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"Kiteellä on hyvä elämä ja ihanat ihmiset"
KITEE

Kari Sarkkinen

Ovi avaufuu. Eteisessä ovat
Karam, äiti Lobna sekä lapset
Ahmad 6vja Lamia lv 4kk.
Saan iloisia tervetulotoivotuksia suomeksi ja arabiaksi.
Karam puhuu hlwin suomea
vastassa Rabin perhe: isä

kuten myös Ahmad.
Lobnakin vastailee jo mukavasti muutaman kuukauden

suomea opiskelleena, mutta
Karam saa toimia vielä tulkkina.
Pikku Lamialta j ännitetään
n1,t ensimmäisiä sanoja. Tulevatko ne suomeksi vai arabiaksi?

MIKIi TOI

Rabin perheen

Lobna, Lamia, Ahmad ja Karam Rabi ovat onnellisia kotinsa leivinuunin äärellä.

Kiteelle?

-Åitinl

on Kiteeltä kotoi-

sin, Alpo ja Mirja Jääskeläisen lapsi. Lapsena olin tääl-

lä pitkät ajat, kaksivuotiaana Israeliin siirtynyt Karam
kertoo.
Armeij an Karam kävi Suomessa, mutta tie vei sen jälkeen vielä Israeliin.

Ukin kuolema kypsytti nopeasti vuosia muhineen
päätöksen palata Suomeen.
Muutto tapahtui viime heinäkuussa, eikä Rabin perheessä
ole asiaa kaduthr. Kaikki lähti
rullaamaan hienosti.

-Emme olleet tottuneet

suomalaiseen byrokratiaan.
mutta kaikkialla, missä piti tehdä paperitöitä, ihmiset
olivat kärsivällisiä ja auttoivat mielellään. Kiitos kaikille

hyvästä työstä, Karam vres-

vierailullaan kolme vuotta

Israelissa Karam oli auto-

tlttaa.

sitten Lobna ihastui luontoon
ja metsän marjoihin.

sähköalan yrittäjä. Nyt håin on

VUODENAJAT ja suoma-

-Suomessa ihmiset huo-

oppisopimuksella Karj alan
Yhdistelmäjamrt Oy: ssä.
Lobna on ammatiltaan

lainen rauhallinen elämäntapa ovat tehneet vaikutuksen
koko perheeseen.
-Täällä on hyvä elämä.
Minä odotan kevättä ja au-

rinkoa, Lobna sanoo ja Ah-

lehtivat, että luonto on todella
puhdas. Tää11ä voi ottaa marjoja vaikka mistä ja laittaa heti suuhun, hän kehuu.
-Tää11ä on paljon rauhallisempi e[ämäntapa. Entiseen

madkin riemuitsee isänsä sylissä auringostaja kevään tu-

elämään ei ole ollut ikävä.
Kotia ja perhettä kyllä ikä-

ensin suomenkielen, jonka
jälkeen hän menee ammat-

losta.

vöin.

-Halusimme tarj ota lapsille parhaan koulutuksenja se

-Kitee on ihana kaupunki. Lapset viihtyvät täällä.

tikouluun opiskelemaan kokiksi. Vaihtoehtona on myös

on Suomessa. Nyt olen saanut
tutustua ihmisiin ja voin sanoa, että Kiteellä on mukavaa
väkeä. Meillä on myös todel-

Ahmad saa harrastaa luiste-

la mahtavat naapurit, Karam

jatkaa.

Ensimmäisellä Suomen

lua, käydä uimassa ja hiihtää,

Lobna iloitsee.

KARAM ja lapset ovat saaneet Suomen kansalaisuuden
ja Lobnalla on oleskelulupa.

konditori

ja teki

Israelissa

myös käsitöitä. Nyt hän on
mukana kansanopiston koutoutumisohjelmassa. Lobna
suunnittelee opiskelevansa

käsityöalan ammatti.
Ahmadin opettajat saavat
kiitosta, kun ovat opettaneet

poikaa taitoluistelun saloihin ja antaneet Lobnalle käsityövinkkej ä. Ahmad luettelee pitkän listan uusia suomalaisia kavereita.

