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MARKO JUNTUNEN | 
ISLAM, MONIKULTTUURINEN 
LÄHIÖ JA MUSLIMINUORET

Nuoriso-ohjaaja päästää meidät nuorisotalon 
nurkkahuoneeseen. Istahdamme pyöreän pöydän 
ääreen ja teemme tuttavuutta. Hazir ja Mustafa 
ovat molemmat parikymppisiä nuoria, jotka saa-
puivat Suomeen pikkulapsina. Nyt tilipussia ke-
rätään milloin puhelinmyynnillä, milloin Pansion 
telakalla. 

Yrittelijäiden kaverusten kirjavaan työhisto-
riaan kuuluu niin portsarin hommia kuin kesätöitä 
siivousyrityksissä ja teollisuustyössä. Haaveissa 
molemmilla on pikkubisnekset tai nettifirman pe-
rustaminen ja kesälomat vanhempien kotimaassa. 
Hazir kertoi ostaneensa Kosovon Pristinasta sijoi-

tuskämpän, josta ”Isä-ukko pitää nyt huolta”.
Käynnistän sanelimeni ja kysyn nuorilta mie-

hiltä millaista Varissuon lähiössä ”Vakkessa” oli 
varttua ja aikuistua. Hazir on vanhimman oikeu-
della aluksi enemmän äänessä:
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tuntuu kodilta. Mulla ainakin on sellainen fiilis että 
mä tunnen kaikki täältä. Päivä vaan menee silleen. 
Mä asun nyt tuossa Pääsky vuorella mutta oon 
asunut melkein koko elämän Vakkessa. Mä en tie-
dä minkä takia Varissuota pelätään niin paljo. Me, 
jotka asutaan täällä, niin ihmetellään sitä aina.
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Puhumme aikamme muista Turun maahanmuut-
tajakeskittymistä - Halisesta, Lausteesta ja Koh-
mosta. Kysyn sitten Mustafalta: ”Onks uskonto 
teille tärkee?”
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sä oot muslimi, mutta onko sun toimet sitten 
sellaisia että sä voit kutsua itseäsi muslimiksi 
tai kristityksi, se on asia erikseen. Tää on se asia 
missä mennään pieleen. Aina meitä selitetään 
uskonnolla, mutta loppujen lopuksi kaikki vastaa 
omista teoistaan.”

Hazir jatkaa muisteluaan:
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viikossa oli koulun islamin tunti ja sitten meillä 
on tuo oma islamilainen keskus. Jengi käy siellä 
enimmäkseen vain perjantaisin. Harvemmin 
käydään muina päivinä. Ei siellä pahemmin 
kyllä mitään opittu. Eniten me opitaan, kun me 
synnytään muslimiperheeseen. Kun vanhemmat 
on muslimeja niin siinä oppii jo automaattisesti 
olemaan muslimi.

Tiedustelen ovatko heidän kaveripiirinsä kodit 
uskonnollisia.
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Mustafa vastaa.

Sitten huomautan, että Varissuoltakin on uutisten 
mukaan lähdetty osallistumaan Syyrian sisällisso-
taan. Kehittyykö joillakin uskonnollisuus vaaralli-
seen suuntaan?
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Ja me saadaan kaikki paska siitä, Hazir tuhahtaa. 

Mustafa keskeyttää kaverinsa sanat:
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pienest saakka tappamaan.

Nuorten tulevaisuus

Arabimaailmasta islamista ja muuttoliikkeistä 
kiinnostuneena tutkijana joudun usein vastaa-
maan toimittajille ja viranomaisille vaikeisiin ky-
symyksiin. Mitä Hazirin ja Mustafan kaltaisten 
Suomessa varttuneiden musliminuorten päässä 
liikkuu? Onko lähiöissämme aikuistumassa su-
kupolvi, joka ei kiinnity valtavirtayhteiskuntaan? 
Ovatko monikulttuuriset lähiömme gettoutu-
misen tiellä? Uhkaako tämä nuorten muslimien 
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sukupolvi lintukotomme turvallisuutta? Mieleni 
tekee noissa tilanteissa vastata, että valitettavas-
ti me tutkijat emme voi tarjota kenelläkään turvaa 
ennustamalla tulevaa. Muuttuva maailma on ar-
vaamaton. 

