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ie oli joutunut kauaksi kotoaan. Laittaessaan luistimia jalkoihinsa ensimmäistä kertaa Tikkurilan jäähallissa hän tunsi olevansa vielä kauempana. Kokemus ei ollut silti yhtä pelottava kuin ensi kertaa Suomeen
saapuessa. Äiti oli saatellut Dien ja pikkuveljen lentokoneeseen,
joka veisi heidät jonnekin, turvaan. Die oli kotoisin sisällissodan runtelemasta Kongosta. Isästä ei ollut havaintoa, hän oli
jäänyt sotimaan. Mielenterveysongelmista kärsinyt äiti oli jäänyt kotiin ”lepäämään”.
Turvapaikka Suomesta oli parasta, mitä Dielle oli siihen saakka tapahtunut – mutta turvassa hän ei ollut vielä Suomessakaan. Epäonnekseen Die oli asutettu lyhytpinnaiselle enolleen,
joka kohteli kaltoin häntä ja muita sukulaislapsiaan. Die oli
kymmenen, kun hänen selästään löydettiin koulussa verijäljet.
Enon väkivaltainen käytös paljastui, ja Die otettiin huostaan.
Kaikki oli aloitettava taas alusta. Isän ja enon opetukset eivät
kuitenkaan unohtuneet. Jos jokin mätti, Die käytti nyrkkejään.
Toisinaan hän löi vain varmuuden vuoksi.
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Lastenkodissa Die sai omahoitajan, nuorehkon naisen, jonka
keinot poikkesivat muiden ammattikasvattajien keinoista. Jos
oli tapahtunut jotain ikävää, omahoitaja tuli huoneeseensa teljetyn Dien luokse ja vei hänet kävelylle. Die sai itkeä ja huutaa, kunnes oppi, askel askeleelta, kertomaan pahasta olostaan.
Kävelyretkillä viha hälveni ainakin hetkeksi. Die alkoi luottaa
hoitajaansa, ja hoitaja häneen. Viimein hoitaja vei Dien jääkiekko-otteluun. Sen jälkeen jääkiekosta tuli heidän yhteinen
puheenaiheensa. Hoitaja kannatti Jokereita, ja Diekin alkoi
kannattaa.
Vuoden päästä ensimmäisestä lätkämatsista Die kuuli Iceheartsista. Hän tarttui rohkeasti puhelimeen ja soitti Ville Turkka -nimiselle miehelle. Möreä ääni toisessa päässä lupasi palata
asiaan. Ja hän myös palasi – kuultuaan koulua ja omahoitajaa.
Pukukopissa Dien vieressä veti jalkaansa luistimia Nico, joka
päältä päin näytti tavalliselta vantaalaispojalta. Nicoa yhdisti
Dieen, että hänkin oli kasvanut ilman isäänsä. Hänen isänsä ei
ollut kadonnut sotarintamalle, mutta hän oli perustanut uuden
perheen toisaalle.
Dien oikealla puolella istui Kiinassa syntynyt Chun, joka kiristi nauhojaan kuin vanha tekijä. Chun oli liittynyt joukkueeseen vuotta aikaisemmin, mutta jakoi saman kohtalon Dien
ja alusta saakka Iceheartsissa mukana olleen Nicon kanssa: hänenkään arjessaan ei ollut isää. Chun oli muuttanut Suomeen
äitinsä ja veljensä kanssa seitsenvuotiaana. Alkoholisoitunut isä
oli jäänyt kotimaahan. Chun oli joutunut opettelemaan kaiken
aina kantapään kautta. Nyt hän opiskeli itseään kaksi vuotta

18

nuorempien kanssa, koska ei ollut oppinut suomea riittävästi.
Chunia kiusattiin, ja hän myös turhaantui nuorempiensa joukossa. Sitten hänestä itsestäänkin oli tullut kiusaaja.
