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JOHDANTO
Tämä opas on tarkoitettu sosionomiopiskelijoille, jotka lähtevät Lahden ammattikorkeakoulusta
työharjoitteluun Arap Moi -lastenkotiin Keniaan. Oppaassa kerrotaan Keniasta ja sen kulttuurista
sekä harjoittelun suorittamisesta vieraassa maassa. Arap Moi -lastenkoti ja Lahden
ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta lastenkotiin lähetetään
vuosittain sosionomiopiskelijoita työharjoitteluun. Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa
kohdemaasta sekä lastenkodista ja sitä kautta pyrkiä helpottamaan opiskelijoiden sopeutumista
uuteen kulttuuri- ja työympäristöön.

Tämä opas on syntynyt opinnäytetyömme tuotoksena. Oppaan teksti pohjautuu pääasiallisesti
omaan keväällä 2011 suorittamaamme työharjoitteluun Keniassa. Lisäksi oppaassa on käytetty
apuna aihetta koskevaa kirjallisuutta ja teoriatietoa, joka on sijoitettu erillisten tekstilaatikoiden
sisään. Muu teksti perustuu omiin subjektiivisiin kokemuksiimme, näkemyksiimme ja tulkintoihin
asioista. Tästä syystä tekstiä lukiessa on syytä huomioida, että se on kirjoitettu lähinnä kahden
opiskelijan näkökulmasta, eikä se näin ollen ole ainoa tapa hahmottaa käsiteltyjä ilmiöitä ja
asioita. Kokemusperäinen tieto voidaan kuitenkin kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta
nähdä arvokkaana tiedonlähteenä (Ropponen 2011, 37).

Oppaan tekoon olemme saaneet apua muun muassa Nakurun Lapset ry:ltä, sekä kolmelta
Nakurussa työskennelleeltä vapaaehtoiselta, joiden ajatuksia on käytetty elävöittämään oppaan
tekstiä. Oppaassa on käytetty myös valokuvia, jotka ovat joko omiamme tai Nakurun Lapset ry:n
vapaaehtoistyöntekijän Tiinu Ristisen ottamia. Myös Lahden ammattikorkeakoulu on osallistunut
oppaan painatuskuluihin.

Sari Eliala & Teija Posio
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KENIA

KENIA PÄHKINÄNKUORESSA

Kenia on Itä-Afrikassa sijaitseva noin 40 miljoonan (vuonna 2009) asukkaan valtio.
Kenian pääkaupunki on Nairobi ja muita suuria kaupunkeja ovat Mombasa, Kisumu ja
Nakuru. Kenian viralliset kielet ovat englanti ja swahili, mutta näiden lisäksi maassa
puhutaan lukuisia eri heimokieliä. Maassa onkin yli 40 heimoa. Suurin osa (78%)
kenialaisista on kristittyjä. Muslimeja väestöstä on noin 10%, paikallisten uskontojen
edustajia 10% ja muiden uskontojen harjoittajia noin 2% koko väestöstä.
(ulkoasiainministeriö 2009, africaguide.com 2011)

Keniaan työharjoitteluun lähtö tarjoaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden päästä näkemään ja
kokemaan jotain aivan uudenlaista. Kenia on monessa suhteessa hyvin erilainen maa kuin
esimerkiksi Suomi ja siellä työskentely voi avartaa merkittävästi maailmankuvaasi. Matkallasi
pääset näkemään erilaisia toimintatapoja ja tutustumaan uudenlaiseen kulttuuriin. Tämän
oppaan myötä toivotamme sinulle antoisaa matkaa kohti Keniaa ja elämäsi seikkailua!
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KULTTUURIN PIIRTEITÄ

KIIREETTÖMYYS

Kiireettömyys on merkittävä piirre kenialaisessa elämäntavassa. Länsimaalaisittain
katsottuna se on toisaalta ihailtavaa, koska kenialaisilla ei ole samanlaista
suorittamispakkoa kuin meidän kulttuurissamme. Toisinaan kiireettömyys johtaa kuitenkin
myöhästelyyn ja saattaa tuntua välinpitämättömyydeltä.
(Antola 2007)

H A K U N A M ATATA – E I H U O L E N H Ä I V Ä Ä

Hakuna matata on swahilia ja tarkoittaa suoraan suomennettuna ”ei huolta”. Pole pole
puolestaan tarkoittaa ”hitaasti, rauhallisesti”. Näitä ilmaisuja kuulet todennäköisesti monen
kenialaisen suusta. He haluavat viestittää hakuna matata -asennetta ulospäin ja se näyttäytyy
myös heidän arjessaan. Asiat ja työt tehdään rauhalliseen tahtiin, eikä niistä kanneta turhaa
stressiä. Toisinaan aikataulut saattavat venyä suunnitelluista useallakin tunnilla tai töiden
lomassa saatetaan ottaa pienet nokoset hyvällä omalla tunnolla.

Oman harjoittelumme aikana tällainen kiireettömyys tuntui varsinkin aluksi häiritsevältä.
Esimerkiksi lastenkodilla työskennellessämme työtahti tuntui ensin hyvin hitaalta ja ehdimme
välillä jo turhautua siihen, ettei voinut olla enempää avuksi. Välillä työntekijät joutuivat
kehottomaan meitä hidastamaan tahtia, mikä tuntui aktiivisuuteen tottuneille suomalaisille melko
kummalliselta.

Lisäksi autokyydit olivat usein monta tuntia suunnitellusta myöhässä. Oli

kuitenkin mielenkiintoista huomata, etteivät paikalliset yleisesti ottaen suuremmin pahastuneet
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myöhästelystä. Keniassa ihmiset joutuvat välillä odottamaan hyvin pitkiä aikoja esimerkiksi
virastoissa asioidessaan ja ovat tottuneet siihen. Huomasimme, että jopa pienet lapset jaksoivat
istua useita tunteja kärsivällisesti odottaen esimerkiksi lääkärillä asioimista. Kiireettömyys näkyy
kenialaisten elämässä monissa käytännön tilanteissa ja myös heidän ajattelutavassaan. Ajan
myötä opimme itsekin entistä enemmän arvostamaan tällaista rentoa ja rauhallista
elämänasennetta. Jossain vaiheessa opimme toimimaan luontevammin paikallisen työtavan
mukaisesti.

Odottaminen sai aivan uuden ulottuvuuden Keniassa ollessa. Missään asiassa ei
hötkyilty, minnekään ei esimerkiksi sopinut juosta. ”I’ll be there in a flash” saattoi
tarkoittaa kolmea tuntia.
Vapaaehtoistyötekijä

Rauhallinen työtahti ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö kenialaiset tekisi työtään kunnolla.
Kiireettömyyden kautta työntekijät ehtivät keskittyä yhteen työtehtävään kaikessa rauhassa.
Kenialaisilla on ihailtava taito elää hetkessä ja pysähtyä kuuntelemaan toisiansa kesken omien
askareidensa. Mielestämme eläminen näin erilaisessa ympäristössä voi olla länsimaalaiselle
tärkeä oppimiskokemus siitä, että asiat voidaan tehdä monella tavalla. Ei voikaan ajatella, että
meidän tapamme toimia olisi ainut oikea, vaikkakin se sopii meidän kulttuuriimme hyvin.
Toisenlaisessa kulttuurissa sen sijaan erilaiset toimintatavat voivat olla kaikkein toimivimpia.
Tämänkaltaisen ymmärryksen muodostumista kutsutaan kulttuuritietoisuuden kehittymiseksi
(Alitolppa-Niitamo 1994, 169). Kulttuuritietoinen ajattelu on tärkeää sosiaalialan ammattilaiselle,
joka kohtaa työssään monikulttuurisia asiakkaita.
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YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyys on tyypillinen piirre kehitysmaissa. Yhteisöllisyys tuo kehitysmaiden ihmisille
turvaa mutta se voi olla myös rajoittava tekijä. Sekä perheen että muun suvun merkitys on
todella suuri yksilölle. Esimerkiksi vanhempien ihmisten auktoriteetti on suuri ja heillä on
vaikutusvaltaa yksilön elämää koskevissa asioissa. Rajoittavana tekijänä voi kuitenkin
olla, ettei yksilön oma ääni pääse kuuluviin yhteisön sisällä edes häntä itseään koskevissa
asioissa.
(Korhonen & Mäkinen 2011)

Kenialaisessa kulttuurissa yhteisöllisyys näyttäytyy selkeämmin kuin esimerkiksi meillä
Suomessa. Yleisesti ottaen länsimaissa arvostetaan yksilöllisyyttä ja itsenäistä päätöksentekoa.
Keniassa puolestaan huomasimme usein perheen ja suvun olevan ihmisille hyvin
merkityksellinen. Tämä näkyi jo ihmisten tavassa puhua perheestään, johon katsottiin kuuluvan
koko suvun.

Huomasimme, että sukusiteellä on tärkeä merkitys Keniassa. Omista sukulaisista pidetään
huolta ja kannetaan vastuuta. Esimerkiksi Arap Moi -lastenkodissa sosiaalityöntekijät etsivät
aina ensimmäiseksi sukulaisia huolehtimaan orvoksi jääneestä lapsesta. Vaikka kyseessä olisi
kaukainenkin sukulainen, sosiaalityöntekijöiden mukaan kotia tarvitseva lapsi otetaan usein
elätettäväksi. Vaikka perheessä olisi ennestään kymmenpäinen lapsikatras ruokittavana,
nähdään oman suvun jäsenestä huolehtiminen tärkeänä ja lapselle etsitään tilaa perheestä.
Sukulaisten etsimiseen velvoittaa myös Kenian lastensuojelulainsäädäntö (Rinkineva 2012).
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Yhteisöllisyys näkyy sukusiteiden lisäksi erilaisissa yhteisöissä. Arap Moi -lastenkoti on tällainen
yhteisö, jossa henkilökunnan lisäksi myös lapset huolehtivat toinen toisistaan. Meitä ilahdutti
erityisesti isompien lasten tapa huolehtia pienemmistä sekä lasten välinen yhteenkuuluvuuden
ilmapiiri. Käsityksemme mukaan myös maaseudulla yhteisöjen ja koko kylän merkitys korostuu.
Ihmiset pitävät yhtä ja auttavat toisiaan tarvittaessa. Esimerkiksi osallistuessamme Kenian
maaseudulla järjestettyihin hautajaisiin panimme merkille, että lähes kaikki kyläläiset olivat
hautajaisissa läsnä ja osallistuivat myös järjestelyihin. Tuntui että tapahtuma oli merkittävä koko
kylälle ja he halusivat kunnioittaa yhteisönsä jäsenen elettyä elämää.

Länsimaalaisen näkökulmasta suvun ja yhteisöjen merkitys saattaa tuntua välillä liialliselta.
Yksilöiden omat mielipiteet eivät aina pääse kuuluviin ja muiden ihmisten näkemykset tai tarpeet
saattavat viimekädessä olla ratkaisevassa asemassa päätöksien tekemisessä. Esimerkiksi
perheen taloudelliset vaikeudet voivat mennä kouluttautumisen edelle, jolloin lapsi tai nuori
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joutuu jättämään koulunkäynnin esimerkiksi elannon hankkimisen takia. Lisäksi vanhempien tai
suvun käsitys hyvästä elämästä voi vaikuttaa myös lapsen ja nuoren uravalintaan, maanviljelijän
pojasta oletetaan tulevan maanviljelijä ja suutarin pojasta tulevan suutari.
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HEIMOJEN MERKITYS IDENTITEETILLE

HEIMOT

Heimolla tarkoitetaan yhtenäistä
kansanosaa, jolla on useimmiten
yhteinen kieli. Kenia jakautuu 42

heimoon.

Tiettyyn

heimoon

kuuluminen on tärkeä osa ihmisen
identiteettiä.

Kenian

isoimmat

heimot ovat Kikuyu, Luhya, Luo,
Kalenjin

sekä Akamba.

