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Saavuin [nuorisokahvilaan] jo kuuden maissa, koska tulin sinne suoraan töistä. Jäin jutustelemaan 
[nuorisokahvilassa] työskentelevän [vastaavan nuoriso-ohjaajan] kanssa, koska päätin mennä 
nuorten kanssa aiheeseen vasta Milkan saavuttua paikalle. Juttelin [nuorisokahvilassa] 
työskentelevän [vastaavan nuoriso-ohjaajan] kanssa [nuorisokahvilan] arjesta ja siitä kuinka juuri 
maahan tulleet turvapaikanhakijat, [Lähi-idästä] kotoisin olevat nuoret pojat, ovat löytäneet tiensä 
[nuorisokahvilaan] vain viikon Suomessa olon jälkeen. Pojat ovat löytäneet [nuorisokahvilan] ystävän 
kautta. [Nuorisokahvilassa] oli jo kuuden jälkeen muutama kymmenkunta nuorta, joista 
silmämääräisesti kaikki muutamaa lukuunottamatta ovat taustaltaan jostain muualta kuin Suomesta.  

 

[Nuorisokahvilassa] työskentelevä [vastaava nuoriso-ohjaaja] istuu kahvilassa kutomassa samalla 
kuin juttelee minulle. Hänen sanoin, että olisi paljon muutakin työtehtävää, mutta nyt juuri käsillä 
tekeminen on juuri sitä mitä tarvitsee tehdä. Itse olen myös tehnyt joskus aiemmin nuorisotalotyötä 
ja ymmärrän ajatuksen täysin. Työ on välillä niin henkisesti kuin fyysisestikin raskasta. Ei siinä 
mielessä, että talolla tarvitsee nostella painavia esineitä tai juosta ympyrää. Fyysinen raskaus tulee 
iltapainotteisesta työajasta ja ajoittaisessa korvia huumaavasta metelistä. Työ syö paljon sosiaalista 
elämää ja tilanteet ja ajatukset siirtyvät vielä yöaikaankin mieleen. Ymmärrän siis ihan hyvin, että 
nuoriso-ohjaaja istuu hetken kutomassa villasukkaa ja juttelee ajatuksiaan kanssani. Mietin kuinka 
pystyn ravistelemaan nuoriso-ohjaajan itsestäni pois ja tarvitseeko minun edes sitä tehdä?  

 

Biljardia pelaavat pojat sammuttavat hetkeksi koko talosta valot pois. [Nuorisokahvilassa] 
työskentelevä [vastaava nuoriso-ohjaaja] huokaa ja on melkein nousemasta tuolista ylös. Minä 
pyydän häntä istumaan paikalla ja sanon meneväni juttelemaan pojille. Käyn pyytämässä 
ystävälliseen sävyyn pojilta valoja takaisin päälle. Kerron myös samalla, että työskentelen 
[kaupungilla] nuoriso-ohjaajana, mutta tänään olen [nuorisokahvilassa] ihan vain kyläilemässä. 
Pojatkin kertovat olevansa kyläilemässä [nuorisokahvilassa]. Minua hymyilyttää ja kaikki valot ovat 
taas päällä. Joku poika saapuu taloon ja käy tuttavallisesti tervehtimässä kaikki ohjaajat läpi kädestä 
pitäen. Poika kättelee minutkin. Jään katsomaan tutun näköisiä kasvoja kunnes muistan, että poika 
on ollut joskus nuorten tapahtumassa esiintymässä [musiikin saralla]. 


