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JOHDANTO

Matkustin Keniaan ensimmäistä kertaa tammikuussa 2009 ja jäin puoleksi vuo-
deksi. Olin juuri valmistunut medianomiksi, mutta halusin saada vähän taukoa 
työelämään ja tehdä jotain uutta. Monen mutkan kautta päädyin lähtemään va-
paaehtoistyöhön ja löysin tieni Keniaan Praisegaten lastenkodille. Tämän en-
simmäisen kerran jälkeen olen palannut maahan kolmesti, tosin kuukaudeksi–
pariksi kerrallaan. Vuosien varrella ystävyys lasten kanssa on syventynyt. Minä 
olen Aunt Johanna ja ylpeä siitä. Ei kulu viikkoakaan, etten kuulisi kuulumisia 
joko joltakin lapsista, työntekijöiltä tai Mum Lucylta, lastenkodin johtajalta. 

Nyt taiteen maisterin opinnäytetyössä halusin yhdistää kiinnostuksen kohteeni: 
kulttuurituotannon, (kehitys)yhteistyön, taideprojektin ja lapset. Syntyi ajatus 
työpajoista etelässä ja näyttelystä. Projektia suunnitellessani minulle oli selvää, 
että halusin tehdä yhteistyöprojektina työpajat nimenomaan yhdessä Praisega-
ten lasten kanssa. Työpajojen sisällöksi valikoituivat valokuva ja arkiympäristö 
oman kiinnostukseni mukaisesti. Minun työnkuvani Karibu Nyambani – Lähellä 
kotia -projektissa oli monialainen kokonaisuus, jonka sisällä tehtävät ja toimin-
not menivät sekä päällekkäin että ristiin. Aikaisempien opintojeni ja työtaustani 
takia mielsin itseni alussa ensisijaisesti tuottajaksi, mutta projektin edetessä nou-
sivat roolit työpajojen ohjaajana ja näyttelyn kuraattorina.
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”Karimbu nyambani” on swahilia ja tarkoittaa sekä ”tervetuloa kotiin” että ”lä-
hellä kotia”. Pitämäni työpaja sijoittui konkreettisesti kävelyetäisyydelle Prai-
segatesta, tämän lastenkodin ollessa samalla lähinnä oikeaa kotia oleva paikka, 
joka lapsilla on. Vaikka monet lapsista ovat asuneet Praisegatella suurimman 
osan elämästään, mieltävät toiset kodiksi edelleen sen paikan, jossa asuivat ka-
dulla. Heille koti ei merkitse varsinaista rakennusta, vaan paikkaa jossa sydän 
on.

Vaikka toteutin projektin Keniassa, kyseessä on mielestäni ensisijaisesti Praise-
gaten lastenkodin kanssa tehty yhteistyöprojekti, jossa toteutettiin lasten ja nuor-
ten valokuvaustyöpajoja. En itse pidä sanasta kehitysyhteistyö vaan mieluum-
min näkisin puhuttavan yhteistyöstä tai vaihtoehtoisesti erilaisista projekteista 
eriytetymmin. (Kehitys)yhteistyö on vuorovaikutusta, jossa oppijan ja opettajan 
roolit vuorottelevat. Ulkoapäin annettu ei ole koskaan hedelmällinen lähtökohta 
ja mielestäni on naivia edes lähteä tekemään projektia opettajan näkökulmasta.

Taide ja kulttuuri kehitysyhteistyön välineenä on tutkimuskysymyksenä uusi 
ja ansaitsisi mielestäni huomattavasti laajemman käsittelyn, tilaa ja tarvetta eri 
tutkimuksille kyllä olisi. Opinnäytteeni käsittelee taiteen ja kulttuurin kehitysyh-
teistyökysymyksiä yhden esimerkinomaisen, konkreetin projektin kautta, mutta 
toteutuksesta ja sen dokumentaatiosta on toivottavasti hyötyä myös mahdollisil-
le tuleville projekteille.

Taiteen avulla koemme uutta, opimme kysymään ja kyseenalaistamaan sekä 
saamme kosketuspintaa itselle vieraisiin asioihin. Tämä pätee paitsi taiteen ko-
kemiseen, myös erityisesti taiteen tekemiseen. Karibu Nyambani -työpajojen 
ohjaaminen oli erittäin antoisa kokemus. Minähän tiesin jo etukäteen mihin olin 
lähdössä, sillä maa ja lapset olivat minulle ennestään tuttuja, jonka takia osasin 
huomioida eri asioita työpajojen järjestämisessä. Minulle oli selvää, että halusin 
tehdä yhdessä näiden lasten kanssa taideprojektin, jossa kaikki ovat yhtäläisessä 
asemassa ikään, sukupuoleen tai taustoihin katsomatta. 

Halusin antaa lapsille ja nuorille välineen, jonka kautta he voisivat uudella ta-
valla tarkastella omaa lähiympäristöään ja elämäänsä. Mietin kuitenkin pitkään 
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voinko tuoda työpajaan välineen, kameran, joka ei ole lapsilla muuten käytössä. 
Koin kuitenkin kameran ja valokuvauksen tuovan tekemiseen jotain sellaista, 
mihin emme olisi ilman uutta välinettä pystyneet.

Työpajoissa syntyi tuhansia kuvia, toinen toistaan mielenkiintoisempia, joista 
minun tehtäväkseni jäi kuratoida yhtenäinen näyttely. Olisin mielelläni saattanut 
vaikka koko annin nähtäväksi täällä Suomessa. Kaikki lopulta Poriginal galle-
rian näyttelyyn esille tulleet kuvat olivat lasten ja nuorten ottamia ja suuri osa 
kuvista heidän itse valitsemiaan. En halunnut näyttelyä tehdessä erityisesti läh-
teä analysoimaan lasten ottamia kuvia sisällön tai ilmaisun puolesta enkä tee sitä 
tässä työssäkään. Jokainen katsoja saa itse muodostaa mielipiteensä. 