Chunilla oli kuitenkin yksi pakotie: hän oli alkanut pelata
jääkiekkoa lähialueen muiden poikien kanssa. Kun Chunin
opettaja oli kuullut Iceheartsista, hän oli ottanut Turkkiin yhteyttä. Puhelimessa hän oli varoittanut, että Chun on kyllä aika
vaikea poika etenkin ryhmässä.Ville meni tapaamaan opettajaa
ja poikaa ja vakuuttui – Chun oli heidän poikiaan. Hänen isoveljensä Qiang pelasi jo joukkueessa.
Kun Die tuli mukaan, elettiin vuotta 2001. Moni asia Iceheartsissa oli tuolloin ehtinyt loksahtaa jo kohdalleen. Die ei
tulisi olemaan vain jääkiekkokaukaloon talutettava iso Bambi,
josta yritettäisiin tehdä jääkiekkoilijaa parina kertana viikossa tunnin annoksin. Hän oli tullut yhteisöön, joka ei hylkäisi.
Turkat sitoutuisivat häneen kuten kaikkiin muihinkin poikiin
vuosiksi; he eivät hakisi häntä vain treeneihin ja kuskaisi treenien jälkeen takaisin lastenkotiin vaan he osallistuivat myös hänen arkeensa niin paljon kuin ehtivät. Dien oli vaikea käsittää
sellaista, koska siihen saakka jokainen vastaantulijakin oli ollut
hänen vihollisensa – omahoitajaa lukuun ottamatta.
Ville ja Ilkka saivat jatkuvasti lisää kyselyjä muiltakin mukaan
pyrkiviltä, mutta joukkueeseen ei mahtunut enempää. Monet kyselijät olivat yksinhuoltajaperheiden lapsia, jotka eivät
pystyneet harrastamaan jääkiekkoa ilman ulkopuolista tukea.
Tällaiset pojat kaipasivat aikuisen miehen seuraa. He kiintyivät
nopeasti Villeen ja Ilkkaan – kiipesivät syliin, haastoivat painiin
ja roikkuivat käsivarsilla.
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Sitten mukaan tuli Chunin ja Dien kaltaisia maahanmuuttajapoikia, joiden haasteet olivat erilaisia. Iceheartsin tehtävänä
oli auttaa heitä myös kotoutumaan.
Kolmantena – ja yhä isompana – ryhmänä alkoi esiintyä henkisesti oireilevat pojat. Heidän vuokseen Turkkien piti rukata
toiminta-ajatusta jälleen uuteen suuntaan. Nämä pojat vaativat
leijonanosan huomiosta ja energiasta. Jo pelkästään säännöllinen harjoittelu pari kertaa viikossa tuotti vaikeuksia. Heihin
täytyi säilyttää kontakti silloinkin, kun treenejä alkoi jäädä väliin – käydä vaikka elokuvissa.
Viimein Turkkien oli perustettava uusi joukkue vanhan rinnalle. Ilman rahaa ja vetäjiä se ei kuitenkaan onnistunut. Ville
työskenteli erityisopettajana ja Ilkka kirkkoherrana. Icehearts
oli heille ”vain” rakas harrastus oman toimen ohella. He eivät
voineet venyä enempään.
Uuden joukkueen perustamisessa ei ollut kyse vain poikien
määrästä vaan myös toiminnan laadusta. Turkat olivat nähneet
muutamassa vuodessa, mihin suuntaan
Iceheartsin toimintaa piti kehittää. Uuden joukkueen valmentajan – siis kasvattajan – pitäisi mennä poikien mukana
kouluun asti ja osallistua opetustyöhön kouluavustajan tavoin.
Ja kaikkein tehokkainta oli aloittaa tukitoimet heti ensimmäisellä luokalla.
Turkkien idea ei olisi toteutunut kuitenkaan ilman päätoimista kasvattajaa. Hekin hakivat toki poikia kotoa ja veivät
kouluun, mutta sitten piti rientää jo omiin töihin.
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Turkat päättivät anoa rahaa EU:sta koulutyön kehittämiseen,
ja huutoon lopulta myös vastattiin: Icehearts sai EU-rahaa kolmen vuoden projektia varten. Kahdentoista vuoden hankkeesta se kattoi vain neljäsosan, mutta sillä päästiin liikkeelle.
