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Ensimmäiset

Aliun suvun
jäsenet pakenivat

Kosovosta 1999.

Nyt heitä on

Suomessa jo 57.

Työvoimapulaa

yritetään rat-

kaista maahan-

muuttajien 

avulla, joten

miksi työnsaanti

on ollut Aliuille

vaikeaa?

� Avdi ja Fetije Aliu
poikineen Stankovićin
pakolaisleirillä Makedo-
niassa keväällä 1999.
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Hajrullah Aliu,
18 (vas.). »Olen juuri
kirjoittanut ylioppi-
laaksi ja olen hakenut
ammattikorkeakou-
luun ja yliopistoon.
Haluaisin joko laki-
alalle tai lääketieteelli-
seen koulutukseen.»
Avdi, 46. »Olen
saanut yliopistotason
kaupallisen koulutuk-
sen Kosovossa ja
haluaisin tehdä myös
täällä kirjanpitotöitä.
Teen nyt töitä kuljetus-
liikkeessä ja muurarin
hommia. Iltaisin
opiskelen iltalukiossa.»
Drilon, 16. »Käyn
peruskoulun 8. luok-
kaa ja tahtoisin jolle-
kin tekniselle alalle.
En tiedä vielä haluan-
ko lukioon.»
Gazmend, 19.
»Kirjoitan ensin
vuonna ylioppilaaksi ja
tahtoisin ehkä kaupal-
liselle alalle. Kesäkuus-
sa menen Kosovossa 
naimisiin.»
Fetije, 41. »Opis-
kelen aikuislukiossa
suomea, historiaa ja
maantietoa. Haluaisin
kovasti päästä kam-
paajaksi.»

Kotona 
Vantaan 
Tikkurilassa.



Lehtikuvassa joukko uupuneen
näköisiä lapsia istuu lentokoneessa
painautuen tiiviisti toisiaan vasten.

14 lasta, serkuksia kaikki, olivat lopulta
päässeet pois sodan jaloista Kosovosta, ja
nyt he olivat matkalla turvaan Suomeen. 14-
vuotias Lirie Aliu puristaa kuvassa posket
punoittaen kainaloonsa pientä serkkutyttö-
ään, seuraavalta riviltä katselee Lirien vuot-
ta nuorempi sisko Antigona.

Lirie ja Antigona olivat kadottaneet so-
dan melskeessä äitinsä, isänsä ja sisaruk-
sensa. He olivat kauhuissaan kaikesta ko-
kemastaan. Serbit olivat ajaneet lähes mil-
joona kosovolaista ulos kotimaastaan, tytöt
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Argjend Aliu, 4. Käy päiväkodissa ja opettelee suomea.

Zyhrije, 29. »Odotan kolmatta lastamme mutta toivon vielä oppivani

suomen kunnolla ja pääseväni kampaajaksi. Lasten välillä olen tehnyt

siivoustöitä.»

Hysni, 34. »Jos kaikki menee hyvin, saan lääkärinoikeudet Suomessa

vielä tänä vuonna. Haluaisin terveyskeskuslääkäriksi.»

Adile, 79. »Olen saanut 12 lasta, joista neljä kuoli lapsina. Myös mieheni

on kuollut. Lapsistani kuusi asuu perheineen nyt Suomessa, kaksi tytärtäni on

yhä Kosovossa. Heitä kaipaan kovasti. Suomi on kohdellut meitä niin hyvin.»

Kosovare, 2. Kotona äidin kanssa.

Kotona Espoon Matinkylässä.
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heidän joukossaan. Lasten setä ja täti olivat
viikkojen ajan yrittäneet pitäneet serkus-
laumaa hengissä puutteen keskellä kaootti-
sessa pakolaisleirissä. Kunnes lopulta tuli
pelastus – lentokone Suomeen.

Kuusi vuotta myöhemmin pienehkön ri-
vitalohuoneiston olohuoneessa Helsingin
Tapaninkylässä istuu tyttöjen koko suur-
perhe vilkkaasti keskustellen: äiti Sevdije
Aliu, isä Sejdi Aliu, seitsemän lasta ja yksi
vävypoika. Koko joukko haluaa nähdä van-
han Suomen Kuvalehden. Päivän jolloin su-
vun elämä muuttui.