Näyttelyssä oli esillä valokuvia kaikilta työpajaan osallistuneilta lapsilta ja nuo-
rilta. Kuvia oli esillä sekä printteinä gallerian seinillä että projisoituna kankaalle. 
Kaiken kaikkiaan lähes 200 kuvaa pääsivät hyvin esille gallerian valoisassa, tyy-
likkäässä tilassa. Ennen avajaisia, kaiken ollessa jo valmiina vastaanottamaan 
vieraita, minun oloni oli hyvin huojentunut ja tyytyväinen. 
Me teimme sen! 

Kuvat herättivät paljon kiinnostusta myös tarinoista kuvien takana. Kaukaisuu-
desta huolimatta kuvista löydettiin myös tutunomaisuutta. Kuten Tuuli Pentti-
nen-Lampisuo kirjoitti Satakunnan Kansan arvostelussa (SK 7.12.2014. Hymyjä 
ja keskittymistä) “Lapset ovat kuvanneet paljon toinen toistensa poseerauksia, 
hymyjä ja kotieläimiä. – – Nuorten käsissä kamera väistää ympäröivän luonnon, 
koulun, arjen surut ja lastenkodin johtoportaan. Kuvista päätellen Praisegatessa-
kin kaverit ovat tärkeintä, mitä teineillä on.”

Opinnäytteeni käsittää kaksi osaa. Teososa, Porin Taidemuseon Poriginal gal-
leriassa 29.11.–31.12.2014 esillä ollut Karibu Nyambani – Lähellä kotia -va-
lokuvanäyttely koostui Keniassa Praisegaten lastenkodilla syksyllä 2013 to-
teutettujen valokuvaustyöpajojen annista. Samannimisessä kirjallisessa osassa 
syvennyn projektin taustoihin ja kuvaukseen sekä niiden kautta esille nousseihin 
teemoihin.



kuvat:
Jane Nyambura 
Joseph Matayo
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Jane Muthoni





14



15

(KEHITYS)YHTEISTYÖ

Kehitysmaat, kolmannen maailman maat tai etelä. Kehitysmaa on hankalasti 
määriteltävä. Puhutaanko silloin sijainnista, köyhyydestä, talousrakenteesta vai 
entisistä siirtomaista? Kaikki maat eivät kuitenkaan halua tulla luokitelluksi ti-
lastojen valossa ja tänä päivänä käytetäänkin monesti termiä etelä.1

Kehitysyhteistyö on mielestäni sanana hankala ja mielelläni näkisinkin mie-
luummin puhuttavan yhteistyöstä tai erilaisista projekteista eriytetymmin. Sa-
moilla linjoilla tuntuvat olevan monet taide- ja kulttuuripuolella työskentelevät 
ihmiset, jotka tekevät yhteistyötä eri kehittyvissä maissa2. Kehitysyhteistyön ta-
voitteena on avunsaaja- tai kumppanimaan aseman kohentuminen, välineitä sen 
saavuttamiseksi voi olla hyvin erityyppisiä ja eri lähtökohdista.

Kehityspolitiikka on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen 
pohjana ovat YK:n vuosituhatjulistuksesta johdetut vuosituhattavoitteet, jotka 
tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämisen ohella Suomi tukee kehitysmaita pitkällä tähtäimellä pääsemään 

1 Koponen, Juhani 2007, 30.
2  Taiteen ja kulttuurin kehitysyhteistyön VERKKO-aluetapaaminen järjestettiin Helsingissä 12.6.2014. Paikalla oli

runsaasti eri kulttuurialan tekijöitä, joita yhdisti taide- ja kulttuuriprojektit etelässä. Tapaamisen järjesti uusi taiteen 
kehitysyhteistyön läänintaiteilija Anna Jussilainen / Taike ja tavoiteena oli kartoittaa minkä tyyppisiä projekteja suo-
malaiset ovat maailmalla tehneet.
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irti apuriippuvuudesta vahvistamalla näiden omia voimavaroja. Kehityspolitii-
kalla tarkoitetaan toimintaa kaikilla niillä kansainvälisen yhteistyön ja kansal-
lisen politiikan lohkoilla, joilla vaikutetaan kehitysmaiden asemaan. Näitä ovat 
esimerkiksi turvallisuus-, kauppa-, maatalous-, ympäristö- sekä siirtolaispoli-
tiikka.3  Kehitysyhteistyöstä - tai kehitysavusta, josta myös edelleen puhutaan 
- on tullut pysyvä osa kansainvälistä kanssakäymistä. Yhteistyö ja kumppanuus
ovat tasa-arvoisempia tapoja kuvailla ja toimia ja siihen tällä hetkellä pyritään.
Valitettavasti monessa kohdin nykyisen kaltainen kehitysyhteistyö voidaan
nähdä apuna, jossa on vastakkain antaja ja vastaanottaja. Tämä omalta osaltaan
on tukemassa epätasa-arvoisia valtahierakioita. Perinteisesti Suomessa, kuten
muuallakin maailmassa, kehitysyhteistyötä ovat hallinneet erilaiset projektit ja
hankeapu, jopa siinä määrin, että niistä on tullut lähes synonyymeja. Projekti-
avussa on havaittu Seppäsen mukaan monia ongelmia, ja siitä ollaan nyt osin
siirtymässä kohti muita tukimuotoja, kuten velkahelpotuksia ja budjettitukea.4

