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Kyyneleitä ja sydämiä. Vertaistukea malesialaisessa nuorisovankilassa on toi-
minnallinen opinnäytetyö. Työ koostuu produktiosta, Kajangin nuorisovankilassa
toteutetun neljäpäiväisen koulutustapahtuman toiminnallisesta osuudesta, sekä
opinnäytetyön raportista. Raportissa kuvataan produktion lähtökohtia, tavoitteita,
teoreettista viitekehystä, suunnittelua ja toteutusta.

Tarkoituksena produktiossa oli lisätä vankien henkistä hyvinvointia haastavissa
olosuhteissa vertaistukea hyödyntävien ryhmien avulla. Tavoitteena oli vankien
voimaantuminen ja kokemus osallisuudesta. Tiimin kanssa tehtävän yhteistyön
tavoitteena oli kehittää vankilatyötä kristillisessä Malaysian Care – organisaa-
tiossa tuomalla jo tehtävään vankilatyöhön uusia näkökulmia ja työtapoja suoma-
laisesta koulutuksesta ja ammatillisuudesta käsin.

Toiminnassa pyrittiin vuorovaikutukselliseen dialogiin ja osallistavaan työskente-
lytapaan, joka tukee vankien voimaantumista. Raportissa sivutaan havaintojani
sosiaalialan työskentelytapojen eroavaisuuksista Suomessa ja Malesiassa. Aa-
sialainen hierarkkinen ja asiantuntijalähtöinen työkulttuuri loi haasteita. Yhteinen
kristillinen arvopohja taas loi edellytyksiä yhteistyölle.

Produktion onnistumista arvioidaan sekä koulutustapahtumaan osallistuneiden
Kajangin vankien että produktion suunnitteluun ja toteutukseen omalta osaltaan
osallistuneiden tiimiläisten palautteen perusteella suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. Produktio onnistui yli odotusten ja vangit yllättivät innokkuudellaan ja ys-
tävällisyydellään.
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ABSTRACT

Jaana Kekkonen. Tears and hearts. Peer support in a Malaysian youth prison.
Diak Järvenpää, spring 2015,  59 p., 3 appendices. Diaconia University of Applied
Sciences. Degree programme in Social Services, Option in Diaconal work. Bach-
elor of Social Services + deacons qualification.

Tears and hearts. Peer support in a Malaysian youth prison is a functional final
thesis. This thesis consists of production, a four-day training, the functional part,
in the Kajang youth prison and the report part of the final thesis. The following will
be described in the report:  the starting point for the production, goals, theoretical
framework of the study, planning and implementation.

The objective of the production was to increase the mental health/wellbeing of
the prisoners in the demanding circumstances using the groups of peer support.
As objective was to empower the prisoners and give them a feeling of involve-
ment and collaboration. The aim was with the team cooperation to develop the
prison work in the Christian Malaysian Care organization. The work brought new
perspective to the prison work and new working methods of the Finnish education
and professionalism.

The interactive dialogue and active participation in the operation was the aim,
which supports the empowerment of the prisoners. In the report there are men-
tions of my observations of the differences in social work in Finland and Malaysia.
The hierarchical and strong position of specialists and authorities in the Malay-
sian work culture created challenges. The common Christian values gave good
condition for cooperation.

The success of the production will be evaluated as follows: The participants of
the Kajang prisoners in the training event, the planning and implementation of the
production, and the feedback of the team members in relation to the appointed
objectives. The production exceeded all expectations and the prisoners surprised
us with their enthusiasm and friendliness.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön aihe nousee sosionomi-diakonin opintojen ydinsisällöistä. Kaik-

kein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kunnioittava kohtaaminen ja hei-

dän voimaantumiseensa tähtäävä auttaminen ja sen kuvaaminen on ollut tämän

opinnäytetyön pohjimmainen tarkoitus. Aito dialogi eri kulttuureiden ja uskontojen

edustajien välillä omasta kristillisestä vakaumuksesta, arvoista ja ammatti-identi-

teetistä käsin on ollut myös pyrkimyksenä koko prosessin ajan, sen kaikissa vai-

heissa.

Opinnäytetyö koostuu produktiosta ja opinnäytetyön raportista. Olimme vanki-

lassa tiiminä, mutta suunnittelin ja toteutin itse oman osuuteni hankkeen ohjel-

masta. Opinnäytetyö käsittelee pääosin omaa osuuttani vankilassa toteutetussa

hankkeessa.  Mainitsen lyhyesti myös muiden osuudesta ja yhteistyöstämme.

Puitteet opinnäytetyön projektille tarjoutuivat kansainvälisen harjoittelun yhtey-

dessä kristillisessä Malaysian Care –organisaatiossa, sen vankila-, huume- ja

AIDS-työn osastossa ja sitä kautta Kajangin vankilan nuoriso-osastolla Kuala

Lumpurissa, Malesiassa.

Malaysian Care tekee vankilatyötä säännöllisesti Kajangin vankilassa. Organi-

saation työntekijöitä ja harjoittelijoita käy vankilassa viikoittain järjestämässä eri-

laista toimintaa ja koulutusta. Opinnäytetyön produktio oli lyhytkestoinen osa jat-

kuvasti ja säännöllisesti tehtävästä vankilatyöstä, kuitenkin neljäpäiväinen koulu-

tustapahtuma oli tavallista isompi kokonaisuus sekä ohjelman laajuuden että

osallistujien määrän suhteen.

Koulutustapahtuma järjestettiin vankilan toiveesta ja heidän antamansa aiheen

mukaisesti. Itse päädyin hankkeeseen mukaan osana Malaysian Care –organi-

saation tiimiä. Tämän opinnäytetyön produktion suunnitteluun ja toteutukseen

osallistuneessa tiimissämme oli kaksi organisaation vakituista työntekijää, kolme

psykologiksi opiskelevaa harjoittelijaa ja minä. Toinen työntekijöistä oli koulutuk-

seltaan psykologi. Toinen oli kokemusasiantuntija, siis organisaation entinen

asiakas, joka oli kuntouduttuaan koulutettu oppisopimustyyppisesti organisaation
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omassa koulutusohjelmassa työntekijäksi. Toteutimme tapahtuman yhteistyössä.

Itse olen suunnitellut omat osuuteni tapahtuman ohjelmasta.

Hankkeen riskejä oli, että vangit eivät olisikaan yhteistyöhaluisia, emme kykenisi

kommunikoimaan ymmärrettävästi tai yhteistyö tiimin kanssa ei sujuisi. Mietin

myös vakavasti etukäteen, kuinka jaksaisin fyysisen ja psyykkisen kuormituksen.

Kuuma ja kostea ilmasto, sekä puhtaan veden puute huolestutti minua ehkä kaik-

kein eniten. Psyykkisesti haastava tilanne itselleni vieraassa ympäristössä kieli-

ongelmien kanssa kamppaillen fyysisen uupumuksen lisäksi voisi olla aika tuka-

laa. Pelkäsin myös saavani migreenin, joka olisi muuttanut kokemukseni kyllä

piinalliseksi.

Tiimiläiset olivat huolissaan siitä, miten minuun suhtaudutaan kun olen länsimaa-

lainen nainen ja menen vankilaan missä on vain poikia, jotka eivät ole naisten

kanssa missään tekemisissä. Huoli osoittautui täysin aiheettomaksi. Minkäänlai-

sia asiattomia kommentteja tai edes tungettelevaa tuijotusta en saanut osakseni.

Kaikki vangit suhtautuivat minuun erittäin lempeästi ja kunnioittavasti koko van-

kilassa oloni ajan.

Osallisuutta, voimaantumista, vertaistukea ja vuorovaikutuksellista dialogia on

käsitelty eri konteksteissa, mutta vankilassa toteutetusta ryhmätoiminnasta Ma-

lesiassa ei ole tehty muita opinnäytetöitä.



8

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Opinnäytetyön produktin tarkoitus on lisätä Kajangin nuorisovankilan vankien

henkistä hyvinvointia tarjoamalla heille opetusta ja ryhmätoimintaa. Hanke on

työelämälähtöinen ja koulutuksen aihe on vankilan antama stressin hallinta. Van-

kilassa toteutettava koulutus tähtää vankien elämänhallinnan kehittymiseen ja

sosiaaliseen kuntoutumiseen.

Malaysian Care –organisaatiolla on vankilatyössään myös tarkoituksena luoda

kontakteja vankeihin ja ohjata heitä hakeutumaan organisaation tuen piiriin va-

pauduttuaan. Tämä tuo monille vangeille lohtua ja luo toivoa tulevaisuuteen, kun

he saavat tietää, että vapauduttuaan he eivät jää yksin, vaan heillä on paikka

johon mennä, ja mistä he saavat apua aloittaessaan uutta elämää. Vankeudessa

vietettävä aikakin voi helpottua, kun tietää, että on välittäviä ihmisiä ulkopuolella

odottamassa. Organisaatio haluaa viedä rakkauden ja toivon sanomaa vanki-

laan. Työ on myös lähetystyötä, vaikka sitä ei voi avoimesti islamilaisessa

maassa toteuttaa.

Oman ohjelmani osalta asetin tavoitteeksi vankien voimaantumisen, osallisuuden

kokemuksien saamisen ja vertaistuen mahdollisuuksien löytämisen. Tarkoituk-

sena oli auttaa heitä löytämään selviytymiskeinoja haastavissa olosuhteissaan.

Malaysian Care –organisaation tiimin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena oli

tuoda uusia näkökulmia ja työskentelytapoja jo tehtävään vankilatyöhön.

Henkilökohtaisena tavoitteenani opiskelun kannalta oli syventää osaamistani mo-

nikulttuurisessa ympäristössä ja saada kokemusta kristillisestä kriminaali- ja

päihdetyöstä ja lähetystyöstä hengellisen työn tekijänä, tulevana diakonina.
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3 YMPÄRISTÖ

3.1 Malesia

Kuala Lumpur on erittäin monikulttuurinen kaupunki. Malesian väkiluku on noin

28 000 000. Malesialaisia valtaväestön edustajia malaijia on noin 58% väestöstä,

kiinalaisia noin 27%, intialaisia noin 8% ja 7% muista etnisistä ryhmistä. Laajan

hallituskoalition tarkoitus on edesauttaa monien etnisten ryhmien ja uskontojen

rauhaisa yhteiselo. Kuitenkin käytännössä voimassa on niin sanottu Bumiputra,

”maan pojat”-politiikka, jonka tarkoituksena on taata alkuperäiselle väestölle pa-

rempi asema yhteiskunnassa. Muslimeja Malesiassa on noin 60% väestöstä,

buddhalaisia noin 19%, kristittyjä noin 9%, hinduja noin 6%, konfutselaisia, tao-

laisia ja muihin kiinalaisiin uskontokuntiin kuuluvia noin 3% ja heimouskontoja

noin 1%. Melkein kaikki malaijit ovat muslimeja ja islam on virallinen uskonto,

kuitenkin muitakin uskontoja saa harjoittaa. Islamia ei uskonnonvapaus kuiten-

kaan koske, muslimi ei saa kääntyä muuhun uskoon. (Suomen suurlähetystö i.a.)

Malesia on allekirjoittanut kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen, lasten oikeuk-

sia koskevan yleissopimuksen ja naisten oikeuksien yleissopimuksen. Käytän-

nössä kuitenkin kaikissa edellä mainituissa oikeuksissa on Malesiassa puutteita.