Myös

Masai -heimo on saanut paljon
kansainvälistä huomiota vahvojen
perinteidensä takia, vaikka sen
osuus väestöstä onkin hyvin pieni
(2%).
(Firestone, Butler, Hardy & Karlin
2009)

Luultavasti itsekin huomaat melko nopeasti heimojen merkityksen kenialaisille. Heimo -käsite
saattaa tuntua aluksi hieman epäselvältä, koska meillä Suomessa ei ole samanlaista
heimokulttuuria. Keniassa ihmisen heimoon kuuluminen tulee ilmi monin eri tavoin. Heimo
määrittelee muun muassa yhden henkilön osaamista ja käyttämistä kielistä. Lisäksi heimot
vaikuttavat ihmisten tapoihin ja rituaaleihin.
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Huomasimme itse kuinka paljon heimot ja erityisesti oma heimo esiintyivät ihmisten puheissa ja
sille annettiin paljon arvoa. Saman heimon jäsenet pystyivät myös halutessaan
kommunikoimaan omalla kielellänsä ja ilmassa oli aistittavissa tietynlaista yhteenkuuluvuuden
tunnetta oman heimon jäsenten välillä. Saimme myös kuulla paikallisilta, että eri heimoilla on
huomattavissa erilaisia tunnuspiirteitä luonteissaan ja käyttäytymisessään. Kuulemamme
mukaan esimerkiksi Luo -heimolaiset ovat perusluonteeltaan muita rauhallisempia.

Paikallisten kanssa käymiemme keskustelujen mukaan heimojen merkitys on kuitenkin
vähentynyt ajan saatossa ja Kenian modernisoituessa. Varsinkin kaupungit alkavat olla
kehitykseltään entistä länsimaalaisempia ja heimojen merkitys ei niissä enää näy yhtä vahvasti.
Oman heimon tärkeys liittyneekin ennen kaikkea omiin juuriin ja sitä kautta identiteetin
rakentumiseen.

USKONNOLLISUUS

USKONTO

Suurin osa väestöstä on kristittyjä (78%). Monen kenialaisen ajattelu perustuu
kohtalouskoisuuteen eli siihen, että asiat ovat lopulta Jumalan käsissä.
(Antola 2007, ulkoasiainministeriö 2009)

Keniassa uskonto näyttäytyy ihmisten elämässä vahvasti. Keniassa ollessamme saimme kuulla,
että suurin osa väestöstä käy kirkossa joka sunnuntai ja harjoittaa uskontoaan muutenkin
aktiivisesti. Uskonto tuntuu tarjoavan monille vaikeuksien keskellä eläville turvaa ja iloa
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elämään. Ihmisten ajattelu tuntuu muutenkin linkittyvän vahvasti kristilliseen arvopohjaan ja
tapaan hahmottaa maailmaa. Monesti kuulimmekin jotakin asiaa perusteltavan sillä, että se on
Jumalan tahto ja että Jumala on päättänyt asian näin. Myös sinun uskontoa ja uskonnollisuutta
saatetaan tiedustella useissa tilanteissa ja voikin olla hyvä miettiä jo ennakkoon omaa
suhtautumista heille niin merkittävään asiaan.
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KENIAN YHTEISKUNNALLINEN TILANNE

KENIA ON KEHITYSMAA

Keniassa noin puolet väestöstä asuu kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Vaikka
talouskasvu on ollut nousussa, ongelmia aiheuttavat muun muassa poliittiset
levottomuudet ja korruptio, ruoan hinnan nousu sekä energianhintojen nousu ja siitä
seurannut ruokakriisi. YK:n tilastojen mukaan noin 40 prosentilla väestöstä on puutetta
puhtaasta juomavedestä.
(Ulkoasiainministeriö 2011a)

Maassa vallitseva taloudellinen kaksijakoisuus näkyy selkeästi ihmisistä ulospäin. Osa ihmisistä
on hyvin rikkaita ja osa taas elää äärimmäisen köyhyyden keskellä. Polttoaineen hinnan nousu,
elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen kova nousu, kuivuudet ja tulvat Afrikassa sekä niitä
seuranneet satomenetykset ja väestönkasvu ovat syitä myös ruoan hintojen yleiseen nousuun
Keniassa ja pienituloisilla alkaa olla todellisia ongelmia jokapäiväisen ruoan hankkimisessa
(Rinkineva 2012). Tämän myötä yhä suurempi osa väestöstä joutuu kamppailemaan
saadakseen riittävän toimeentulon.

Harjoittelumme aikana saimme huomata, että oman elantonsa ansaitseminen on kenialaisille
usein kovan työn takana. Monet tekevät töitä kellon ympäri ja siitä huolimatta varat saattavat
hädin tuskin kattaa elämän perusmenot. Maatalous on merkittävä toimeentulon lähde
kenialaisille. Kaupungissa maatalous näyttäytyy hedelmämyyjien toimesta, jotka ovat merkittävä
osa esimerkiksi Nakurun katukuvaa. Hedelmämyyjien päiväpalkka onkin suoraan verrannollinen
päivittäiseen myyntimäärään ja hedelmien hinnat ovat hyvin alhaiset.
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Jonkinlainen ahaa elämys oli sen ymmärtäminen, miten eletään maassa, jossa
oikeastaan kenelläkään ei ole pääomia, jossa 20 shillingin matatu –matkakin saattaa
olla ihmiselle liian kallis. Tajusin konkreettisesti olevani erittäin rikas.
Vapaaehtoistyöntekijä

Köyhyys näyttäytyy Kenian katukuvassa myös ulkopuolisen silmään monella tapaa. Monet
vastaantulevat ihmiset ovat pukeutuneet rikkinäisiin vaatteisiin, eikä esimerkiksi kenkiä ole
välttämättä ollenkaan. Kaduilla kulkiessasi kohtaat todennäköisesti myös katulapsia, jotka
saattavat etsiä ruokaa ja myytäviä tarvikkeita roskien seasta. Monet heistä myös kerjäävät rahaa
ulkopuolisilta ja haistelevat liimaa paetakseen katuelämän vaikeuksia.

Keniassa liikkuessaan huomaa myös aiemman talouskasvun vaikutukset ja se onkin
globalisoitunut ja länsimaalaistunut merkittävästi. Keniassa liikkuessasi et voi olla huomaamatta
ihmisten varallisuuden välistä kontrastia. Siinä missä pukumiehet ajelevat urheiluautoillaan,
saattaa tienreunassa istua äiti pienten lastensa kanssa kerjäämässä ohikulkijoilta rahaa
aamusta iltaan.

H A A S T E I TA J A O N G E L M I A K E N I A L A I S E S S A Y H T E I S K U N N A S S A

Sosiaalialan opiskelijana on hyvä olla tietoinen myös kenialaisen yhteiskunnan nurjasta puolesta
ja siellä vallitsevista ongelmista, koska sosiaalialan työllä pyritään vaikuttamaan ihmisten
hyvinvointiin ja laajemmalla tasolla myös yhteiskunnan rakenteisiin. Keniassa eriarvoisuus näkyy
hyvin vahvasti ja sosiaaliset ongelmat kuten esimerkiksi köyhyys ja huono-osaisuus ovat
selkeästi havaittavissa. Muita suuria ongelmia yhteiskunnassa ovat muun muassa HIV/AIDS,
poliittiset levottomuudet ja terrorismin uhka. Työskentely kehitysmaassa voi antaa sosiaalialan
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opiskelijalle uudenlaista perspektiiviä siitä, millaisia ongelmia erilaisissa yhteiskunnissa voi olla
ja millaista työtä niiden lieventämiseksi voitaisiin tehdä. Opiskelija voi oppia hahmottamaan
maailmaa hieman kokonaisvaltaisemmin ja ymmärtää uudella tavalla yhteiskunnan roolia yksilön
elämässä.

HIV/AIDS

Keniassa HIV on edelleen yksi merkittävimmistä ongelmista. Keniassa on 1,3 miljoonaa
HIV-positiivista, mikä tarkoittaa noin 6 prosenttia koko maan väestöstä. Luku nostaa myös
AIDS-orpojen määrää, joita Keniassa on noin 1,2 miljoonaa.
(Ulkoministeriö 2011a)

Nykyisestä lisääntyneestä ehkäisyvalistuksesta huolimatta, HIV ja AIDS ovat edelleen valitettava
ongelma kenialaisten ihmisten elämässä. Tämä näkyy myös Arap Moi –lastenkodissa, jossa on
paljon AIDS:n takia orvoiksi jääneitä lapsia. AIDS –orpoja on Keniassa muutenkin hyvin paljon ja
se on asia, jota ei siellä työskennellessään voi ohittaa.

VUODEN 2007 LEVOTTOMUUDET

Orpojen määrän kasvuun vaikuttivat muun muassa Keniassa vuonna 2007 järjestetyt
vaalit, jotka aiheuttivat suurta levottomuutta ja väkivaltaisuutta. Vaalien jälkeisen väkivallan
seurauksena on arvioitu, että vähintäänkin 1 300 henkilöä tapettiin ja puoli miljoonaa
ihmistä joutui jättämään kotinsa.
(Ulkoministeriö 2011b)
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Eräs viime aikoina paljon esiin noussut ongelma Keniassa ovat poliittiset levottomuudet ja
väkivaltaisuudet eri ihmisryhmien välillä. Vuoden 2007 vaaleja seuranneiden levottomuuksien
seurauksen näkyvät vieläkin Arap Moi -lastenkodissa. Siellä asuu edelleen kahakoiden
seurauksina orvoiksi tai kodittomiksi jääneitä lapsia. Levottomuudet tuntuvat varjostavan ja
tuovan tietynlaista epävarmuutta ihmisten elämään. Lisäksi terrorismin uhka on kasvanut
kevään 2011 aikana Kenian ja Somalian välille lisääntyneen jännitteisyyden takia.
Turvallisuustilanne on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa ja harjoitteluun lähtijöiden kannattaa
itse selvittää sen hetkinen tilanne esimerkiksi ulkoasianministeriön matkustustiedotteesta, joka
löytyy ulkoasianministeriön internet -sivuilta osoitteesta http://formin.finland.fi/.
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LASTEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN KENIASSA

KENIAN LASTENSUOJELULAKI

Kenian lastensuojelulaki The Children Act Cap 586 hyväksyttiin vuonna 2001 ja se astui
voimaan maaliskuussa 2002. Lailla pyritään edistämään lasten hyvinvointia Keniassa. Laki
pitää sisällään lapsen oikeudet sekä hallituksen ja vanhempien roolin niiden
toteutumisessa. Ensisijainen vastuu lapsen huolehtimisesta on vanhemmilla, mutta mikäli
on lapsen edun mukaista, pyritään hänet sijoittamaan kodin ulkopuolelle esimerkiksi
lastenkotiin tai sijaisvanhemmille. Laissa määriteltyjä lapsen oikeuksia ovat muun muassa
tasa-arvoinen kohtelu, koulutus, fyysinen koskemattomuus sekä yleisesti ottaen oikeus olla
lapsi. Muutenkin Kenian lastensuojelulaki pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
(The Children Act Cap 586 2001)