Uuteen joukkueeseen otettiin vain vuosina 1994 ja 1995 syntyneitä poikia. Vetäjäksi valittiin lastensuojelussa työskennellyt
ja sosionomiksi valmistunut Miika Niemelä, joka ehti tutustua
poikiin ensin oman työnsä ohessa. Rahoituksen järjestyminen
oli mennyt niin viime tippaan, etteivät Turkat ja Miika olleet
ehtineet suunnitella loppuun asti koulutyön mallia. Mahdollisesta yhteistyöstä oli sovittu Hevoshaan koulun kanssa, mutta
sielläkin oli vaihtunut rehtori. Onneksi uusi rehtori ja Icehearts-poikien luokanopettaja osasivat suhtautua tilanteeseen
oikein: Miika oli heille lisäresurssi eikä riesa.
Turkat olivat tutustuneet Miikaan sosiaalitoimen asioissa.
Neljä Miikan ”asiakasta” kuului Turkkien joukkueeseen. Hän
oli lähtenyt poikien kanssa Iceheartsin leirille Vierumäelle,
muttei tuntenut heti suurta innostusta toimintaa kohtaan. Se
näytti hänen silmiinsä liian boheemilta; hänet oli koulutettu
toimimaan eri tavalla. Jokin oli jäänyt silti kytemään. Pojat olivat viihtyneet. Ehkä noinkin voi toimia?
Villellä oli tarkka silmä ihmisten suhteen, ja hänelle oli selvää,
että Miika Niemelä tulisi vielä työskentelemään jossakin roolissa heidän joukkueessaan. Kun idea koulutyön aloittamisesta
syntyi, Ville otti häneen heti ensimmäisenä yhteyttä. Miikan
piti nukkua yön yli työtarjouksen saatuaan, mutta päätös oli
lopulta helppo. Miika oli potenut koko lyhyen työuransa ajan,
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ettei hän pystynyt auttamaan lapsia tarpeeksi. Lastensuojelutyöstä oli tehty säännöillä ja lakipykälillä liian ulkokohtaista.
Miikaan oli tehnyt suuren vaikutuksen Turkkien mutkaton
suhde poikiin. Mikään ei tuntunut olevan ongelma, kaikkeen
löytyi aina ratkaisu. Kun kävi ilmi, ettei leirillä tarjottukaan
iltapalaa, Turkat marssivat keittiöön ja ostivat sieltä ison tahkon
juustoa, muutaman limpun ja paketin margariinia.Vaikutuksen
teki myös Iceheartsin arvomaailma. Miika oli pannut merkille,
että muutamilla pojilla oli tapana vitsailla selän takana Ilkan
kustannuksella. Sävy oli halveksiva, vaikka Ilkka tuntui tekevän
kaiken heidän eteensä. Miika kertoi havainnostaan Villelle, joka
otti välittömästi ryhmän koolle.Ville ei alkanut huutaa eikä etsinyt syyllisiä vaan kertoi isästään muutaman avartavan tarinan.
Ilkka oli auttanut ihmisiä neljäkymmentä vuotta. Hän oli ollut
erakon syntymäpäivien ainut vieras vuosien ajan, kunnes erakko oli kuollut. Hän oli ollut aina valmis antamaan omistaan, jos
jollain toisella ei ollut. Opetus kuului: älä koskaan pilkkaa hyväntekijää. Ja Miikalle Ville sanoi: hän ei ollut koskaan tavannut
pahaa lasta, vain huonosti käyttäytyviä.
Kun vetäjä oli selvillä, uuteen joukkueeseen löytyi nopeasti
yhdeksäntoista poikaa yhteistyössä viranomaistahojen kanssa.
Ensimmäiset harjoitukset järjestettiin Hakunilan uimahallin
puistonurmella. Pojat saapuivat paikalle huoltajineen, joista
suurin osa oli äitejä. Miikalle selvisi heti, että pojat olivat todella vauhdikkaita. Ammattikielellä se tarkoitti, että monella heistä
oli jonkin sortin käytös- tai kehityshäiriö.