Esimerkiksi maahanmuuttajalapset eivät saa koulutusta. Malesia ei ole ratifioinut

kidutuksen vastaista sopimusta ja maassa on voimassa raipparangaistukset.

Myös poliisin väkivaltaista käytöstä varsinkin maahanmuuttajia kohtaan on rapor-

toitu. Sananvapauden suhteen on suuria ongelmia. (Suomen suurlähetystö i.a.)

Vankiloissa maahanmuuttajien eriarvoinen asema näkyy korostuneesti. Alemmat

sosiaaliluokat ovat erityisesti edustettuina vankiloissa.
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3.2 Malaysian Care

Harjoittelupaikka oli kristillinen voittoa tavoittelematon järjestö Malaysian Care ja

siellä vankila-, huume ja AIDS-työ. Järjestö tekee myös vammaistyötä ja yhteisö-

työtä köyhillä asuinalueilla. Järjestön on perustanut englantilainen Peter Young

vuonna 1979. Malaysian Care on Kuala Lumpurissa tunnettu ja arvostettu toimija

ja tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, muiden kristillisten järjestöjen,

mutta myös julkisen sektorin kanssa. Koko organisaatiossa on 60 työntekijää ja

20 työntekijää vankila-, huume- ja AIDS-työn yksikössä. (Malaysian Care i.a.)

Työmuotoja on monia, esimerkiksi etsivä työ, ”puolimatkan kodit” vankilasta va-

pautuneille ja uutta elämää opetteleville päihteiden väärinkäyttäjille, vertaistuki-

toiminta ja monenlainen neuvonta, sekä ennaltaehkäisevä työ köyhissä kaupun-

ginosissa. Malaysian Care on vuosia ollut edelläkävijä syrjäytyneiden kanssa teh-

tävässä työssä. Nykyään organisaatio tekee yhdyskuntatyötä ja pyrkii rakenta-

maan yhteistyöverkostoja ja on esimerkiksi onnistunut aktivoimaan kirkkoja työ-

hön. Organisaatio pyrkii myös vaikuttamaan asenteisiin ja tarjoaa koulutusta

myös julkiselle sektorille, kuten esimerkiksi opettajille ja terveydenhuollon henki-

löstölle. (Malaysian Care i.a.)

Asiakasryhmät ovat erittäin syrjäytyneitä ja leimautuneita. Malesiassa ei ole so-

siaaliturvaa, joten siellä köyhä on todella köyhä. Prostituutio ja rikollisuus ovat

monelle keino selvitä päivästä päivään. Maa on erittäin korruptoitunut, eikä polii-

siin voi luottaa. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat eivät ole tasa-arvoisessa ase-

massa valtaväestön kanssa. Myös köyhyys ja sairaudet, esimerkiksi HIV asetta-

vat ihmisen yhteiskunnan alimpaan kastiin. (Malaysian Care i.a.)

Malaysian Care on kristillinen organisaatio ja tuo sen esille rohkeasti ja avoimesti.

Varsinkin huume-, vankila- ja HIV-työssä kristillinen usko on voimakkaasti läsnä.

Sielunhoito, rukous ja rippi ovat käytössä jokapäiväisessä työssä. Ajatuksena on
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palvella Jumalaa ja välittää hänen rakkauttaan ja armoaan. Kaikkia kuitenkin au-

tetaan ja kohdellaan samoin, eikä asiakkaan kristillinen vakaumus ole avun eh-

tona, mutta kaikki työntekijät ovat avoimesti ja aktiivisesti kristittyjä. (Malaysian

Care i.a.)

Toimitiloja oli kahdessa eri osoitteessa, pääkonttori, jonka yhteydessä on vam-

maistyön ja yhteisötyön yksiköt, sekä eri osoitteessa vankila-, huume- ja AIDS-

työn yksikkö, jonka yhteydessä on yksikön toimisto, miesten asumisyksikkö ja

nuorten keskus. Miesten asumisyksikköön otetaan vankilasta vapautuneita, huu-

meista eroon haluavia miehiä, joilla useimmilla on HIV. Nuorten yksikkö on peri-

aatteessa päiväkeskus vankilasta vapautuville nuorille, mutta käytännössä siel-

läkin voi yöpyä, jos on tarve. Etsivää ja jalkautuvaa työtä tehdään paljon. Asiak-

kaita kohdataan esimerkiksi kaduilla, slummeissa, sairaaloissa ja vankiloissa.

Jotkut työntekijät majoittivat asiakkaita myös omiin koteihinsa.

3.3 Kajangin nuorisovankila

Kajangin nuorisovankilassa on noin 300 vankia, he ovat 14-20 –vuotiaita poikia.

Vankilat Malesiassa eroavat täysin suomalaisista vankiloista. Malesiassa van-

kila on rangaistuslaitos, jossa vankien kuuluu kärsiä, liian hyviä olosuhteita ei

saa olla. Nuorisovankiloissa olot ovat kuitenkin paremmat, kuin aikuisille tarkoi-

tetuissa vankiloissa. Vangit itse kertoivat Kajangin vankilan olevan parempi ja

inhimillisempi, kuin muut Malesian vankilat myös siksi, että siellä oli uusi intialai-

nen johtaja, joka on hyvä ihminen ja haluaa parantaa vankien olosuhteita. Ka-

jangissa vangit voivat jopa opiskella, tosin opettajina toimivat toiset vangit ja hy-

väntekeväisyysjärjestöt, kuten Malaysian Care.

Yritin ottaa selvää Kajangista etukäteen ennen vierailuamme. Etsin tietoa inter-

netistä ja löysinkin monenlaista tietoa ja mielipidettä riippuen lähteestä. Huoma-

sin oman kokemukseni perusteella esimerkiksi Malesian ministeriön internetsi-

vuilla olevan informaation poikkeavan kovasti siitä, mitä itse näin ja kuulin paikan
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päällä. Kajangin vankilassa noudatetaan kuntouttavaa ohjelmaa ja vankien kehit-

tymistä yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi edistetään esimerkiksi koulutuksen

avulla. Meidän neljän päivän projektimme oli osa tätä kuntouttavaa ohjelmaa.

Näin internetissä myös kuvan Kajangin vankisellistä, missä oli kerrossängyt. Mi-

nun kohtaamillani vangeilla ei sänkyjä ollut. Voi olla, että joku vankiryhmä on pa-

remmissa olosuhteissa jossain erityisessä ohjelmassa, mutta luotettavaa viral-

lista tietoa on vaikeaa saada. Malaysian Care:n henkilökunta kertoi myös, että

Malesiassa moni asia riippuu myös vangin perheen statuksesta tai varallisuu-

desta. Virallinen tieto mistä tahansa asiasta saattaa olla eri asia, kuin totuus käy-

tännössä (Pukkila 2002, 38-39). Tavallaan se kuuluu kulttuuriin.

Suomalaisen mittapuun mukaan Kajang on kurja paikka. Oman käytännön koke-

muksen, Malaysian Care –organisaation työntekijöiden ja itse kohtaamieni van-

kien kertoman mukaan paikka ja sen käytännöt eroavat virallisista ohjelmista mo-

nella tavalla. Vankeja on samassa sellissä 24. He joutuvat nukkumaan betonilat-

tialla, sänkyjä tai patjoja ei ole, yöksi he saavat vain pienen huovan. Sellissä ei

ole WC:tä, vaan ulosteet ovat tyhjennettävässä astiassa sellissä. Vangit joutuvat

menemään selliin viideltä iltapäivällä ja pääsevät sieltä liikkumaan vasta seuraa-

vana aamuna.

Päivällä vangit saavat olla vankilan pihalla ja välillä pihan viereisessä kirjastossa

opiskelemassa. Ilmasto on erittäin kuuma ja kostea, eikä ilmastointia ole. Syömi-

nen tapahtuu pihalla maassa istuen ja käsillä syöden. Malesiassa pitäisi juoda

pullotettua vettä, mutta vangit eivät sitä saa, vaan joutuvat juomaan erittäin huo-

nolaatuista vesijohtovettä. Huomasin, että useimmilla vangeilla oli avohaavoja

käsissä ja jaloissa, he itse arvelivat iho-ongelmiensa johtuvan vedestä. Myös

muu hygieniataso on alkeellinen, eikä hikisenä betonilattialla 23:n muun vangin

kanssa nukkuminenkaan voi olla kovin terveellistä.
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4 OPINNÄYTETYÖN MUOTO

Kyseessä on kehittämispainotteinen toiminnallinen opinnäytetyö. Se koostuu pro-

duktiosta, joka oli neljän päivän kestoinen koulutustapahtuma Kajangin nuoriso-

vankilassa, sen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opinnäytetyöraportista.

Opinnäytetyön raportti on kuvaus hankkeen suunnittelun lähtökohdista, teori-

oista, käytännön toteutuksesta, sekä tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista.

- Perehtymisvaiheessa olen tutustunut toimintaympäristöön lukemalla orga-

nisaation kirjallista materiaalia ja havainnoimalla työskentelyä ja käytän-

töjä.

- Suunnitteluvaiheessa olen rakentanut havaintojeni pohjalta valitsemieni

teorioiden mukaisesti ohjelman, joka sopii kohderyhmälle, annettuun ai-

heeseen, tavoitteisiin, aikatauluun ja resursseihin.

- Produktion toteutusvaiheessa olen noudattanut suomalaisen sosiaalityön

käytäntöjä ja eettisiä periaatteita. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkö-

kulma on ollut kaikessa vuorovaikutuksessa lähtökohtana.

- Arviointivaiheessa olen peilannut käytännön toteutumista ennalta asetet-

tuihin tavoitteisiin. Olen myös pyytänyt vangeilta, sekä tiimiläisiltä pa-

lautetta. Palautetta olen arvioinut kulttuuristen vaikutteiden valossa.
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5 OPINNÄYTETYÖN MATERIAALI

Tutustuin Malaysian Care –organisaation vankilatyön käytäntöihin lukemalla van-

kila,- huume ja AIDS-työn osaston ohjeistuksia ja muuta sähköistä materiaalia

organisaation tiedostoista. Osallistuin organisaation järjestämiin koulutuksiin. Li-

säksi keskustelin aiheesta koko harjoitteluni ajan sekä työntekijöiden, harjoitteli-

joiden, että myös asiakkaiden kanssa. Koko harjoittelun ja opinnäytetyöprosessin

ajan luin myös suomalaista alan kirjallisuutta ja julkaisuja internetistä.

Suunnittelun eri vaiheista on harjoittelupäiväkirjani lisäksi suunnittelupalaverien

muistiinpanot, sähköposteja tiimiläisiltä, sekä ohjelmarunkojen ja aikataulujen eri

versioita.

Vankilaympäristö aiheutti omat haasteensa opinnäytetyölle. Vankilassa ei saanut

kuvata, nauhoittaa, eikä kirjoittaa, joten muistiinpanot on jouduttu tekemään päi-

vän päätteeksi vankilan ulkopuolella. Kommunikointi tapahtui monella eri kielellä,

joita monet eri ihmiset tulkkasivat parhaansa mukaan englanniksi, joka ei ollut

meidän kenenkään äidinkieli. Tarinan aito, oikea välittyminen voi kärsiä tästä.

Tässä opinnäytetyössä kuvatessani käytännön toimintaa koulutustapahtumassa,

käytän muistiinpanojani viimeisestä pienryhmästä, sillä siinä kaikki osallistujat

sattuivat olemaan intialaisia ja työparini oli myös intialainen, joten tulkkaus ei ollut

niin monimutkainen prosessi, kuin muissa ryhmissä.