»Voi miten pieniä me olimme, ja sinä näy-
tät tässä ihan pojalta», sohvan käsinojalla

kiikkuva Lirie nauraa hersyvästi siskolleen.
Vieressä istuva Antigona myhäilee. Hän
odottaa ensimmäistä lastaan ja tuore avio-
mies kurkkii olan takaa, miltä vaimo oikein
näytti lapsena.

Myös Lirie on jo naimisissa ja opiskelee
lähihoitajaksi.

»Vuoden päästä valmistun, mutta olen
ajatellut jatkaa sairaanhoitajaksi. Tahtoisin
päästä sairaalaan töihin», Lirie kertoo.

Sota päättyi, vanhemmat lopultakin löy-
tyivät ja Aliun suku halusi jäädä Suomeen.
Kotikylä Serbian rajalla oli liian vaarallinen
paikka palata, joten perheet saivat pysyvät
oleskeluluvat humanitaarisin perustein.

Nyt Aliun sukua on Suomessa jo peräti
57: aikuisia 20, loput koulua käyviä nuoria ja
lapsia. Suomen kansalaisuushakemuksia on
jo sisässä iso liuta.

Kielikurssille,
ehkä ensi vuonna

Espoon Matinkylän kirjaston lukusali on
käynyt Hysni Aliulle tutuksi. Lirien ja An-
tigonan setä kahlaa parhaillaan läpi anato- �

� Zyhrije ja Hysni Aliu bussissa 
matkalla Stankovićin  pakolaisleiriltä
lentokentälle 1999.
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mian kirjoja suomeksi, jotta saisi suoma-
laiset lääkärinoikeudet. Hysni, 34, on käy-
nyt viime vuosien aikana Kosovossa tentti-
mässä sodan keskeyttämät lääketieteen
opintonsa loppuun ja tavoite on selkeä:

hän tahtoo suomalaiseen terveyskeskuk-
seen lääkäriksi, toivon mukaan jo ensi
vuonna. Puolen vuoden harjoittelu Jorvin
sairaalassa on suoritettu, ja työ tuntui hy-
vältä.

Kotona Helsingin Tapaninkylässä.

Leonora Aliu, 12 (vas.) »Käyn Kotinummen ala-astetta, enkä tiedä vielä

miksi haluan isona. Koripallon ja lentopallon pelaaminen on kivaa.»

Lirie, 20, naimisissa. »Valmistun lähihoitajaksi mutta tahtoisin jatkaa vielä

sairaanhoitajaksi.»

Vjollca, 16. »Olen peruskoulun 8. luokalla ja haluaisin jatkaa lukioon.

Voisin ruveta vaikka enkun opettajaksi isona.»

Antigona, 19, naimisissa. »Valmistun myyjäksi ja toivon pääseväni vielä

kauppaoppilaitokseen. Odotan ensimmäistä lastamme.»

Besnik, 22. Antigonan mies. »Opiskelen suomea ja haluaisin myyjäksi.»

Gëzim, 17. »Olen autonasentajalinjalla Järvenpään ammattikoulussa, takana

ensimmäinen vuosi.»

Perparim, 15. »Peruskoulun 7. luokka menee hyvin. Voisin myös ruveta

autohommiin tai poliisiksi.»

Sevdije, 43. (alh. vas.) »Olen kotiäiti Tapanilassa ja sanomattoman kiitolli-

nen että pääsimme turvaan Suomeen.»

Mimosa, 7. »Nyt käyn starttiluokkaa ja opettajani Leea on tosi kiva.»

Sejdi, 45. »Olen rakennusmestari ammatiltani mutta olen tehnyt täällä mitä

vain töitä kun olen saanut. Haluaisin perustaa autokorjaamon poikieni kanssa.»

� 13-vuotias 
Antigona (vas.) auttoi
tätiään Mihrije Aliu-
Begollia tämän neljän
pienen lapsen hoidossa
pakolaisleirillä.



