
 
 
 
 

 
Maahan muuttaneita nuoria naisia kokemusasiantuntijoiksi keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin  
 
African Care ry on vuonna 2001 perustettu järjestö, joka pyrkii toiminnallaan vahvistamaan erityisesti naisten asemaa ja 
toimintamahdollisuuksia Suomessa sekä kehitysmaissa. Järjestö on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia 
hankkeita, tapahtumia ja koulutuksia pyrkien edistämään etenkin seksuaali –ja terveyskasvatusta sekä torjumaan 
perheväkivaltaa, häpeärikoksia ja naisten ympärileikkauksia. Suomessa African Care järjestää vertaistukiryhmätoimintaa ja 
virkistystoimintaa maahan muuttaneille naisille, miehille ja tytöille. Vuonna 2013 African Care on toteuttanut koulutushankkeen, 
jonka tarkoitus oli lisätä opettajien ja oppilashuollon tietoja ja ymmärrystä kunnia-ajattelusta ja kunniakonflikteista.   
 
Osana hanketta koulutettiin myös maahanmuuttajanaisia kokemusasiantuntijoiksi. Naiset osallistuivat työpajoihin, joissa he 
saivat valmiuksia toimia kokemusasiantuntijoina sekä African Caren että muiden tahojen järjestämissä kulttuurisia 
erityispiirteitä, erilaisia taustoja ja kahden kulttuurin välissä tasapainoilua käsittelevissä tilaisuuksissa. Oman 
koulutuskokemuksemme ja keräämämme palautteen mukaan kokemusasiantuntijoiden mukanaolo koetaan merkitykselliseksi ja 
se auttaa ymmärtämään käsiteltyjä asioita paremmin. Samanlaisia kohtaamisia on toivottu olevan myös muiden tahojen 
järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
African Caren kautta on mahdollista pyytää koulutettu kokemusasiantuntija puhumaan seuraavista teemoista (kts. tarkemmat 
esittelyt kokemusasiantuntijoista alla):  
- oma tarina Suomeen tulosta (pakolaisuus, turvapaikanhaku, maahanmuuttajuus, toisen polven maahanmuuttajuus) 
- kulttuurierot ja niihin sopeutuminen 
- oman lähtömaan tilanne 
- ennakkoluulot, stereotypiat ja rasismi 
- kunnian merkitys ja kunniakonfliktit 
 
Kokemusasiantuntijat toimivat palkkiopohjaisina puhujina ja määrittelevät itse pyytämänsä palkkion, African Care toimii vain 
välittäjänä. Kokemusasiantuntijan kutsumalla saat tilaisuuteesi uuden näkökulman sekä tuet maahan muuttaneiden naisten 
asemaa Suomessa. Kokemusasiantuntijoihin saat yhteyden African Caren kautta: info@africancare.fi.  
 
Rose: Rose on 35-vuotias ja muuttanut Suomeen Tansaniasta vuonna 2002 opintojen perässä. Hän on naimisissa suomalaisen 
miehen kanssa ja asuu tällä hetkellä Tampereella. Rose on valmistunut Suomessa kauppatieteen maisteriksi 
 ja ympäristöinsinööriksi. Suomessa hän on työskennellyt mm. tulkkina ja pakolaisten parissa. Äidinkielenään Rose puhuu 
englantia ja suahilia. Hänen suomenkielensä on hyvä ja hän puhuu myös venäjää. Rose voi puhua mm. kahden kulttuurin välissä 
tasapainoilusta, kulttuurieroista sekä sopeutumisestaan Suomeen. 
 
Jasmin: Jasmin on 21-vuotias, hän on syntynyt Afganistanissa ja tullut Suomeen 12-vuotiaana. Hän on käynyt peruskoulun ja 
lukion Suomessa ja asuu Helsingissä. Jasmin on puhunut naisten oikeuksien puolesta useissa tilaisuuksissa sekä ollut mukana 
Afican Caren kunniakonflikteja käsittelevässä hankkeessa kokemusasiantuntijana. Jasmin voi puhua mm. kahden kulttuurin 
välissä tasapainoilusta, kulttuurieroista, oman lähtömaan tilanteesta, ennakkoluuloista sekä kunnia-ajattelun merkityksestä 
omassa elämässään. 
 
Pari: Pari on 28-vuotias, hän on tullut Afganistanista Suomeen 19-vuotiaana ja asuu tällä hetkellä Helsingissä. Pari on toiminut 
aktiivisesti  naisten oikeuksien edistämiseksi eri järjestöissä sekä kuvannut dokumentteja mm. naisten elämästä Afganistanissa. 
Lisäksi hän on ollut mukana African Caren kunniakonflikteja käsittelevässä hankkeessa kokemusasiantuntijana. Pari voi puhua 



mm. kahden kulttuurin välissä tasapainoilusta, pakolaisuudesta, kulttuurieroista, oman lähtömaan tilanteesta sekä kunnia-
ajattelun merkityksestä omassa elämässään. 
 
Dila: Dila on 26-vuotias, hän on tullut Suomeen 14-vuotiaana Irakin Kurdistanista. Hän opiskelee asioimistulkiksi ja asuu 
Tampereella. Dila on toiminut aktiivisesti eri järjestöjen kautta naisten oikeuksien edistämiseksi. Hän on ollut mukana myös 
African Caren kunniakonflikteja käsittelevässä hankkeessa kokemusasiantuntijana. Dila voi puhua mm. kahden kulttuurin välissä 
tasapainoilusta, kulttuurieroista, kunnia-ajattelusta kurdiyhteisössä ja omassa elämässään sekä oman lähtömaan tilanteesta ja 
pakolaisuudesta.  
 
Asha: Asha on 26-vuotias, hän on syntynyt Suomessa, hänen vanhempansa ovat kotoisin Etiopiasta. Asha on opiskellut 
kehitysmaatutkimusta ja asuu tällä hetkellä Helsingissä. Hän on ollut mukana African Caren monikulttuurisessa työttyryhmässä 
ohjaajana. Asha voi puhua mm. kahden kulttuurin välissä tasapainoilusta, kulttuurieroista, toisen polven maahanmuuttajien 
haasteista ja rasismista. 
 
Asiel:  Asiel on 25-vuotias, hän on tullut Suomeen Sudanista lapsena. Hän asuu Helsingissä, on koulutukseltaan terveydenhoitaja 
ja työskentelee turvapaikanhakijaperheiden parissa. Lisäksi hän on ollut mukana Afican Caren kunniakonflikteja käsittelevässä 
hankkeessa kokemusasiantuntijana. Asiel voi puhua mm. kahden kulttuurin välissä tasapainoilusta, kulttuurieroista, kunnia-
ajattelun merkityksestä omassa elämässään, ennakkoluuloista sekä oman lähtömaan tilanteesta. 
 
Haleema: Haleema asuu Helsingissä ja on 27-vuotias. Hän on kotoisin Irakin Kurdistanista ja muuttanut Suomeen 7-
vuotiaana. Hän on ollut mukana African Caren monikulttuurisessa tyttöryhmässä ohjaajana, sekä African Caren 
kunniakonflikteja käsittelevässä hankkeessa kokemusasiantuntijana. Haleema työskentelee nuorten ja lasten parissa 
kädentaitojen ohjaajana. Haleema voi puhua mm. omasta muutostaan Suomeen, pakolaisuudesta, kulttuurieroista, oman 
lähtömaan tilanteesta, ennakkoluuloista ja stereotypioista sekä kunnia-ajattelun merkityksestä omassa elämässään. 
 
 