Muistiinpanot vuorovaikutuksesta vankien kanssa on tehty käsin suomeksi au-

tossa, matkalla vankilasta takaisin kotiin. Muistiinpanot eivät siis ole ihan tarkkoja,

vaan omin sanoin muistin varaisesti tehtyjä, kuitenkin reflektoiden samalla muun

tiimin kanssa kokemuksia ja tarkentaen, ovatko kaikki ymmärtäneet asiat samoin.

Tiimin apu muistiinpanovaiheessa voi paikata raportin luotettavuutta, haasteista

huolimatta.

Keskustelujen ja reflektoinnin lisäksi pyysin tiimiläisiä kirjoittamaan minulle aja-

tuksiaan vankilassa viettämistämme päivistä. En kysynyt mitään tiettyä kysy-

mystä, vaan pyysin vapaasti kirjoittamaan mitä tahansa ajatuksia siihen liittyen.
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Heistä neljä viidestä lähetti minulle sähköpostitse lyhyen kommentin. Olisin toi-

vonut vähän pidempiä ja kattavampia kirjoituksia, mutta tyydyin niihin. (Liite 2)

Hankkeen arviointivaiheessa tarkastelin materiaalia raportissani asetettujen ta-

voitteiden näkökulmasta.
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6 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT OHJELMAN SUUNNITTELUUN

6.1 Dialoginen vuorovaikutus

Asiantuntijakeskeisen ja asiakaskeskeisen työskentelyn lisäksi on olemassa kol-

mas vaihtoehto, dialoginen vuorovaikutus. Siinä pyritään rakentamaan yhteistä

ymmärrystä. Se on konstruktiivista, kumpikin tai useampi osallistuja tuo yhteiseen

käsittelyyn jotain omasta näkökulmastaan käsin. Aina dialogisuudellakaan ei

päästä täydelliseen yhteisymmärrykseen asioista, mutta se ei ole välttämätöntä.

Joka tapauksessa eri ihmiset tulkitsevat asioita ja lopputuloksiakin eri tavalla.

Dialogin tavoitteena on riittävä yhteisymmärrys. Ristiriidat ja keskeneräisyyskin

täytyy sietää. Dialogi saattaa myös vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Työntekijän

pitää malttaa mielensä ja antaa asiakkaalle aikaa ja tilaa sulatella ja oivaltaa asi-

oita. (Mönkkönen 2007, 86-99.)

Dialogissa työntekijä uskaltaa olla avoin ennalta suunnittelemattomaan vuorovai-

kutukseen. Työntekijän tärkein taito on kuuntelu, hänen pitäisi uskaltaa asettua

vuorovaikutukseen ilman valmiita vastauksia. Aito kohtaaminen asiakkaan

kanssa synnyttää uusia oivalluksia ja ratkaisuja, jotka ovat oman ja asiakkaan

asiantuntijuuden tulos ja yhteisesti saavutettu. Kaikki sosiaalityö tähtää asiak-

kaan hyvinvointiin ja voimaantumiseen, siksi sen pitää olla asiakasta kunnioitta-

vaa ja hänen omaa elämänhallintaansa ja itsemääräämisoikeuttaan tukevaa. (Vi-

len, Leppämäki & Ekström 2002, 86-87.)

6.2 Osallisuus

Osallisuus on sanan mukaisesti osallistumista, mutta myös kuulluksi tulemista ja

vaikuttamista. Sitä, että oma osuus ja panos on vaikuttamassa yhteiseen koko-

naisuuteen. Osallisuuden kokemus liittyy myös tärkeänä tekijänä voimaantumi-

sen käsitteeseen. Asiakkaan kannustaminen oman elämänsä asiantuntijuuteen
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ja siitä käsin itsensä ilmaisuun ajatuksin, sanoin ja teoin on tärkeää kaikessa so-

siaalityössä. Kajangin vankilassa ohjaamissani ryhmissä jokainen osallistuja oli

mukana rakentamassa sitä yhteyttä ja todellisuutta, joka siinä hetkessä yhteistoi-

min syntyi. Osallisuus ei tarvitse olla mitattavan konkreettisen asian osan suorit-

tamista.

Osallisuus on sekä keino että päämäärä. Toimijuutta vahvistamalla ihminen voi-

maantuu. Osallisuus ei tarkoita pelkkää osallistumista, vaan myös vaikuttamista,

ei pelkkää mielipiteen ilmaisemista, vaan myös asiantuntijuutta. Vuorovaikutus ja

kumppanuus työntekijöiden ja asiakkaiden välillä luo osallisuutta. (Laitila 2010,

7-8.)

6.3 Vertaistuki ryhmässä

Vertaisryhmä tarkoittaa ryhmää, jonka kaikilla osallistujilla on joku yhdistävä te-

kijä. Sen tavoitteena saattaa olla esimerkiksi päihteiden käytöstä tai muusta va-

hingollisesta toimintatavasta irti pääsemisen tukemista ja uusien toimintamallien

etsiminen yhdessä. Se voi olla myös jonkun erityisen ongelman kanssa pärjää-

misen tukeminen ja siitä aiheutuvan ahdistuksen jakaminen muiden kanssa. Esi-

merkkejä vertaistukiryhmistä on alkoholistien, narkomaanien ja tupakasta irti ha-

luavien vertaistukiryhmät, erilaisista sairauksista kärsivien vertaistukiryhmät sekä

erityisen kuormittavan elämäntilanteen jakavien ryhmät, kuten sururyhmät, rikok-

sen uhrien, vammaisten lasten vanhempien ryhmät ja niin edelleen. Vertaistukea

voi siis hyödyntää mitä erilaisimmissa tilanteissa. Usein myös vertaistukiryhmän

ohjaajalla saattaa olla oma kokemus ja hän on vertaisohjaaja, tai kokemusasian-

tuntija. ( Vilen ym. 2002, 272- 274.)

Tässä tapauksessa osallistujilla oli yhdistävänä tekijänä vankeus. Vertaistuki kes-

kittyy pääasiassa nykyisyyttä. Ratkaisukeskeisesti tarkoituksena on löytää hyviä

käytännön keinoja, joilla voi helpottaa jaksamista ja selviytymistä. Samankaltai-

suuden kokemus yhdessä vertaistensa kanssa on tärkeä elementti. Kuulluksi tu-

leminen ja muiden tukeminen ovat myös tärkeitä. Siksi on tärkeää, että jokainen

saa tilaisuuden puhua, vaikka ketään ei siihen saa pakottaa.
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Ryhmä voi olla hyvin hoitava. Hoitavia tekijöitä ryhmässä ovat:

- Tiedon ja kokemusten jakaminen

- Ryhmään kuuluminen ja yhteenkuuluvaisuus, ei ole yksin

- Avautuminen, hyväksyntä, ymmärrys ja turvallisuuden kokemus

- Toivon herättäminen ja löytyminen, muiden selviytyminen

- Samankaltaisuuden kokeminen, normaalius

- Toisen auttamisen kokemus, itsetunnon paraneminen

- Ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppiminen

- Sosiaalinen tuki, kannustus

- Primäärin perheryhmäkokemuksen korjaava kokeminen

Ryhmän koheesion eli yhteenkuuluvuuden tunnetta voi lisätä suunnittelemalla

ryhmät niin, että niissä on koheesioita tukevia elementtejä. Itsensä paljastamista,

palautteen pyytämistä, ryhmäongelmien ratkaisua ja sen varmistamista, että jo-

kainen pääsee osallistumaan. (Vilen ym. 2002, 276-279.)

Ryhmän ohjaajana tarkoitukseni oli virittää ja tukea ryhmän keskinäistä vuorovai-

kutusta. Pyrin korostamaan ja nostamaan esiin osallistujien asiantuntijuutta ai-

heesta. Vahvistin osallistujien esiin tuomien ajatusten merkityksellisyyttä rohkai-

semalla, sanoittamalla syntynyttä tunnelmaa, sekä kuuntelemalla aktiivisesti ja

empaattisesti ja kysymällä tarkentavia kysymyksiä. Annoin myös palautetta kai-

kille osallistujille ryhmän aikana ja sen päätteeksi. Kannustin heitä tuomaan omat

ajatuksensa ja kokemuksensa esiin. Toin joissain kohdin myös omia kokemuk-

siani esiin, jos se sopi tilanteeseen. Esimerkiksi kun oli puhetta anteeksiantami-

sesta, osallistuin pohdiskeluun, mutta en antanut ”asiantuntijan” vastausta.

6.4 Voimaantuminen

Englanninkielisen termin empowerment yleisimmät termit suomeksi ovat voi-

maantuminen ja valtautuminen. Kyseessä on ihmisen oma sisäinen kokemus vai-

kutusmahdollisuuksistaan ja keinoista itsensä auttamiseksi. Voimautumista ei voi

kenellekään toisten toimesta kaataa, vaan se on ihmisen oma sisäinen prosessi,
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mutta muut voivat edesauttaa sitä kannustamalla ja tarjoamalla arvostavan, hy-

väksyvän ja turvallisen ilmapiirin. (Siitonen 1999, 91-93.)

Tässä opinnäytetyön projektissa Kajangin nuorisovankilassa ei voida puhua val-

tautumisesta. Vankien asema säilyy samanlaisena, eivätkä heidän mahdollisuu-

tensa vaikuttaa omiin asioihinsa ja elämäänsä vahvistu. He pysyvät yhä aliste-

tussa asemassaan vankilassa, eivätkä siis valtaudu. Voimaantuminen on pa-

rempi termi tähän yhteyteen. Voimaantumista voi tapahtua, vaikka olosuhteet py-

syisivät samoina. Vanki voi saada voimia kestää olosuhteita, sekä keinoja hel-

pottaa omaa ja muiden ahdistusta. Vangin sisäinen todellisuus voi elävöityä ja

laajentua, vaikka ulkoinen todellisuus pysyy samana.

Kuulluksi tuleminen ja muiden tukeminen voivat jo yksistään voimaannuttaa ih-

mistä yllättävän paljon. Edellä mainitut hoitavat elementit ryhmätoiminnassa li-

säävät juuri ihmisen voimaantumista. Voimaantumisessa parhaimmillaan toimin-

nan kohteesta tulee toimija. Kajangin vankilaolosuhteissa se ei tarkoita suuria

toimia elämässä, mutta pienetkin asiat ovat yllättävän suuria vaikeissa oloissa.

Vangit ovat tottuneet olemaan toisten määriteltävissä ja muiden armoilla henki-

sestikin. Omien ajatusten ja kokemusten arvostaminen ja kuulluksi tuleminen oli-

vat tärkeitä asioita Kajangissa.

6.5 Ratkaisukeskeisyys

Asiakastyössä vankilassa varsinkin ”advice-groupissa” metodina oli ratkaisu- ja

voimavarakeskeinen vuorovaikutus. Asiakkaan asiantuntemukseen luottaminen,

kysymysten esittäminen ja valmiiden vastausten välttäminen ovat ratkaisukeskei-

sen työskentelyn kulmakiviä. Ongelmien syitä ja syntymekanismeja ei puida,

vaan keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Etsitään ja pohditaan avoimesti

erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakkaan voimavarojen li-

sääntymiseksi. Uskotaan siihen, että asiakas itse tietää oman parhaansa ja mää-

rittelee itse myös ongelmansa. Tavoitteet täytyy olla asiakkaan itsensä asettamia

ja ratkaisut hänen itsensä löytämiä. Työntekijän tehtävä on esittää kysymyksiä,



20

kannustaa asiakasta ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja hänen kanssaan avoimesti ja

ennakkoluulottomasti. (Rönkkö 2002, 171-193.)