Kehitysyhteistyön määrä ja laatu ovat saman kolikon kaksi eri puolta – yhteis-
työlle on varattava riittävät resurssit ja ne on käytettävä tehokkaasti, laadukkaas-
ta kehitysyhteistyöstä on hyötyä. Kehitysyhteistyön tehokkuutta seurataankin 
monilla kansainvälisillä mittareilla.5 

3 Suomen ulkoasiainministeriö 2015, Kysymyksiä ja vastauksia kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä.
4 Koponen, Juhani & Seppänen, Maaria 2007, 347-350.
5  Nämä kehitysyhteistyön ”pelisäännöt” eli Pariisin julistus ja sitä täydentävät Accran toimintaohjelma ja Busanin

Globaali kumppanuus on sovittu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä vuosina 2005, 2008 ja 
2011. (Kepa, Kehitysyhteistyön laatu.)
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Afrikka mielikuvissa

Sana Afrikka on laaja, käsittäähän se niin monia eri maita, kulttuureja ja alueita, 
että on teennäistä laittaa kaikki yhden sana taakse. Afrikan tutkimus on Suomes-
sa rajattu perinteisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tässä kirjoituksessa 
käytän maantieteellisesti tätä samaa jaottelua, koska sen avulla voidaan edes 
vähän rajata jo muutenkin valtavaa aihepiiriä. Jakoa perustelee löyhästi myös 
uskonnon ja monien kulttuurillisten seikkojen rajautuminen Saharan reunoja 
pitkin.

Yleisesti mielletään, että Afrikka on luonnonvaroiltaan vauras, mutta talou-
deltaan köyhä maanosa. Afrikassa kulminoituvat monet maailman pahimmista 
ongelmista, kuten köyhyys, HIV, ruoan ja veden puute sekä huono hallinto. Af-
rikkalaiset kärsivät vuosisadan siirtomaajärjestelmästä ja tätä ennen orjuudesta. 
Suuri osa maanosan maista itsenäistyi 1960-luvulla. Tällä hetkellä Afrikka on 
myös kaupungistuva manner, jonka kielten, kulttuurien ja uskontojen sekamels-
kassa syntyy jatkuvasti uutta. Afrikan suunnattomat luonnonvarat eivät kuiten-
kaan juuri vaurastuta afrikkalaisten elämää, koska talouden tasapainoista hoitoa 
vaikeuttavat kolonialismin ajoilta periytyvät rakenteet, huonot hallitukset ja 
sodat. Lisäksi sairaudet, epävakaus ja väestönkasvu koettelevat maanosaa ny-
kyäänkin.6

Sanalla Afrikka on vahva mielikuva jokaisen mielessä. Toisilla ajatukset liittyvät 
siirtomaavallan aikaisiin mielikuviin, toisilla viidakkoon ja eksoottisiin eläimiin, 
usein myös köyhyyteen ja sotaan. Historian painolasti näkyy monessa asiassa. 
Liian usein ajatuksia yhdistää käsitys Afrikasta takapajuisena ja toivottomana 
paikkana. Mutta minä näen, ja onneksi entistä useammat näkevät, Afrikan ak-
tiivisena toimijana, jota ei tarvitse hyysätä. (Kehitys)yhteistyö on paikallaan ja 
tarpeen monessa kohdassa ja sitä pitäisi ehdottomasti lisätä (toisin kuin Suomen 
hallitus näyttää näin kesällä 2015 tekevän), mutta mielestäni tällöinkin pitäisi 
puhua yhteistyöstä ja etsiä vuorovaikutteisia ja tasa-arvoisia tapoja toimia.

6 Teppo, Annika 2011, 9–10.



18

Vaikka kuinka yrittäisimme suhtautua asioihin objektiivisesti, on hirvittävän 
helppo lähteä todentamaan ajatuksiimme syötettyä mielikuvaa, jossa vastakkain 
ovat kehittyneet länsimaat ja kehittyvä etelä. Rikas – köyhä. Hyvä – huono. 
Harva kuitenkaan pysähtyessään ajattelee näin mustavalkoisesti, mutta se ohjaa 
väkisinkin ajattelutapaamme ja sitä mitä ympärillämme näemme – ja samalla 
tietenkin sitä mitä päätyy kuviin ja kerrottavaksi eteenpäin. Historian painolasti 
näkyy edelleen monessa kohdassa. Ihonväri, synnyinpaikka ja jopa äidinkieli 
määrittävät edelleen mielikuvia, mutta jossain määrin aivan todellistakin sijoit-
tumista tälle kehittynyt–kehittyvä -janalle. 

Kuten Percy Mashaire, Zimbabwessa syntynyt journalisti ja opettaja totesi 
Helsingin Sanomille kirjoittamassaan artikkelissa, on tullut yleisesti hyväksy-
tyksi tavaksi symboloida nälänhätää, sotaa ja muita katastrofeja tummaihoisen 
afrikkalaisen kasvoilla7. Tämä korostaa ja vahvistaa kuitenkin erilaisuutta ja 
ennakkoluuloja. ”Erityisesti todella alhaisen elintason kehitysmaista annetaan 
mediassa yksipuolinen ja masentava kuva”, Tampereen yliopiston kuvajourna-
lismin professori Hannu Vanhanen luonnehtii. ”Ennakkoluuloja pidetään yllä 
keinotekoisesti ja kuvauksen kohteet valitaan näennäisempatian nimissä. Se on 
äärettömän helppoa ja yksinkertaista kuvaamista.”8

Senegalilainen nykytaiteilija Samba Fall on toteuttanut Afrikan kartta -työpajoja 
ympäri maailmaa, sillä hänelle on tärkeää keskustella maanosansa herättämistä 
mielikuvista. Näyttelytilaan rakentuvat positiivisten ja negatiivisten mieliku-
vien kartat, joita muut kävijät saavat täydentää. “Negatiivisten asioiden kartta 
tulee täyteen ensimmäisenä, jopa Afrikassa tehdyissä työpajoissa. Tärkeintä on, 
että keskustelemme siitä, mistä nämä mielikuvat syntyvät. Media kertoo meille 
enemmän huonoja uutisia Afrikasta, yksipuolisia mielikuvia ei kuitenkaan saa 
niellä pureksimatta.”9 Valitettavan usein tuo mediasta saamamme tieto tarkoittaa 
huonoja uutisia sodista ja nälänhädästä. Paremmat uutiset eivät saavu tänne asti.