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Ilkka tarjoutui auttamaan Miikaa harjoitusten vetämisessä
aina, kun omilta töiltään ja toiselta joukkueeltaan ehti. Ensimmäisellä kerralla pelattiin – tai ainakin yritettiin pelata – jalkapalloa. Viikko-ohjelmaan kuului myös yksi uimahalli- ja salibandyvuoro. Miikalle oli suureksi avuksi myös erään eroperheen isä, joka jäi omatoimisesti paikalle jokaisiin harjoituksiin.
Miehestä tuli myös joukkueen huoltaja, kun siirryttiin jäille
Iceheartsin perinteen mukaisesti.
EU:n koulutyöprojektissa harjoitukset olivat vain osa Miikan toimenkuvaa. Varsinaisen työnsä hän teki oppitunneilla ja
iltapäiväkerhoissa. Joukkueen pojista viisi ”vauhdikkainta” sijoitettiin samalle yhdeksän hengen pienluokalle. Miika alkoi
kutsua viisikkoa Ykkösketjuksi ja yhtä heistä Ykkössentteriksi.
Pääosa kaikesta huomiosta kohdistui heihin. Miikan onneksi pienluokalle tuli joustava ja avarakatseinen opettaja; hänelle
kasvatus- ja opetustyö kulkivat käsi kädessä.
Miika tiesi mihin hänet oli palkattu, mutta kukaan ei olisi
pystynyt kertomaan hänelle, miten kokonaisvaltaista ja vastuullista työstä tulisi. Pojat askarruttivat hänen mieltään kotonakin
– ja heidän vanhemmillaan oli lupa soittaa koska tahansa.
Miika oli luomassa kiireisen työnsä lomassa myös uutta yhteistyön mallia, jossa koulu, kasvattaja ja huoltajat auttoivat yhdessä lapsia selviytymään arjesta. Uutta oli nimenomaan se, että
kolmannen sektorin edustaja osallistui lasten koulutyöhön ja
vietti jopa vapaa-aikaa heidän kanssaan.
Pojilla oli Iceheartsin arvomaailman mukaisesti lupa kiintyä
kasvattajaan ja kasvattajalla heihin. Se vaati kasvattajalta enem-
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män kuin perinteisessä sosiaalityössä, jossa siviili- ja työelämän
roolit pidettiin visusti erillään. Ilkan ja Villen mielestä Iceheartsin malli oli kuitenkin tehokkain tapa saavuttaa tuloksia lasten
kanssa – ja Miikan oli helppo olla samaa mieltä omien kokemustensa perusteella. Jos lapsella ei ollut läheistä ja luottamuksellisesta suhdetta yhteenkään aikuiseen, hänestä itsestään
ei voinut kasvaa tasapainoista aikuista.
Erityisen läheiseksi Miikalle muodostus iloinen ja puuhakas
”Ykkössentteri”, jonka lempinimi ei tullut pelitaitojen vaan
poikkeuksellisen käytöksen tähden. Ykkössentteri asui äitinsä,
siskonsa, veljensä ja mummonsa kanssa, mutta isäänsä hän ei
ollut nähnyt vanhempien eron jälkeen. Pojan käytöstä leimasi
eriskummallinen tuhoamisvietti, johon liittyi ääriseksuaalisia
elkeitä. Miikan oli vaikea käsittää edes kasvatusalan ammattilaisena, miten mukavasta, punaposkisesta ekaluokkalaisesta saattoi
tulla kuin sormea napsauttamalla aivan joku toinen.
Ykkössentterin äidin mielestä kotona ei ollut koskaan mitään
ongelmia. Sen sijaan opettajan ja Miikan olisi pitänyt miettiä
omia tekemisiään – eikö heissä ollut sen vertaa miestä, että saisivat yhden pojanviikarin tottelemaan? Tilanne kuitenkin paheni päivä päivältä, kunnes Miikaa neuvottiin tekemään lastensuojeluilmoitus.Vaihtoehdot olivat vähissä. Ilmoituksen tehtyään Miika sai äidin vihat niskoilleen, mutta toisaalta, episodi loi
keskusteluyhteyden heidän välilleen ensimmäistä kertaa. Äiti
uskoi vihdoin, että Miika ajatteli kaikessa pojan parasta. Miika pysyisi heidän rinnallaan koko kaksitoistavuotisen taipaleen,
eikä poikaa vietäisi minnekään.