Vaikka lastensuojelun lainsäädännössä on saatu muutoksia aikaan, on niiden käytäntöön vienti
vielä ison työn takana. Lastensuojelun toteutuminen kokonaisuudessaan onkin edelleen iso
haaste Keniassa. Lastensuojelua mahdollisesti tarvitsevia asiakkaita on paljon, sillä Keniassa on
noin 17 miljoonaa alle 18-vuotiasta. (Kultanen 2007.) Ottaen huomioon lasten valtavan määrän
ja yhteiskunnan resurssit, lienee selvää ettei lastensuojelulaki voi käytännössä toteutua
täydellisesti. Esimerkiksi koulutuksen saanti ei ole itsestäänselvyys, vaikka se nykyään onkin
periaatteessa maksutonta. Moni lapsi viettää päivänsä koulun sijaan kadulla tienaten rahaa tai
vanhemmilla ei esimerkiksi ole varaa ostaa tarvittavia koulutarvikkeita. Lastensuojelulain
toteutumista haittaa edelleen myös perinteiset kulttuuriset tavat kuten tyttöjen ympärileikkaus,
lapsiavioliitot sekä yleisesti ottaen vanhoillinen käsitys perherakenteista. Myös lasten
ruumiillinen kuritus on edelleen maassa melko yleisestä, vaikka se onkin virallisesti lain
vastaista.
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Arap Moi –lastenkoti pyrkii huolehtimaan lapsiasiakkaidensa oikeuksien toteutumisesta ja
tarjoamaan mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen. Mahdollisuus saada lastensuojelulain
mukaista kohtelua on heillä huomattavasti suurempi kuin monilla muilla kenialaisilla lapsilla.
Lisäksi heidän kouluun pääsynsä on turvattu.
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KEHITYSMAIDEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyöstä käytetään myös nimitystä kehitysapu ja se sillä tarkoitetaan
teollisuusmaiden kehitysmaille antamaa taloudellista ja materiaalista tukea. Se on pysyvä
osa kansainvälistä kanssakäymistä ja sen merkitys varsinkin köyhille maille on näkyvä ja
keskeinen. Monissa köyhissä maissa erityisesti valtiontaloudet ovat hyötyneet
kehitysyhteistyön kautta saatavasta avusta ja jotkut maat ovat jopa ajautuneet
riippuvuuteen siitä. Kehitysyhteistyön avulla maiden on mahdollista saada eimarkkinaehtoista rahoitusta ja resursseja, joita voidaan suunnata avun antajan ja saajan
keskenään sopimiin tarkoituksiin.
(Wistuba 2011, Koponen & Seppänen 2007)

Kenian yhteiskuntaa varjostavat ongelmat heijastuvat suoraan ihmisten hyvinvointiin. Maassa
jossa ei ole sosiaaliturvaa, nousevat tärkeiksi muun muassa ulkomaiden kehitysapu ja erilaisten
järjestöjen toiminta. Yhteistyön muodot ovat moninaisia ja sitä voidaan toteuttaa lukuisin eri
tavoin. Kenia on yksi Suomen pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyökumppaneista ja se saakin
sekä rahallista tukea sekä Suomen hallitukselta, että suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä, mutta
tämän lisäksi tukea voidaan tarjota myös muiden resurssien muodossa. Tällaisia ovat
esimerkiksi materiaalinen apu ja konkreettinen ihmisten tekemä avustustyö. Kehitysyhteistyötä
Keniassa tekevät muun muassa Pelastakaa Lapset Ry, Kirkon Ulkomaanapu, Nakurun Lapset
Ry sekä lukuisat muut järjestöt ympäri maailmaa.
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NAKURU KAUPUNKINA

NAKURU

Nakuru
sijaitsee
Rift-Valleyn
maakunnassa ja on Kenian neljänneksi
suurin kaupunki. Asukkaita siellä on noin
300 000. Nakurun talouden pohjan
muodostavat maatalous, teollisuus ja
turismi.
(kenya.com 2011)

Nakuru on yksi Kenian suurimmista kaupungeista, mutta sitä ei helposti miellä suurkaupungiksi.
Ydinkeskusta on melko pieni, mutta kaupunki jatkuu kuitenkin laajalle keskusta-alueen
ulkopuolelle slummeineen ja lähiöineen. Verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiin Nairobiin
Nakurussa vallitsee rennompi ilmapiiri ja afrikkalaisuus näyttäytyvät siellä edelleen vahvasti.
Katukuvassa näkyy värikkäitä afrikkalaisia asuja, pieniä kojuja ja kuppiloita, lukuisia
hedelmämyyjiä, musiikkia, iloista hälinää, paljain jaloin juoksevia lapsia ja joskus aikuisiakin.
Kaupungista välittyy hyvällä tavalla elämän yksinkertaisuus. Kaupungista kuitenkin löytyy lähes
kaikki peruspalvelut postista supermarkettiin.

Turismin tärkeys kaupungille tulee esiin monissa paikoissa ja tilanteissa. Hotelleita on melko
paljon ja turistien kasvava määrä on otettu huomioon myös palvelutarjonnassa monin tavoin.
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Turismin määrään vaikuttaa varmasti myös kaupungin laidalla sijaitseva luonnonpuisto Lake
Nakuru National Park.

”HOW ARE YOU, MZUNGU?”

Turismin merkitys näkyy muun muassa paikallisten suhtautumisessa valkoihoisiin ihmisiin.
Ihonvärisi takia saat hyvin paljon huomiota kaupungilla liikkuessasi. Huomio on pääsääntöisesti
hyvää tarkoittavaa, koska paikalliset haluavat saada sinut viihtymään maassa ja toivottaa
tervetulleeksi kaupunkiinsa. Muutenkin ihonväri ja sen symboloima mahdollinen rikkaus tuntuvat
kiehtovan kenialaisia hyvin paljon. Moni haluaa tulla kättelemään sinua ja saatat kuulla päivän
aikana monia kymmeniä kertoja huudon ”how are you, mzungu?”. Mzungu on swahilin kielinen
sana valkoihoiselle ihmisille ja sitä käytetäänkin yleisesti. Tällainen huomio tuntuu suomalaiseen
yksityisyyteen tottuneelle ainakin aluksi tunkeilevalta. Huomion keskipisteenä olemiseen
kuitenkin tottuu pian ja huutelut osaa jättää tarvittaessa huomioimatta.
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Kadulla voi kuulla ihmisten huutelevan perään Mzungu, joka tarkoittaa valkoista
ihmistä. Ymmärrän että lapset huutelevat ja ovat innoissaan valkoisista, mutta kun
aikuisetkin voivat toivottaa ”Hyvää huomenta Valkoinen”. Minusta se tuntuu
kummalliselta, luokittelevalta ja välillä todella loukkaavalta.
Vapaaehtoistyöntekijä

Valkoihoisuus on asia, jota et pääse pakoon ollessasi Nakurussa tai muuallakaan Keniassa. Se
määrittää lähes aina tapaa, jolla sinuun suhtaudutaan. Vaikka kuinka toivoisi, on paikallisten
kanssa samalle viivalle pääsy lähes mahdotonta. Aina ei voi myöskään olla varma paikallisten
ihmisten tarkoitusperistä heidän tutustuessa sinuun. Itse saimme monta kertaa huomata lyhyen
tutustumisen jälkeen joidenkin paikallisten uskovan meidän pystyvän vaikuttamaan heidän
taloudelliseen tilanteeseensa esimerkiksi järjestämällä heille sponsorin Suomesta. Monissa
paikoissa tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat erilaiset paikallisille ja valkoihoisille. Turistien
kohdalla tämä on täysin ymmärrettävää, mutta opiskelijabudjetilla liikuttaessa tuntuu välillä
turhauttavalta, vaikka eiväthän paikalliset kaupungilla liikkuessasi erota sitä, oletko lomamatkalla
oleva turisti vai työharjoittelua suorittava opiskelija.

Kokemus erilaisuudesta voi kuitenkin auttaa myös ymmärtämään esimerkiksi maahanmuuttajien
kokemuksia heidän tullessaan Suomeen. Muun muassa ihonväri voi määrittää tapaa, jolla
yksilöön suhtaudutaan yhteiskunnassamme.Tähän voivat
ennakkoluulot

tai

mielenkiinto

erilaisuutta

kohtaan.

osittain vaikuttaa ihmisten

Kokemus

valkoihoisena

olosta

tummaihoisten keskuudessa antaa jonkinlaista kosketuspintaa siihen, millaista on poiketa
valtaväestöstä ja millä tavoin itse voisi kohdata kunnioittavasti vieraasta kulttuurista tulevia
henkilöitä.
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NAKURUN LAPSET RY

JÄRJESTÖN TOIMINTA

Nakurun Lapset ry on uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö, joka
tekee kummilapsityötä Nakurussa. Kummitoimintaa tehdään yhteistyössä kenialaisen
lastensuojelujärjestö Child Welfare Society of Kenya:n Nakurun paikallisosaston sekä sen
ylläpitämän Arap Moi -lastenkodin kanssa. Toiminnan perustana ovat suomalaiset kummit,
joiden maksama kummiavustus lähetetään lyhentämättömänä Keniaan. Lisäksi järjestöllä
on ollut ja on edelleen Nakurussa lasten ja nuorten kasvuympäristöjä ja hyvinvointia
tukevia hankkeita, jotka saavat rahoitusta ulkoasiainministeriöstä. Kummiavustusten avulla
tuetaan kummilasten ja –nuorten koulutusta sekä ihmisarvoista elämää. Järjestö etsii
kummeja sellaisille lapsille, joilla ei ole heistä huolehtimaan pystyviä vanhempia tai
sukulaisia. Kummina voi toimia yksityishenkilö tai perhe, yhteisö tai yritys.
Kummitoiminnan tavoitteena on turvata kummilasten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen
lapsuus sekä mahdollisuus toteuttaa itseään yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.
Vuoden 2010 loppupuolella järjestöllä oli 371 kummilasta.
(Nakurun Lapset ry 2011)

Arap Moi -lastenkotia on pystytty kunnostamaan ja toimintaa kehittämään Nakurun Lapset ry:n
tuen avulla. Järjestön rahoituksella on esimerkiksi peruskorjattu rakennuksia sekä rakennettu
uusia. Lastenkodille on myös pystytty palkkaamaan muutamia uusia työntekijöitä järjestön
keräämillä varoilla. Nakurun Lapset ry tarjoaa omalta osaltaan tukea myös arjen perusmenojen
kattamiseen, kuten ruokaan, vaatteisiin ja muihin tarvittaviin päivittäistavaroihin.
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Merkittävin osa Nakurun Lapset ry:n toimintaa on kummilapsityö. Kummitoiminnan avulla
pystytään rahoittamaan lasten koulunkäynti ammatilliseen koulutukseen saakka. Suurimmalla
osalla lastenkodin lapsista on suomalainen kummi, joka sponsoroi vuosimaksulla
kummilapsensa koulunkäyntiä ja elämää lastenkodilla.

Kummitoiminnan lisäksi Nakurun Lapset ry:llä on kehitysyhteistyöhankkeita ulkoministeriön
rahoituksella. Hankkeita on toteutettu muun muassa AIDS -orpojen ja katulasten auttamiseksi.
Merkittävin ulkoministeriön rahoituksella toteutettu projekti on ollut ammattikoulutusta tarjoavan
Centre of Hope:n eli Toivon Keskuksen rakentaminen ja koulutussisältöjen tukeminen. Koulu
onkin joillekin kummilapsille tilaisuus jatkokouluttautua peruskoulun jälkeen. Centre of Hope
tarjoaa nakurulaisille nuorille myös asumispaikan ja sitä kautta mahdollisuuden harjoitella
itsenäistä elämää. Meidän silmiimme tämä näyttäytyy eräänlaisena lastensuojelun jälkihuoltona,
jonka avulla lastenkodissa eläneiden lasten tulevaisuutta pyritään tukemaan myös
lastenkotilapsuuden jälkeen.

Nakurun Lapset ry:n rooli on siis merkittävä lastenkodin toiminnan kannalta. Tämä näkyy myös
työntekijöiden ja kummilasten suurena arvostuksena ja kunnioituksena suomalaista
yhteistyökumppania kohtaan. Meillä oli ilo huomata, että Suomesta tulleet rahat menivät
suurimmaksi osaksi juuri sinne minne ne oli tarkoitettukin eli lasten ihmisarvoisen elämän
tukemiseen. Olimme itse mukana useammilla käynneillä esimerkiksi kummiperheissä ja
kouluissa, joissa pääsimme tapaamaan järjestön kummilapsia. Näimme konkreettisesti
koulumaksujen maksamisen, ja elämiseen tarvittavien välineiden hankkimisen perheille.
Pääsimme näkemään perheiden iloa ja kiitollisuutta heidän vastaanottaessaan rahallista tai
materiaalista avustusta.

Järjestön toimintaa voi hahmottaa myös sosiaalipedagogisesta näkökulmasta. Nakurun Lapset
ry:n mukaan tavoitteena on kummi- ja hanketoiminnan avulla tukea lasten ja nuorten
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kouluttautumista ja vahvistaa heidän elämänhallinnan taitojansa. Toiminnan tarkoituksena on
edesauttaa kummilasten tasa-arvoista lapsuutta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään yhteisönsä
täysivaltaisena jäsenenä. (Nakurun lapset 2010.) Itsekin tulevina sosionomeina näemme nämä
päämäärät tärkeinä ja järjestön tekemä avustustyö on merkityksellistä lasten ja nuorten
elämässä. Esimerkiksi koulutuksen myötä näillä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hankkia
itselleen ammatti ja turvata oma toimeentulonsa tulevaisuudessa. Tätä kautta heidän
mahdollisuutensa oman elämän hallintaan paranee huomattavasti ja he voivat tulla oman
elämänsä subjekteiksi.