Mielikuvia Afrikasta ovat muovanneet niin lähetystyöntekijöiden kertomukset, 
Tarzan-kirjat kuin Afrikan tähti-peli, mutta tänä päivänä yhä enemmän maail-

7 Mashaire, Percy 2013.
8 Pelttari, Antti & Jaakkola, Marie 2007.
9 Matala, Päivi 2010, 57.
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malle työhön lähteneiden kokemukset, Afrikkaan sijoittuvat elokuvat, kirjalli-
suus ja taide. Matkakirjallisuutta löytyy niistä maista, joihin turismi suuntautuu, 
Kenia mukaan lukien, samoin kuin luontokirjallisuutta mahtavista savanneista 
ja big-five:sta. Suomeksi kirjallisuutta löytyy myös mm. monipuolisena Afrik-
ka-kuvaajana tunnetulta Juha Vakkurilta, joka kulkee Afrikan poikki (2009). Eli-
na Hirvosen kirjat ovat myös omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia.

Suomeen on muuttanut jo yli 20 000 afrikkalaista, kuka pakolaisena, kuka työn 
tai rakkauden perässä. Afrikan kulttuurien, kielten ja uskontojen moninainen 
kirjo näkyy Suomen afrikkalaisyhteisöissä. Suurin väestöryhmä on sisällissotaa 
paenneet Somalit.10 Julkinen kuva Suomen afrikkalaisista on hyvin yksipuolinen, 
vaikka yhä useampia afrikkalaistaustaisista toimii aktiivisesti näkyvillä paikoilla 
kulttuurielämässä, politiikassa ja työelämässä.11 Maahanmuutto ja monikulttuu-
risuus herättää kuitenkin kovasti mielipiteitä. Juuri nyt keskustelua herättää ja 
toimintaan pakottaakin Eurooppaan ja tänne Suomeenkin vyöryvä pakolaisvirta.

Suomalais–afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo avattiin Grand-Popossa, 
Beninissä 2000 ja sen tarkoitus on ”lisätä suomalaisten taiteilijoiden, kulttuu-
ritutkijoiden ja muiden kulttuurivaikuttajien Afrikka-tuntemusta ja siten lisätä 
kulttuuripoliittista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta suomalaisten ja afrikka-
laisten taiteilijoiden ja kulttuurivaikuttajien kesken”. Tarkoitusta varten Villa 
Karo jakaa vuosittain 30 stipendiä residenssissä työskentelyyn. Juha Vakkurin 
mielestä Villa Karossa vierailleet tietävät  ainakin, ettei Afrikasta tule puhua yh-
tenä monotonisena kokonaisuutena, vaan Afrikan mantere on niin moninainen, 
että yleistykset menevät useimmiten pieleen.12

Viime vuosina on noussut yhä enenevässä määrin esille ja tavaksi erilaisten te-
levisio-ohjelmien kautta käydä tutustumassa Afrikkaan. Suomen Huippumalli 
haussa -sarjan mallifinalistit kävivät tutustumassa Fidan toimintaan Kenias-
sa13,  Duudsonit tuli taloon –sarjassa Duudsonit lähetettiin Kirkon ulkomaan 
avun kautta Liberiaan (jossa he meinasivat aiheuttaa osaamattomuuttaan suu-

10 Löytty, Olli & Rastas, Anna 2011, 35–37.
11 Aden, Said 2009, 25-32.
12 Vakkuri, Juha 2011, 38; Villa Karo, Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus.
13 Suomen Huippumalli haussa 2012; Fida International 2012.
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ren maastopalon kulottaessaan jalkapallokenttää)14. On hienoa, että maanosa 
kiinnostaa ja sitä kautta tieto lisääntyy. Ohjelmissa paikalliset kuitenkin jäävät 
rekvisiitaksi. Ongelma on, että kun afrikkalaisia autetaan, heidät nähdään pas-
siivisina toimijoina. Afrikkalaisten oma, valtava työpanos kotimaittensa ja koko 
maanosan hyväksi jää huomiotta.15

Samaan aikaan Twitterissä tuhannet ihmiset jakavat kuviaan ja tarinoitaan. 
#theafricathemedianevershowsyou, ”Afrikka, jota media ei koskaan näytä” ha-
luaa osoittaa, että maanosa on paljon enemmän ja ennen kaikkea paljon moni-
puolisempi kuin maailmalla leviävät mielikuvat kertovat.16

Afrikassa on valtavan rikas oma kulttuuri tai oikeammin kulttuureja, yhteisöl-
lisyys ja yhdessä tekemisen ja huolehtimisen toimintatapa. Olisi hienoa kuulla 
paikallisia heidän oman äänensä kautta. Eri Afrikan maissa on yhä enemmän 
esimerkiksi elokuvan tekijöitä, mutta erittäin harva elokuva päätyy koskaan 
Suomeen tai länsimaihin ylipäätänsä nähtäväksi. Pelkästään ”Nollywoodissa” 
Nigeriassa valmistuu vuosittain yhtä paljon elokuvia kuin Hollywoodissa, mut-
ta ne jäävät pelkästään afrikkalaisten nähtäviksi, pääosin dvd-kopioiden kautta, 
sillä elokuvateattereihin tuntuvat kelpaavan vain länsimaiset tuotannot. Suo-
messa afrikkalaista elokuvaa tuo vuosittain esille HAFF eli Helsinki African 
Film Festival ja jossakin määrin myös Ylen Kolmas ulottuvuus –nettipalvelu, 
mutta kummatkin jäävät hyvin pieniksi toimijoiksi, kun puhutaan kokonaisen 
maanosan äänestä. Ei sillä, ei Afrikka ole ongelman kanssa yksin. Kehittyvien 
maiden oma ääni on heikko ja tarvitsisi kuulijoita. Kaikki äänet ovat kuitenkin 
tervetullut lisä. Kiasmassakin oli esillä  ARS11-näyttely, jonka teema oli Afrikan 
nykytaiteessa.