6.6 Yhteisöhoito

Yhteisöhoidon metodi ei luonnollisestikaan ole käytössä malesialaisessa vanki-

lassa, mutta siitä voi ottaa vaikutteita ja soveltaa sen periaatteita vankilassa teh-

tävään työhön, esimerkiksi ryhmien ohjauksessa. Se virittelee vertaistukea toimi-

maan. Yhteisöhoidon tärkein tekijä, eli yhteisö on vankilassa olemassa, ja siksi

metodia voi soveltaa vankilaolosuhteissa. Suomessa yhteisöhoidon metodia käy-

tetään vankiloissa päihdekuntoutuksessa. (Rikosseuraamuslaitos i.a.)

Yhteisöhoidossa prosessi on tärkeä. Miten asiat käsitellään ja tehdään, on tärke-

ämpää, kuin se mitä tehdään. Asioiden käsittely aidosti ja avoimesti on pääasia

koko hoidossa. Terapeuttinen tekijä on vuorovaikutus muiden kanssa ja siitä saa-

dut kokemukset. (Murto 1997,14–15).

Dialoginen vuorovaikutus, ratkaisukeskeinen työskentely, osallisuus, vertaistuki

ja voimaantuminen kulkevat käsi kädessä, täydentävät toisiaan ja ovat toisiensa

osa-alueita ja tekijöitä. Näitä työskentelytapoja ei tarvitse erottaa toisistaan, vaan

ne ovat kaikki asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja tukemista.
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7 OHJELMAN SUUNNITTELU KOULUTUSPÄIVIIN

Suunnittelimme ja toteutimme ohjelman neljän päivän koulutukseen Kajangin

vankilassa kuuden hengen tiimillä. Koko prosessin aikana kulttuurien kohtaami-

nen oli kaikkein haastavinta suunnitteluvaiheessa. Itse koin välillä turhauttavana

itselleni itsestään selvien suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden puutteen.

Yritin sitten itse ottaa vähän ohjia käsiini ja aloittaa kartoittamalla tavoitteita. Tii-

mille vaikutti olevan vieras ajatus miettiä, miksi olimme menossa vankilaan ja mi-

ten meidän kannattaisi toimia, että se olisi tavoitteisiimme nähden tarkoituksen-

mukaista. Kysymykseen miksi menemme vankilaan, vastaus oli, että Malaysian

Care on sopinut projektista vankilan kanssa, tai että yksikönjohtaja Kenneth on

merkinnyt sen tehtävälistaamme, tai että teemme Jumalan työtä. Tuntui todella

vaivalloiselta päästä puhumaan vankien tarpeista ja sitä kautta miettimään, mitä

meillä olisi annettavaa heille. Malesialaiseen tapaan toiminta oli erittäin hierark-

kista ja asiantuntijalähtöistä.

Myös työprosessit, aikataulutus, suunnittelu, toteutus, arviointi ja edelleen kehit-

täminen erosivat siitä, mihin olen Suomessa tottunut.  Yritin kovasti olla kunnioit-

tava, kärsivällinen ja yhteistyökykyinen, mutta se oli välillä vaikeaa. Ajatusmaail-

mamme sosiaalityöstä erosivat toisistaan niin paljon, että koin jo olevani umpiku-

jassa. Omasta näkökulmastani katsoen malesialainen sosiaalityö vaikutti holhoa-

valta ja työntekijälähtöiseltä. En halunnut asennoitua ikävästi. Yritin parhaani mu-

kaan löytää tavan tehdä yhteistyötä.

Tutustuttuani heidän työhönsä ja keskusteltuani yksikön johtajan kanssa, päätin

hänen rohkaisemanaan tuoda rohkeasti omaa ammatillista identiteettiäni esille ja

toimia siitä käsin. Kulttuurien kohdatessa voin tulla tilanteeseen vain omana it-

senäni. Suomessa sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet antavat yhteiset

suuntaviivat kaikelle sosiaalialan työlle (Talentia 2013). Asiakkaan itsemäärää-

misoikeuteen, osallisuuteen, asiakkaan asiantuntijuuden kunnioittamiseen ja voi-
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mavarakeskeiseen työskentelytapaan paneudutaan niin perinpohjaisesti suoma-

laisessa sosiaalialan koulutuksessa, että olisi vaikeaa toimia näiden periaatteiden

vastaisesti.

Malaysian Caren toiminta perustuu kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. Työnte-

kijät ovat aidosti sitoutuneita auttamaan asiakkaitaan. Jotkut työntekijät majoitti-

vat asiakkaitaan omiin koteihinsa. Työaikaa ei myöskään laskettu. Sävyero suo-

malaiseen työskentelytapaan tulee esiin auttaja-autettava –suhteessa. Omien

havaintojeni mukaan Malesiassa työntekijä on aktiivinen auttaja ja toimija, ja asia-

kas on avun vastaanottaja. Työntekijä ratkoo asiakkaan ongelmia ja neuvoo asia-

kasta. Asiakas kysyy ja työntekijä vastaa. Asiakkaan omat voimavarat eivät vält-

tämättä tule hyödynnetyiksi jos asiakas asetetaan avun kohteeksi (Pohjola 1993,

68).

Kristillisessä organisaatiossa kirkollista koulutustani arvostettiin erityisesti ja sain-

kin sitten vapaasti toteuttaa itseäni. Jokainen tiimin jäsen suunnitteli oman osuu-

tensa ohjelmasta. Olen iloinen siitä, että sain toteuttaa omaa osaamistani omien

eettisten arvojeni ja sisäistämäni ammatillisuuden mukaisesti.

Kristillisyys loi pohjaa yhteisymmärrykselle. Sosiaalityön käsitteet olivat aivan eri-

laisia, mutta kristilliset käsitteet olivat kaikille tuttuja. Kommunikointi kristillisyy-

destä käsin sujui paremmin. Tasa-arvo ei ole Malesiassa niin itsestään selvä

arvo, kuin Suomessa, mutta Jumalan rakkaus kaikkia syntisiä kohtaan riippu-

matta heidän omista ansioistaan oli tutumpi ajatus Malesian kristityille.

Suunnittelin ryhmätoimintaa, missä ohjaisin osallistujia tukemaan toisiaan. Tar-

koituksena oli antaa osallistujille kokemus vertaistuesta ja kannustaa heitä etsi-

mään vertaistukea toisistaan myös jatkossa. Aito kannustava vuorovaikutus pa-

rantaa ja eheyttää ihmistä. Ammattiapua voi olla vaikea saada, mutta vertaistuki

on aina saatavilla, se ei maksa mitään ja lisäksi sen on todettu olevan vaikutta-

vaa. Useiden tutkimusten mukaan vertaistuki edistää hyvinvointia ja on yksi tär-

keimmistä ja vaikuttavimmista tukimuodoista kuntoutumisessa (Järvikoski&Här-

käpää 2011, 152).
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Suunnittelin kaksi keskusteluryhmää, joissa ensimmäisessä tavoitteena oli saada

kokemus omista vahvuuksista ja saada sitä kautta aikaan voimaantumista ja yh-

teisöllisyyttä. Vangit ovat tottuneet epäonnistumaan ja kuulemaan itsestään ne-

gatiivisia asioita. On tärkeää saada korjaavia kokemuksia, kuulla hyvää itsestään

ja saada myös sanoa hyvää muista.

Toisen keskusteluryhmän tarkoitus oli luoda mahdollisuus saada tukea toisilta ja

myös antaa tukea toisille. Ryhmän tavoitteena oli saada kokemus toisten palve-

lemisesta ja hyödyksi olemisesta. Ihmiselle on tärkeää saada kokea olevansa

tarpeellinen muille (Murto 1997, 19–20). Tavoitteena oli myös kannustaa osalli-

suuteen ja oman elämän asiantuntijuuteen, antaa kokemus osaamisesta ja tietä-

misestä.

Vankilan henkilökunnan toiveena oli, että opetamme myös teoriaa stressin hal-

linnasta. Harjoittelupaikkani esimies kehotti suunnittelemaan erittäin yksinkertai-

sen teoriaopetuksen, sillä suurin osa vangeista on kovin oppimattomia ja osa täy-

sin lukutaidottomia. Lisäksi monilla on ymmärtämisessä ja keskittymisessä vai-

keuksia. Suunnittelin sitten luennon siltä pohjalta. Päädyin esittämään kaavion

kolmesta stressitasosta Antti Särkelän yhteisöhoidon koulutusmateriaalin mukai-

sesti. (Liite 1).

Paniikkialue Haitallinen stressi

Epämukavuusalue Hyödyllinen stressi

Mukavuusalue Ei stressiä

Osa tiimin jäsenistä piti ryhmiäni liian henkilökohtaisena. Esimerkiksi yksi tiimin

jäsen yritti pitkän aikaa väkisin muuttaa positiivisen palautteen ryhmää. Hän eh-

dotti, että osallistujille laitetaan lappu selkään ja muut käyvät kirjoittamassa siihen

jonkun hyvän ominaisuuden hänestä. Vastustin tätä ja perustelin sillä, että ryh-

mässä on juuri nimenomaan kyse vuorovaikutuksesta ja kommunikoimisesta,

sekä siitä syntyvästä yhteisöllisyydestä.
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”Advice –groupin” kohdalla myönnyin siihen, että kirjoitetaan huolet nimettöminä

paperille, vaikka alun perin ajattelin senkin niin, että ihmiset vuorollaan kertovat

huolensa. Aasialaisessa kulttuurissa tunteiden kätkeminen on yleistä, eikä nega-

tiivisia asioita ole totuttu sanomaan ääneen. Minä toimin kuitenkin oman ymmär-

rykseni mukaan, ja siihen kuuluu avoimen vuorovaikutuksen, kuulluksi tulemisen

ja tunteiden ilmaisun eheyttävä vaikutus.

Suunnitteluprosessimme lopuksi esittelimme ideamme osaston johtajalle. Hän

antoi hyväksyntänsä meille.
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8 OHJELMAN TOTEUTUS KAJANGIN VANKILASSA

8.1 Käytännön tilanteita

Lähdimme neljänä peräkkäisenä aamuna Malaysia Caren toimistolta yhdessä

pikkubussilla kohti vankilaa, jonne oli puolentoista tunnin ajomatka. Perille pääs-

tyämme pidettiin parkkipaikalla vielä rukoushetki. Hartaudet ja rukoilu joka asian

puolesta oli jokapäiväistä, mitään ei tehty ilman rukousta. Kaikelle työlle pyydet-

tiin Jumalan siunausta ja johdatusta.

Pääsimme vankilaan sisään yhdeksältä aamulla. Jouduimme joka päivä turvatar-

kastukseen, emmekä saaneet ottaa mukaan edes omia vesipullojamme. Ilma oli

todella kuuma ja kostea, mutta vankilaan piti pukeutua peittävästi. Minulla oli

päällä pitkähihainen mekko, sen alla pitkät löysät housut ja vielä sukat ja umpi-

naiset kengät. Ilmastointia ei ollut, eikä kunnon juomavettäkään. Mietin kyllä, että

mitenköhän jaksan nämä neljä päivää. Sairastuinkin sitten vankilapäivien jälkeen

rajuun vatsatautiin, luullakseni vankilan vedestä.