»Mutta hidasta tämä lukeminen on, niin
paljon on lääketieteellisiä sanoja, joita ei
suomi-albania-sanakirjasta löydy», Hysni
sanoo.

Kun uupunut pakolaisjoukko saapui
Imatralle, ryhtyi Hysni heti sukunsa puhe-
mieheksi. Ensin vain oli opittava kieli.

Koska vastaanottokeskuksessa sai ope-
tusta niukasti, Hysni lähti päivittäin Imatran
keskustaan ja pysäytti ohikulkijoita.

»Päivää, olen Hysni Kosovosta, ehdittekö
jutella hetken kanssani.»

Ja moni ehti. Nyt Hysnin kielitaito on erit-
täin vahva.

Heti kun  Aliun suvun perheet saivat oles-
keluluvat, he etsivät pääkaupunkiseudulta
vuokra-asunnot ja ryhtyivät kielenopiske-
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Kushrim Begolli, 7 (vas.). »Käyn eskaria ja pääsen syksyllä startti-

luokalle.»

Zendrim, 7. »Minäkin olen eskarissa ja syksyllä valmentavalle luokalle.»

Agim, 37. »Olen tehnyt kaikenlaisia töitä rakennuksilla mutta haluaisin

päästä bussinkuljettajaksi.»

Ibadet, 11. »Olen nyt 4. luokalla ja koulussa menee tosi hyvin.»

Mihrije Aliu-Begolli, 32. »Olen hakenut kurssille syksyllä. Tahdon

oppia paremmin niin suomea kuin lukemista ja kirjoittamista, koska en

lapsena päässyt kouluun.»

Vedat, 10. »Olen 3. luokalla ja pelaan futista Malmin HJK:ssa. Tahdon

yhtä hyväksi kuin Shefki Kuqi.»

Kotona Helsingin Tapanilassa.
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luun ja työnhakuun. Mutta kielenopiskelu ei
ollutkaan niin yksinkertaista.

»Meistä kovin monelle on sanottu uudes-
taan ja uudestaan: nyt ei ole kursseja, ehkä
ensi vuonna. Se on elämän hukkaan heittä-
mistä. Meiltä meni jo kaksi vuotta hukkaan
vastaanottokeskuksessa odottaessa», Anti-
gona sanoo.

Ja mitä pitempään on kielitaidoton, sitä
varmemmin jää riippuvaiseksi yhteiskun-
nan tuista.

Eikä töihin ole asiaa.
Kun Antigonan tuore aviomies Besnik sai

saman vastauksen tultuaan Suomeen, nuo-
ripari ei tyytynyt tilanteeseen vaan etsi itse
täyspäiväisen kielikurssin.

»Mutta vaatii melkoista omatoimisuutta –

ja kielitaitoa – että saa selville, missä opis-
kella kieltä», Antigona hymähtää.

Kipeät
kohtaamiset

Se, mikä Suomessa kasvaneelle on itsestään
selvää – terveydenhoito, koulut, virastot ja
työnhaku –, on tänne muuttaneelle helpos-
ti upottava suo. Ilman suomen kielen taitoa
tai suomalaista ystävää byrokratian hettei-
kössä voi kahlata loputtomiin. Työministe-
riö, joka vastaa koko ulkomaalaishallinnos-
ta, ei julkaise internetissä sivujaan edes eng-
lanniksi; venäjästä, somaliasta tai albanias-
ta puhumattakaan.

»Suurin merkitys on kuitenkin ihmisillä,
jotka maahanmuuttaja kohtaa heti alussa:

poliisilla, sosiaalityöntekijällä, vastaanotto-
keskuksen henkilökunnalla. He voivat an-
taa sinulle tunteen, että olet tervetullut ja si-
nuun luotetaan – tai vaihtoehtoisesti, että
olet huijari joka tapauksessa ja että olisi pa-
ras kun et olisi tänne tullutkaan. Näillä koh-
taamisilla on valtava merkitys siihen, us-
kooko maahanmuuttaja selviävänsä täällä»,
Hysni sanoo.

