun on matkalla jonnekin (nauraa).” (Iina,
Kenia)

Useilla lähetyslapsilla arki koostuu siis jatkuvasta liikkeestä. Kun on kasvanut aikuiseksi ajatellen,
että ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos, näkyy se väistämättä myös haasteena asettua paikoilleen
(Takala 2004, 2). Omassa tutkimuksessani ilmeni myös se, että haastateltavilla ei ole tarvettakaan
asettua Suomeen, vaan kiinnostus ympäröivää maailmaa kohtaan on suurempi kuin stabiilin
ympäristön kaipuu.

8.6.6 Kala vedessä ympäristöstä huolimatta
Jatkuvassa muutoksessa oleva, kansainvälinen ympäristö vaikuttaa suuresti myös tapaan integroitua
ympäröivään maailmaan. Haastateltavat kertoivat, että uuteen sopeutuminen on heille helppoa, sillä
he ovat opetelleet sitä koko elämänsä ajan.
”Joo, kyllä mä sopeudun tosi helposti, melkeenpä missä vaan. On vähän niinku sellanen sisilisko mikä vaihtaa väriä,
mikä se nyt on... Niin, kameleontti, ei sisilisko!” (Mari, Bolivia ja Espanja)
”...onhan se toisaalta myös hyvä et mä pystyn mukautumaan ja sopeutumaan nopeasti.” (Iina, Kenia)

Myös Karjalaisen tutkimuksessa (2005) kulttuurikameleonttisuus tuli selkeästi esille etenkin
kielellisen kyvykkyyden että monenlaisissa eri kulttuureissa toimimiskyvyn myötä. Vaarana
kameleonttisuudessa on kuitenkin se, että nuorella saattaa olla epäselvä käsitys siitä, millainen
hänen oma minänsä on tai mitä hän elämältään tahtoo.
”... on välillä ollu enemmän hukassakin ittensä kanssa, että joillakin on vähän selkeemmät sävelet elämässä, et sitä on
joutunu käymään ehkä läpi enemmän jotain juttuja.” (Mari, Bolivia ja Espanja)

8.7 Lapsen rooli isoissa päätöksissä
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Omaa lapsuutta peilatessaan haastateltavat pohtivat myös sitä, miten vanhempien tulisi ottaa lapset
huomioon tällaisissa elämänmuutoksissa. Lapsen psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen ja isoissa
päätöksissä mukaan ottaminen koettiin erittäin tärkeiksi asioiksi. Päätöksissä korostettiin kuitenkin
myös järjenkäyttöä: kuusivuotias ei osaa kenties järkeillä näin isoja päätöksiä samalla tavalla kuin
vaikkapa 16-vuotias.
”Mun mielestä on tärkeetä että ei olla silleen että kyllähän lapsi sopeutuu ja tutustuu uusiin lapsiin. Mun näkökulmasta
se on sama asia kuin vaikka lapsi muuttaa täällä Suomessa toiseen kaupunkiin. Lapsissa on kuitenkin se henkinen puoli
ja lapsi voi olla väsynyt tai masentunut tai sulkeutua. Että monesti ehkä, etenkin, hengellisissä töissä mennään sillä
varjolla että kyllä Jumala hoitaa. Ja tottakai hoitaakin, mutta jos Jumala on antanut sulle perheen, niin sun tehtävä on
siitä huolehtia.” (Sini, Uruguay)

”Paljon lähetyslapsista sanotaan, että ne on lapsia ja ne kyllä sopeutuu tosi nopeasti ja ne pärjää ja voi että kun ne on
niin reippaita. Ja sit tosi harva tulee itse asiassa kysyneeks että miten sä jaksat ja onko sulla rankkaa ja pärjääksä ja
miltä susta tuntuu.” (Iina, Kenia)

”Että sitten myös siltä perheen lapselta kyseltäis, että mitä ajatuksia sillä on paluusta Suomeen ja myös sitten tietysti
iästä riippuen, niin kyseltäis myös toisinpäin, että kun lähetään ulkomaille niin otettais mukaan siihen
päätöksentekoon.” (Kalle, Thaimaa)

