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LUKU 1

MARIAN UUSI KOTIMAA ON SUOMI

Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.

Maria on asunut Suomessa kaksi vuotta. Hän kertoo 
itsestään ja siitä, miksi ja miten hän tuli Suomeen:

“Olen syntynyt ja kasvanut Unkarissa. Menin 
naimisiin, kun olin 18 vuotta ja sain tytön. Hän 
on nyt jo aikuinen ja asuu Unkarissa. Kun erosin 
hänen isästään, tapasin pian nykyisen aviomieheni 
Hamidin. 

Hamid on kotoisin Gambiasta. Hän muutti 
Unkariin, mutta ei löytänyt sieltä töitä. 
Seurustelimme pari vuotta ja menimme naimisiin. 
Meillä on kaksi yhteistä lasta. Tyttäremme on nyt 5 
vuotta vanha ja poikamme on 8-vuotias.

Minulla oli työ Unkarissa ja olin tyytyväinen 
siellä, mutta Hamid alkoi turhautua. Hän ei 
halunnut vain olla kotona, hän halusi työhön. Koska 
Unkarista ei löytynyt mitään, hän alkoi etsiä muita 
vaihtoehtoja. Häntä kiinnostivat Pohjoismaat, 
erityisesti Norja ja Suomi. Koska hänellä oli pari 
tuttavaa Suomessa, päätimme tulla tänne.

Minua päätös arvelutti, sillä minulla oli 

vakituinen työpaikka. Päätimme kuitenkin muuttaa 
Suomeen. Päätökseen vaikutti se, että halusimme 
olla tasa-arvoisia: halusimme, että molemmilla olisi 
samat mahdollisuudet. 

Kun tulimme Suomeen, lapsemme aloittivat täällä 
päiväkodin ja koulun. He oppivat nopeasti suomea, 
mutta minulle kieli on ollut vaikeaa. Opin kuitenkin 
sen verran, että pääsin ensin työharjoitteluun ja 
sitten viime keväänä minut palkattiin vakituiseksi.

Elämä Suomessa ei silti ole helppoa. Mieheni 
on työttömänä ja hän on turhautunut. Hän istuu 
kotona eikä halua tehdä mitään. Minulla on ikävä 
aikuista tytärtäni, joka asuu Unkarissa. Olen saanut 
täältä ystäviä, mutta usein silti ajattelen, että oli 
virhe tulla tänne. Lapsemme ovat tyytyväisiä täällä. 
He ovat saaneet kavereita ja oppineet suomea.

Nyt en tiedä, mitä tehdä. Aiomme yrittää vielä 
vuoden täällä, mutta jos mieheni ei saa työtä, haluan 
palata Unkariin. Vaikka tyttäreni on aikuinen, 
mielestäni hän tarvitsee minua.”

1. Minkälainen perhe Marialla on?

2. Miksi he tulivat Suomeen? 

3. Miten Marian ja Hamidin lapset ovat kotiutuneet Suomeen?

4. Mitä haasteita Marialla on nyt elämässään?

5. Miten Hamidilla menee Suomessa?

6. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia Marialla on?