Aliut ovat vuosien varrella kohdanneet

� Mihrije Aliu-Begolli (vas.) koko 
omaisuutensa ja lastensa kanssa
lähdössä Stankovićin leiriltä 
Suomeen. Punaisessa takissa Lirie Aliu.



päteviä virkailijoita, jotka eivät ole vaivo-
jaan säästelleet selittäessään miten parhai-
ten toimia. »Kun sellaisia tapaa, jaksaa
monta päivää uskoa siihen, että asiat järjes-
tyvät ja elämä lähtee sujumaan», Hysni sa-
noo.

Mutta ne kipeimmät kohtaamiset jäävät
syvimmälle mieleen. Kahta työvoimatoi-
miston virkailijaa vuosien takaa Hysni ei
unohda. Kun Hysni yritti selittää, että hänen
pitäisi nyt lukea tenttiin jotta saisi lääkärin-
tutkintonsa valmiiksi, virkailijat hymähtivät
»ai haluaa poika lääkäriksi vai»  ja katsoivat
toisiaan sen näköisinä, että onpa pojalla isot
luulot itsestään.

»Silloin tuntui kuin he olisivat vieneet ko-
ko ihmisarvoni. Toipuminen siitä kesti pit-
kään. Ehkä he joskus päätyvät vastaanotol-
leni potilaina», Hysni naurahtaa.

Töitä
tuttujen avulla

Aliun suvun miehillä on koulutusta mo-
neen: on kirjanpitäjää, sähkömiestä, kaup-
piasta, maanviljelijää, lääkäriä ja muuraria.
Mutta Suomessa he ovat kaikki saaneet
tarttua luutaan ja lapioon. Koulutusta vas-
taavaa työtä on ollut lähes mahdoton saada.
Ja pätkätyötkin on löydetty lähes poik-
keuksetta tuttavien tai sukulaisten välityk-
sellä.

Apua ei ole tullut edes työelämään val-
mentavilta kursseilta. Sejdi Aliu – raken-
nusmestari ammatiltaan – etsi kurssin jäl-
keen palkatonta harjoittelupaikkaa. Työn-
antaja toisensa jälkeen tyrmäsi soittajan,
kun suomen kieli ei ollut täydellinen.

»Vastaukset olivat tosi tylyjä. Ja jos har-
joittelupaikka löytyykin, pysyvämpää työtä
ei tule. Enkä minä voi seitsemän lapsen isä-
nä ja ammattimiehenä tehdä loputtomiin
palkatonta harjoittelijan työtä.»

Sejdi ja hänen siskonsa mies Agim Be-
golli ovat tehneet osa-aikatöitä niin raken-
nuksilla kuin siivousfirmoissa, mutta pysy-
vää tai edes pitempiaikaista työsuhdetta he
eivät ole löytäneet.

»Nyt isotkin rakennusfirmat tuovat Vi-
rosta apumiehiä, joille maksetaan kolme eu-
roa tunnilta. Silloin me, jotka asumme tääl-
lä, saamme lähteä», Agim kertoo.

Myös työnantajat hakevat työvoimatoi-
miston kautta työntekijöitä, ja kun Agim on
soittanut ja kysellyt työn perään, pyydetään
puhelinnumero ja luvataan palata asiaan.
Eikä kuitenkaan palata.

Sejdi ei ymmärrä, miksi heidän työpa-
noksensa ei kelpaa. »Kielitaitomme ei ehkä
ole täydellinen, mutta me teemme töitä to-
della lujasti, ja koska olemme muslimeja,
emme juo lainkaan alkoholia.»

Sejdin haave on perustaa oma autokor-
jaamo – jos vain peruspääoma järjestyisi.
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Ulkomaalaiset työmarkkinoille

� Elinkeinoelämän mukaan Suomen työmarkkinoilta poistuu noin

miljoona työntekijää vuosina 2000–2015.

� Mitä pitempään maahanmuuttaja on ollut Suomessa, sitä paremmin hän

työllistyy.

� Neljän oleskeluvuoden jälkeen maahanmuuttajalle maksetut tuet

kääntyvät tavallisesti laskuun ja maahanmuuttajan maksamat verot

nousuun.

� Suomessa asuu nyt noin 110 000 ulkomaalaista, heistä yli puolet pääkau-

punkiseudulla.