Länsimaisen viihdeteollisuuden voittokulku ja kaikkialle ulottuvat mainok-
set ovat puolestaan varmistaneet sen, että lukemattomat afrikkalaiset näkevät 
alituisesti sen, mitä heiltä puuttuu: kunnon taloja, lääkäripalveluita ja kouluja, 

14 Duudsonit 2013.
15 Mashaire, Percy 2013.
16  #theafricathemedianevershowsyou sisältää kuvia niin muotinäytöksistä, elokuvateollisuudesta, yliopistojen kam-

puksista, huippumoderneista sairaaloista valkoisista hiekkarannoista ja upeasta luonnosta. Twitter #theafricatheme-
dianevershowsyou; Yle Uutiset 2015.
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mahdollisuuksia elämässä. Myönteistä on, että kulttuuristen virtausten nopeam-
pi leviäminen on tehnyt afrikkalaista taidetta ja musiikkia tunnetummaksi poh-
joisessa ja avannut niille uusia mahdollisuuksia ja markkinoita sinne, missä raha 
liikkuu. Globalisaatio on yhdistänyt maailman ihmisiä, kun pääomat, ihmiset, 
teknologiat ja ideat liikkuvat yhä kiivaammin. Toisaalta sen myötä maailmasta 
on tullut yhä jakautuneempi. Onkin puhuttu digitaalisesta kuilusta, jolla viita-
taan ihmiskunnan jakautumiseen kahteen ryhmään sen perusteella, onko heil-
lä pääsyä internetiin vai ei.17 Teknologian kehityksellä on suoria, konkreettisia 
vaikutuksia Afrikassa, jossa elämisen laatuun vaikuttaa suoraan mm. eri pal-
veluiden saatavuus18. Toisaalta lukutaidottomuus on vieläkin ongelma monissa 
Afrikan maissa ja se jos mikä pitää myös yllä globaalia eriarvoisuutta.

Afrikka ja kehitysyhteistyö

Elisabeth Rehnin ajatukset ovat lähellä omiani, kun hän toteaa, että kehitysyh-
teistyö ei merkitse hänelle suuria hankkeita, vaan mahdollisuutta auttaa yksilöitä 
oman elämänsä rakentamisessa. Naisten oikeuksien ja koulutuksen vahvistami-
sella on paljon myönteisiä kehitysvaikutuksia. Hyvinvointi ja talous kasvavat, 
kun naiset voivat toimia yhteiskunnassa tasa-arvoisina miesten kanssa. “Rauhan 
ja kehityksen tiellä tärkein tehtävämme onkin tukea ihmisoikeuksien toteutu-
mista ja tyttöjen koulutusta. Olen lukemattomia kertoja kuullut kaiken menettä-
neiltä naisilta: ’Mitä tahansa teette, kouluttakaa tyttäremme. Silloin heitä ei voi 
manipuloida ja komentaa kuten meitä.’”19

Suomen kehitysyhteistyö on hyvää keskitasoa ja tuottaa tuloksia kehitysmais-
sa, todetaan kesäkuussa 2015 julkaistussa riippumattomassa selvityksessä. Ta-
loustieteen tohtorin ja Maailmanpankin pitkäaikaisen johtajan Ritva Reinikan 
selvityksessä Results on the Ground? – An Independent Review of Finnish Aid 
tarkastellaan kehitysavun tuloksellisuutta20. Suomea pidetään kokoaan isompana 

17 Teppo, Annika 2011. 9–19.
18 Laakso, Teija 2012.
19 Rehn, Elisabeth 2015.
20 Reinikka, Ritva 2015.
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kehitysavun toimijana. Apu on vauhdittanut kehitystä. Suomen kehitysyhteistyö 
on kansainvälisesti kohtuullisen laadukasta ja tietyillä osa-alueilla jopa maail-
man huippua. Vahvuuksia ovat muun muassa vesi-, koulutus- ja metsäsektorit 
sekä naisten ja tyttöjen aseman parantaminen. Byrokratiaa tulisi kuitenkin vä-
hentää ja kehittää tulosten mittaamista, jotta tietoa saadaan päätöksenteon tuek-
si, eivätkä aikaansaadut tulokset jää piiloon.21

Jatkossa tuskin voidaan puhua kuitenkaan samasta tilanteesta mikäli hallituksen 
kaavailemat muutokset astuvat voimaan. Uuden hallituksen (2015) leikkaukset 
näyttävät kohdistuvan kaikkein heikko-osaisimpiin ja köyhimpiin, sekä Suo-
messa että maailmalla. Nyt hallitus aikoo leikata kehitysyhteistyöstä 300 miljoo-
naa ja ohjata päästökauppatulot toisaalle. Tämä tarkoittaa yhteensä 43 prosentin 
leikkauksia. ”Järjestöille myönnettävän määrärahan pienentämisellä on kansan-
taloudellisesti pienet, mutta miljoonien ihmisten elämään valtavat vaikutukset. 
Järjestöt tekevät pienillä avustuksilla erittäin tuloksellista työtä”, sanoo Suomen 
Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.22

Kehittyvät maat ovat hauraita ja leikkausten seuraukset ovat erityisen vakavat. 
Samaan aikaan YK:n tavoitteen mukaan rikkaiden maiden pitäisi nostaa kehi-
tysapu 0,7 % bkt-tasolle. Me elämme maailmassa, jossa eriarvoisuus on räjäh-
tämässä käsiin. Maailman rikkain prosentti omistaa puolet maailman rikkauk-
sista23. Ongelma on, mikäli taloudelliset resurssit omaava osapuoli rajaa itsensä 
(kehitys)yhteistyöprojektin ulkopuolelle. 

