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Liite 2: Roolikortit

Olet 80-vuotias kenialainen
nainen. Synnyit Ihithen
kylässä ja perheesi kuului
kikujuihin, Kenian
suurimpaan etniseen
ryhmään.

Olet 50-vuotias nainen ja
alun perin kotoisin
Somaliasta. Olet asunut
Suomessa 25 vuotta, ja
pyörität menestyvää yritystä.
Sinulla on kaksi teini-ikäistä
lasta.

Olet 17-vuotias, pienessä
guatemalalaisessa kylässä
asuva poika. Haluaisit jatkaa
opintojasi, mutta perheelläsi
ei ole varaa lähettää sinua
lukioon.

Olet 19-vuotias, pienessä
itäsuomalaisessa
Olet 30-vuotias nepalilainen kaupungissa asuva mies. Olet
Olet 38-vuotias nigerialainen
nainen. Synnyit pienessä
juuri kertonut kavereillesi
kirjailija. Olet kirjoittanut viisi maaseutukylässä ja sinun piti
olevasi homoseksuaali.
kirjaa, jotka on käännetty yli
jättää opiskelut kesken 12Vannotit heitä olemaan
30 kielelle.
vuotiaana perheesi huonon
kertomatta muille, sillä olet
taloudellisen tilanteen takia.
peloissasi siitä, että jotkut
ihmiset kaupungissasi eivät
hyväksyisi sinua sellaisena
kuin olet.

Olet 58-vuotias suomalainen
Olet 55-vuotias suomalainen
pankkitoimihenkilö. Sinut
mies, ja suuren energiayhtiön irtisanottiin työstäsi hiljattain
toimitusjohtaja. Sinulla on
organisaatiomuutoksen
vaimo ja kolme lasta.
takia. Olet epävarma siitä,
onko uuden työn saaminen
tässä iässä enää mahdollista.

Esikuvien tarinat
Rooli: Olet 80-vuotias kenialainen nainen. Synnyit Ihithen kylässä ja perheesi kuului kikujuihin, Kenian
suurimpaan etniseen ryhmään.
Wangari Maathai (1940-2011) oli Nobelin rauhanpalkinnon voittanut kenialainen ympäristöaktivisti. Hän
opiskeli Pittsburghin yliopistossa Yhdysvalloissa, josta valmistui biologian maisteriksi. Maathai teki jatkoopintoja Münchenin yliopistossa, ja palasi Keniaan 1969, jossa hänestä tuli ensimmäinen tohtorin tutkinnon
suorittanut itäafrikkalainen nainen. 1970-luvulla Maathai perusti puiden istutuksella ympäristön suojeluun
tähtäävän Green Belt -liikkeen, josta myöhemmin tuli pysyvä ympäristöjärjestö. Myöhemmin hän toimi
kansanedustajana ja Kenian apulaisympäristöministerinä, ja vuonna 2004 hänelle myönnettiin ensimmäisenä
afrikkalaisena naisena Nobelin rauhanpalkinto työstä kestävän kehityksen, demokratian ja rauhan
edistämiseksi.

Rooli: Olet 38-vuotias nigerialainen kirjailija. Olet kirjoittanut viisi kirjaa, jotka on käännetty yli 30 kielelle.
Chimananda Ngozi Adichie (1977-) on palkittu nigerialainen kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 30
kielelle. Adichie varttui Nigeriassa Nsukkan yliopistokaupungissa. Puolentoista vuoden ajan hän opiskeli
lääketiedettä ja farmasiaa Nigeriassa, mutta jätti opinnot lopulta kesken. 19-vuotiaana hän muutti
Yhdysvaltoihin, jossa opiskeli viestintää ja valtio-oppia. Hän suoritti maisterin tutkinnot sekä luovassa
kirjoittamisessa että Afrikan tutkimuksessa. Adichien esikoisromaani Purppuranpunainen hibiskus julkaistiin
vuonna 2003. Sen jälkeen teoksia on julkaistu yhteensä neljä, joista viimeisin, ”Meidän kaikkien pitäisi olla
feministejä”, ilmestyi maaliskuussa 2017 suomeksi ja jaettiin kaikille yhdeksäsluokkalaisille.

Rooli: Olet 30-vuotias nepalilainen nainen. Synnyit pienessä maaseutukylässä ja sinun piti jättää opiskelut
kesken 12-vuotiaana perheesi huonon taloudellisen tilanteen takia.
Mira Rai (1988 -) on kansainvälistä mainetta kerännyt juoksija. Rai kasvoi pienessä kylässä ilman juoksevaa
vettä tai sähköä. 14-vuotiaana hän liittyi sisällissodassa taisteleviin maoisteihin ja harjoitteli heidän kanssaan,
vaikka olikin liian nuori taisteluihin. Sodan jälkeen hän muutti Katmanduun, jossa hän halusi opiskella karatea
ja harjoitella juoksua. Hän joutui mukaan ensimmäiseen ultramaratoniinsa puolivahingossa, sillä kuvitteli
olevansa menossa vain lenkille aiemmin harjoituksissa tapaamansa miesten kanssa. Paikan päällä hänelle
selvisi, että kyse olikin kilpailusta. Rai voitti kilpailun, ja hän kiinnitti kilpailun järjestäjien huomion. Tätä
voidaan pitää hänen juoksu-uransa alkuna.

