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”Suomi on paperimaa”. Tämän väitteen voi kuulla päivittäin kaikkialla, missä hiljattain 
maahan tulleet pyrkivät ottamaan selvää yhteiskunnasta, jonka jäsenyydestä he käyvät 
neuvottelua. Paperimaahan asettuminen vaatii monelta maahanmuuttajalta sellaisia luke-
misen ja kirjoittamisen taitoja ja käytänteitä, joihin hän ei ole lähtömaassaan tottunut 
(Hirsiaho ym. 2007). Paperimaan kansalaisuus tekstikäytänteineen ja identiteettineuvotte-
luineen ei kuitenkaan ole vain aikuisten arkea vaan se näkyy myös lasten ja nuorten teks-
timaailmassa.  
 
Koululla on suuri merkitys tekstikäytänteisiin sosiaalistamisessa sekä identiteettien muo-
dostumisessa (Hull & Schultz 2002; Hawkins 2005; Luukka ym. 2008). Koulussa nuorta 
ohjataan opetussuunnitelmien, oppimateriaalien, työtapojen sekä arviointi- ja palautekäy-
tänteiden kautta arvioimaan, millaiset lukemisen ja kirjoittamisen käytänteet ovat tärkeitä 
ja mitkä vähemmän tärkeitä, millaisiin tekstikäytänteisiin kannustetaan, millaisiin taas 
suhtaudutaan väheksyvästi tai jopa kielteisesti. Pohtimisen arvoista on kuitenkin se, miten 
koulun ja maahanmuuttajanuoren tekstikäytänteet kohtaavat, ja miten koulussa otetaan 
huomioon maahanmuuttajanuoren monikieliset resurssit ja tekstikäytänteet, joihin hän on 
aiemmin sosiaalistunut tai jotka ovat osa hänen vapaa-aikansa teksti- ja media-arkeaan. 
 
Tarkastelen esitelmässäni sitä, millaisiin tekstikäytänteisiin maahanmuuttajanuori voi so-
siaalistua erilaisissa konteksteissa: koulussa ja vapaa-ajalla ja niiden välitiloissa. Pohdin 
myös sitä, miten nuori lukiessaan ja kirjoittaessaan tuottaa omaa identiteettiään näissä eri 
konteksteissa. Näkökulmat perustuvat Muuttuvat teksti- ja mediamaise-
mat -tutkimushankkeessa kerätyn kyselytutkimuksen tuloksiin, hankkeessa toteutettuun 
opetuskokeiluun S2-opetuksessa sekä etnografiseen aineistoon maahanmuuttajanuorten 
läksyjenlukukerhossa. 
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