Sitten pyrin ohjaamaan keskustelua omaan 
vuosien mittaiseen tutkimustyöhöni ja satoihin 
tunteihin keskusteluja Varissuon muslimiväes-
töjen parissa. Toiveeni on aina sama: että voisin 
valaista omien kokemuksieni kautta, kuinka mo-
ninaisia Varissuon musliminuorten tarinat ja elä-
mänkulut ovat. 

Lähiöiden musliminuorilla on edessään ai-
van yhtä kirjavia tulevaisuuksia kuin kenellä tahan-
sa Suomessa varttuvalla nuorella. Suomalainen 
yhteiskunta voi tehdä tavattomasti vähemmistö-
jen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. 
Esitän sitten toimittajalle tai viranomaiselle, että 
mielestäni resepti on varsin yksinkertainen: viran-
omaisten on osoitettava, että lähiöstä asukkaineen 
välitetään, palvelut, koulut, päiväkodit, kirjastot ja 
terveysasema pysyvät lähiössä ja viranomaisilla 
on riittävät tiedolliset valmiudet työhön monimuo-
toistuvassa työympäristössä. 

Myöskään lähiön rakennettua julkista tilaa 
ei saa jättää oman onnensa nojaan. Rapistuvis-
sa talossa rapistuu myös turvallisuuden tunne ja 
luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan, tästä on 
muistutuksena 1990-luvun lamavuodet lähiössä. 
Varissuo oli massatyöttömyyden ja sosiaalisen 
oirehdinnan synnyttämässä kierteessä, samalla 
sosiaalisektori ylikuormittui laman syöverissä. Va-
rissuo oli siis monin tavoin oirehtiva alue jo vuosia 
ennen muslimiväestönsä rakentumista.

Tänä päivänä Varissuo kantaa yhä kyseen-

alaista mainetta ”muslimi gettona” mutta moni 
asia on kohentunut - ja rutkasti - lamavuosis-
ta. Väkivaltarikosten valossa Varissuo ei ole 
millään tavoin poikkeava alue maassamme. 
Asukasviihty vyydessä sen on toistuvasti listan 
kärkipäässä Turun alueella. Lopulta maahan-
muuttajalähiöiden tule vaisuus on pitkälti päät-
täjien käsissä. 

Heterogeeninen yhteisö

 Varissuon lähiössä asuu parhaillaan noin 9000 
asukasta, joista runsaat 40% maahanmuut-
tajataustaisia tai maahanmuuttajavanhempi-
en lapsia. Muslimiväestö niin Varissuolla kuin 
muissakin maa hanmuuton muokkaamissa lähi-
öissämme koos tuu nimenomaan pitkäaikaisten 
konfliktien liikkeelle ajamista yksilöistä ja per-
heistä, jotka jättivät taakseen sotia ja konflikteja 
Afrikassa, Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa. 

Varissuon muslimiväestö kuten Suomen 
yhteisöt ylipäänsä on erittäin heterogeeninen, 
se koostuu uskontoon hyvin eri tavoin suhtautu-
vista shia muslimeista Iranista, Irakista ja Afga-
nistanista sekä yhtä lailla monenkirjavia uskon-
tosuhteita ylläpitävistä sunnimuslimeista joiden 
etninen tausta on Irakissa, Irakin Kurdistanissa, 
Somaliassa, Afganistanissa, Pohjois-Afrikassa, 
Syyriassa ja Palestiinassa. 

Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta maaham-
me on saapunut myös alueiden uskonnollisten 
vähemmistöjen kuten eri kristillisten kirkkojen, 
mandealaisuuden ja bahai-uskonnon edustajia, 
jotka entisestään lisäävät Varissuon uskonnollis-
ta kirjavuutta.
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siin poliittisiin ja uskontoperustaisiin ryhmiin. 
Varissuollakin on tuhansia eri näkemyksiä 

siitä, kenen kärsimys ja pakolaisuus on oikeu-
tettua ja kuka hakee turvaa köykäisin perustein. 
Jokainen, joka esittää esimerkiksi maassamme 
asuville irakilais- iranilais tai syyrialaistaustaisille 
kysymyksen, mistä kotimaasi väkivalta johtuu ja 
kuka on kaaoksen syypää, saa vastaajasta riippu-
en kuulla hämmentävän erilaisia vastauksia. Ko-
keilkaa vaikka.

Näkemyksien kirjo paisuu paisumistaan sillä 
ajan kuluessa yhä uudet turvapaikanhakijasuku-
polvet asettuvat lähiöön. Kipu ja kärsimys ovat läs-
nä Varissuolla siten jatkuvasti uudessa muodossa; 
tuoreimmat kärsimystarinat saapuivat lähiöön 
vuodesta 2016 alkaen Syyrian sisällissotaa paen-
neiden asettuessa alueelle. 

Tämänkaltaisessa ympäristössä Varissuolla 
vartutaan, kasvetaan aikuisiksi ja autetaan uusia 
tulokkaita pääsemään jyvälle uudesta elämänryt-
mistä. Varissuon musliminuoret käyttävät paljon 
enemmän aikaa uusien tulokkaiden kotouttami-
seen kouluissa, nuorisotalolla ja lähiön pihoilla ja 
pallokentillä kuin yksikään viranomainen tai van-
hempi.

Sukupolvikohtaiset kokemukset

Kuten kenellä tahansa, niin myös lähiöiden musli-
minuorten kohdalla kokonaista sukupolvea koske-
villa kasvukokemuksilla on voimakkaasti tiettyyn 
aikaan ja olosuhteisiin kiinnittyvä luonne. Muslimi-
nuorten vanhempien sukupolvikohtainen kokemus 
sijoittuu milloin Saddam Husseinin terrorisoimaan 
1980-luvun Bagdadiin, milloin neuvostomiehityk-

Moninaisuus

Varissuo ja sen musliminuoret eivät ole koskaan 
näyttäytyneet minulle ensisijaisesti ongelmana. 
Varissuo, aivan kuten mikä tahansa maamme lä-
hiö, tarjoaa puitteet hyvin kirjaville elämänkuluil-
le. Osa nuorista toki oirehtii, mutta syy siihen on 
musliminuorten kohdalla aivan sama kuin lähiön 
kantasuomalaisten nuorten häiriökäytöksessä lä-
hiön ollessa vielä rakennusvaiheessa 1980-luvun 
alussa. Toimettomuutta ja huono-osaisuutta ko-
kevat nuoret tekevät harkitsemattomia tekoja et-
nisyydestä ja uskonnosta riippumatta.

Tutustuttuani lähiöön ensikerran elokuus-
sa 2005 se avautui minulle tavattoman mie-
lenkiintoisena kulttuurien, kielten, uskontojen 
ja poliittisten käsitysten tyyssijana. Varissuolla 
risteävät mielikuvituksen rajat ylittävät tarinat 
musliminuorten vanhempien dramaattisista ko-
kemuksista kotimaan konfliktissa ja monet jo 
vuosikymmeniä sitten pakolaisuuden koettele-
muksen kokeneet vanhemmat parantelevat yhä 
haavojaan.

 Monesti vanhemmat liikkuvat poliittisilta 
kannoiltaan saman mielisten ja saman äidinkie-
len omaavien henkilöiden parissa ja siten jokainen 
muslimaahanmuuttaja ”ryhmä” on sisäisesti hyvin 
moniääninen ja kantasuomalaisille näkymättömi-
en jännitteiden läpäisemä. 