� Ulkomaalaistaustaisia on 2,1 prosenttia koko väestöstä.

� Suomen kansalaisuus myönnetään vuosittain noin 3 000 hakijalle.

� Vuonna 2003 turvapaikkaa haki 3 200 ihmistä: turvapaikan sai 7,

oleskeluluvan 387.

� Pakolais-
leirillä 1999
Avdi Aliulla
ei ollut juuri
muuta kuin
perhekuva
menneisyy-
destä.



Nyt kun vanhin poika Gëzim, 17, käy am-
mattikoulun autonasentajalinjaa ja seuraa-
vakin poika Perparim, 15, haikailee auto-
alalle, isä-Sejdi on ajatellut lyödä hynttyyt
yhteen poikien kanssa.

Jämäkämpi 
alku

Hysni Aliu tekisi koko maahanmuuton alku-
vaiheesta paljon selkeämmän ja jämäkäm-
män: kun kursseilla on käyty, on sen jälkeen
mentävä työharjoitteluun – ja riittävän pit-
käksi aikaa, jotta pääsee yhteiskuntaan si-
sään.

»Nyt moni käy pätkän kurssia ja jää sen
jälkeen kotiin vain odottamaan. Kun kieli-
taito on puutteellinen ja kaikki on vierasta,
jopa pelottavaa, on aivan liian helppo jäädä
kotiin jos sosiaalituellakin selviää. Jos ihmi-
nen on terve ja osaa riittävästi suomea, pi-
täisi olla velvollisuus mennä töihin.»

Kynnys vain voi olla korkea. Välittäjäksi
tarvittaisiin kannustava ja aktiivinen työ-
voimavirkailija, joka madaltaisi aitaa työn-
antajan ja työntekijän välillä. Ne virkailijat
ovat valitettavan harvassa.

»Ei meillekään kukaan selittänyt, miten
tärkeä työn rooli on Suomessa. Meille vain
kerrottiin, että teillä on oikeus näihin ja näi-
hin tukiin. Jos ihmisellä on oikeuksia, pitää
olla myös velvollisuuksia», uskoo Hysni.

Myös siirtymistä tukien varassa elämises-
tä itsensä elättämiseen voisi Hysnin mieles-
tä porrastaa.

»Kun menet töihin, yhtäkkiä kaikki tuet
lakkaavat ja sinun täytyy luottaa siihen, et-
tä saat palkkaa myös seuraavassa kuussa.
Psyykkisesti se on pelottavan suuri hyppy
etenkin sellaiselle, joka on jo passivoitunut.»

Naisten 
vuoro?

Suurin mullistus Suomeen tulo on ollut kui-
tenkin Aliun naisille. Moni heistä kantaa
yhä sodan muistoja sisällään. Kuukausien
ajan Sevdije Aliu – Lirien ja Antigonan äiti
– yritti pysytellä hengissä Kosovon metsissä
viiden pienen lapsen kanssa eikä kolmeen
kuukauteen tiennyt, olivatko hänen kadon-
neet tyttärensä enää hengissä.

»Edelleen lapset katoavat ja talot palavat
painajaisissani», Sevdije kertoo. Masennuk-
seen ja ahdistukseen hän on joutunut etsi-
mään lääkärin apua.

Mutta hän haluaa,että lehteen kirjoitetaan,
miten sanomattoman kiitollinen hän on edel-
leen Suomelle siitä, että hänen lapsensa ja
perheensä on hengissä ja yhdessä.

Kosovolaisnaisille lapset ja koti ovat tär-
keintä. Niin myös Sevdije Aliulle, Mihrije
Begollille ja Hysnin vaimolle Zyhrije Aliul-
le. Kieliopinnot ovat jääneet vähäisiksi, ja
mitä paremmin lapset ja miehet ovat suo-

men oppineet, sitä vaikeampi on äitien ollut
murtautua pois arjen ja kodin ympyröistä.

Mutta on heillä haaveensa. Mihrije tahtoo
oppia kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan
ja on hakemassa jatkokurssille ensi syksyk-
si. Zyhrije odottaa kolmatta lastaan ja sa-
noo, että kun nuorin on parivuotias, on hä-
nen aikansa hankkia kielitaito ja ammatti –
vaikkapa kampaajan. Sevdijelle riittää tois-
taiseksi suurperheen pyörittäminen.