Afrikassa on eri alueilla valtavasti paikallisia toimijoita ja järjestöjä, jotka teke-
vät korvaamatonta työtä oman maansa ja maanosansa hyväksi. On epärealistista 
kuvitella, että Suomesta tai länsimaista voisi paketoida valmiin konseptin ja vie-
dä sen sellaisenaan mihinkään toiseen maahan. Kulttuuriset, maantieteelliset ja 
taloudelliset seikat ja toimintatavat muokkaavat tarvetta ja totuttuja käytäntöjä. 
Parasta onkin, jos tarve lähtee ns. avun saajasta käsin tai ainakin yhteistyössä 
rahoittajan tai ”auttajan” kanssa.

21 Ulkoasiainministeriö 2015a.
22 Pakolaisapu 2015.
23 STT–AFP 2015.
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Mielestäni on hienointa, kun Suomesta päästään tukemaan olemassa olevaa 
toimintaa, jonka paikalliset itse näkevät tärkeäksi ja mielekkääksi. Suomalais-
järjestöt toimivat ympäri maailmaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten tukemiseksi. Järjestöhankkeiden suurta määrää pidetään valitettavan 
usein taakkana, vaikka on monia aiheita ja alueita, joissa virallinen Suomi ei 
pysty toiminaan, mutta järjestöt pystyvät. Järjestöt ovat ensimmäisinä paikalla ja 
vastaavat kriiseihin, epidemioihin ja luonnonkatastrofeihin nopeasti, tehokkaasti 
ja joustavasti. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä paljon kauem-
min kuin Suomen valtio. Monella suomalaisella on kansalaisjärjestötoiminnan 
kautta henkilökohtainen suhde kehityskysymyksiin ja kehitysmaiden ihmisiin. 
Sadattuhannet suomalaiset osallistuvat kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla rahaa 
tai tekemällä vapaaehtoistyötä. On vaikea nähdä, että julkisten tukien mittavat 
leikkaukset johtaisivat suomalaisten auttamishalun ja -kyvyn kasvuun. Valtio 
ohjaa esimerkillään kansalaisten arvovalintoja. Globaalin vastuun kantaminen 
kuuluu yhtä lailla kansalaisyhteiskunnalle ja valtiolle.24

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu kehitysapuun kritiikittömän positiivisesti. Ul-
koasiainneuvos ja eläkkeellä olevan suurlähettilään Matti Kääriäisen mielestä 
kehitysavun antaminen köyhille maille ei ole johtanut niihin tavoitteisiin, jotka 
sille alun perin asetettiin ja monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä, 
ei demokratisoitumista25.

Yhteistyöprojekteja taiteen keinoin 

2014 alussa Suomessa perustettiin ensimmäinen Taiteen kehitysyhteistyön lää-
nintaiteilijan tehtävä ja tehtävään valittiin esitystaiteilija Anna Jussilainen, joka 
on työskennellyt erityisesti kokemuksellisen, yhteisöllisen ja osallistavan taiteen 
parissa sekä toteuttanut taiteen kehitysyhteistyöprojekteja Nicaraguassa. Kehi-
tysyhteistyön läänintaiteilijan tehtävänä on selvittää ja suunnitella taiteilijoiden 
sekä taiteen toimialojen edellytyksiä osallistua taiteen keinoin toteutettaviin ke-

24 Lappalainen, Timo 2015.
25 Kääriäinen, Matti 2015.
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hitysyhteistyöhankkeisiin. Yhteistyö toimii yli ministeriö- ja sektorirajojen vah-
vistaen olemassa olevia verkostoja ja luoden uusia yhteyksiä erityisesti taiteen 
ja kehitysyhteistyön toimijoiden välille. Tehtävänä on myös lisätä tietoa taiteen 
mahdollisuuksista kehitysyhteistyön kentällä ja kasvattaa ymmärrystä kehitys-
yhteistyön ominaispiirteistä taiteen saralla. Samalla tarkoituksena on luoda uu-
sia toimintaympäristöjä ja tukea taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.26

Yhtenä projektina 2014 alkoi VERKKO-verkostoitumishanke, joka lähti aluksi 
selvittämään mitä kentällä jo tehdään ja mille on tarvetta. Ensimmäinen alue-
tapaaminen järjestettiin Helsingissä Kiasmassa 12.6.2014, jossa pohdittiin nä-
kökulmia kehitykseen sekä käytiin läpi eri case-esimerkkejä, mitä taiteen ja 
(kehitys)yhteistyön kentällä tapahtuu. Hankkeen tavoitteena on taiteen kehitys-
yhteistyön edistäminen verkostoitumistoimintojen ja osaamisen kehittämisen 
avulla.27

Samalla tavalla kuin muut VERKKO-tapaamisessa esiin tulleet projektit, myös 
Lähellä kotia -projekti voidaan nähdä yhtä lailla sekä taideprojektina että osana 
(kehitys)yhteistyön kenttää. Koska minun projektini toteutui ns. omien lasteni 
kanssa, on minun vaikea suhtautua projektiini varsinaisena kehitysyhteistyönä, 
mutta taiteen yhteistyöprojekti se ainakin oli.