Konflikti vanhempien kotimaassa, olipa 
kyse Irakista, Afganistanista tai Syyriasta on läsnä 
monin tavoin täällä Suomessakin. Olohuoneissa 
vanhemmat seuraavat loputonta taivaskanavien 
uutisvirtaa, joka viestii toivottomasta väkivallan-
kierteestä ja yhteiskunnan jakautumisesta eri etni-

siin poliittisiin ja uskontoperustaisiin ryhmiin. 
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sen kauhujen Afganistaniin samana vuosikym-
menenä tai Somalian Mogadishuun 1990-luvulla. 
Nuorten sukupolvikohtainen kokemus ja tuntemus 
yhteisöllisyydestä sen sijaan rakentuvat monikult-
tuuristuvassa lähiössä. 

Alettuani tutustua Varissuohon perusteel-
lisemmin en jaksanut lakata hämmästelemästä 
kuinka erilaista nuorten sosiaalisuus oli vanhem-
piinsa verrattuna. Etenkin vanhempien sukupolven 
edustajat olivat yhä voimakkaasti orientoituneet 
entisen kotimaansa kriisiin, pidättäytyivät Varis-
suolla saman mielisten maanmiestensä ja nais-
tensa seurassa. Nuoret sen sijaan loivat hyvin 
kosmopoliittista etniset ja kielelliset rajat ylittävää 
yhteenkuuluvuutta. 

Pitkäaikaisen irakilaistuttavani perheen kuo-
pus Bassam, 13, kertoi että hänen läheiseen ys-
täväpiiriinsä kuului vietnamilais-, irakilais-, koso-
volais-, bosnialais- ja afrikkalaistaustaisia nuoria. 
Samankaitaisia ystäväpiirejä tuli jatkuvasti vastaan 
myös Varissuon nuorisotalolla; etenkin Irakin kur-
dit ja arabiankieliset - sekä kristityt että muslimi-
nuoret – kuten myös entisen Jugoslavian alueen 
nuoret ja somalitaustaiset viihtyivät toinen tois-
tensa seurassa. 

Monikulttuuristunut Varissuo on muodos-
tunut nuorille kasvuympäristöksi, joka koetaan 
turvalliseksi ja rasismista ja muukalaisvihamieli-
syydestä vapaaksi alueeksi. Ja toden totta: Varis-
suon julkisista tiloista oli asuessani siellä vuosina 
2015-2016 mahdotonta löytää esimerkiksi rasis-
tisia tai maahanmuuttajia solvaavia seinäkirjoi-
tuksia. 

Varissuolla monet puhuvatkin ”Varissuo-
kuplasta” viitatessaan alueen viihtyvyyteen sekä 

syrjinnästä ja rasismista vapaaseen ilmapiiriin. Yh-
teiskunnan jäsenyyteen, ennakkoluuloihin ja avoi-
meen rasismiin liittyvät kysymykset tulevat iholle 
vasta siirryttäessä Turun keskustaan, jossa varis-
suolaisnuorten mukaan turkulaiset ”puhuvatkin 
ihan eri tavalla kuin Vakkessa” (Ali, 14) Vakkelaiset 
sanovat tunnistavansa toisensa paitsi murtees-
taan niin myös muodistaan ja tyylistään. 

Lähiö on täynnä kulttuurisia ja sosiaalisia 
ilmiöitä, joita nuorten vanhemmat tulkitsevat hel-
posti irtiottoina perhepiirin irakilaisista, somalia-
laisista tai albanialaisista arvoista ja pitävät niitä 
nuorten suomalaistumisena. Nuorisotyöntekijät, 
opettajat ja sosiaalityöntekijät puolestaan käsit-
teellistävät tilanteen tavallisesti nuorten tasapai-
nottelemisena kahden kulttuurin välissä.  

Omasta mielestäni kyse on yksinkertaisesti 
nuorten tavoista liikkua monimuotoisen lähiön ja 
sitä ympäröivän ja alati globalisoituvan Suomen 
erilaisilla kentillä. Nuoria ympäröi vanhempien 
traumaattinen menneisyys ja pakomatka koke-
muksineen, elämän rakentaminen pakolaisena 
Suomessa, muslimiväestöjen sisäiset jännitteet 
sekä ympäröivän yhteiskunnan pakolaisiin ja mus-
limeihin kohdistuvat mielipiteet ja uhkakuvat. 

