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Yhden naisen matka  
tienviittana
vapaus

Bahar Mozaffari luotsaa Vantaan osaamiskeskusta. Osaamiskeskuksessa luodaan 
uudenlaisia lähestymistapoja vantaalaisten kotoutujien eteenpäin pääsemiseksi Suomessa. 

 Espoossa Ison Omenan lähel-
lä oli talvi. Oli juuri saavuttu 
uuteen kotiin. Tullessaan Suo-
meen Bahar ei tiennyt Suomes-
ta mitään. Ainoastaan sen, että 
hän menisi ”Nokian maahan”. 
Bahar oli Suomeen tullessaan 

yksin, sylissä oli vähän yli kolmevuotias lap-
si, jonka sairastuminen oli lisäksi vienyt tulo-
hetkellä kaiken huomion. 

Kun kuntapaikka Suomesta oli viimein jär-
jestynyt, ensimmäinen itku matkalla Espoo-
seen tuli jo lentokentällä. Se johtui siitä, että 
Bahar kuuli suomea ensimmäisen kerran. Kie-
lessä ei ollut yhtään sanaa tai piirrettä, josta 
olisi saanut kiinni. 

Näistä pimeistä epätoivon hetkistä on tänä 
päivänä kuljettu pitkä matka. 

Kaikki alkoi Iranista, jossa Bahar toimi maa-
nalaisessa naisjärjestössä. Toiminta oli vastoin 
hallituksen tahtoa, ja siksi hengenvaarallista. 
Iran sovelsi lainsäädännössään osittain sha-
ria-lakia. Naisjärjestö puolestaan ajoi naisten 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Konkreetti-
sesti käännettiin muualla maailmassa ilmes-
tyviä sukupuolentutkimus-lehtiä ja lehtiä nais-
asialiikkeen historiasta. Sikäläisiä pakolaisnai-
sia myös autettiin esimerkiksi synnytyksissä 
ja opiskelussa alkuun pääsemisessä.

− Jos haluat Iranissa sanoa naisena koval-
la äänellä, että minäkin olen ihminen ja ha-
luan päättää omista asioistani sekä toteuttaa 
omaa elämääni, sinä olet vaarallisella tavalla 
poliittinen ihminen, Bahar kertoo. 

Bahar joutui hallituksenvastaisesta toimin-
nasta vaikeuksiin. Lopulta ei ollut muuta mah-
dollisuutta kuin paeta salakuljettajan avustuk-
sella maasta.

Naisen paikka

Bahar oli elänyt lapsuutensa per-
heessä, jossa oltiin sikäläisittäin 
vapaamielisiä. 

− Isäni oli ensimmäinen tunte-
mani feministi. Minua ja kolmea siskoani hän 
pyysi ajattelemaan, miten pystyisimme parhai-

Bahar Mozaffari on kulkenut pitkän matkan Suomeen. 
Palava halu kulkea omaa tietään pakotti pakenemaan pienen 
lapsen kanssa Iranista Turkin kautta tuntemattomaan 
maahan, jossa oli keskitalvi ja käsittämätön kieli. Mutta 
kun uudessa kotimaassa oli tarjolla vain avuttoman ja 
autettavan pakolaisen rooli, Bahar sanoi jyrkästi ei. Nyt 
hän raivaa tietä Vantaan osaamiskeskuksen vetäjänä muille 
kotoutujille. Ei uhrina, vaan selviytyjänä.
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ten toteuttamaan itseämme ja vaikuttamaan 
muidenkin naisten asemaan. Isä ajatteli, et-
tä olemme naisina myös vastuussa asioiden 
muuttamisesta. 

Baharin isä oli englannin kielen kääntäjä, 
ja hänen kääntämänsä artikkelit vaikuttivat 
siskosten ajatteluun. Artikkeleja ei voinut jul-
kaista, ja isä joutuikin radikaaleista ajatuksis-
taan 12 vuodeksi vankilaan. 

Kun Bahar sitten meni naimisiin hammas-
lääkärin ja kirurgin kanssa, hän joutui kui-
tenkin huomaamaan, missä on naisen paikka. 

− Valmistuin yliopistosta huippuarvosa-
noin ja sain heti hyvän työtarjouksen. Mut-
ta mieheni olisi pitänyt allekirjoittaa työsopi-
mukseni. Hän kysyi työnantajalta palkkaani 
ja sanoi minulle maksavansa tuplat, kun jään 
kotiin. Hän ei allekirjoittanut. En kuulemma 
ymmärtänyt paikkaani ja sitä, että elämäni 
pääasiallinen tarkoitus oli palvella miestäni. 