Se, että sukulaisia on paljon ympärillä, on
erityisesti naisille suuri helpotus.Vaikka nai-
set asuvat eri puolilla pääkaupunkiseutua,
voivat he puhelimessa vaihtaa kuulumisen-
sa päivittäin. Kylässä käydään viikoittain.

»Täällä on niin toisenlaista kuin Koso-
vossa. Naapurit ovat kyllä ystävällisiä, mut-
ta eivät kutsu kylään», Zyhrije sanoo. »Il-
man sukua olisimme kovin yksin.»

Suvun
voimin

Aliun suvun nuoret tietävät mitä heiltä odo-
tetaan: koulumenestys on tärkeä, ammatti
pitää hankkia, ja kun tulee aika mennä nai-
misiin, puolisoa etsitään suvun koko voimin.
Niin Lirien kuin Antigonankin puolisot
löytyivät Kosovosta siellä elävien sukulais-
ten avulla. Myös sukuun tulleet miniät on
tarkkaan katsottu. Mutta mistään pakko-
avioliitoista ei ole kyse –  nuorilla on oikeus
sanoa ei.

Antigonan loppuvuodesta syntyvästä
vauvasta tulee jo neljäs Suomessa syntynyt
pikku-Aliu, ja mikäli serkukset ottavat mal-
lia vanhemmistaan, ei Aliu välttämättä ole
vuosikymmenien päästä Suomessa enää mi-
kään harvinainen sukunimi.

Tyttöjen serkkupoika Hajrullah, 19, on
ensimmäinen Aliu, joka vietti toukokuussa
ylioppilasjuhlia. Lukion hän suoritti kah-
dessa vuodessa, nyt hän hakee yliopistoon ja
eri ammattikorkeakouluihin.

»Olen kannustanut häntä hakemaan lää-
ketieteelliseen. Meistä niin moni herkästi
ajattelee, että ei kuitenkaan pärjää vaativis-
sa opinnoissa vieraalla kielellä –  mutta mi-
nä aina sanon että kun on ulkomaalainen,
pitää vaan tehdä vielä enemmän töitä»,
Hysni sanoo.

Hysnin mielestä niin Suomen kuin maa-
hanmuuttajien etu olisi, jos yksittäisten ih-
misten sijasta tuettaisiin sukujen yhdistä-
mistä. Nyt sukulaisten saaminen Suomeen
on hyvin työlästä ja hankalaa.

»Tiivis suku auttaa kun on vaikeaa ja
tuuppii eteenpäin silloin kun kun tarve»,
Hysni sanoo.

»Aivan niin kuin teillä suomalaisperheis-
säkin.» �

Lue internetistä SK:n artikkeli 
Aliujen paosta Kosovosta vuonna 1999:
www.suomenkuvalehti.fi.

Kakkosasunnon jätevedet

Olemme kohta eläkkeelle jäävä pariskunta ja rouva haluaa
kesämökillemme myös sisävessan. Tarkoituksenamme
onkin laajentaa ja muuttaa mökki talviasuttavaksi. Mökki
sijaitsee rinteessä 50 metrin päässä järvestä. Minkälainen
jätevesijärjestelmä tänne sopisi. Maaperä on moreenia.

Eläkeparatiisin Aatami

Arvoisa Aatami

Hyviä eläkevuosia Sinulle ja myös Eevalle! Mukavuuksien
lisääntyessä veden käyttö lisääntyy ja siksi tarvitsette myös
asianmukaisen jätevesijärjestelmän. Mökillenne voi sovel-
tua esim. wc-jätevesien keräily umpisäiliöön ja harmaiden
vesien maaperäkäsittely. Tervetuloa Rautiaan, autamme
mielellämme teitä löytämään suunnittelijan, joka tekee
juuri teidän mökillenne sopivan jätevesisuunnitelman.

Kaj, Rautia Ekenäs

Kysy Jätevesiosaajalta

www.rautia.fi