JÄRJESTÖN HISTORIA

Nakurun lapset ry:n toiminta sai alkunsa jo vuonna 1986. Yhdistyksen perustajajäsen
Anna-Liisa Jarkko vieraili tuolloin Arap Moi - lastenkodissa ja huomasi sen olevan
suuressa avun tarpeessa. Huoli lastenkodin lapsista syntyi myös joukolle muita
Nakurussa tuolloin asuneille suomalaisille ja he päättivät yhdessä toimia asian hyväksi.
Mukaan auttamaan saatiin ryhmä suomalaisia Suomessa ja toiminta oli aluksi pienen
ydinjoukon varassa toimivaa varainkeruuta. Toiminta virallistui vuonna 1997 kun Nakurun
lapset ry perustettiin. Sen jälkeen jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa.
(Nakurun Lapset ry 2011)
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ARAP MOI -LASTENKOTI

TIETOA LASTENKODISTA

Arap Moi -lastenkoti sijaitsee Nakurussa, Rift Valleyn maakunnassa Keniassa.
Lastenkodissa asuu yli sata lasta ja henkilökunta koostuu noin 20 koulutetusta
työntekijästä. Virallisesti lastenkoti on suunniteltu majoittamaan 106 lasta. Arap Moi lastenkodin asiakkaat ovat 0 - 17 vuotiaita tyttöjä ja poikia. Asiakkaat ovat joko erityistä
huolenpitoa ja suojelua tarvitsevia lapsia, tai HIV -positiivisia lapsia. Asiakaslapset
tulevat lastenkotiin oikeuden määräyksellä, lastensuojelutoimiston, poliisin, sairaalan tai
alueellisen sosiaalityöntekijän toimesta.
(Child Welfare Society of Kenya, Background Report 2011)
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Arap Moi -lastenkoti on verraten suomalaisiin lastenkoteihin hyvin suuri. Elämä lastenkodilla on
hyvin vilkasta ja tapahtumarikasta. Lapsia juoksentelee siellä täällä, pihapiirin täyttää nauru ja
itku sekä touhu ja leikki. Oman harjoittelumme aikana lapsia lastenkodilla asui noin sata mutta
huomasimme, että lastenkodin lapsimäärä on jatkuvassa muutoksessa. Uusia lapsia tulee
lastenkodille viikoittain ja osa lapsista palaa takaisin omaan kotiinsa tai heidät sijoitetaan
sukulaistensa luokse. Isommat lapset asuvat sisäoppilaitoksissa, joissa he myös opiskelevat.
Lastenkotiin he tulevat ainoastaan loma-aikoina (huhtikuu, elokuu ja joulukuu). Kouluikäiset
lapset ovat päivisin koulussa ja käyvät lastenkodilla päivällä vain syömässä lounaan.
Työharjoittelijana saat siis viettää enemmän aikaa pienempien lasten kanssa.

Monet lastenkodin lapset ovat orpoja tai hylättyjä. Yksi merkittävä orvoksi jäämisen syy on AIDS,
mutta meille kerrottiin, ettei kukaan lastenkodin lapsista ainakaan oman harjoittelumme aikaan
ollut itse HIV-positiivinen tai sairastanut AIDS:ia. Emme kuitenkaan tiedä kuinka avoimesti
asiasta lastenkodilla puhutaan ulkopuolisille, sillä sairaus tuntuu olevan vielä jollain tapaa tabu.

LASTENKODIN OSASTOT

Lastenkoti jakautuu viiteen eri osastoon, jotka ovat vauvala sekä taaperot,
päiväkoti/esikoulu, toimisto, klinikka ja keittiö. Lastenkodin palveluita ovat muun muassa
laitoshoito, perusterveydenhuolto, koulunkäyntimahdollisuus esikoulussa, ohjaus ja
neuvonta adoptio- ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa.
(Background Report 2011)
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Vauvat ja taaperot majailevat samassa
rakennuksessa, jonka yhteydessä on myös
lastenkodin pesula. Vauvalaan mahtuu
samaan aikaan noin 10 lasta, ja lapsia
onkin melko paljon verrattuna hoitajien
(house-mamas)

määrään.

Vauvojen

perustarpeet pystytään tyydyttämään hyvin,
mutta kahdenkeskinen vuorovaikutus jää
vähemmälle. Työntekijöiden hoitaessa muita käytännön askareita, vauvat saattavat toisinaan
viettää pitkiä aikoja sängyissä makoillen tai nukkuen. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää ottaen
huomioon työntekijöiden vähäisen määrän. Vauvojen kanssa ei pyritä muodostamaan vahvaa
tunnesidettä, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että vauvat suurimmaksi osaksi yritetään sijoittaa
tai adoptoida perheisiin. Lastenkoti onkin useimmiten vain väliaikainen hoitopaikka akuutissa
avuntarpeessa oleville pienokaisille. Harjoittelumme aikana vauvalassa oli useita hylättyjä
vauvoja, joista muutamat oli jätetty synnytysosastolle ja joku myös lastenkodin porteille. Itse
näimmekin vauvalan tehtävänä ennen kaikkea lasten hengissä selviämisen varmistamisen ja
perustarpeiden tyydyttämisen. Oman harjoittelumme aikana vauvoja oli enimmillään 7, mutta
heistä ainakin kolme sijoitettiin takaisin kotiin tai adoptoitiin tänä aikana. Lastenkodin kirjanpidon
mukaan vauvalasta adoptoidaan perheisiin noin kymmenen lasta vuodessa.

Taaperoita lastenkodissa oli harjoittelumme aikana vain kolme. Taaperoilla on oma leikkihuone,
jonka itse näimme kuitenkin olevan valitettavan vähän käytössä ainakaan muilla kuin taaperoilla.
Vauvalassa ja taaperoiden kanssa työskentelevät pääasiassa hoitajat, joiden työtehtävät pitävät
sisällään paljon perushoidollista työtä vauvojen syöttämisestä ja vaippojen vaihdosta
pyykinpesuun saakka. Lastenkodissa kaikki pyykit pestään käsin ja tästä syystä siellä
työskentelee myös yksinomaan tähän hommaan palkattu työntekijä. Myös isommat lapset
osallistuvat omien vaatteidensa pesuun.
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Esikoulussa eli nursery school:ssa opiskelevat aamupäivisin lastenkodin 3-6 -vuotiaat lapset.
Esikoulu jakautuu kolmeen eri ryhmään, jotka ovat baby class (3-vuotiaille), middle class (4vuotiaille) ja top class (5-6 -vuotiaille). Kaikissa näissä luokissa työskentelee oma opettaja, joka
opettaa lapsille muun muassa lukemisen ja kirjoittamisen alkeita niin englanniksi kuin
swahiliksikin. Lisäksi lapset harjoittelevat numeroita ja alkeellisia laskutoimituksia. Meidän
silmiimme esikoulun toiminta näyttäytyi melko oppituntimaisena. Jo pienet lapset joutuivat
keskittymään pitkiä aikoja esimerkiksi numeroiden ja kirjainten harjoittelemiseen. Suomalaiseen
varhaiskasvatukseen kuuluva leikinomaisuus ja toiminnalliset menetelmät olivat melko pienessä
roolissa. Toisinaan huomasimmekin pienimpien lasten nukahtelevan pulpettinsa ääreen kesken
kirjoitusharjoitusten. Lapset tuntuivat kuitenkin olevan halukkaita oppimaan ja jaksoivat ikäänsä
nähden keskittyä yleisesti ottaen hyvin opetukseen. Itse pohdimme aluksi esikoulun ja opettajien
tiukkaa linjaa ja lapsilähtöisen näkökulman puuttumista.
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Vaatimustaso tuntui varsinkin aluksi meistä melko korkealta ottaen huomioon lasten iän.
Ymmärsimme kuitenkin ajan myötä, että esikoulun opetus valmentaa lapset melko hyvin
koulumaailmaan ja antaa hyvän pohjan myöhemmälle oppimiselle. Lastenkodilla ei myöskään
ole resursseja esimerkiksi useampien aikuisten palkkaamiseen lasten leikittäjiksi.

Toimisto on lastenkodin päärakennus, jossa työskentelevät lastenkodin johtajatar Mama Justine
Oduya sekä neljä sosiaalityöntekijää. Toimistossa hoidetaan kaikki viralliset keskustelut
esimerkiksi adoptio- ja sijaishuolto-asioihin liittyen. Oman harjoittelumme aikana koimme
erityisesti sosiaalityöntekijät hyvin avuliaina ja helposti lähestyttävinä. He olivat meidän oman
oppimisemme kannalta merkittäviä, koska heiltä pystyi lähes aina kysymään mieltä
askarruttavista asioista ja lastenkodin toimintatavoista. Useimmiten heiltä sai melko realistisia ja
kattavia vastauksia, ja he osasivat arvioida asioita välillä myös kriittisestä näkökulmasta. Tämä
oli mielestämme positiivinen asia, sillä yleisesti ottaen kenialaiset ovat varsinkin valkoisia
kohtaan hyvin ystävällisiä ja hienotunteisia, eivätkä halua tuoda asioiden negatiivisia puolia ilmi.

Sosiaalityöntekijöiden työnkuva keskittyy suurimmaksi osaksi paperihommiin, kuten lasten
henkilöllisyyksien hakemiseen eri oikeusasteiden kautta sekä sukulaisten jäljittäminen
(Rinkineva 2012). Heille ei jää kovin paljoa aikaa vietettäväksi lasten parissa. Yleisestikin ottaen
lastenkodin työntekijöillä on niin paljon työtä perusarjen pyörittämisessä, ettei aikaa juurikaan
riitä kodinomaiselle yhdessäololle lasten kanssa. Työharjoittelumme aikana lastenkodilla ei ollut
työntekijöitä, joiden tehtäviin olisi varsinaisesti kuulunut suomalaisittain arvostettu lasten vapaaajan toimintojen järjestäminen, läheisyyden tarjoaminen tai yksilöllinen huomioiminen. Nämä
ovat kuitenkin yhteiskuntaan ja sen käytettävissä oleviin resursseihin sidoksissa olevia asioita,
eikä kaikkea aina kannata verrata hyvinvointivaltioihin.

Klinikka on oma erillinen rakennuksensa lastenkodin pihassa. Täällä työskentelee lastenkodin
sairaanhoitaja, ja hänen apulaisensa. Lapsille suoritetaan säännölliset terveystarkastukset ja
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sairaanhoitaja voi klinikalla hoitaa yksinkertaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet. (Background
Report 2011.) Klinikan yhteydessä on myös eräänlainen ”toimistohuone”, jossa sijaitsevat
lastenkodin käytettävissä olevat tietokoneet. Tässä tilassa työskentelevät enimmäkseen
lastenkodin sihteeri ja kirjanpitäjä.

Keittiön isoissa padoissa valmistetaan ruoka koko lastenkodin väelle. Keittiössä työskentelee
kokki, sekä hänen apulaisensa, jotka pitävät huolen siitä, että lapset saavat riittävän
monipuolista ravintoa. Päivittäinen ruokavalio koostuu aamupuurosta, lämpimästä lounaasta
päivällä sekä lämpimästä iltaruoasta.