Vartijat olivat ilmeettömiä ja kulkivat bambukeppi kädessä uhkaavan näköisinä.

Näin useamman kerran jonkun vangin maassa kyyryssä kasvot maahan päin jon-

kun vartijan jaloissa, en tiedä mitä se merkitsi. Esimerkiksi yhdessä pienessä var-

tiokopissa, jonka ohi kuljimme, istui vartija ja hänen jaloissaan vanki. Näin myös

yhden toimistohuoneen ohi kulkiessamme, että vartija löi maassa olevaa vankia

bambukepillä. Aikamoinen shokki oli suomalaiselle nähdä tuollaista.

Vangeilla oli neljän värisiä vaatteita, valkoisia, punaisia, vihreitä ja violetteja, sen

mukaan, kuinka pitkä tuomio heillä oli. Emme keskustelleet vankien kanssa hei-

dän rikoksistaan, mutta yksi punapukuinen vanki kertoi vapautuvansa vuonna

2027, hän oli 19-vuotias ja kertoi joutuvansa pian aikuisten vankilaan ja pelkää-

vänsä sitä, sillä se on paljon pahempi paikka, kuin Kajang. Valkopukuiset olivat

sellaisia vankeja, joilla ei ollut vielä ollut oikeudenkäyntiä, he eivät siis vielä tien-

neet tuomiotaan. Heistä monet olivat kuitenkin olleet siellä jo muutaman vuoden.
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He olisivat voineet vapautua takuumaksua vastaan odottamaan oikeudenkäynti-

ään, mutta heidän perheensä olivat niin köyhiä, ettei heillä ollut varaa maksaa

takuita. Vangit olivat iältään 14 – 20-vuotiaita, mutta monet heistä näyttivät vielä

paljon nuoremmilta.

Meillä oli neljä päivää aikaa ja yhteensä 90 vankia vankilan 300:sta vangista osal-

listui ohjelmaamme. Kahtena ensimmäisenä päivänä osallistui ensimmäiset 45

vankia ja seuraavana kahtena päivänä toiset 45 vankia. Yritin kysellä, millä pe-

rusteella osallistujat oli valikoitu, mutta en saanut vastausta, ehkä kukaan ei tien-

nyt.

Vankilaosasto missä olimme, oli neliön muotoinen, keskellä hiekkapiha, ympärillä

sellit, toimistot ja luokkahuoneet. Kun tulimme paikalle, vangit odottivat meitä is-

tuen maassa riveissä. Meillä oli kirjastotila ja kaksi pienempää luokkaa käytössä.

Joka paikassa oli yhtä kuuma. Välillä meillä oli muovituolit ja välillä istuimme lat-

tialla. Säännöllisin väliajoin vartija tuli, käski vangit istumaan maahan riviin ja laski

heidät, tätä tapahtui monta kertaa päivässä.

Pidimme luennot koko 45:n vangin ryhmälle yhdellä kertaa ja muuten jaoimme

osallistujat pienryhmiin. Ohjelma, ryhmäjako, työnjako ja aikataulu pysyivät lop-

puun asti epäselvinä ja niitä sovellettiin paikan päällä. Jokaisen oli tarkoitus parin

avustamana ohjata itse suunnittelemansa aktiviteetit, mutta aikataulutuksen on-

gelmien takia käytännössä onnistuin ohjaamaan omat aktiviteettini vain kahdelle

ryhmälle kuudesta. Kaikki vangit pääsivät kuitenkin osallistumaan kaikkiin suun-

nittelemiini ryhmiin, mutta osa jonkun toisen tiimiläisen ohjaamana.

Avustin myös muita tiimiläisiä kun he ohjasivat itse suunnittelemiaan ryhmiä, ku-

ten vihanhallinta puhaltamalla ilmapallo ja päästämällä siitä ilma pois hallitusti.

Muita aktiviteetteja oli pingispallon kuljetus paperin päällä huoneen läpi ja tuolien

varassa huoneen poikki kulkeminen. Luento terveellisistä elämäntavoista ja niitä

arvioivan testikaavakkeen täyttäminen turhauttivat minua erityisesti. Kaavak-

keessa kysyttiin erilaisia asioita esimerkiksi nukkumisesta, syömisestä ja liikku-

misesta. Vastausten perusteella työntekijä teki analyysin ja parannusehdotuksen

vangille hänen elämäntavoistaan. Mihinkään elämäntapoihinsahan vangit eivät
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kuitenkaan vankilassa ollessaan voineet mitenkään vaikuttaa. Suuri osa van-

geista ei osannut lukea, joten työntekijät haastattelivat yksitellen vangit, täyttivät

kaavakkeen ja lopuksi vielä antoivat neuvonsa. Tähän kului tosi paljon aikaa.

Sinä aikana tosin sain mahdollisuuden jutella vapaasti vankien kanssa kun he

odottivat vuoroaan elämäntapa-analyysiin. Vaikka itse pidin joitain aktiviteetteja

hiukan lapsellisina, vangit osallistuivat kuitenkin innokkaina kaikkeen.

Kaikissa Malaysian Care –organisaation tapahtumissa oli muodossa tai toisessa

aina todistuspuheenvuoroja siitä, miten elämä on muuttunut todella vaikeiden on-

gelmien jälkeen parempaan suuntaan. Kuulijoista tai paikasta riippuen uskonnol-

linen ulottuvuus tuotiin esiin avoimemmin, tai peitellymmin. Myös tässä Kajangin

ohjelmassa oli todistuspuheenvuoroja.

8.2 Luento ”How to handle stress”

Kirjoitin luennon etukäteen, mutta puhuin vapaasti ilman paperia. Luento tulkattiin

englannistani mandariinikiinaksi, kantonin kiinaksi, tamiliksi, sekä bahasaksi, joka

on Malesian virallinen kieli.

Luento:

On monia tapoja kuvata stressiä. Mielestäni yksi hyvä tapa on puhua mukavuus-

alueesta, epämukavuusalueesta ja paniikkialueesta liitteenä olevan kuvan mu-

kaisesti.  (Liite 1)

Ihminen on omalla mukavuusalueellaan, kun hän on tuttujen ihmisten kanssa tu-

tussa ympäristössä, missä hän hallitsee asiat, pystyy ennakoimaan miten asiat

hoituvat. On hyvä että ihminen voi rentoutua omalla mukavuusalueellaan, levätä

ja kerätä voimia. Mukavuusalueella on mukavaa olla. Jos kuitenkin jää aina vaan

mukavuusalueelle, ei opi uusia asioita, eikä kehity ihmisenä. Ei ole hyväksi jäädä

aina mukavuusalueelle.
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Epämukavuusalueella ihminen on itselle vieraassa tilanteessa. Esimerkiksi minä

olen nyt omalla epämukavuusalueellani, kun olen vieraassa maassa, en tiedä

miten pitäisi käyttäytyä, minulla on vaikeuksia kielen kanssa, on tosi kuuma, en

ole ennen ollut vankilassa, en tiedä mitä te minusta ajattelette ja miten pitäisi

käyttäytyä. Epämukavuusalueella on epämukavaa ja vaikeaa. Siellä tekee paljon

virheitä ja tuntee itsensä osaamattomaksi ja kömpelöksi. Jos kuitenkin uskaltaa

mennä epämukavuusalueelle ja suostuu sietämään sitä, oppii tosi paljon uusia

asioita ja kehittyy ihmisenä. On tärkeää tiedostaa, että kommelluksista ja epäon-

nistumisista huolimatta on hyödyllistä suostua menemään epämukavuusalueelle

säännöllisesti. Kaikenlainen opiskelu esimerkiksi tapahtuu yleensä epämuka-

vuusalueella.

Paniikkialueella ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hänen sietokykynsä ylittyy jat-

kuvasti tai hän on liian suuren kuormituksen alaisena, eikä hän pysty suoriutu-

maan vaikkapa työtehtävistään ja muista velvollisuuksistaan. Paniikkialueella ih-

minen ei enää pysty oppimaan uusia asioita, eikä kehity, vaan menee lopulta

toimintakyvyttömäksi. Tämä ei ole hyväksi ihmiselle ja seurauksena voi olla lop-

puun palaminen.

Mikä sitten auttaa sietämään stressiä. Ei kannata pinnistellä yksin, vaan auttaa

kun jakaa taakkansa ja huolensa muiden kanssa. Esimerkiksi minua auttoi, kun

kerroin teille, että olen aika kovilla ja epävarma juuri nyt täällä vieraissa olosuh-

teissa. Tunsin heti, kuinka sain teiltä myötätuntoa ja kannustusta. Minulle tuli pa-

rempi olo ja jaksan paremmin. Te kaikki autatte minua tosi paljon, kun olette niin

ystävällisiä ja ymmärtäväisiä. Kannatti siis sanoa ääneen omat tuntemuksensa.

Yleensä ihmiset haluavat auttaa.

Jopa paniikkialueella ihminen voi jaksaa muiden kanssa. Esimerkiksi sotaolosuh-

teissa ihmiset selviytyvät toisiaan tukien, ja voi olla, että mitä vaikeammat on olo-

suhteet, sitä vahvempaa saattaa olla ihmisten keskinäinen välittäminen. Voi olla,

että teilläkin täällä vankilassa olosuhteet edesauttavat teidän yhteishenkeä ja

keskinäistä ymmärrystä, kun koette yhdessä samat haasteet. Minun tavoitteeni

täällä on auttaa teitä löytämään keinoja selvitä vaikeissa olosuhteissa yhdessä

toisianne tukien.
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Teoriaosuuteni oli luentotyyppinen, minä puhuin ja vangit kuuntelivat, mutta silti

koin, että välillemme syntyi aivan erityinen vuorovaikutus. Vangit seurasivat luen-

toani tarkkaavaisina, vaihtoivat hyväksyviä katseita keskenään ja reagoivat sa-

noihini nyökyttelemällä. He todellakin viestittivät minulle hyväksyntää ja kannus-

tusta parhaansa mukaan. Olin ihan liikuttunut jo tässä vaiheessa.

8.3 Positiivisen palautteen ryhmä “Positive feedback –group”

Istuimme lattialle rinkiin, 15 vankia, minä ja työparini intialainen nuori mies. Jo-

kainen vuorotellen antoi positiivista palautetta vieressään vasemmalla istuvalle

henkilölle, sekä itsestään viidentenä vasemmalla istuvalle henkilölle. Aloitin itse

kertomalla, kuinka ystävällinen vieressäni istuva intialainen opiskelijakollegani

on. Ryhmä lähti heti toimimaan, kaikki kehuivat ja kiittelivät toisiaan. Aluksi yritin

ohjata heitä puhumaan toisilleen ja kertomaan suoraan kyseiselle henkilölle pa-

lautteensa, mutta se oli ilmeisesti liian vaikeaa. He jatkoivat kertomalla muille

vuorossa olevasta palautteen saajasta. Muutkin kuin vuorossa oleva lisäilivät

vielä kulloisenkin palautteen saajan hyviä ominaisuuksia ja ryhmästä muodostui

todella tunteikas ja syvällinen. Ei mennyt kauaa, kun kaikki jo olivat liikuttuneita

ja kyyneleet silmissä, minä myös ja intialainen parini. Ryhmän keskustelun kulkua

on mahdotonta kirjoittamalla tarkasti kuvata, mutta tässä joitain keskeisiä palaut-

teita.