Erilaisia isompia ja pienempiä taideprojekteja on järjestetty ja järjestetään kehit-
tyvissä maissa jatkuvasti. Valokuvaajat ilman rajoja –järjestön perustaja Giorgio 
Palmera päätyi sattumalta ja täysin kokemattomana vetämään valokuvaustyöpa-
joja katulapsille Nicaraguassa 1997. Vaikka hän oli kokenut valokuvaaja ja ot-
tanut itse viikkoja kuvia alueella, lasten kuvat erosivat hurjasti hänen omistaan. 
Yksinkertaistettuna, Palmeran kuvissa oli kurjuutta ja köyhyyttä, kun taas lap-
set olivat vanginneet iloa ja lämpöä. Valokuvaajat ilman rajoja toimii nykyään 
useissa maissa. ”Työmme idea on alusta asti säilynyt samana: haluamme tarjota 
osallistujille mahdollisuuden itsensä ilmaisuun ja tarinansa kertomiseen.”28

26 Jussilainen, Anna 2015.
27 Taiteen edistämiskeskus 2014, VERKKO-verkostoitumishanke ja Artsoppa.
28 Viitanen, Kaisa 2013, Kuvaamisen pitää tuntua vatsassa; Photographers Without Borders.
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Kirjailija-toimittaja Maria Syvälä ja valokuvaaja Lauri Dammert järjestivät Na-
mibian pääkaupungissa Windhoekissa 2011 lapsille taidetyöpajan joka sisälsi 
niin valo- kuin videokuvaustakin. Slummissa, tai hökkelikylässä, kuten tekijät 
itse paikkaa kutsuivat, tarkoituksena oli tukea nuorten namibialaisten omia ha-
vaintoja maailmastaan. Työpajojen jälkeen, hankkeesta koottiin tietokirja, joka 
on Katuturan lasten kuvittama.29

Annuska Dal Maso toteutti Intian Keralassa, Aluvan kylän SOS-lapsikyläs-
sä kuukauden mittaisen Tunteet kuvaksi -valokuvatyöpajasarjan kuudelle 
15-17-vuotiaalle nuorelle. Työpajassa opeteltiin hieman kameran käyttöä perus-
teista lähtien. Ryhmän aiheeksi valikoitui My Life, jossa nuoret yrittivät ilmaista 
tunnetiloja elämästään valokuvien kautta. Samaan sarjaan liittyen he myös ku-
vasivat omakuvan siten, etteivät itse esiintyneet kuvassa. Lopuksi nuoret koko-
sivat kukin omista kuvistaan itselleen kirjan.30

Maailmalla on tehty erilaisia valokuvaprojekteja lasten kanssa. Usein niiden 
päämääränä on olleet sosiaaliset tai yhteiskunnalliset tavoitteet, lasten osallis-
taminen tai heidän näkökulmansa kuvalliseen kulttuuriin31. Esimerkiksi valo-
kuvaaja Zana Briskin perusti vuonna 2002 Kids-with-cameras järjestön, joka 
on järjestänyt taideopettajien johdolla valokuvatyöpajoja 8-12-vuotialle lapsille 
etelässä. Yksi esimerkkiprojekteista oli Kalkutan punaisten lyhtyjen alueen las-
ten kanssa tehty työpaja. Valokuvauksen tavoitteena näissä pajoissa oli  lasten 
mielikuvituksen näkyväksi saattaminen ja äänen kuuleminen, samalla itsetuntoa 
kohottaen ja toivoa luoden. Hankkeen avulla on kerätty myös rahaa mm. myy-
mällä lasten töitä eri muodoissa ja koulutettu lapsia, muutamia myös valoku-
vauksen alalle.32

29 Syvälä, Maria 2012.
30 Dal Maso, Annukka, Tunteet kuvaksi.
31 Setälä, Päivi 2012, 65–66.
32 Kids with cameras.
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LAPSET JA VALOKUVAUS

Halusin tuottaa yhteistyöprojektin Keniassa, järjestää ja ohjata valokuvaus-
työpajan nimenomaan Praisegaten lastenkodin lasten kanssa. Tavoitteenani oli 
saada lapset kuvaajina ja tekijöinä tuomaan näkökulma omasta arjestaan ja ym-
päristöstään sekä saamaan samalla äänensä kuuluviin. Työpajassa tuotetuista 
valokuvista kuratoin näyttelyn Suomeen. Tästä syystä tarkastelen seuraavissa 
luvuissa lapsia ja valokuvausta. Ja koska tämä kuitenkin oli, lasten osallistami-
sesta huolimatta, aikuisen lapsille vetämä ja tuottama taideprojekti, tarkastelen 
tässä lapsia kuvaajina myös lastenkulttuurin konteksissa.

Mielestäni lapsilla on oikeus tuottaa haluamiaan valokuvia. Lapset valokuvaavat 
helposti innostuen, leikkien ja kokeillen, mikä näkyykin heidän suhtautumises-
saan kuviin ja kuvaustapoihin. Kuvat kertovat oman tarinansa, ja toivon Praise-
gaten lasten ottamien kuvien nousevan esille myös mielenkiintoisina valokuvi-
na. Päivi Setälä käsittelee väitöstutkimuksessaan Lapsi kuvan takana - erityisiä 
piirteitä lasten valokuvailmaisussa lasta aktiivisena toimijana, joka tuottaa, te-
kee ja toteuttaa valokuvaa kuvatessaan, eikä hän näe niitä sattumalta syntyneinä 
otoksina33. Setälä haluaa myös katsoa lasten ottamia valokuvia myös kuvaajasta 
riippumattomina, kuvallisesti kiinnostavina kohteina34. 