Lastenkodissa on havaittavissa Kenialle tyypillistä hierarkkista ajattelua esimerkiksi koskien
työntekijöiden asemaa työyhteisössä. Johtajatar on hyvin arvostetussa asemassa ja tekee
lastenkotia koskevat päätökset. Meille kerrottiinkin, että Keniassa ei ole kovin hyväksyttävää
kyseenalaistaa auktoriteettia tai hänen mielipiteitään. Muutenkin lastenkodin henkilökunta tuntuu
pysyvän melko tarkasti omissa tehtävissään ja työntekijöiden asema arvoasteikossa on selkeästi
havaittavissa myös ulkopuolisen silmin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijät ovat korkeammalla kuin
hoitajat ja heitä kunnioitetaan suuresti.
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SOSIONOMIOPISKELIJAN TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA

KANSAINVÄLISEN TYÖHARJOITTELUN HYÖTYJÄ OPISKELIJALLE

Tutkimusten mukaan monelle harjoittelussa tai vaihdossa ulkomailla olleelle opiskelijalle
ulkomaanjakso on ennen kaikkea merkittävä henkilökohtainen oppimiskokemus. Tällaista
henkilökohtaista kasvua kuvataan voimaantumiseksi (empowerment). Opiskelija joutuu
aivan uuden kulttuurin eteen ja ympäristöön jossa ei välttämättä hallitse kieltä ja
sosiaalisia normeja. Aluksi tämä voikin tuntua hyvin haastavalta ja kulttuurisia
yhteentörmäyksiä tapahtuu väistämättä. Opiskelija voi kokea tilanteen stressaavaksi ja
monet asiat hankaliksi. Yleensä opiskelija oppii kuitenkin selvittämään hankalalta tuntuvia
tilanteita ja sopeutuu uuteen kulttuuriin. Tästä seuraa onnistumisen tunne ja
voimaantuminen eli kokemus omien toimintamahdollisuuksien kasvusta. Lisäksi
ulkomaanjakso antaa uusia kokemuksia, kielitaitoa, vieraan maan tuntemusta sekä
erilaisia näkökulmia opintoihin.
(Garam 2000, Nyström 2004, Pohjola 2009)

Myös me koemme saaneemme harjoittelusta edellä mainitun kaltaisia hyötyjä. Erityisen
merkittävää oli tietynlainen voimaantumisen tunne, joka muodostui haastavista tilanteista
selviytymisen kautta. Varsinkin aluksi Kenia tuntui vieraalta ja kulttuurishokki oli melkoinen.
Monet toimintatavat tuntuivat oudoilta ja jouduimme jatkuvasti tilanteisiin, jotka olivat aivan uusia
meille. Esimerkiksi kenialaisten tapa tulla lähelle ja puhua jatkuvasti tuntui aluksi vieraalta.
Kuitenkin pikku hiljaa paikalliset tavat alkoivat tulla tutuiksi ja uusista tilanteista huomasikin
selviävänsä melko hyvin.
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KULTTUURISHOKKI

Kulttuurishokki kehittyy uuden tai vieraan kulttuurin kohtaamisesta sekä vanhan kulttuurin
poissaolosta. Siihen liittyy tuntemuksia, jotka voivat olla sekä psyykkisiä että fyysisiä.
Niiden voimakkuuteen vaikuttaa oma henkinen kapasiteetti, oman ja kohdattavan
kulttuurin erilaisuus sekä omat aiemmat kokemukset. Tärkeintä on että yksilö tunnistaa
ilmiön ja muistaa että kulttuurishokki on väistämätön ilmiö. Sen oireet ovat aina
subjektiivisia. Ilmiö voidaan jakaa neljään vaiheeseen, jotka ovat kuherruskuukausi,
shokkivaihe, sopeutuminen ja lopulta paluushokki palattaessa takaisin kotimaahan.

(Malinen 2008)

Kulttuurishokki onkin luonnollinen reaktio sekä vieraaseen kulttuuriin mennessä että takaisin
kotimaahan tullessa. Omien kokemuksiemme mukaan uuteen kulttuuriin mentäessä
shokkivaiheen voimakkuuteen voi vaikuttaa muun muassa koti-ikävä, elämäntilanne kotimaassa
sekä se, kuinka vieraalta uusi kulttuuri tuntuu verrattuna aikaisempiin kokemuksiin. Aluksi
muutama kuukausikin uudessa maassa saattaa tuntua ajatuksena pitkältä ajalta. Kulttuurishokki
ilmiönä on hyvä tiedostaa, sillä silloin siitä ylipääseminen voi helpottua.

Myös kotimaahan palatessa ihminen voi kokea kulttuurishokin kaltaisia tuntemuksia. Tällöin oma
kulttuuri saattaa tuntua oudolta ja jotkut sen piirteet saattavat näyttäytyä uudessa valossa. Itse
huomasimme Suomeen palatessa ensimmäisenä rauhallisuuden, joka tuntui sekä hyvältä että
hieman tylsältä. Aluksi oli vaikea tottua siihen, ettei ympärillä ollutkaan enää samanlaista hälinää
ja värikästä elämää. Myös suomalaisten usein mainittu ujous näyttäytyi meidän silmäämme
uudella tavalla ja tuntui välillä jopa epäkohteliaalta.
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MONIKULTTUURISEN OSAAMISEN VAHVISTUMINEN

Ihmiset elävät erilaisissa kulttuurisissa todellisuuksissa. Kulttuurinen todellisuus vaikuttaa
siihen, kuinka yksilö havainnoi ja tulkitsee ympäröivää maailmaa. Se vaikuttaa myös
yksilön ajatteluun, tunteisiin ja toimintoihin. Ihminen kasvaa usein yhden etnisen kulttuurin
piirissä ja pitää sitä normaalina ja luonnollisena tapana elää. Tutustumalla muihin
kulttuureihin ihminen kuitenkin huomaa, että oma maailmankatsomus ei olekaan ainut
mahdollinen ja on olemassa lukuisia muitakin tapoja hahmottaa maailmaa. Erään
kartoituksen mukaan osa monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevistä mainitsee
omaan monikulttuurisen ammatillisuuden ja tietouden kasvamiseen vaikuttaneen oma
työkokemus, harjoittelu tai asuminen ulkomailla. Kokemus ulkomailla olosta ja eri
kulttuurien kohtaamisesta nähtiin hyödyllisenä oman monikulttuurisen osaamisen
kehittymiselle. Ennen kaikkea ulkomaankokemus on kasvattanut halua hankkia lisätietoja
eri kulttuureista ja tutustua niihin paremmin. Lisäksi oma kokemus vieraassa ympäristössä
olemisesta on auttanut haastateltavia asettumaan maahanmuuttajien asemaan ja
ymmärtämään heidän tilannettaan paremmin.
(Alitolppa-Niitamo 1994, Arvilommi 2005)

Työharjoittelu Keniassa voi vahvistaa opiskelijan monikulttuurista osaamista ja kehittää
kulttuuritietoisuutta. Itse huomasimme monissa arjen tilanteissa, että oma tapamme hahmottaa
maailmaa poikkesi suuresti kenialaisten ajatusmaailmasta. Esimerkiksi kenialaisten näkemys
ihmisestä osana yhteiskuntaa tai yhteisöä on paljon kollektiivisempi kuin meillä Suomessa.
Meillä sen sijaan arvostetaan enemmän yksilön omaa päätösvaltaa ja itsenäistä elämäntyyliä.
Lisäksi esimerkiksi molemmissa työskentelykulttuureissa on monia kulttuuriin sidoksissa olevia
piirteitä. Kenialaisten kiireetön työrytmi poikkeaa meidän suorituskeskeisestä ja välillä melko
hektisestä työtavastamme. Myös käytetyt työmenetelmät voivat olla hyvinkin erilaisia näissä
kulttuureissa.
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Sosionomiopiskelijalla on Keniassa olleessaan mahdollisuus päästä näkemään uudenlaista
kulttuuria ja tapaa tehdä sosiaalialan työtä. Asioiden eri tavalla tekeminen saattaa laajentaa
opiskelijan maailmankuvaa ja tätä kautta hänen on mahdollista nähdä että molemmissa
kulttuureissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Uudenlainen toimintaympäristö voi myös saada
opiskelijan pohtimaan oman työnsä arvopohjaa ja perustelemaan itselleen tärkeinä pitämiään
asioita. Parhaassa tapauksessa opiskelija voi löytää omaan työskentelytapaansa uudenlaisia
näkökulmia yhdistelemällä molempien kulttuurien parhaita paloja.

KULTTUURITIETOISUUS OSANA MONIKULTTUURISTA OSAAMISTA

Kulttuuritietoisuus liittyy olennaisesti monikulttuuriseen osaamiseen. Kulttuuritietoisuuden
perustana on, että työntekijä ymmärtää omat kulttuuriset lähtökohtansa. Hän tiedostaa sen,
miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat hänen ajatteluunsa, käyttäytymiseensä ja käsityksiinsä
niin henkilökohtaisella tasollaan kuin ammatillisessa toiminnassa. Hyvän
kulttuuritietoisuuden omaava henkilö tiedostaa, että kaikkien ihmisten käyttäytyminen ja
ajattelu eivät perustu samanlaiselle ajatusmaailmalle hänen kanssaan ja osaa arvostaa
muiden erilaisia näkökulmia. Kulttuuritietoisuuden toinen ulottuvuus on ymmärtää,
millaisille kulttuurisille käsityksille toisesta kulttuurista olevan henkilön toiminta ja
ajattelumaailma perustuu Taavelan (1999) mukaan tällaisia taustalla vaikuttavia asioita ovat
muun muassa kulttuuriin pohjautuvat tavat, arvot, avioliitto, käsitykset perheestä,
seksuaalisuuteen liittyvät tavat, naisen ja miehen sekä lapsen roolit perheessä, lasten
kasvatus ja arkielämä. Jos työntekijä kykenee ymmärtämään taustalla vaikuttavan
maailmankuvan ja ajattelua ohjaavat kulttuuriset tekijät, asiakkaan kohtaaminen voi
helpottua.
(Alitolppa-Niitamo 1994, Koskimies & Mutiainen
2008)
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HARJOITTELU ARAP MOI -LASTENKODILLA
Lastenkodilla on vuosien saatossa ollut paljon työharjoittelijoita etenkin Suomesta ja Norjasta.
Huomasimmekin, että niin työntekijät kuin lapset ovat tottuneet siihen että ”mzunguja” ilmestyy
aika ajoin lastenkodille harjoitteluun. Tämä näkyy myös vastaanotossa, joka on yleisesti ottaen
positiivista ja kunnioittavaa. Etenkin lapset ovat innoissaan harjoittelijoista ja saattavat jopa
kilpailla huomiostasi.

Harjoittelumme alussa eräs sosiaalityöntekijöistä kertoi lastenkodille muodostuneesta
työharjoittelun perusrungosta, jonka pohjalta työharjoittelu yleensä suoritetaan. Lastenkodilla on
ollut käytäntönä, että työharjoittelijat työskentelevät pääsääntöisesti maanantaista torstaihin.
Tällöin perjantait on varattu koulutehtävien teolle sekä omille arkiaskareille. Työpäivät ovat
seitsemän tunnin mittaisia ja kestävät yleensä yhdeksästä neljään. Oman vajaan kolmen
kuukauden harjoittelumme aikana työskentelimme ensimmäisen kuukauden kierrellen
lastenkodin

eri

osastoja.

Toinen

kuukausi

kului

sen

sijaan

lähinnä

toimistossa

sosiaalityöntekijöiden työnkuviin tutustuen sekä avustaen kummilapsia kirjeiden kirjoittamisessa
suomalaisille kummeilleen. Viimeisinä viikkoina pääsimme vierailuille erilaisiin laitoksiin ja
paikkoihin, kuten slummikouluun, kehitysvammaisten kouluun ja eräänlaiseen koulukotiin.
Lisäksi pääsimme mukaan myös haastattelemaan perhettä, joka halusi adoptoida lapsen
lastenkodilta.