- Hän on hyvä ystävä. Kun tulin vankilaan, hän lohdutti minua kun itkin yöllä.

- Hän antaa hyviä ja hyödyllisiä neuvoja elämästä. Hän on viisas mies.

- Hän auttaa minua jaksamaan.

- Hänen kanssaan voin joskus jopa unohtaa olevani vankilassa.

- Voin kertoa hänelle kaikki huoleni, hän ymmärtää ja auttaa missä tahansa

asiassa.

- Hän on hyvä piirtämään, hän osaa piirtää mitä tahansa todella hienosti.

- En tiedä miten jaksaisin elää, jollei minulla olisi tätä ystävää.

- Hän on erittäin herkkä ja hyväsydäminen. Hän rakastaa perhettään ja on

hyvä ihminen. Hänen paikkansa ei ole täällä.
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- Hän huomasi, etten pysty syömään. Minulla on jo pitkään ollut niin paha

ihottuma käsissä, etten voi käyttää käsiäni ollenkaan. Hän syöttää minua

omin käsin joka aterialla. En voi kyllin kiittää häntä. Hän on hyvä ystävä.

- Hän yrittää piristää minua joka päivä. Haluan vain kuolla, mutta hän ei luo-

vuta.

- Hän saa jokaisen hyvälle tuulelle.

- Hän on ihan liian hyväuskoinen ja hölmö, mutta hänellä on hyvä sydän.

Muut käyttävät häntä hyväksi. Hän on hyvä poika.

- Hän on hyvä tappelemaan, hän puolustaa ystäviään, mutta joutuu sen ta-

kia monesti vaikeuksiin.

- Hän osaa keksiä lauluja, meillä kaikilla on hauskaa, kun saamme kuun-

nella niitä. Joskus ne ovat surullisia ja joskus tosi hauskoja. Hän on tosi

hyvä siinä.

- Hän on fiksu ja tulee varmasti pärjäämään elämässä, kun pääsee pois.

- Hän on meille kaikille kuin isä. Hän osaa aina neuvoa ja me kaikki ky-

symme aina häneltä neuvoa. Voimme luottaa häneen.

- Hän on vain pikkupoika, joka on vahingossa joutunut ihan väärään paik-

kaan. Hän ei edes osaisi tehdä mitään pahaa tahallaan.

- Hän luottaa Jeesukseen ja rukoilee minunkin puolestani.

- Hän antoi minulle yöllä oman peittonsa pehmusteeksi, kun en pystynyt

nukkumaan haavojen takia.

8.4 Vertaistukiryhmä “Advice –group”

Tätä ryhmää varten pyysimme vankilalta erikseen luvan kirjoittaa huolia lapuille.

Saimme luvan kirjoittamiseen, mutta jouduimme jättämään laput vankilaan, niitä

en siis saanut itselleni tämän työn liitteisiin vaikka olisin niin toivonut.

Istuimme lattialle rinkiin. Jokainen kirjoitti lapulle huolensa, jonka halusi jakaa

muiden kanssa ja johon halusi saada muiden neuvoja. Laput laitettiin keskellä

olevaan rasiaan. Vangit nostivat lappuja rasiasta ja lukivat niitä ääneen yksitellen.
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Kaikki halukkaat saivat kommentoida ja antaa neuvoja. Tässä ryhmässä luettu-

aan lapun osallistujat aluksi ensin kääntyivät minun puoleeni ja odottivat minulta

neuvoja ja vastauksia. Kannustin heitä antamaan neuvoja, perustelin sitä heidän

kokemuksillaan ja ymmärryksellään, josta minulla ei ole mitään aavistustakaan,

sillä en voi tietää miltä tuntuu joutua olemaan vankilassa. Esimerkiksi joku oli kir-

joittanut, ettei pysty nukkumaan kovalla lattialla. Kun minulta odotettiin vastausta,

sanoin, etten ole ikinä joutunut nukkumaan kovalla lattialla, mutta teillä muilla on

varmasti jotain neuvoja, miten siitä selviää.

Huolilapuissa oli monenlaisia aiheita. Ikävä läheisiä, omiin tekoihin liittyvä syylli-

syys, häpeä, halu kuolla, toivottomuus, vaikeus antaa anteeksi, ahdistus, pelko

perheen pärjäämisen puolesta, fyysiset vaikeudet, kuten iho-ongelmat, kuumuus

ja lattialla nukkuminen, järjen menettämisen pelko ja monet muut keskusteluissa

esiin nousseet huolet olivat monille yhteisiä.

Tässä ryhmässä huomasi ehkä parhaiten, kuinka helposti osallistujat olisivat an-

taneet asiantuntijan roolin työntekijälle, ja kuinka vaikeaa heidän oli itse ottaa sitä

roolia. Lopulta kun roolit selvenivät ja vangit rohkaistuivat, oli hienoa seurata,

kuinka silminnähden he voimaantuivat tästä luottamuksesta ja siitä, että pystyivät

olemaan avuksi toisille. Ryhmä oli kovin tunteikas.

8.5 Luova ryhmä “Draw your feelings”

Viimeisenä ohjelmassa oli piirustusryhmä, jossa kaikki piirsivät piirustuksen

oman tunnelmansa ja mielensä mukaan. Piirustuksista näkyi selvästi taas ryh-

mää yhdistävät teemat. Ne jotka eivät osanneet kirjoittaa, pyysivät kirjoitustaitoi-

sia kirjoittamaan tekstejä kuviinsa. Yksi yleinen teema oli ikävä läheisiä ja erityi-

sesti äitiä. Myös syyllisyys ja häpeä tulivat esiin. Itselleni oli kuitenkin yllätys,

kuinka värikkäitä, toiveikkaita ja rakkaudellisia monet piirustuksista olivat. Monet

piirustuksista näyttävät pienen lapsen tekemiltä. Se liikutti minua kovasti. Piirus-

tukset ovat liitteenä. (Liite 3)
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8.6 Palaute osallistujilta

Pyysin ryhmiltä lopuksi palautteen päivien ohjelmasta. Jokainen sanoi vuorollaan

jotain.

Palaute minulle

- Meillä kaikilla on ikävä äitejämme, sinä olet meille kuin äiti ja me kaikki

rakastamme sinua kuin olisimme sinun poikiasi. Kiitos, että tulit maailman

toiselta puolelta meidän luoksemme. Me emme ikinä unohda sinua, em-

mekä näitä päiviä.

- Minä en tiennyt, että minussa olisi mitään hyvää, mutta nyt tiedän, että

minuakin rakastetaan ja olen ystävilleni tärkeä.

- Minä todella tunnen nyt meidän keskinäisen yhteyden ja rakkauden.

- Minä itkin yöllä ja kaikki muut lohduttivat minua.

- Kiitos, minä ymmärrän nyt näiden ystävien arvon.

- Minä näin nyt joistain ihmisistä ihan uusia puolia. Joitain olin pitänyt kop-

pavina, mutta nyt tunnen heidät ja näen heidät uudella tavalla.

- Minä luulin, ettei minusta pidetä, nyt ymmärrän olleeni väärässä.

- Minä olen iloinen tästä meidän keskinäisestä ystävyydestä ja rakkaudesta.

- Minä päätin kestää ja selviytyä. Tämä päivä antoi minulle voimia siihen.

- Me puhuimme sinusta koko eilisen illan. Me kaikki rakastamme sinua. Kii-

tos.

Olin esittäytyessäni kertonut olevani diakoni opiskelija. Vangit pitivät minua jonkin

sortin pappina, vaikka olin kyllä yrittänyt selittää, mikä ero on diakonilla ja papilla.

He tuumasivat vaan, että meille sinä olet pappi. Aivan viimeisen päivän lopuksi

kun olimme jo lähtemässä, vangit pyysivät minua rukoilemaan kanssaan. Koska

paikalla oli monien eri uskontojen edustajia, selvensin vielä olevani kristitty ja

osaavani rukoilla vain oman uskontoni mukaisesti, mutta jos se heille käy, rukoi-

len mielelläni heidän kanssaan. Pyysin halukkaita tulemaan piiriin ja ottamaan

toisiaan käsistä kiinni. Kaikki tulivat. Sitten aloin rukoilla Isä meidän rukousta par-

haani mukaan englanniksi. Välillä jouduin pitämään taukoa ja kasaamaan itseäni,

kun olin niin liikuttunut. Kun oltiin rukoiltu, vangit pyysivät minua vielä siunaamaan
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heistä jokaisen yksitellen. Siunasin sitten Herran siunauksen sanoin jokaisen, ja

tein vielä ristinmerkinkin jokaisen otsaan siinä hätäpäissäni kun en oikein tiennyt

miten olisi pitänyt toimia. Yksi vanki vielä siunasi minut kaikkien puolesta. Sitten

me tiimin kanssa lähdimme ja tiesin, etten ikinä enää näe ketään vangeista.
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9 HANKKEEN ARVIOINTI

Vangeilta saadun palautteen ja myös omien havaintojeni mukaan tavoitteet van-

kien kohdalla täyttyivät. Sain ohjattua ryhmät ja kaikki vangit osallistuivat. Onnis-

tuin aktivoimaan osallistujia niin, että vuorovaikutus osallistujien kesken käynnis-

tyi ja sain ohjaajana väistyä pienempään rooliin ryhmässä. Osallistujat kertoivat

kokemuksistaan ja antoivat palautetta, jonka mukaan he olivat saaneet apua kes-

kinäisestä vertaistuesta. Omien havaintojeni mukaan osallistujat saivat tukea toi-

siltaan ja rohkaistuivat osallistumaan ja tuomaan omia ajatuksiaan julki. Tulkitsen

tämän voimaantumiseksi, toiminnan kohteen muuttumisen toimijaksi. Kaikki tuli-

vat myös kuulluiksi ja kaikki saivat positiivista palautetta muilta. Vangit kertoivat

saaneensa voimia kestää.

Vankien piirustuksissa oli nähtävissä häpeää, syyllisyyttä ja ikävää, mutta niistä

kuvastuu myös rakkaus ja toivo. Lämmin, välittävä ja silminnähden liikuttunut tun-

nelma, joka päivien päätteeksi ryhmissä vallitsi, näkyy mielestäni kuvissa hyvin.

Kaikki pääsivät ilmaisemaan itseään ja se oli myös tärkeää.

Toivon onnistuneeni omalta osaltani kehittämään vankilatyötä, jota Malaysian

Care tekee. Toin uusia ajatuksia ja kehitin käytännön esimerkkejä avoimesta dia-

logista, vertaistuesta, osallisuudesta, voimaantumisesta. Luulen onnistuneeni

myös näyttämään esimerkkiä avoimesta ja rohkeasta heittäytymisestä asiakas-

suhteissa. Suomalainen mutkattomuuteni on toisaalta hämmentänyt, mutta var-

masti myös herättänyt ajatuksia positiivisessakin mielessä. Aasialaisten tapa kät-

keä tunteensa ja säilyttää kasvonsa on tietenkin syvällä kulttuurissa, mutta aina-

kin tarjosin toisenlaisen esimerkin ihmeteltäväksi. Löysin myös itselleni luontevan

tavan olla vieraassa kulttuurissa omana itsenäni, kunnioittaen muita, mutta sa-

manaikaisesti edustaen avoimesti ja rohkeasti omaa kulttuuriani ja ammattiani.