Haasteltavilta itseltään ei ollut kysytty, haluavatko he muuttaa pois Suomesta. Monet
haastateltavista olivat toki hyvin nuoria ensimmäistä kertaa lähtiessään. Vanhemmalla iällä
kuitenkin myös haastateltavat otettiin mukaan isoihin päätöksiin kuten Suomeen paluuseen ja
olosuhteet pyrittiin järjestämään heidän toiveidensa mukaan.
”...siinä alussa me oltiin tietty niin pieniä, että olishan se vähän hassuakin kysyä kuusvuotiaalta että lähdetäänkö eikä
sitä siinä vaiheessa oikeen edes tajunnu et mitä tapahtuu että enemmän oli silleen et jaa me mennään sellaseen paikkaan
missä on kirahveja ja se on jännittävää...” (Iina, Kenia)
”Ei muuten oo ollu silleen että olis ollu jotenkin mukana päätöksissä että ollaan menty vanhempien mukana mutta just
se ihan viimenen muutto Suomeen niin kyllä mä sillon muistan että aika paljonkin pohittiin vanhempien kanssa sitä että
pitäiskö meidän jäädä sinne sen takia kun mulla oli niin hankala olo siitä lähöstä. Kyllä se sillon tuntu tärkeeltä että
multakin kysyttiin.” (Kalle, Thaimaa)
”Meillä perheessä onneks silloin kun on ollu suurempia päätöksiä elämässä, esim. kun tiiettiin että neljän vuoden päästä
ollaan tulossa Suomeen niin kyllä me monesti oltiin ruokapöydän äärellä ja... (itkee) Porukat niinku keskusteli ja saatiin
kysellä. Itkettiin ja purnattiin yhdessä eestakasin.” (Sini, Uruguay)
”Et sanottiin vaan että muutetaan sinne. Ja muistan just kuukilla kun kaikki katteli yläastepaikkoja että minne menee
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niin mulle vaan sanottiin että sä oot sitten Malagassa. Ja sit mä kävin tarkastamassa et missä se on.” (Mari, Bolivia ja
Espanja)

Kun aikuinen muuttaa toiseen maahan ja kokee kulttuurishokin, on se täysin erilainen prosessi kuin
lapsen muuttaessa uuteen paikkaan. Aikuisen arvomaailma, identiteetti ja perhesuhteet ovat saaneet
jo muotoa, kun taas lapsilla oman henkilökohtaisen ja kulttuurisen identiteetin muodostuminen on
vielä pahasti kesken. (Junkkari 2003, 118–119.) Tämän takia lapsi on paljon alttiimpi ulkoisille
vaikutteille, niin hyvässä kuin pahassakin. Vaikka lapsi näyttäisi ulkoisesti sopeutuvan kulttuuriin
erinomaisesti ja oppivan kielen helpommin, saattaa hän silti olla henkisesti hyvin väsynyt kaiken
uuden informaation äärellä.
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9 PÄÄTÄNTÖ

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, minkälaisesta taustasta kolmannen kulttuurin lapset
tulevat ja miten sosiaalinen pääoma ja musiikki voivat olla mukana heidän sopeutuessaan uusiin
tilanteisiin ja muodostaessaan omaa identiteettiään. Toiveenani oli myös, että tämä tutkimus voisi
olla evästämässä opettajia kohtaamaan kolmannen kulttuurin lapsia koulussa ja erityisesti
käyttämään musiikkia mm. tunteiden käsittelyssä oppilaiden kanssa. Oli yllättynyt siitä, kuinka
paljon kolmannen kulttuurin lapsia on tutkittu ja laaja aineisto helpottikin merkittävästi työtäni. On
kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka esittelenkin tutkimuksen teoriaosuudessa kolmannen
kulttuurin lasten yleisesti havaittuja piirteitä, on jokainen lapsi ja nuori kuitenkin yksilö. Ennen
kaikkea kolmannen kulttuurin lapsen identiteettiin vaikuttavat se, missä päin maailmaa he ovat
kasvaneet ja minkälainen perhe tai muita sosiaalisia suhteita heillä on ollut tukenaan muuttojen
yhteydessä. Tämä tuli myös tutkimusvaiheessa esiin ja haastateltavat itse painottivat nimenomaan
näiden tekijöiden vaikutusta sopeutumiseensa.
Yksi tärkeimpiä huomioita työssäni on se, että terveen identiteetin muodostaakseen ihmisen
sisäisten roolien, tarpeiden ja itsestä tehtyjen havaintojen tulee olla jäsentyneet toisiinsa. Tällöin
yksilö on tietoinen niin omasta ainutlaatuisuudestaan kuin myös samankaltaisuudestaan muiden
kanssa. Tämä on avain myös kulttuuri-identiteetin muodostumisprosessissa. Vaikka ihminen voi
saavuttaa eheän identiteetin hetkellisesti, mikään identiteetti ei ole pysyvä, vaan ihminen voi joutua
identiteettikriiseihin läpi elämän. Kuitenkin kriisin läpikäytyään nuori suhtautuu ympäristöön
realistisemmin ja löytää keinot käsitellä ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja itseen kohdistuvia
odotuksia. (Pulkkinen 1988, 76, 82–83.) Tällainen identiteetin selkiyttäminen on avainasemassa
kolmannen kulttuurin lapsen sopeutuessa uuteen ympäristöön. Se symbolinen oma tila, jonka omat
musiikilliset mieltymykset nuorelle antavat, auttaa häntä myös prosessoimaan erilaisia kriisejä
(Saarikallio 2009, 226). Nuori saattaa löytää oman paikkansa yhteiskunnassa musiikin kautta:
esimerkiksi punk-musiikki saattaa herättää hänessä siihen liittyviä aatteita ja mielipiteitä ja auttaa
nuorta löytämään myös muita kaltaisiaan.
Tutkimus vahvisti joitakin ennakko-oletuksiani kolmannen kulttuurin lapsiin liittyen, vaikka
teemahaastattelun tarkoituksena ei olekaan tutkimuksen mahdollinen yleistettävyys. Tiettyjä
teemoja nousi haastatteluissa esiin. Haastateltavat olivat kokeneet erilaisuutta sekä Suomessa että
ulkomailla, Suomessa tämä oli luonnollisesti koettu henkisenä erilaisuutena kun taas lähetyskentällä
nimenomaan