Liite 3: Malliartikkeli

Pirkko Carpenter ihastui Afrikkaan, nyt Malawin lapsille rakennetaan koulua – "Olen
ollut onnekas, joten haluan antaa mahdollisuuden myös muille"1
YLE, 6.4.2018
KAJAANI
Pirkko Carpenter istuu kerrostalokotinsa keittiönpöydän ääressä ja katselee valokuvia Muonan kylältä, EteläMalawista. Yhdessä kuvassa pieni poika katsoo totisena suoraan kameraan. Toisessa kuvassa koululaiset istuvat
oppitunnilla suuren puun varjossa.
Tämän saman pöydän äärellä perustettiin viisi vuotta sitten yhdistys, jonka tavoitteena on tukea koulutusta yhdessä
Afrikan köyhimmistä maista.
Malawin Lasten ja nuorten avuksi -yhdistyksessä tällä hetkellä on kymmenisen aktiivijäsentä Kajaanissa ja Oulussa,
mutta jäseniä on ympäri maata. Yhdistyksen myyjäisillä, kirpputoreilla ja aineettomilla lahjoilla keräämät varat
menevät lyhentämättöminä koulurakennusten rakentamiseen.
– Olemme siinä onnellisessa vaiheessa, että ensimmäinen koulurakennus on kattoa vaille valmis. Siinä on kaksi
luokkahuonetta ja opettajien huoneet keskellä. Se on ollut kovan ponnistelun tulos, mutta nyt se on totta,
yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Carpenter kertoo hymyillen.
Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa vielä kolme koulurakennusta eli peruskoulu 1.–8. -asteelle. Samalla on
rakennettava opettajien asunnot, koska muuten opettajia ei saada syrjäiselle maaseudulle. Yhden koulurakennuksen
ja opettajien asunnon rakentaminen maksaan noin 30 000 euroa.
– Se on suuri urakka, mutta myös mahtava haaste. Olemme ajatelleet, että tästä eteenpäin joka vuosi rakennetaan
yksi koulurakennus ja opettajien asunto. Uskomme, että se toteutuu. Jos ei tässä aikataulussa, niin joku päivä
peruskoulu on valmis, Carpenter sanoo.
Pienet yhdistykset eivät näy tilastoissa
Suomessa on monia pieniä yhdistyksiä, jotka ovat syntyneet ihmisten auttamishalusta. Carpenterin perustaman
yhdistyksen tavoin ne eivät aina ole esimerkiksi kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan jäseniä, joten tarkkaa
lukumäärää on vaikea arvioida.
– Tiedän monia järjestöjä, jotka ovat käynnistyneet siitä, että on esimerkiksi matkustettu johonkin kehitysmaahan tai
on tutustuttu ihmisiin tai järjestöihin, jotka tekevät hyväntekeväisyystyötä. Silloin on haluttu kerätä pieni porukka
tukemaan, ja tekemään esimerkiksi kummitoimintaa lasten hyväksi, kertoo asiantuntija Auli Starck Kepa ry:stä. ---

Puun alta luokkahuoneeseen
Muonan kylässä, Malawissa, kyläläiset osallistuvat rakennustöihin innokkaasti. Paikallisen kyläpäällikön lahjoittama
tontti on tasoitettu lihasvoimalla ja rakennusten tiilet on tehty käsityönä. Hyväntekeväisyysyhdistys on maksanut
palkkaa 50 muonalaiselle miehelle ja naiselle.
Koulusta on tulossa tärkeä koko kylälle, mutta ennen kaikkea lapsille.
– Koulunkäynti on paikallisille lapsille erittäin vaikeaa, koska koulumatkat ovat pitkät ja luokat suuria. Koulua voidaan
käydä myös puun alla auringon paahteessa. Luokkien pitäisi olla pienempiä kuin 80 oppilasta ja opetuksen tason
tulisi olla korkeampi, koska myös siinä on ongelmia, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Carpenter.
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https://yle.fi/uutiset/3-10124491

Vain 35 lasta sadasta suorittaa Malawissa ala-asteen. Carpenterin mukaan tärkeintä on, että lapsi oppii perustaidot
ja pääsee eteenpäin jatko-opintoihin, sillä varsinkin tytöt jättävät koulun usein kesken.
– Siellä päin maailmaa tytöt naitetaan jo 12-vuotiaina. Jokainen vuosi, kun tyttö on koulussa, muuttaa hänen
elämäänsä paremmalle tolalle. Nykyisin lapsivaimoilla on lupa tulla takaisin kouluun, kun lapsi on syntynyt, mutta
Malawissa asiat muuttuvat vähitellen ja maaseudulla vielä hitaammin, Carpenter kertoo.

Artikkelia on lyhennetty alkuperäisestä.

Artikkelin analysointi:
•
•
•
•

Artikkelissa korostuu länsinäkemys, vain suomalaisia naisia äänessä. Olisiko ollut mahdotonta saada
kommentti myös Malawista?
Suomalaisten asiantuntijuus ja hyväntekeväisyys korostuvat.
Luo me-ne jaotteluja ja korostaa ”niiden” eroa ”meihin” (esim. ”siellä päin maailmaan tytöt naitetaan jo 12vuotiaana”).
Vahvistaa stereotypiaa köyhästä, länsimaiden avusta riippuvaisesta maasta.

Liite 4: Sanaselityspeli