Koin myös paikallisten aidosti hyväksyvän erilaisuuteni. Opin paljon ja sain ar-

vokkaita ja ikimuistettavia kokemuksia.
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Yhteisöllisyys yhdessä olemisena ja tekemisenä on tavallista malesialaisessa

kulttuurissa, mutta se on erilaista, kuin suomessa. Malesialaiset työntekijät ohja-

sivat erittäin luontevasti erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Pelit, seuraleikit ja sketsi-

näytelmät olivat erittäin suosittuja sekä asiakastyössä että henkilökunnan koulu-

tuksissa. Vakava, syvällinen keskustelu ja henkilökohtaisten asioiden ja tunteiden

ilmaisu sitä vastoin olivat selvästikin vieraampia tapoja. Omien pelkojen ja heik-

kouksien esiin tuominen on vierasta, eivätkä esimerkiksi työntekijät kovin helposti

luovu asiantuntija-asenteestaan. Yllättävää omasta ja tiiminkin mielestä oli se,

kuinka avoimesti ja helposti asiakkaat avasivat ryhmissä meille ja toisilleen pel-

konsa, ahdistuksensa, heikkoutensa ja myös kiintymyksensä.

Tiimiläisten minulle lähettämistä mietteistä käy selväksi erilainen ajatteluta-

pamme. He kiinnittivät huomiota osittain eri asioihin kuin minä, eivätkä kaikki ar-

vioineet päiviä samoista näkökulmista. Toisaalta heillä ei myöskään ollut samoja

tavoitteita, joita vasten he olisivat peilanneet käytännön toteutusta ja sen onnis-

tumista. Puhuimme projektin alusta loppuun saakka osittain eri asioista. Siihen

nähden projekti sujui heidänkin kanssaan erittäin hyvin. Tärkeänä oppina itselleni

oli, että yhteistyön edellytys ei välttämättä olekaan yhteisymmärrys, vaan erilai-

suuden hyväksyminen.

Osa tiimiläisistä sanoi käyttävänsä menetelmiä jatkossakin. Minulle kuitenkin jäi

epäselväksi, miten he ymmärsivät ajatukset menetelmien takana. Työtavat ja us-

komukset ovat niin kovin erilaisia. Esimerkiksi lasten ruumiillinen kuritus on täysin

hyväksyttävää, jopa välttämättömänä pidettyä. Kulttuurilliset perinteet ja arvot

ovat niin vahvoja, ettei niihin voi kovin helposti vaikuttaa, eikä ehkä ole tarpeellis-

takaan. Kulttuurien kohtaaminen ja yhteistyö on joka tapauksessa hyödyllistä ja

kehittävää. Tarkoituksena tiimityössä oli tuoda uusia ajatuksia ja näkökulmia

esille ja tavoitteena sitä kautta kehittää työtä. Osittain tavoitteet siis täyttyivät sen-

kin suhteen.
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10 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

Raportin luotettavuuteen voi vaikuttaa jo aiemmin mainitsemani monilla kielillä

kommunikointi ryhmissä ja siitä johtuvat mahdolliset väärinymmärrykset. Kuiten-

kin reflektointi jälkikäteen tiimin tai työparin kanssa on selventänyt asioita. Kult-

tuurilliset seikat vaikeuttavat arviointia. Aasialainen tapa kätkeä tunteet ja vältellä

negatiivisten mielipiteiden esille tuomista on herättänyt ajatuksia ja aiheuttanut

minulle hämmennystä. Ystävällinen hymy saattaa kätkeä taakseen jotain muuta,

kuin suomalaisessa kulttuurissa voisi luulla.

Malesiassa vangeilla ei ole samanlaisia ihmisoikeuksia kuin meillä Suomessa.

He eivät saa ääntään kuuluviin. Suurin osa vangeista on myös yhteiskunnan

hyljeksimiä ja tuomittuja pysymään yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole

tottuneet siihen, että heidän mielipiteitään kysellään. Haluan kunnioittaa näitä

vankeja. Kysyin viimeisenä päivänäni, viimeisen ryhmän ohjattuani vangeilta,

haluaisivatko he antaa tekemänsä piirustukset minulle. Kerroin, että haluaisin

liittää ne opiskeluuni liittyvään opinnäytetyöhön, ja haluaisin myös kertoa näistä

yhdessä viettämistämme päivistä. Sanoin myös, että ymmärrän kyllä jos he eivät

halua antaa lupaa, ja aion kunnioittaa heidän toivettaan tässä asiassa. Kaikki

vangit antoivat heti piirustuksensa minulle ja sanoivat olevansa iloisia siitä, että

saavat antaa ne. He myös lupasivat, että saan vapaasti käyttää piirustuksia ihan

mihin vaan haluan. Mitään kirjallista sopimusta emme voineet tehdä, sillä

vankilassa oli kiellettyä kaikki kirjoittaminen, sekä nimien ja yhteystietojen

vaihtaminen, mitään kirjoitettua paperia en olisi saanut vankilasta viedä ulos.

Vankilan henkilökunnalta en kysynyt lupaa näistä kokemuksista kirjoittamiseen,

enkä myöskään piirustusten käyttöön. Ajattelen, että ei ole heidän asiansa siitä

päättää, vaan kunnioitan tässä vankien itsemääräämisoikeutta.

Malaysian Care –organisaation vankila-, huume- ja Aids –yksikön johtajalta

kysyin luvan, sillä hän oli minulle tämän tilaisuuden antanut ja minut vankilaan

järjestänyt. Keskustelimme aiheesta suullisesti, eikä hän nähnyt tarpeelliseksi

mitään kirjallista sopimusta. Malesiassa asiakkaiden yksityisyyden suojaan ei
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suhtauduta samalla tavalla kuin Suomessa. Oli aivan yleistä, että työntekijät

laittoivat Facebookiin asiakkaiden kuvia ja kertoivat näiden tarinoita. Tässä

työssä käyttämistäni piirustuksistakin joutui kuvia vahingossa yhden harjoittelijan

Facebook –seinälle. Viimeisen päivän jälkeen kotimatkalla muut katselivat

autossa vangeilta saamiani piirustuksia, enkä huomannut, että niistä otettiin

valokuvia. Huomasin sitten seuraavana päivänä kuvat Facebookissa. Olin aika

tuohtunut ja viestitin tästä asianomaisille, sekä yksikön johtajalle. Heistä kukaan

ei oikein ymmärtänyt, miksi vaadin poistamaan kuvat heti.

Tässä opinnäytetyössä kuvien ja tarinoiden käyttäminen on mielestäni eettisesti

hyväksyttävää. Ketään osallistujaa ei voi tunnistaa raportistani. Mielestäni on

eettisesti oikein pitää heikoimmassa asemassa olevien kokemuksia esillä. Nämä

ovat ihmisiä, jotka on monella tavalla unohdettu ja suljettu ulos meidän

maailmastamme. Haluan muistuttaa, että he ovat olemassa ja heissä on paljon

hyvää ja herkkää. Tärkein viestini tulevana diakonina kuitenkin on se, että Jumala

ei ole hyljännyt kärsiviä ihmisiä, vaan on heidän kanssaan kärsimyksen keskellä.

Todella yllättävää ja ihmeellistä on ollut se, miten sujuvasti kaikki onnistui. En

todellakaan tiedä syytä siihen. Olen paljon miettinyt asiaa, ehkä olin niin eksoot-

tinen, että ihmiset siksi innostuivat kaikesta, mitä esitin. Ehkä pääsin yllättämään

heidät heille vierailla metodeilla. Raporttia kirjoittaessani tulee mieleen, että tä-

mähän kuulostaa jo ihan epäuskottavalta. Tiedän kokemuksesta, että Suomessa

prosessi ei olisi ollut niin sujuva ja helppo. Yhteistyöhaluisia ja –kykyisiä osallis-

tujia olisi varmasti ollut pienempi osuus. Olen toki Suomessakin kokenut onnistu-

misia ryhmänohjaajana, mutta kyllä Kajangin vangit todella yllättivät minut.

Voi olla, että osa on vain halunnut olla aasialaiseen tapaan kohtelias ja siksi käyt-

täytynyt hyvin ja ollut aktiivinen. Mietin, olisiko kukaan edes osannut antaa raken-

tavaa palautetta tai sanoa, ettei pitänyt meidän toiminnastamme. Ehkä malesia-

laiset vangit eivät ole tottuneet siihen, että heidän mielipidettään kysytään.

Mietin myös keskusteluryhmien eettisyyttä. Onko oikein saada ihmiset avautu-

maan kipeistä asioista ja sitten jättää heidät. Vertaistuessa on kuitenkin kyse juuri

siitä, että ihminen ei ole riippuvainen ammattilaisten avusta, vaan toinen samassa
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tilanteessa oleva kykenee auttamaan ja tukemaan yhtä hyvin ja paremminkin,

kuin ammattilainen. Kun autoin vankeja kannustamaan ja tukemaan toisiaan, he

saivat apua pidemmällä tähtäimellä, sillä heillä on heidän oma yhteisönsä vanki-

lassa saatavilla koko ajan. Jos he oppivat hyödyntämään vertaistukea keske-

nään, he ovat löytäneet parhaan mahdollisen avun ja tuen.

Myös tiimin kanssa työskentely sujui lopulta käytännössä ihan hyvin, vaikka työs-

kentely- ja ajattelutapamme eroavat todella paljon toisistaan, eikä suunnittelusta

meinannut ensin tulla yhtään mitään. En ole varma, vakuuttuivatko malesian kii-

nalaiset kollegat metodeistani. Saattaa olla, että he oikeasti pitävät minua todella

omituisena, mutta ovat vaan aasialaisen kohteliaita ja ystävällisiä. Intialaisen kol-

legan kanssa ainakin löytyi hyvä yhteys. Olemme pitäneet yhteyttä ja muistelleet

yhteistä kokemustamme jälkeenpäinkin.

Raportti on kirjoitettu hyvin henkilökohtaisella otteella. Produktion käytännön to-

teutusta on kuvattu omien kokemusteni, havaintojeni ja myös tunteideni kautta.

Raportointitapaa perustelen aiheella ja työskentelymetodeilla. Työ kuvaa pääasi-

assa juuri vuorovaikutusta kyseessä on ohjausmetodi, jossa työntekijänä olen

pyrkinyt osallistuvaan, avoimeen ja tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen vankien

kanssa. Kokemus on ollut minulle myös henkilökohtaisesti erittäin vaikuttava ja

tärkeä. Haluan välittää tapahtumat, tunnelmat ja vuorovaikutuksen prosessit

mahdollisimman aitoina ja kuvata sen todellisuuden, jonka me yhdessä vankien

kanssa loimme.  Kirkon työntekijänä näkökulma on myös luontainen. En koe tar-

koituksenmukaiseksi tässä työssä asettua ulkopuolisen tarkkailijan ja neutraalin

raportoijan asemaan.

Vaikka kyseessä ei ole tutkimus, olen soveltanut opinnäytetyössäni etnografista

lähestymistapaa havainnointiin ja raportin tekemiseen. Etnografisessa metodissa

ei ole edes tavoitteena kirjaimellisesti tarkka kuvaus, vaan aito kokemus ja sen

välittäminen. Muistiinpanojen tekeminen tai keskustelujen äänittäminen voisi jopa

haitata itse prosessia.
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Sana etnografia tarkoittaa kansojen tutkimista, ideana on tutkia näkemällä ja ko-

kemalla kulttuurin todellisuutta. Etnografiseen metodiin kuuluu tietty subjektiivi-

suus ja sen välittämä tieto on sidoksissa tutkimuksen tekijään ja hänen kokemus-

maailmaansa. Etnografiassa tutkija on itse tutkimusväline osallistumalla siihen

toimintaan ja todellisuuteen, jota on tutkimassa. Tutkija on omalta osaltaan myös

tuottamassa tutkimuksen tulosta. (Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu &

Tolonen 2000.)