fyysiset

eroavaisuudet

korostuivat.
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Lisäksi

he

olivat

kasvaneet

hyvin

monikulttuurisessa yhteisössä, minkä johdosta he kokivat sopeutuvansa hyvin erilaisiin
ympäristöihin ja heidän maailmankuvansa oli laajentunut.
Yksi tärkeä teema oli liikkuvainen elämäntapa, mikä näkyi haastateltavien arjessa ulkomailla
asuessa ja oli vaikuttanut suuresti myös heidän identiteettiinsä. Sen vaikutukset nykyhetkessä
näkyivät pelkona sitoutua, asettua aloilleen sekä hyvästellä ihmisiä. Se, kuinka vahvasti tällaisia
tunteita koettiin tai kuinka laajasti esimerkiksi sitoutumisahdistus vaikutti heidän ihmissuhteisiinsa,
vaihteli jonkin verran.
Koska pääteemana tässä tutkimuksessa oli selvittää, miten sosiaaliset suhteet ja musiikki voivat
auttaa sopeutumisprosesseissa, olivat tulokset näihin liittyen arvokkaimpia. Sosiaalisista suhteista
seurakunta ja sieltä saadut kaverit mainittiin tärkeänä sopeutumisen välineenä. Toisaalta myös
perheen rooli pysyvänä yksikkönä muutosten keskellä oli hyvin oleellinen osa vastauksia. Musiikin
kohdalla tärkeäksi teemaksi nousi tunteiden käsittely itselle tärkeän musiikin avulla, mikä on
noussut esiin myös aikaisemmissa nuorisoa koskevissa tutkimuksissa (esim. Tarrant & North &
Hargreaves 2002). Musiikin kautta oli löydetty myös sosiaalisia kontakteja uudessa ympäristössä,
oli se sitten yhteisen lempibändin kautta tai esimerkiksi seurakunnan yhtyeisiin mukaan pääsemisen
kautta. Kolmas musiikin kohdalla esiin noussut teema oli sen nostalginen arvo. Vaikka paikallista
musiikkia ei olisikaan arvostanut lähetyskentällä ollessa, kuuntelivat haastateltavat sitä Suomessa
nimenomaan vahvistaakseen omaa ulkosuomalaista identiteettiään ja palatakseen vanhoihin
muistoihin.
Meitä ohjeistetaan tulevina kasvattajina kohtaamaan maahanmuuttajat, keskittymishäiriöiset lapset
ja muut haastavat lapset, mutta kolmannen kulttuurin lapsia ei mainita. Jokaisella opettajalla tulisi
kuitenkin olla pohjatietoa myös siitä, minkälaisia kolmannen kulttuurin lapset ovat, kasvaahan
heidän määränsä jatkuvasti yhteiskunnassamme. Sosiologi Ted Ward kutsui kolmannen kulttuurin
lapsia ’tulevaisuuden prototyyppikansalaisiksi’ (Junkkari 2003, 117), mikä kuvaa tilannetta
osuvasti. Globalisaation myötä kohtaamme jatkuvasti enemmän kolmannen kulttuurin lapsia
kouluissa, mikä tulee huomioida myös opetuksessa. Jos suomalainen kolmannen kulttuurin lapsi,
joka ei ole koskaan hiihtänyt, laitetaan heti Suomeen muutettuaan koulun hiihtokisoihin, saattaa se
olla hyvin traumaattinen kokemus ja vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Aina siitä asti, kun lentokoneen
ovet sulkeutuvat ja lapsi aloittaa matkansa uuteen maahan, hän aloittaa samalla koko elämänsä
alusta. Sopeutuminen on pitkä prosessi, jolle on annettava aikaa.
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