Perheeseen piti Baharin vastustuksesta huo-
limatta ottaa myös palvelija, mutta palvelijasta 
tulikin hyvä ystävä ja salaliittolainen. Niinpä 
maanalainen toiminta naisjärjestössä oli mah-
dollista salaa aviomieheltä, joka oli muuten-
kin paljon poissa. 

Maa alkoi kuitenkin polttaa jalkojen alla, 
perhetaustan johdosta oli hyvin tiedossa, et-
tä seurauksena olisi voinut olla jopa kuole-
manrangaistus. Vastuu omasta lapsesta antoi 
lopulta tarvittavan rohkeuden lähteä maasta. 

− Isäni kuoleman jälkeen ajattelin, että 
nyt on tullut minun aikani toimia. Pohdin sil-
loin paljon elämän merkityksellisyyttä omal-
la kohdallani. 

Pelosta huolimatta Bahar lähti 
salakuljettajan matkaan pienen lapsensa 
kanssa. Turkki oli ensimmäinen kohde. Passi 
oli olemassa, mutta riskiä ei voinut ottaa, kun 
ei ollut varma, oliko lupaa poistua maasta. 

Bahar oli ensimmäistä kertaa kotimaansa ul-
kopuolella. 

− Muistan ikuisesti, kun näin Turkissa en-
simmäistä kertaa naisen kodin ulkopuolella 
ilman huivia. Se oli järisyttävä kokemus. Pel-
käsin kuitenkin hirveästi ottaa omaa huivia-
ni pois. Tuntisin tuon naisen vieläkin, jos hän 
kävelisi vastaan, niin elävästi hänen kuvansa 
piirtyi mieleeni.

Jyskin huonekaluesitettä  
tavaamassa

Matkan oli tarkoitus jatkua Tur-
kista pian Euroopan puolelle 
salakuljettajan matkassa. Es-
teeksi tuli kuitenkin se, että pie-

ni lapsi olisi äänien ja itkun estämiseksi pitä-
nyt huumata matkan ajaksi. 

− En voinut mitenkään äitinä lähteä mu-
kaan sellaiseen. Ei olisi voinut tietää, miten se 
olisi vaikuttanut pieneen lapseen. Niinpä pää-
tin jäädä Turkkiin. En kuitenkaan iranilaise-
na saanut Turkista turvapaikkaa tai pakolaiss-
tatusta. Pyysin apua YK:n pakolaisjärjestöltä. 

Järjestö on jäänyt muistoihin järkyttävänä 
paikkana.

− Haastattelu YK:n pakolaisjärjestössä 
muistutti kuulustelua vankilassa. Näin siel-
lä kaikenlaista hirveää. Esimerkiksi turvapai-
kanhakijoita, jotka olivat protestiksi ommel-
leet suunsa kiinni. Oli myös itsemurhia, Ba-
har kertaa järkyttäviä tapahtumia.  

Asuessaan Turkissa Bahar sai kutsun YK:n 
pakolaisjärjestöltä tulla kuultavaksi. Kerrot-
tiin, että hän pääsee Suomeen. 

− En tiennyt Suomesta mitään ja kysyin 
heti, missä se on. Yksi mies osoitti Nokian 
kännykkää kaulassani. Pääsisin kuulemma 
Nokian maahan. Se oli kaikki, mitä Suomes-
ta tiesin.

Turvapaikka Suomesta järjestyi nopeasti, 
mutta kuntapaikkaa joutui odottamaan pari-
kin vuotta. Kun Bahar lapsensa kanssa lopul-
ta saapui Espooseen, alku ei vaikuttanut ko-
vin lupaavalta. Bahar ei tuntenut ketään, ei 
ollut lähisukulaisia eikä ystäviä. 

− Minulla oli aivan kummallinen olo, ai-
van kuin en olisi ollut olemassa lainkaan. Ih-
mettelin, miksi päädyin tänne ja mitä ihmet-
tä minä täällä teen. Itkin paljon. 

Sosiaalitoimiston ohjaaja tuli pian paikal-
le ja yritti houkutella ostoksille. Bahar ei ha-
lunnut lähteä vaan vastasi, ettei edes tiedä, 
miksi hän on täällä ja kuinka pitkään. Ostok-
set olivat viimeinen asia, joka tässä vaihees-
sa tuli mieleen. 