Koimme, että ensimmäisen kuukauden eri osastoihin tutustuminen oli hyvin merkittävää
lastenkodin toiminnan ymmärtämisen kannalta. Työskentelimme vain noin viikon verran
kerrallaan yhdellä osastolla, mutta saimme silti tuossa ajassa jonkinlaisen kuvan osastojen
toiminnasta ja lapsista. Toinen kuukausi toimistossa oli oman ammatillisuutemme kasvamisen
kannalta hyödyllinen, koska pääsimme tuolloin kyselemään, lukemaan ja oppimaan
kenialaisesta lastensuojelusta enemmän. Saimme tuolloin myös lukea lasten kansioita ja kuulla
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enemmän heidän taustoistaan. Työskentelimme melko paljon kummiasioita hoitavan työntekijän
kanssa, ja täten näimme kummitoimintaa käytännössä. Siihen sisältyi esimerkiksi käyntejä
joidenkin lastenkodin ulkopuolella olevien asiakasperheiden kodeissa ja olimme mukana
tekemässä erilaisia hankintoja sekä kummiperheille että lastenkodille. Tällä tavoin
kummitoiminta tuli meille tutummaksi ja pystyimme myös raportoimaan järjestölle rahojen
käyttökohteista. Toinen kuukautemme eli huhtikuu on Keniassa lasten lomakuukausi ja tästä
syystä lastenkoti oli tupaten täynnä lapsia. Tuolloin jokainen kummilapsi kirjoittaa perinteisesti
kirjeen Suomeen omille kummeilleen. Kirjeiden kirjoittaminen onkin suuri urakka, ja tässä työssä
olimme apuna useamman viikon ajan täysipäiväisesti. Varsinkin alakouluikäiset lapset
tarvitsevat melko paljon apua englanninkielisen kirjeen kirjoittamisessa. Kirjeiden kirjoittaminen
tuntui välillä jo melko puuduttavalta, onhan kummilapsia yhteensä n. 375. Kirjoittamisen lomassa
on kuitenkin mahdollista olla kummilasten kanssa vuorovaikutuksessa ja oppia tuntemaan heitä
hieman paremmin.

Työharjoittelijoiden
ohjaajana

toimii

yleensä

lastenkodin johtajatar Mama
Justine.

Hän on hyvin

kiireinen nainen ja tekee
paljon

työtä

lastenkodin

myös

ulkopuolella.

Tästä syystä ohjaus on
melko niukkaa ja kannattaa
varautua siihen, että yhteisiä
ohjausaikoja voi olla hankala
sopia.

Mama

Justine

kuitenkin piti huolen siitä,
että
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keskusteluaika saatiin sovittua ja hän oli tietoinen toiminnastamme lastenkodilla.

Itse

ajattelimme asian niin, että hän oli lähinnä nimellinen ohjaajamme ja enemmän omaa
oppimistamme koskevia keskusteluja kävimme esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Yleensä ottaen perehdyttämistä työtehtäviin ei lastenkodin puolesta juurikaan tehdä ja
harjoittelija voi joutua etsimään omaa rooliaan ja paikkaansa työyhteisössä. Kaikki työntekijät
eivät osaa välttämättä osoittaa harjoittelijalle työtehtäviä ja välillä saattaa tuntua turhauttavalta,
kun ei voi olla enempää avuksi. Kuitenkin on hyvä muistaa afrikkalainen rauhallinen työrytmi,
jossa yleensä keskitytään yhteen asiaan kerrallaan eikä turhasta stressata. Harjoittelijana sinun
kannattaa tietysti olla aktiivinen ja kysellä työtehtäviä, mutta myös kunnioittaa paikallista tapaa
tehdä työtä.

Toinen asia, johon sinun kannattaa varautua, on asioiden ja tilanteiden ennakoimattomuus.
Lastenkodilla ei ollut yleensä tapana pohjustaa tai selittää kovin tarkasti tulevia tapahtumia.
Välillä löysimme itsemme istumassa auton kyydissä vailla mitään käsitystä siitä, mihin olimme
menossa. Tässä oma aktiivisuus korostui ja oli itse kyselemällä selvitettävä työntekijöiltä minkä
tyyppisestä käynnistä on tällä kertaa kyse. Välillä saatettiin myös lähteä hyvin lyhyellä
varoitusajalla esimerkiksi toiseen kaupunkiin vierailulle. Varsinkin harjoittelumme viimeisen
kuukauden vierailukäyntejä ei erityisesti selitetty etukäteen ja emme aina lastenkodille
saapuessamme tienneet tulisimmeko viettämään päivän siellä vai kenties jossakin vierailulla.
Esimerkiksi yhtenä aamuna meille vain ilmoitettiin, että tulemme työskentelemään kaksi
seuraavaa päivää läheisessä slummikoulussa.
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MUKANA LASTENKODIN ARJESSA

Lastenkodin Nursery School eli esikoulu päättyy jo puolen päivän aikaan ja tästä syystä lapsilla
on yleensä loppupäivä vapaata. Myös osa pienimmistä koululaisista palaa lastenkodille jo melko
aikaisin iltapäivällä. Huomasimme itse, että lapsilla ei ollut juurikaan järjestettyä toimintaa
iltapäivisin ja he viettivät yleensä iltapäivät pihalla keskenään puuhastellen. Me emme nähneet
lastenkodin leluja lasten käytössä juuri koskaan ja lapset kehittelivätkin usein omia leluja ulkoa
löytämistään tarvikkeista. Kaikki lapset eivät kuitenkaan osallistuneet leikkeihin, vaan saattoivat
maleksia pitkin pihaa ilman sen kummempaa tekemistä. Tästä aiheutui toisinaan myös turhia
tappeluita ja ristiriitatilanteita lasten välille. Pyrimmekin harjoittelumme aikana tuomaan jotakin
uutta näihin iltapäiviin ja tarjoamaan lapsille pienimuotoista toimintaa ja ennen kaikkea aikuisen
huomiota. Lastenkodilla aamupäivät ovat työntekijöille kiireistä aikaa ja iltapäivisin työtahti
hieman hidastuu. Työharjoittelijallekaan ei välttämättä riitä tällöin kovin paljoa työtehtäviä, joten
on hyvä miettiä miten tämän ajan voisi parhaiten hyödyntää. Nakurun Lapset ry:ltä tullut toive
on, että työharjoittelijat pyrkisivät harjoittelunsa aikana tuomaan toiminnallisuutta lasten arkeen,
esimerkiksi erilaisten leikkien ja kirjojen lukemisen muodossa (Rinkineva 2012).
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Lastenkodilla on suomalaisilla varoilla rakennettu kirjastohuone, jossa on lapsille tarkoitettuja
kirjoja ja piirustusvälineitä. Valitettavasti ainakin oman kokemuksemme mukaan kirjasto on hyvin
vähällä käytöllä, vakituisilla työntekijöillä ei tuntunut olevan aikaa tai halua hyödyntää sitä. Meille
kerrottiinkin, että kirjaston käyttö on lähinnä ollut työharjoittelijoiden varassa ja myös meitä
kannustettiin hyödyntämään sitä tilana. Kirjasto onkin hyvä paikka päästä kohtaamaan lapsia
hieman yksilöllisemmin ja antaa heille heidän kaipaamaansa positiivista huomiota.

PA I K A L L I S T E N TA P O J E N K U N N I O I T U S

PUKEUTUMINEN

Keniassa ei ole olemassa tarkkoja pukeutumissääntöjä, mutta kannattaa kuitenkin
huomioida, että esimerkiksi paikallisten työpaikkapukeutuminen on konservatiivista. Myös
rannikon muslimialueilla kannattaa kiinnittää huomiota omaan pukeutumiseen.
Turistialueiden ulkopuolella olisi hyvä välttää shortseja ja muuta niukkaa pukeutumista.
(Ulkoasianministeriö 2012)

Lastenkodin henkilökunnan pukeutuminen työpaikalla on siistiä ja melko konservatiivista.
Esimerkiksi toimiston miestyöntekijät tapaavat tulla töihin kauluspaidassa ja suorissa housuissa.
Myös toimiston naiset ja opettajat pukeutuvat hyvin huolitellusti ja asiallisesti. House-mamoilla ja
keittiöhenkilökunnalla on useimmiten yllään hieman perinteisempiä afrikkalaisia hameita ja
työntekoon sopivia asusteita.

Sivu 37

KARIBU KENIA

Sinunkin kannattaa siis miettiä omaa pukeutumistasi, erityisesti lastenkodilla ollessasi. Siistit ja
tarpeeksi peittävät vaatteet viestivät paikallisen kulttuurin kunnioitusta ja antavat käyttäjästään
uskottavamman kuvan. Tällä tavoin sulaudut myös hieman paremmin katukuvaan, etkä
välttämättä herätä ihan niin paljoa huomiota turistimaisella pukeutumisella.

SMALL TALK – KULTTUURI

Paikallisilla on tapana tervehtiä tuttaviaan aina kättelemällä heitä. Tyypillistä on myös
pienimuotoinen jutustelu ja kuulumisten kysely. Tällainen jutustelu on kuitenkin lähinnä
muodollisuus, eikä siinä mennä kovin syvällisiin aiheisiin.
(Trillo 2010)

Myös lastenkodille aamuisin saapuessasi on kohteliasta kätellä työntekijöitä ja tilanteen mukaan
vaihtaa hieman kuulumisia. Aluksi tämä voi tuntua hieman teennäiseltä, mutta se on kuitenkin
hyvä tapa aloittaa uusi aamu henkilökohtaisella kontaktilla muihin työtovereihin. Tällainen
muodollinen jutustelu tuntuu olevan paikallisille hyvin tärkeä tapa luoda myönteistä
vuorovaikutussuhdetta ja kasvattaa luottamusta ihmisten välille.

Keniassa ihmisillä on muutenkin tapana tulla melko lähelle, eikä heillä siellä tunnu olevan
samalla tapaa ”omaa reviiriä” kuin esimerkiksi suomalaisilla työpaikoilla. Tämä näkyy sekä
fyysisenä kosketuksena että muutenkin välittömänä vuorovaikutustyylinä. Esimerkiksi joitain
ulkonäköseikkoja kuten ihmisen painoa saatetaan kommentoida hänelle itselleen melko
suoraankin. Näillä kommenteilla ei kuitenkaan ole tarkoitus loukata, tämä saattaa vain olla
esimerkiksi keino erotella samannäköiset valkoihoiset toisistaan.
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SOSIAALIPEDAGOGINEN NÄKÖKULMA LASTENKODIN TYÖHÖN

SOSIAALIPEDAGOGIIKAN MÄÄRITTELYÄ

Nykymääritelmän mukaan sosiaalipedagogiikka voidaan karkeasti jakaa kahden
suuremman yläotsikon alle. Näin ajateltuna sosiaalipedagogiikka pitää sisällään yleisen
tehtävän ja erityistehtävän. Sosiaalipedagogiikan yleisenä tehtävänä voidaan nähdä
sellainen kasvatus, joka auttaa yksilöä kasvamaan osaksi yhteiskuntaa ja yhteisöjä.
Erityistehtävällä sen sijaan tarkoitetaan syrjäytyneiden ja onnettomina elävien ihmisten
tukemista kasvatuksellisin keinoin siten, että yksilö kykenisi pikku hiljaa itse hallitsemaan
omaa elämäänsä.
(Kurki & Nivala 2006)
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Keniassa sosiaalipedagogiikka lienee vieras käsite, mutta mielestämme esimerkiksi Arap Moi lastenkodissa tehtävää työtä voidaan tarkastella tästä viitekehyksestä käsin. Lastenkodissa ja
sen hyväksi tehtävän työn voidaan katsoa lieventävän huono-osaisuutta, koska lapsille tarjotaan
koti ja mahdollisuus koulutukseen. Koulutuksen myötä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus
hankkia itselleen ammatti ja turvata toimeentulonsa tulevaisuudessa. Tätä kautta heillä on
parempi mahdollisuus hallita omaa elämäänsä. Lastenkodin lasten elämänhallinnan
parantaminen on myös yksi Nakurun Lapset ry:n (2010) toiminnan tavoitteista. Toiminnalla
pyritään lisäksi edesauttamaan kummilasten tasa-arvoista lapsuutta ja mahdollisuutta toteuttaa
itseään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. Näin ollen myös Nakurun Lapset ry:n tekemästä
työstä voidaan löytää sosiaalipedagogiikalle tyypillisiä piirteitä.