Etnografiaa, dialogista vuorovaikutusta ja yhteisöhoidon metodia yhdistää aito,

avoin lähestymistapa. Kaikissa näissä metodeissa toimintaan lähdetään avoimin

mielin, ilman tarkkaa etukäteissuunnitelmaa. Toiminta muotoutuu yhdessä asiak-

kaiden tai tutkittavien kanssa. Ohjaaja ei pyri viemään prosessia läpi itse määrit-

telemissään raameissa, vaan uskaltautuu kokemaan ja olemaan osa yhdessä

luotua todellisuutta. Nämä kaikki edellä mainitut metodit sopivat hyvin myös kris-

tilliseen uskoon ja ajatteluun. Suostumalla aitoon yhteyteen muiden kanssa,

voimme kokea ja elää todeksi kristinuskomme sanomaa yhdestä Kristuksen ruu-

miista, jossa jokainen osa vaikuttaa kokonaisuuteen.
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11 POHDINTA

Malesialaisen käytännön ja suomalaisen teorian yhdistäminen oli erittäin haas-

teellista ja vei paljon aikaa ja voimavaroja, kunnes päädyin toimimaan omasta

ammatti-identiteetistäni käsin suomalaisten käytäntöjen mukaisesti niin paljon,

kuin se oli mahdollista.

Kaikkein eniten minua yllätti ja mietitytti, kuinka erilailla malesialaiset asiakkaat

käyttäytyivät, kuin asiakkaat Suomessa. Vankilassa voisi vielä luulla hyvän käy-

töksen johtuvan ympäristön luomasta pelosta, mutta koko harjoitteluni ajan huo-

masin kaikkien asiakkaiden monissa eri paikoissa suhtautuvan sosiaalialan ja

terveysalan työntekijöihin erittäin ystävällisesti, lämpimästi ja kunnioittavasti,

vaikka kyseessä oli kriminaali- ja päihdetyön asiakkaat.

Suomessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat usein aggression kohteena.

Haistattelu, tyly käytös, yhteistyöhaluttomuus, valitus ja väkivallan uhka on jopa

päivittäistä joillain työpaikoilla. Suomessa asiakkaat vaativat palveluja, pitävät

niitä itsestään selvinä, eivätkä ehkä arvosta niitä niin paljon. Malesiassa jokainen

on melkein oman onnensa nojassa ja jos apua saa, se on vapaaehtoisvaroin jär-

jestettyä. Siitä ollaan kiitollisia, eikä sitä pidetä itsestään selvänä. Vastakkain-

asettelua ei ole, vaan asiakkaat kokevat työntekijöiden olevan heidän puolellaan.

Tulevana sosionomina mietin todella paljon sitä, että miksi meillä Suomessa voi-

daan niin pahoin ja käyttäydytään niin huonosti. Aiheuttaako järjestelmämme au-

tomaattisuus ja vastikkeettomuus kiittämättömyyttä ja aggressioita. Päädyin kui-

tenkin lopulta ajattelemaan Granfeltin tavoin. Vaikka voisi luulla, että miellyttävät

olosuhteet rauhoittaisivat asiakkaan ja hän olisi tyytyväinen saamaansa apuun,

hyvä olo ja hyvä ympäristö voi kuitenkin päinvastoin tuoda asiakkaalle tietoisuu-

den ja tunteen siitä, mistä hän on jäänyt ulkopuoliseksi ja osattomaksi, ja näin

lisätä ahdistusta, katkeruutta ja aggressiivisuutta (Granfelt 1993, 217).

Tulevana diakonina taas mietin hengellisen työn tekijänä, miten minä Jumalaa

palvelen? Mikä on minun tehtäväni? Diakoniatyö on paitsi lähimmäisen rakkautta
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ja toisten ihmisten palvelemista, sen tärkeä ulottuvuus on hengellisyys.

Diakoniatyö on palvelemista kirkon työssä, joten kristinusko on se perusta, josta

käsin sitä tehdään. Vaikka asiakkaita ei valikoida heidän vakaumuksensa

mukaan, työntekijä kuitenkin toimii omasta vakaumuksestaan käsin.

Sitoutuminen kirkon oppiin, sen sisäistäminen ja hallitseminen on tärkeä osa

työntekijän osaamista. Ilman uskoa ja hengellisyyttä työ on kuin mikä tahansa

yhteiskunnassa toteutettava sosiaalityö. Kirkon perustehtävän toteuttaminen ja

säilyttäminen on tärkeää, sillä muuten kirkon olemassaololla ei ole merkitystä.

(Jolkkonen 2008, 170.)

Oman hengellisen elämän vaaliminen ja hoitaminen on tärkeää työntekijän

osaamisen ja jaksamisen kannalta. Kirkon työntekijänä voin tehdä työtäni

levollisesti omana itsenäni Jumalan edessä ja Hänen kannattelemanaan. Työ on

kokonaisvaltaista elämistä seurakunnan, Kristuksen kirkon yhteydessä, omana

persoonana ja kirkon edustajana. Näiden kahden välillä ei pitäisi olla ristiriitaa.

Oma hengellinen tie on tietenkin johtanut ammatinvalintaan. Opiskelun aikana

kuitenkin kypsyy ja valmentautuu työhön niin, ettei kysymys ole enää vain omasta

henkilökohtaisesta hengellisyydestä ja uskosta, vaan valmistautuu liittymään

erityisellä tavalla Kristuksen kirkkoon sen edustajana ja palvelijana.

Yllättävä ja ennakolta suunnittelematon elementti projektiin tuli, kun vangit

pyysivät rukousta ja siunausta. Olen kokemuksesta iloinen ja kiitollinen. Sain

kokea Jumalan rakkauden välikappaleena olemisen konkreettisesti, kokemus oli

järisyttävä. Sillä hetkellä kun seisoin piirissä käsi kädessä vankien kanssa ja yritin

parhaani mukaan rukoilla Isä meidän rukousta englanniksi, tunsin voimakkaasti

olevani juuri siinä, mihin Jumala on minut kutsunut. Itse ajattelen, että tilanteen

vietäväksi heittäytyminen mahdollisti tällaisen Jumalan johdatuksen. Kokemusta

varmasti vahvisti myös ympäristö, missä oltiin vapaita omavoimaisuudesta,

ylpeyden ja järjen kahleista ja esteistä. Oli vaan vakaa lapsen usko, joka ylitti

kulttuurien ja uskontojen rajat, sekä yksi puulla päähän lyöty diakoniharjoittelija,

joka halusi välittää Jumalan rakkautta ja armoa.
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Koin tilanteen sielunhoidollisena, vaikkakin siihen osallistui ihmisiä monista

uskonnoista. Ryhmässä toteutui rinnallakulkijuus ja inhimillinen taakkojen

jakaminen ihmisten kesken. Advice-groupissa  toteutui tavallaan myös rippi, kun

osallistujat kertoivat pahoista teoistaan ja syyllisyydestään. Lopuksi rukoiltiin

yhdessä ja siunattiin toisiamme. Jos ei kyseessä nyt aivan meidän oppimme

mukainen sielunhoidollinen ryhmä ollutkaan, niin ainakin suuripiirteisesti

tulkittuna siinä toteutui spontaani moniuskontoinen sielunhoidollinen

kohtaaminen. Diakonia ei mahdu teologisiin määritelmiin. Jumalan rakkaus

toteutuu ihmisten kohtaamisessa. Me voimme yllättäen ja yllättävissä paikoissa

toimia Jumalan rakkauden välikappaleina (Elenius & Latvus 2007, 282).

Haluan itse olla lähellä kärsiviä ihmisiä, enkä koe tarvetta osallistua kovin

seikkaperäisiin teologisiin kiistoihin tai pohdintoihin. Koen, ettei minulla ole

kutsua, eikä lahjoja siihen, mutta kaikilla on omat kutsunsa ja tehtävänsä ja

lukiessani erilaisia mietintöjä ja kannanottoja huomaan, että kirkossamme on

viisaita ihmisiä kehittämässä työtä ja suunnittelemassa tulevaa, enkä koe

myöskään ristiriitaa oman toimintani ja kirkkomme linjassa. Olen siitä iloinen.
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LIITE 1

Kuvat stressitasoista

Panic Zone
Bad stres
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Uncomfortable zone
Good stress



47

Comfortable zone
No stress
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LIITE 2

Malaysian care-organisaation psykologin mietteitä päivistämme Kajangin vanki-

lassa:

The experience in prison program is and will be an unforgettable experience for

me. I can vividly remember how helpless the juveniles are when they are in the

prison. I agreed that the purpose of a prison is not supposed to be good experi-

ence to the juveniles and I do agree that to some extend they should be refrained

from their human rights. However, I think there should be justice even in the

prison itself whereby the juveniles should not have completely refrained from their

rights. One experienced I heard and seen in the juveniles was that they are de-

nied from having a proper meals or even showers. In my perceptions, all human

should have their basic rights which are hope, shelter, food and clothes. Unfortu-

nately, these are not entitled to the juveniles in Malaysia. Nonetheless, in such a

context, God is their only strength and hope that they can hold onto while waiting

to be out of the jail. These experience in jail makes me learned how much Grace

and Mercy God has given to me and I’ve taken it for granted. It is also showing

me that God is a God for everyone where He does shines His light upon juveniles

who have convicted crime. He can be their hope and strength when the juveniles

repented and found Him.  He is the Light of the darkness around each and eve-

ryone in this world which He created.

Malaysian care –organisaation kokemusasiantuntijataustaisen työntekijän miet-

teitä:

This entire week has been so hectic and weary and tedious working with the

juvenile youths in Kajang prison. But God turned up! Some were holding hands

and wept and Jaana, a deaconess intern trembled and wept and prayed for a

group of 15. Before the wrapping up of the weeks work, I shared my testimony of

an ex-drug user and about 20+ gave their life to Christ! Awesomeness!
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Psykologiaa opiskelevan harjoittelijan mietteitä päivistämme:

Experience in SIK Prison Program

It was my very first experience to work with juveniles in the Kajang prison. To my

amazement, the students were not as what as I expect from a group of juveniles.

Some of them may look intimidating but I can see a strong bond of friendship

among them. We had a lot of team buildings and group sessions to help build the

trust and encourage open sharing so that they can support one another through

the stresses they faced in the prison. One of the most impactful activities that I

experienced with the students was the Draw Your Feeling session, where I had

the opportunity to see how the boys expressed their feelings artistically, and I

witnessed so much love in them for their loved ones. My desire for the students

in the end of the program is that they would put into practice the techniques that

they have learned, not to lose hope and move on positively in their life.

Intialaisen psykologian opiskelijan mietteitä:

The SIK program that I was involved during my internship with Malaysian Care

was a confirmation from God towards the prison ministry. It was a four day work-

shop with the juvenile prisoners and myriad learning to me. Throughout the entire

workshop God has assured me that I can be a great vessel of blessing & comfort

for them. I was moved by their love & affection and I will continue to be a part of

the prison ministry in my future. I see a great need there and as a believer we

have more responsibility to reach out to those young people in the prison.
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Vankien piirustukset
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