Shokkivaihe kesti aikansa. 
− Muistan, miten omituista oli sekin, että 

postiluukusta kopsahteli joka päivä jotakin. 
Yritin tavata Jyskin huonekalumainosta. En 
tiennyt, mikä se oli enkä saanut siitä mitään 
selvää. En tiennyt, miten ”Jysk” luetaan. Olin 
siis paitsi kielitaidoton, nyt vielä lukutaidoton-
kin! Olin epätoivoinen. 

Elämä omiin käsiin 

Byrokratiamylly alkoi pian jauhaa 
Baharin ympärillä. Omiin asioihin 
tuntui olevan mahdotonta vaikut-
taa. Opiskelu- tai työpaikkaan ha-

keutumista olisi pitänyt odotella vaikka kuin-
ka pitkään. 

− Sosiaalitoimiston ihmiset olivat aivan 
ihania, siitä ei ole kyse. Mutta tunsin lopul-
ta olevani pelkkä toisten varassa oleva avu-
ton kohde. Kaiken vakuutettiin järjestyvän, 
mutta olisin halunnut tietää, mikä oma rooli-
ni oli tässä kaikessa. Olisin halunnut myös it-
se auttaa itseäni.

Bahar halusi kyseenalaistaa passiivisen roo-
linsa. Toisaalta hänellä oli iranilainen naapu-
ri, joka ajatteli asioista aivan toisin. 

− Hän ihmetteli, miksi minulla on niin kii-
re. Hän oli asunut Suomessa kymmenen vuot-
ta ja oppinut kolme sanaa suomea: ei, kyllä ja 
kiitos. Ajattelin kauhuissani, että se ei voi ol-
la totta! Myös sosiaalitoimistosta kehotettiin 
nyt vain nauttimaan Suomen kesästä, koska 
se on niin lyhyt, Bahar muistelee. 

Kun Bahar oli shokkivaiheen jälkeen hyväk-
synyt pakon edessä uuden tilanteen, tarmo-
kas nainen ryhtyi toimeen. Hän ilmoitti sosi-
aalityöntekijöille, ettei tarvitse heidän apuaan 
ja alkoi itse etsiä opiskelupaikkaa ja sen jäl-
keen lapselle hoitopaikkaa. Lopulta molem-
mat järjestyivät: opiskelupaikka Helsingin ke-
säyliopistosta ja lapselle hoitopaikka Olarista. 

− En vain voinut hyväksyä passiivista roo-
liani, olin 28-vuotias ja pidin itseäni aikuisena. 

Kielenoppiminen sujui vaihtelevasti. 
− Aluksi kieltä opittiin leikkimällä, mutta 

kun piti päästä kielessä syvemmälle, pidin it-
seäni aivan toivottomana tapauksena. Ajatte-
lin, että en opi tätä kieltä koskaan. Piti yrit-
tää ymmärtää pitkiä tekstejä, ja kun kuunte-
lin uutisia, en ymmärtänyt oikeastaan mitään. 
Se oli kamalaa. 

Lopulta kieli alkoi avautua. Tärkeää oli ym-
päristön jatkuva hyödyntäminen oppimisessa. 
”Rautatieasema” vaikutti aluksi liian pitkältä 
sanalta opittavaksi, mutta jatkuva ympäristön 
syöte alkoi lopulta toimia.

− Pitää nähdä itsensä aikuisena oppijana 
ja hyödyntää ympäristöä. Oppimista tapahtuu 
muuallakin kuin luokassa. Kannattaa myös 
miettiä, miten juuri itse parhaiten oppii. Mi-
nä opin kieltä parhaiten kirjoittamalla ja op-
pikirjasta, joku toinen voi oppia sitä parem-

”Valmistuin yliopistosta huippuarvosanoin ja sain 
heti hyvän työtarjouksen. Mutta mieheni olisi pitänyt 
allekirjoittaa työsopimukseni. Hän kysyi työnantajalta 
palkkaani ja sanoi minulle maksavansa tuplat, kun jään 
kotiin. Hän ei allekirjoittanut.”

Toiminta maanalaisessa naisjärjestössä oli 
hengenvaarallista maassa, jossa naisten tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden ajaminen oli pahassa 
ristiriidassa hallituksen politiikan kanssa. 
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min kuuntelemalla tai toiminnallisesti. Opin 
edelleen joka päivä jotakin uutta, se on häm-
mästyttävää!

Suomesta koti
Nyt Bahar kirjoittaa jopa runoja suomeksi. 