SOSIAALIPEDAGOGISEN TYÖN PIIRTEITÄ

Sosiaalipedagoginen työ voi olla ongelmia ennaltaehkäisevää, vaiheittaista pahenemista
ehkäisevää tai korjaavaa työtä. Huono-osaisuusnäkökulmasta tarkasteltuna
sosiaalipedagogista työtä tehdään muun muassa köyhyyden, avuttomuuden sekä
poikkeavuuden, syrjäytymisen ja muun sosiaalisen puutteen lieventämiseksi.
Sosiaalipedagogisen työn keskeisiä tavoitteita ovat yksilöiden auttaminen itseapuun
sekä itsekasvatuksellisten prosessien alkuunpano ja niiden vahvistaminen niin yksilöiden
elämässä kuin ryhmissä ja yhteisöissäkin. Sosiaalipedagogisessa työssä on tärkeää
kannustaa yksilöitä itsensä kehittämiseen ja itsetoteuttamista haittaavien esteiden
ylittämiseen. Ihmisiä tulee siis aktivoida sellaiseen toimintaan, jolla he voivat itse kehittää
omia elinolojaan, sekä rohkaista heitä kohtaamaan ja ratkaisemaan arjen ongelmia.
Arkeen suuntautuneessa sosiaalipedagogisessa työssä pyritään tarkastelemaan yksilön
elämänkulkua kokonaisvaltaisesti, jolloin huomio kiinnitetään yksilön sosiaaliseen
elämänpiiriin kokonaisuutena ja pyritään tukemaan yksilöiden subjektiutta ja
elämänhallinnan kokemuksia.
(Hämäläinen & Kurki 1997, Hämäläinen 2000)
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SOSIAALIPEDAGOGIIKKA OPISKELIJAN TYÖVÄLINEENÄ

Sosiaalipedagoginen käytännön työ syntyy toimijoiden sosiaalipedagogisesta ajattelusta.
Sosiaalipedagogisen työn puitteet eli sisältö, muodot, kohderyhmät, menetelmät ja
asiakassuhteen piirteet vaihtelevat muun muassa sen mukaan, millaisesta yhteiskunnasta
on kyse. Sosiaalipedagogiikan opintojen tulisi perehdyttää alan opiskelija
sosiaalipedagogian teoriaan ja ohjata hänet ymmärtämään sille tyypillistä
kysymyksenasettelua ja ajattelutapaa. Sisäistämällä sosiaalipedagogisen näkökulman
opiskelija pystyy hyödyntämään sitä työotteessaan.
(Hämäläinen & Kurki 1997, Hämäläinen 2004)

Itsekin koulutuksessamme sosiaalipedagogiikkaa opiskelleina hahmotimme monia asioita
harjoittelun

aikana

tästä

viitekehyksestä.

Yhteiskunnan

erilaisuuden

takia,

kaikkia

sosiaalipedagogiikan toimintamalleja ei voi ajatella soveltavansa suoraan esimerkiksi Arap Moi lastenkotiin. Tästä syystä liitettäessä sosiaalipedagogiikkaa kehitysmaissa tehtävään työhön se
lienee järkevintä hahmottaa lähinnä tietynlaisena ajattelutapana. Opiskelija voikin tarkastella
asioita

sosiaalipedagogisten

silmälasien kautta ja täten
pohtia esimerkiksi yksilön ja
yhteiskunnan välistä suhdetta.
Sosiaalipedagogiikalle
tyypillistä

toiminnallisuutta

kannattaa

hyödyntää

työharjoittelun aikana.

Sivu 41

KARIBU KENIA

YHTEENVETO TYÖHARJOITTELUSTA
Keniassa näkee paljon köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Myös lastenkoti saattaa tuntua
yltäkylläisyyteen tottuneille suomalaisille aluksi melko vaatimattomalta ja joiltain osin jopa
hieman karulta. Lasten myönteisyys ja elämänilo kuitenkin yllättää positiivisesti ja voikin saada
pohtimaan elämän arvoja uudella tavalla. Muutenkin verrattuna moniin muihin kenialaisiin
lapsiin, Arap Moi -lastenkodin lapset ovat monessa suhteessa ”rikkaita”. Lastenkodin muurien
sisällä saa elää melko turvassa ja perustarpeista huolehditaan. Näiden lasten ei tarvitse kuluttaa
aikaansa ja energiaansa esimerkiksi päivittäiseen ruoan saannista murehtimiseen vaan heillä on
mahdollisuus elää lapsuuttaan lapsina. Ylipäänsä on turha vertailla Keniaa ja Suomea liian
paljoa, koska elinolot näissä maissa ovat niin erilaiset. Molemmissa yhteiskunnissa on omat
ongelmansa ja toisaalta hyvät puolensa.

Kaiken kaikkiaan oli hienoa huomata kuinka hyvin meidät otettiin osallisiksi lastenkodin
toimintaan. Tämä näkyi koko harjoittelun ajan esimerkiksi siinä, että pääsimme aina mukaan
kaikenlaisille käynneille ja erityisesti toimiston väki oli kiinnostunut oppimisestamme. He pyrkivät
antamaan meille monipuolisen kuvan lastensuojelutyöstä sekä myös kenialaisesta
elämäntavasta ja kulttuurista. Pääsimme mukaan käynneille lastenkodin ulkopuolelle kuten
sairaaloihin ja kouluihin. Lisäksi meidät otettiin mukaan myös työyhteisön ja lastenkodin
asiakkaiden erilaisiin elämänkaaren juhliin. Osallistuimme häihin, hautajaisiin sekä
vauvajuhlaan. Näiden tilaisuuksien myötä meille tarjoutui mahdollisuus matkustaa sekä nähdä
uudella tavalla maan kulttuuria ja tavallisten kenialaisten perheiden elämää.

Harjoittelu Arap Moi -lastenkodissa oli opettavainen ja soveltui hyvin osaksi sosionomin
koulutusta. Kokemus oli meille sekä yksilöllisen sekä ammatillisen kasvun kannalta merkittävä.
Yksilöllinen kasvu näkyy muun muassa uusien voimavarojen löytymisenä sekä erilaisuuden
kohtaamisen helpottumisena. Sosiaalialan ammattilaiselle tämän kaltaiset taidot voidaan nähdä
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merkittävinä ja tästä syystä koemme että harjoittelu tuki myös ammatillista kasvua. Harjoittelu
tarjosi myös paljon uutta tietoa lastensuojelutyöstä kehitysmaassa ja tätä kautta lasten
oikeuksien toteutumisesta laajemmassa mittakaavassa kuin vain Suomen näkökulmasta.
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KÄYTÄNNÖN VINKIT
Keniaan ja ylipäänsä ulkomaille työharjoitteluun lähtö vaatii paljon etukäteisvalmisteluja.
Opiskelijan tulee järjestää asiansa niin, että hän selviää useita kuukausia toisella puolella
maailmaa.

VA L M I S TA U T U M I N E N

ROKOTUKSET JA LÄÄKKEET

Keniaan matkustettaessa sinulla tulee olla otettuna keltakuumerokote sekä todistus
siitä. Muita suositeltuja rokotteita ovat:
- kurkkumätä-jäykkäkouristus (dT)
- MPR (Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko)
- hepatiitti A
- polio
Harkinnanvaraisia rokotteita ovat:
- Hepatiitti B
- kolera
- lavantauti
- meningokokki
Lisäksi koko maassa esiintyy malariaa ympäri vuoden. Taudin saannin riski on erittäin
suuri ja tästä syystä malarian estolääkitys tarvitaan lähes aina.
2011)
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Tarvittavat rokotukset ja itselle sopiva lääkitys kannattaa aina tarkistaa terveyskeskuksesta.
Meille suositeltiin lähtiessämme myös harkinnanvaraisia rokotteita työolosuhteiden vuoksi.
Rokotteet ja lääkkeet ovat melko kalliita ja tämä asia kannattaa huomioida matkabudjetissa
ennen lähtöä. Kuitenkin oma turvallisuus ja terveys on tärkeää, eikä terveysasioissa kannata
pihistellä. Itse suosittelemme myös maitohappobakteereiden syömistä säännöllisesti, sekä
varautumista tyypillisiin sairauksiin. Esimerkiksi vatsavaivoihin ja ripuliin voi olla hyvä varautua
etukäteen. Joitain peruslääkkeitä löytyy paikallisista apteekeista tarvittaessa ja vakavimmissa
oireissa ammattitaitoista apua saa myös sairaaloista ja terveyskeskuksista. Tarvittavista
rokotteista ja lääkkeistä löytyy tietoa myös internetistä, muun muassa terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksen sivuilta.
(http://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/ktl.mat?p_artikkeli=mat00055#s89)

VIISUMI

Keniaan tarvitaan viisumi Suomesta tullessa. Se ostetaan lentokentältä hintaan USD 50
(noin 25 euroa). Passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta Keniaan
saapumisen jälkeen.
(Ulkoasianministeriö 2012)

Viisumin hinta ja saamiseen liittyvät käytännöt kannattaa tarkistaa ulkoministeriön
matkustajatiedotteesta ennen lähtöä. Oman harjoittelumme aikana viisumin sai ostettua
lentokentältä joko euroilla tai USA:n dollareilla. Viisumin maksamiseen tulee varata tasaraha.
Ostotapahtumassa sinulta saatetaan kysellä maahantulon syytä ja sitä, aiotko työskennellä
Keniassa. Meitä ohjeistettiin, että kannattaa kertoa olevansa vain lomailemassa, koska muussa
tapauksessa sinua saatetaan pyytää maksamaan työluvasta. Turistiviisumi on voimassa kolme

Sivu 45

KARIBU KENIA

kuukautta, eli tasan 90 päivää. Mikäli vierailu maassa kestää päivänkään pidempään, on viisumi
uusittava paikan päällä melko kalliiseen hintaan.

M U U TA H U O M I O I TAVA A

Keniaan lähtijällä tulee olla myös voimassa oleva matkavakuutus. Vaikka opiskelija saa Lahden
Ammattikorkeakoulun kautta vakuutuksen, se ei kata vapaa-aikaa tai sinä aikana tapahtuvaa
matkustelua. Tätä varten opiskelijan on hankittava erillinen vakuutus.

Ennen matkaa sinun tulee huolehtia harjoitteluun ja Keniassa oleskeluun liittyvistä paperitöistä.
Esimerkiksi Kelalle tulee ilmoittaa harjoittelusta, koska se voi vaikuttaa opintotuen määrään.
Lisäksi koulu edellyttää erilaisten lomakkeiden täyttämistä esimerkiksi apurahan saamiseksi
sekä Orientation to exchange -kurssin suorittamista.

Lastenkodilla otetaan mielellään vastaan käytettyjä lasten- ja nuortenvaatteita. Voitkin viedä
mukanasi ehjiä ja käyttökelpoisia vaatteita ja kenkiä, mikäli sinulta sellaisia löytyy.
Tämänkaltaisista tuliaisista ollaan lastenkodilla hyvin kiitollisia ja niille löytyy varmasti käyttöä.

ASUMINEN

Oman harjoittelumme aikana Arap Moi – lastenkodilla ei ollut tarjota mitään valmista asuntoa
työharjoittelijoille. Asumispaikka oli siis hoidettava itse. Nakurusta löytyy esimerkiksi
kohtuutasoisia hotelleita ja hostelleita opiskelijabudjetille sopivaan hintaan. Itse asuimme pari
ensimmäistä viikkoa hotellissa, jonka jälkeen siirryimme hostelliin asumaan. Tällainen järjestely
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sopi ainakin meille hyvin, koska saimme parin ensimmäisen viikon aikana rauhassa tutustua
Nakuruun ja samalla pohtia parasta mahdollista asumisjärjestelyä.

Asumispaikkaa valitessa kannattaakin miettiä omia vaatimuksia ja toiveita sen suhteen, koska
yleisesti ottaen hotelleissa ja hostelleissa on tasoeroja. Huomasimme, että esimerkiksi lämmin
vesi kuuluu useimmiten hotellien palveluihin ja hostelleissa sitä ei välttämättä ole käytettävissä.
Hotellihuoneesta löytyvät myös peitot ja tyynyt, joita ei ollut ainakaan niissä hostelleissa, joissa
me asuimme. Itse koimme kuitenkin olevamme hotellissa asuessa lähinnä Keniassa vierailevia
turisteja, kun taas hostellissa pystyi elämään hieman enemmän paikallisten kaltaista elämää.