24

Ykkössentteri pääsi lastenpsykiatrian palvelujen piiriin, ja hänen kotonaan alkoi käydä perhepäivähoitaja. Diagnoosikin löytyi: pojalla todettiin olevan laaja-alainen varhaislapsuuteen liittyvä kehityshäiriö. Se ei ratkaissut koko mysteeriä, mutta auttoi
ymmärtämään pojan keskittymis- ja oppimisvaikeuksiakin.
Koulutyön ja joukkuetreenien lisäksi Miika veti iltapäiväkerhoa viidesti viikossa kahdesta puoli viiteen. Se oli avoin liikuntakerho Hevoshaan oppilaille, ja siihen osallistui myös tyttöjä.
Torstaisin piti kuitenkin ehtiä kahdeksi Tikkurilan jäähalliin.
Kyydityksiin ei ollut erillistä rahoitusta, joten apua piti pyytää myös poikien isiltä ja äideiltä. Turkatkin auttoivat aina, kun
omilta töiltään ehtivät. Pojat tulivat kouluun iso varustekassi selässään ja sulloutuivat niiden kanssa autoihin kymmenen
kilometrin ajomatkan ajaksi. Hyvänä päivänä kaikki ehtivät
ajoissa jäällekin.
Miikan toimenkuva oli periaatteessa määritelty, mutta käytännössä ei. Hänen oli tarkoitus tehdä normaaleja kahdeksantuntisia työpäiviä, mutta tosiasiassa päivät venyivät paljon pidemmiksi. Joukkueessa oli monta poikaa, joiden asioita ei hoidettu
kelloa vilkuillen. Eniten huolta ja vaivaa aiheutti Ykkössentteri,
jota kyllä hoidettiin ja tutkittiin, mutta kokonaisvaltaista auttajaa ei tuntunut löytyvän miltään sektorilta. Miikan mielestä
viranomaistahot välttelivät vastuutaan.Vain äiti, luokanopettaja
ja Miika itse pysyivät pojan rinnalla.
Vaikka Miikan kaikki aika tuntui hupenevan töihin, työ antoi
kuitenkin enemmän kuin otti. Miika sai myös vertaistukea Villeltä, joka oli vetänyt omaa joukkuettaan Ilkan kanssa jo seit-
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semän vuotta ja työskennellyt erityisopettajana melkein yhtä
kauan. Kaikkea ei siis tarvinnut oppia kantapään kautta.
Työpäivät olivat myös täynnä yllätyksiä. Erään järjesti isä, joka
tarjosi poikaansa Iceheartsin joukkueeseen. Poika ei täyttänyt
joukkueen kriteerejä, ja isä tiesi sen. Molemmat vanhemmat
kävivät töissä ja poika voi hyvin. Pojan pari kaveria pelasi jo
joukkueessa, ja hän halusi tulla maalivahdiksi. Mikään muu
joukkue ei hänelle kelvannut. Isä vakuutti, ettei pojasta tulisi
kustannuksiakaan. He ostaisivat kaikki varusteet itse ja auttaisivat kuljetuksissa. Miika kääntyi asiassa Villen puoleen. He päättivät yhdessä, että poika voisi osallistua peleihin ja treeneihin.
Päätöstä helpotti se, että joukkueesta puuttui maalivahti.
Uusi poika oli keskimääräistä hiljaisempi ja ujompi. Hän oli
myös keskimääräistä lahjakkaampi. Itse asiassa hän oli niin lahjakas, että vuosikausia maalivahteja valmentanut Ilkka ei ollut uskoa silmiään. Ilkan harmiksi maalivahti ei ollut liiemmin
kiinnostunut lahjoistaan – hän halusi vain pelata kavereiden
kanssa. Myös vastustajat huomasivat nopeasti pojan lahjat. Sana
kiiri, ja häntä kosittiin ylimpien sarjojen joukkueista. Mutta
vastaus oli aina sama: hän halusi pelata kavereidensa kanssa.
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