− Runo vain tulee suomeksi, en osaa selit-
tää sitä, se oli itsellenikin yllätys. Aikaisem-
min kirjoitin runoja persiaksi. Huomaan välillä 
ajattelevani suomen kielellä myöskin. 

Kun Bahar oli asunut Suomessa vain kolme 
vuotta, hän sai työpaikan TE-toimistosta. Myös 
opiskelu jatkui, ja Bahar on ollut suosittu pu-
huja erilaisissa tilaisuuksissa, häntä on haas-
tateltu monissa lehdissä ja ohjelmissa. Vuoden 
pakolaisnaiseksi hänet valittiin vuonna 2017. 

Hän on monessa mukana, esimerkiksi 
Moni ka-naisten hallituksen puheenjohtajana 
ja monien muiden naisjärjestöjen hallituksen 
jäsenenä. Naisasian ajaminen on siis yhä tär-
keä osa elämää. 

− Tasa-arvoasioiden edestä pitää vielä teh-
dä työtä. Teen sitä samaa työtä kuin mistä 
Iranissa aloitinkin. Globaalista näkökulmasta 
voi katsoa, että vaikkapa tasa-arvon tai rau-
han edestä tehty työ täällä Suomessa vaikut-
taa myös muuhun maailmaan, jopa Iraniin. 

Mutta onko Bahar suomalaistunut vai ko-
keeko hän edelleen olevansa vain iranilainen? 

− Tämä on oikeastaan aika huvittavaa. 
Suomalaiset piirteet huomaan etenkin muiden 
maanmiesteni seurassa. Emme olleet vuosiin 
tavanneet siskojen kanssa. Kun sitten viimein 
tapasimme, kaikki kysyivät minulta vuorotel-
len: Bahar, mikä hätänä? Miksi et puhu mi-
tään? Iranissa asuessa puhuimme kaikki tois-
temme päälle. 

Suurta hämmästystä herätti myös se, kun 
Bahar halusi kymmeneltä illalla vetäytyä 
omiin oloihinsa, koska hän ”kaipasi omaa 
rauhaa”. 

Eteneminen työelämässä ja suuri ystäväver-
kosto ovat auttaneet Suomeen sopeutumises-

sa. Suurimmaksi onnistumisen kokemuksek-
si Bahar mainitsee kuitenkin pakolaisuudes-
ta selviytymisen. 

− Suomi on nyt minun kotimaani. Tunnen 
itseni yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäsenek-
si. Lisäksi minä ja perheeni olemme turvas-
sa. Jokainen ihminen tarvitsee tämän tunteen. 

Kaksi identiteettiä

Bahar vastaa tällä hetkellä Vantaan 
osaamiskeskuksen toiminnas-
ta. Osaamiskeskus antaa tukea, 
neuvontaa ja koulutusta työikäi-

sille vantaalaisille maahanmuuttajille. Asi-
akkaat ovat usein haavoittuvassa asemassa, 
tai heillä on heikko suomen kielen taito. He 
saavat osaamiskeskuksessa moniammatillista 
tukea. Kuntakokeilun myötä osaamiskeskuk-
seen odotetaan yli tuhatta asiakasta vuodes-
sa, ja lisäksi avoimiin palveluihin, jotka eivät 
edellytä asiakkuutta, osallistuu parituhatta. 

Oma kokemus auttaa näkemään, mikä ko-
toutumisessa on tärkeää ja mikä kenties epä-
onnistuu monien kohdalla. 

− Olen todella huolissani siitä, että me ja 
he -puhe ja polarisaatio maahanmuuttanei-
den ja kantaväestön kohdalla on voimistunut. 
Polari saation myötä rasismi kasvaa, ja se taas 
vaikuttaa negatiivisesti kotoutumiseen. 

Miksi kotoutuminen epäonnistuu monen 
kohdalla? 

− Jos oikeasti halutaan tukea ihmisiä, pal-
velut ovat toki tärkeitä. Palveluja kuitenkin 
tarjotaan jo melko kattavasti eikä kyse ole 
pelkästään kielitaidon puutteestakaan, vaik-
ka kielen oppiminen onkin tärkeää. Pitäisi et-
siä vastauksia; mitä vielä jää puuttumaan?

Tärkeiksi asioiksi nousevat kotoutujan 
minäpystyvyyden tukeminen ja identiteetin 
muuttuminen uuden kotimaan myötä. 

− Pitäisi pystyä vahvistamaan maahan-
muuttajien minäpystyvyyttä, eli heidän kyky-
ään ja uskoaan selviytymisestä uudessa koti-

maassa. Maahanmuuttajien pitäisi tietoisesti 
ja omaehtoisesti riittävällä motivaatiolla aloit-
taa oma kotoutumisensa. 