Asuminen hostellissa tulee todennäköisesti hotelliasumista selkeästi edullisemmaksi. Hostellissa
asuessaan täytyy kuitenkin varautua esimerkiksi vesi- ja sähkökatkoksiin, pyykkien käsinpesuun
sekä siihen että sinne voi joutua hankkimaan aika paljon tavaroita. Joissain hostelleissa huoneet
ovat suuria ja jokaisella on vain oma sänky. Nakurusta löytyy kuitenkin hostelleita, joista voit
”vuokrata” oman yhden tai kahden hengen huoneen.

Itse asuimme harjoittelumme aikana Nakurussa
kahdessa eri hostellissa, jotka olivat Misora –hostel
sekä WillGrace girls hostel. Misora –hostellissa
meillä oli oma yhteinen huone ja kuukausihintaan
sisältyi myös aamutee sekä lämmin ruoka illalla.
Siellä asukkaiden menemisiä valvottiin kuitenkin
aika tarkkaan, ja iltaisin hostellilla piti olla kello
kahdeksaan mennessä.

HUONE WILLGRACE -HOSTELLISSA
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WillGrace –hostellissa sai olla vapaammin ja se tuntui muutenkin enemmän omalta asunnolta.
Meillä oli siellä omat pienet huoneet, joissa oli myös vaatimaton kylpynurkkaus.
Ruoanvalmistusmahdollisuutta ei WillGrace –hostellissa kuitenkaan ollut. WillGrace –hostellissa
sai asua paikallisten opiskelijoiden kanssa ja tätä kautta tarjoutui mahdollisuus saada paikallisia
tuttavia. Hostelli oli myös edullinen, sillä kuukausihinta oli vain vajaa 40 euroa per henkilö.

Edellä on mainittu kuitenkin vain kaksi esimerkkiä Nakurun hostelleista. Erilaisia hostelleita
löytyy kaupungista melko paljon. Lastenkodin henkilökunta auttaa tarvittaessa sopivan kodin
löytämisessä. Lisäksi voit ennakkoon tutustua esimerkiksi Lonely Planetin Kenya -oppaaseen,
joista löytyy joitakin hostelleita ja hotelleja yhteistietoineen.

A R K E A H E L P O T TAVAT PA LV E L U T

Yhteydenpito Keniasta Suomeen sujuu melko näppärästi. Paikan päältä saa ostettua
”nettitikkuja”, joihin voi ladata haluamallaan summalla käyttöaikaa. Lisäksi Nakurusta löytyy
useita kohtuuhalpoja nettikahviloita, joiden kautta yhteydenpito sujuu myös hyvin. Kannattaa
myös miettiä paikallisen puhelinliittymän hankkimista, koska sitä luultavasti tarvitsee Kenian
sisällä tapahtuvaan yhteydenpitoon esimerkiksi lastenkodin väen kanssa. Puhelinliittymä on
helposti hankittava prepaid -liittymä, johon voit ladata ennakkoon haluamasi rahasumman.
Suomalaisen liittymän käyttäminen Keniassa tulee hyvin kalliiksi. Käteistä rahaa saa nostettua
kätevästi ainakin Visa Electron -kortilla pankkiautomaatista pientä siirtokorvausta vastaan. Myös
rahanvaihdon pankissa pitäisi onnistua.
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SYÖMINEN JA JUOMINEN

KENIALAINEN RUOKAKULTTURI

Kenialainen ruokaperinne pohjautuu ajatukseen mahdollisimman monen ruokkimisesta
mahdollisimman edullisesti. Perinteinen ruoka onkin melko yksinkertaista, mutta täyttävää.
Ruokien raaka-aineita ovat lähinnä Keniassa tuotettavat elintarvikkeet, kuten maissi, papu,
pinaattia muistuttava sukumawiki –kasvi, sekä muut kasvikset ja hedelmät. Joskus ruokaan
käytetään myös kanaa tai lihaa.
(Firestone, Butler, Hardy & Karlin 2009, Trillo 2010)

Tyypillisiä ruokia lastenkodilla ovat ugali ja githeri. Ugali on maissista tehty jäykkä kakkumainen
maissijauhopuuro, jota syödään lisäkkeenä esimerkiksi papukastikkeen tai kaalin kanssa. Githeri
sen sijaan on eräänlainen papu-maissi -pata. Näitä ruokia tarjotaankin lastenkodilla melkein
päivittäin, koska niiden raaka-aineet ovat melko edulliset mutta niistä saadaan silti tehtyä
täyttävää ravintoa lapsille. Lihaa on lastenkodilla ruokana noin kerran viikossa ja se onkin lasten
suurta herkkua.
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Oman harjoittelumme aikana söimme päivittäin lounaan lastenkodilla. Vaikka paikallinen ruoka
on melko yksinkertaista, on se myös hyvin täyttävää ja sen syötyään jaksaa hyvin tehdä töitä
koko loppupäivän. Tietysti on myös mahdollista käydä kaupungin ravintoloissa syömässä
ruokatauolla, jos se tuntuu itselle paremmalta vaihtoehdolta.

Ruoka oli ainakin vielä viime keväänä Keniassa hyvin edullista, mutta sen hinta on kuulemma
koko ajan nousussa. Siitä huolimatta hinnat tuskin tuntuvat länsimaalaiselle lompakolle
vieläkään kovin kalliilta. Nakurun keskustasta löytyy useita kohtuuhintaisia ravintoloita, joista saa
sekä paikallista että länsimaalaisempaakin ruokaa. Lähes kaikki peruselintarvikkeet löytyvät
kaupungin supermarketeista ja katukauppiailta. Erityisesti hedelmät kannattaa ostaa
kadunvarsien hedelmämyyjiltä, koska heiltä ostaessa raha menee suoraan viljelijälle eikä
esimerkiksi isolle kauppaketjulle. Itse huomasimme, että katukauppiailta ostetut hedelmät ovat
usein myös paljon tuoreempia ja edullisempia kuin supermarkettien vastaavat.

Keniassa juomavesi kannattaa ostaa joko kaupasta tai keittää itse, mikäli siihen on
mahdollisuus. Hanavesi ei ole turvallista juoda sellaisenaan meille ulkomaalaisille. Veden lisäksi
Keniassa juodaan paljon teetä.

TINKIMINEN

Keniassa tinkiminen kuuluu olennaisesti kauppojen tekoon. Ainoastaan supermarketeissa
tuotteet on hinnoiteltu ennakkoon ja muualla hinnoista pitää keskustella ja sopia yhdessä
kauppiaan kanssa. Kauppiaat voivat koettaa huijata sinua maksamaan tuotteesta todellista
kalliimpaa hintaa, ja kannattaakin kysellä paikallisilta tuttavilta mitä mistäkin kannattaa maksaa.
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Hintalappuja ei ole oikeastaan kuin supermarketeissa. Muualla hinta kysytään
myyjältä ja hän voi ulkonäkösi perusteella antaa minkä tahansa hinnan. Varsinkin
valkoisten kohdalla hinta saattaa olla jopa kolminkertainen. Eli täytyy osata tinkiä. - - Tinkiminen on kaiketikin eräänlaista ajanvietettä ja seurustelua. Suomalaisittain se
tuntuu kuitenkin siltä että yritetäänkö meitä tyhmiä valkoisia huiputtaa. Vaikka
niinhän suomessakin sanotaan että ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka
maksaa.
Vapaaehtoistyöntekijä

L I I K K U M I N E N J A M AT K U S TA M I N E N

Liikkuminen Nakurussa onnistuu lähes kaikkialle jalkaisin, mutta kaupungissa on myös useita
vaihtoehtoisia kulkuvälineitä siirryttäessä paikasta toiseen. Kaupungin sisällä voit matkustaa
esimerkiksi bodabodalla eli polkupyörätaksilla tai tuktukilla eli kolmipyöräisellä mopoautolla.
Pimeän aikaan kannattaa välttää kaupungilla kävelemistä ja käyttää mieluummin jotain
kulkuvälinettä. Keniassa on paljon myös pikipikejä eli moottoripyörätakseja, mutta ne mielletään
usein melko riskialttiiksi kulkuneuvoiksi. Liikenne on Keniassa muutenkin melko kaoottista ja
hurjaa. Kannattaakin olla tarkkana kaupungilla liikkuessa, sillä liikennesääntöjä ei aina
noudateta.

Kaupungista toiseen siirtyminen onnistuu helposti minibusseilla eli matatuilla. Matatu -yhtiöitä
löytyy maasta useampia ja kannattaakin selvittää paikallisilta mitkä ovat niistä kaikkein
luotettavimpia. Itse opimme tämän asian kantapään kautta. Ensimmäisiä kertoja
matkustaessamme matatuilla valitsimme tietämättämme hieman epäluotettavampia yhtiöitä.
Näillä matkoilla meidät esimerkiksi kerran tiputettiin kyydistä kesken matkan tien sivuun ja
joskus kymmenen hengen matatussa saattoi matkustaa kuusitoistakin ihmistä. Lisäksi autot
saattoivat olla todella huonossa kunnossa ja savuavia moottoreita saatettiin joutua lepuuttamaan
kesken matkan. Ainakin MoloLine-yhtiö osoittautui luotettavaksi liikennöitsijäksi ja heidän
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autoissaan jokaisella matkustajalla oli varmasti oma paikka. Keniasta löytyy myös tavallisia
bussiyhtiöitä, mutta niiden hinnat ovat yleensä huomattavasti kalliimpia.

VA PA A - A I K A J A NÄ H T Ä V Y Y DE T

Lastenkodin työntekijöiltä on tullut toive, että harjoittelijat erottavat selkeästi työ- ja vapaa-ajan.
Viikon aikana keskitytään työtehtäviin, mutta viikonloppuisin on mahdollista nauttia vapaa-ajasta
ja matkustaa halutessaan lähialueille. Viikonloppujen aikana ehtii hyvin vierailla esimerkiksi
muissa kaupungeissa, joissa riittää myös paljon nähtävää. Jos haluat tehdä jonkun pidemmän
reissun, kannattaa siitä keskustella jo heti alussa lastenkodin johtajan kanssa ja pyrkiä
sijoittamaan matka esimerkiksi harjoittelujakson jälkeiselle ajalle.

Keniasta löytyy paljon näkemisen arvoisia paikkoja ja nähtävyyksiä. Esimerkiksi luonnonpuistot
lumoavat kauneudellaan ja harvinaisilla villieläimillään. Kun on matkustanut Afrikkaan asti, ei
kannata jättää käyttämättä tilaisuutta tutustua sen kauniiseen ja eksoottiseen luontoon.
Nakurusta on hyvät kulkuyhteydet useisiin eri turistinähtävyyksiin, kuten Hell’s Gaten
luonnopuistoon, Thomason’s Fallseille sekä tietysti Nakurun laidalla sijaitsemaan Lake Nakuru
National Park -luonnonpuistoon. Moniin luonnonpuistoihin on mahdollista saada opiskelijaalennus, mutta se on kovan työn takana. Harjoittelupaikan johtajan allekirjoituksella varustettu
hakemus alennuksesta tulee lähettää Nairobiin jo paria viikkoa ennen suunniteltua vierailua.
Lastenkodin henkilökunnalta tai itse luonnonpuistoista voi kysellä asiasta tarkemmin.
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LY H Y T S U O M I - S WA H I L I S A N A S T O

Jambo! – Hei!
Asante – Kiitos
Asante sana – Kiitos paljon
Habari? - Mitä kuuluu? Mzuri sana – Kiitos hyvää
Mambo? - Miten menee? Poa - hyvin
Jina langu… – Minun nimeni on…
Tutaonana! – Nähdään!
Kwaheri! – Näkemiin!
Chakula – Ruoka
Maji – Vesi
Uji – Maissipuuro
Nyama – Liha
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HARJOITTELUSSA OLLEIDEN OPISKELIJOIDEN KOMMENTTEJA

Tämän oppaan tiedot on kirjoitettu vuoden 2011 työharjoittelun pohjalta. Mikäli oman harjoittelusi
aikana huomasit joitain muutoksia tai uusia huomioita, kirjoitathan niistä tähän:
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