Samalla kun osa Suomesta, olipa kyse by-
rokratiasta tai kansalaismielipiteestä, avautuu 
nuorille vastahankaisena, ulossulkevana, ja jopa 
rasistisena toinen puoli Suomesta edustaa loista-
vaa koululaitosta, mahdollisuuksia ja aitoa tukea 
ja turvaa. Torjunnan ja tuen ristiaallokossa selviy-
tyminen puolestaan vaatii monenlaisia navigoin-
titaitoja ja niitä jos mitä Varissuolla on parasta 
kartuttaa. Osa onnistuu tässä paremmin ja osa 
huonommin. 
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 Vakkelaisuudessa on nähtävissä nuorten 
kyky luoda tyystin uudenlaista ja vanhemmistaan 
sekä kantaväestön nuorista jyrkästi poikkeavaa 
kiin nittymistä väestöltään alati monimuotoisem-
paan Suomeen. On kuitenkin todettava, että kiin-
nittyminen ei suinkaan aina ole ongelmatonta. 

Vaikka monet nuoret luovatkin hyvin kosmo-
poliittisia ja avarakatseisia ystäväverkostoja, osa 
rakentaa asemaansa ja sosiaalisia kiinnikkeitään 
keskenään kilpailevilla uskonnon kentillä, olivatpa 
ne lähipiirissä toimivia järjestöjä tai virtuaalisia 
yhteisöjä. Varissuolla toki tunnistetaan tapauk-
sia perhekriiseistä, vanhempien traumoista, vaille 
huolenpitoa jääneistä ja joskus myös radikalisoitu-
neista nuorista.

Tulevaisuus?

Viittasin tämän artikkelin alussa siihen, että tu-
levaisuuden ennustaminen ei ole tehtäväni – yk-
sinkertaisesti siitä syystä että maailma jaksaa 
yllättää. Vaikka esitinkin edellä että muslimielä-
mä Varissuolla on hyvin monenkirjavaa selkeä 
linja pakolaistaustaisten muslimien kulttuurisessa 
muutoksessa on mielestäni silti näkyvissä. Nuoret 
ovat monin tavoin irtautuneet vanhempiensa trau-
mojen ja poliittis-etnisten rajapintojen ja niiden 
vaalimisen maailmasta. 

Monietniset, kieliset ja uskontoiset nuo-

ret kiinnittyvät toinen toisiinsa koska he kasvavat 
”erilaisina” muuttuvassa Suomessa. Mutta onko 
mahdolllista sanoa mitään heidän suhteistaan 
kan tasuomalaisiin nuoriin tulevaisuudessa? Kuin-
ka väestösuhteet ylipäänsä kehittyvät heidän pe-
rustaessaan perheitä ja kasvattaessa seuraavaa 
sukupolvea. En vieläkään ryhdy ennustamaan kas-
vaako väestöryhmien välinen polarisaatio vai onko 
tulevaisuuden Suomi värisokeampi. Toivon aino-
astaan että alussa esittelemäni Hazar on oikeassa 
sanoessaan:
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yhdistänyt tää nykyteknologia. Siis että 
kaikilla on puhelimet, Watsupit, Facebookit 
ja kaikki vastaavat. Nykysin kun joku laittaa 
Facebookiin kirjoituksen, et ”olin Varissuolla 
ja siellä oli sitä ja tätä ja tota” niin se tieto 
leviää nopeasti kaikille. Kaikki saa tietää siitä 
asiasta. Aiemmin kun jotakin tapahtui niin siitä 
sai tietää vain kaverit. Nyt kaikki nuoriso on 
enemmän Facebookissa. Me haettiin ennen 
tietoo vanhemmilta, mut vanhemmat yritti 
eristää meitä, koska heillä oli se pelko, että he 
menettää meidät. Nyt me saadaan kaikki se 
tieto puhelimista ja me päästään tutustumaan 
kaikkiin asioihin itse. Me nähdään et jos me 
otetaan suomalainen mukaan tähän meidän 
seuraan niin ei se ookkaan huono juttu.”
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Monietniset, kieliset ja uskontoiset nuo