Identiteetin muuttuminen täytyy ottaa täs-
sä huomioon.

− Tiedämme, että maahanmuuttajan identi-
teetti muuttuu uuden kotimaan myötä. Hyvä 
esimerkki tästä ovat maahanmuuttajanaiset, 
jotka tulevat yhteisöl lisestä kulttuurista. 
Jo pelkästään suomalaiselle ja iranilaiselle 
esimerkiksi äitiys tarkoittaa ihan eri asioita. 
Monet naiset selittävät äitiydellä työ mark-
kinoiden ja kielenoppimisen ulkopuolelle jää-
mistään. Lisäksi roolit rikkoutuvat täällä, kun 
heitä ei arvosteta samalla tavalla täällä kuin 
yhteisöl lisessä lähtökulttuurissa. Pahimmil laan 
he syrjäytyvät, Bahar selittää. 

Myös miesten minäpystyvyys kärsii, koska 
he ovat usein tottuneet olemaan perheenpää, 
joka elättää perheensä. Koska ihmisillä on jo 
kotimaastaan tuotu identiteetti, viestintä ylä-
viistosta ei ole kuitenkaan paras mahdollinen 
tapa toimia. 

− Kun kursseilla kerrotaan, että ”maassa 
maan tavalla”, se on tietysti totta. Mutta pi-
täisi ottaa huomioon, että aikuisilla ihmisillä 
on jo yksi identiteetti kotimaastaan. Toisaalta 
kun sanotaan, että ”Suomi on tasa-arvoinen 
maa”, olisi ehkä parempi sanoa, että tavoit-
teenamme on täällä tasa-arvo ja pyrimme sii-
hen yhdessä. Onhan Suomessakin paljon esi-
merkiksi perheväkivaltaa. 

Tunne osallisuudesta

Bahar peräänkuuluttaa maahan-
muuttaneen osallistamista, sen 
tunteen antamista, että pyrimme 
yhdessä eteenpäin ja hän voi itse 

vaikuttaa omaan elämäänsä.
− On tärkeää, että maahanmuuttanut 

näkee itsensä täällä yhdenvertaisena ihmisenä. 
Meillä on paljon yhteistä ja myöskin taustasta 
johtuvia eroja. Parhaimmillaan hänellä itsel-
lään olisi mahdollisuus miettiä, mitä annet-
tavaa juuri hänellä on suomalaiselle yhteis-
kunnalle. 

Viimeinen tärkeä asia on tietysti avoimuus, 
puolin ja toisin. 

− Kotoutuminen on mielestäni tasa-arvote-
ko. Kotoutumisen kautta voimme edistää de-
mokratiaa ja oikeudenmukaisuutta. Niiden 
kautta syntyy yhteiskuntaan rauha. Juuri siksi 
kotoutuminen on niin tärkeää, Bahar painottaa. 

Oma kokemus poliittisena pakolaisena ko-
toutumisesta Suomeen antaa paljon näkemys-
tä ja herkkyyttä nähdä asioita monesta näkö-
kulmasta. 

− En voi sanoa, että olen uhri, vaikka olen-
kin ollut pakolainen. Olen uskaltanut taistella 
hyvien asioiden puolesta. Olen selviytynyt ja 
jatkan toki toisenlaisessa ympäristössä kuin 
ennen, mutta olen kuitenkin samalla tiellä. 

Herkkyys ja vahvuus ovat tuoneet naisen 
siihen, missä hän on nyt. Vapaus on osittain 
jo saavutettu, mutta matka jatkuu. 

Hämmentävän hiljaisuuden kulkueessa 
ei sanaakaan  
vain suudelma kuiskasi elämää
Silloin kun ahdistuneet huulet  
kukkivat hyväilemässä toisiaan 
hedelmällisen ajan aitaan!
kirsikan maulla!
Bahar/ Espoo, 21.5.2017
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”En tiennyt Suomesta mitään ja kysyin heti, 
missä se on. Yksi mies osoitti Nokian kännykkää 
kaulassani. Pääsisin kuulemma Nokian maahan.”

Bahar Mozaffarin mukaan hänen runoihinsa putkahtavat teemat liittyvät usein vapauteen ja 
rakkauteen. Hyvän ystävän mukaan suomen kielellä kirjoitetuista runoista näkyy kuitenkin 
kirjoittajan tausta jossakin toisaalla kuin Suomessa. 

”Kirsikan maku”