33 Setälä, Päivi 2012, 112.
34 Setälä, Päivi 2012, 32.
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Vaikka työpajat sijaitsivat Keniassa, käsittelen lapsia ja lastenkulttuuria ja siihen 
liittyviä asioita pääosin suomalaisesta kulmasta katsottuna, paitsi oman näkökul-
mani kautta, myös koska kenialaisesta tai ylipäätänsä afrikkalaisesta konteks-
tista katsottuna tietoa on erittäin heikosti saatavilla. Lähtökohtani kuitenkin on, 
että lapset ovat samanlaisia maasta tai maanosasta riippumatta.

Suomessa erityisesti lapsiin liittyvässä taidepolitiikassa korostuu taidekasvatuk-
sen asema. Taidekasvatus on osa yleissivistystä ja saa sisältönsä kulttuurisesta 
ympäristöstä. Suomalainen taidekasvatus jakaantuu hallinnollisesti a) peruskou-
lun yleissivistävään taideopetukseen, b) taiteen perusopetukseen ja c) taiteen 
harrastustoimintaan ja sen ohjaukseen.35

Suomessa uskotaan uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija ja 
oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Osallisuutta edistävän, 
ihmisoikeuksia toteuttavan, tasa-arvoisen ja demokraattisen toimintakulttuurin 
toivotaan luovan perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.36 Suo-
men kouluissa pyritään nyt oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön, monialaiseen 
ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen, jonka tavoitteena on mahdollisimman laaja-alai-
nen osaaminen, myös opetusta eheyttämällä ja monilukutaitoa kehittämällä.37

Kuvataiteen opetuksen yhtenä tehtävä nähdään oppilaiden ohjaaminen tutki-
maan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin sekä 
luomaan perustaa globaalille toimijuudelle. Identiteetin rakentumista, kulttuu-
rista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemal-
la. Omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustaa opetukselle, 
joka kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuu-
rin ilmiöitä. Opetuksen tulee siis tukea oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymis-
tä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan.38 

35 Ks. esim. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma 2003.
36 Opetushallitus 2014, 26.
37  “Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ollaan tuomassa uusi laaja-alainen osaamisalue. Se on alustavasti nimetty 

monilukutaidoksi. Tekstit eivät ole vain präntättyjä tai printattuja vaan myös puhuttuja, audiovisuaalisia, analogisia 
tai digitaalisia. Uudet luku- ja kirjoitustaidot perustuvat tähän laajaan tekstikäsitykseen. Välitettävä tieto on sanallis-
ta, visuaalista, auditiivista, numeerista, kinesteettistä tai näiden yhdistelmiä.” (Sinko, Pirjo, 2013.)

38 Opetushallitus 2014, 297–298.
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Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti 
lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa 
oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan am-
matilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.39 Suomessa katsotaan, että taiteen 
perusopetus tai harrastustoiminta eivät kuitenkaan voi korvata peruskoulussa 
annettavaa yleissivistävää taideopetusta. 

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille40 ja nuorille suunnattuja taide- ja kult-
tuuripalveluita, mutta myös lasten oman, leikkiin tai kerrontaan perustuvan itse 
luodun kulttuurin edistämistä41. Lasten kulttuurin asema ja lapset tekijöinä on 
noussut viime vuosien aikana ja siihen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota 
Suomessa. Monessa muussa maassa tilanne on päinvastainen eikä lasten mie-
lipiteitä tai tekemisiä arvosteta samalla tavalla kuin Suomessa. Täälläkin las-
tenkulttuurilla tarkoitetaan kuitenkin usein kulttuuria tai taidetta, jota aikuiset 
tuottavat lapsille. Lasten omaa kulttuuria on kuitenkin paljon: leikit, kilpailut 
ja pelit, rallatukset tai kertomukset, hiekkaan rakennetut luomukset tai leluista 
tehdyt installaatiot. Lapset tuottavat jatkuvasti omaa kulttuuria, mutta se doku-
mentoidaan ja säilytetään vain poikkeustapauksessa.42

Mikä kuitenkin on lasten rooli taiteen kuluttajina tai tuottajina? Loppupeleissä 
aikuiset päättävät, mitä lapset saavat nähdä, tehdä tai kokea ja minkä ikäisinä. 
Lastenkulttuuri on sikäli harvinainen ala, että siinä huomion kohteena täytyy olla 
paitsi lapset, myös aikuiset, joita toiminnan pitää pystyä miellyttämään. Täten 
kohderyhmä on hyvin laaja, vauvasta vaariin. Aikuisille kulttuuripalveluja tar-
joavien ei erikseen tarvitse välttämättä miettiä mitä mieltä lapset ovat tarjotuista 

39  “Kuvataiteen taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintoky-
vyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastami-
selle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.” (Opetushallitus. Taiteen perusopetus.)

40  Lapsella tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59–60/1991) mukaan 
jokaista alle 18-vuotiasta tyttöä ja poikaa.

41 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lastenkulttuuri.
42 Karlsson, Liisa 2013.
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palveluista, mutta lastenkulttuurin puolella asia on päinvastoin. Mielenkiintoi-
nen kysymys onkin, onko lastenkulttuuri sitä mitä lapset itse tahtoisivat nähdä ja 
kokea vai sitä mitä aikuiset luulevat lasten toivovan tai mitä he lapsille haluavat.

Lastenkulttuuriin panostaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta ne lap-
set, joilla ei ole perheen takaamaa kulttuurikehtoa, voisivat myös saada osansa 
laadukkaista kulttuurielämyksistä koulun ja päiväkodin, sinänsä usein laaduk-
kaan tarjonnan lisäksi. Vanhempien ja ystävien mieltymyksillä on usein suuri 
merkitys siihen, minkä asian lapsi kokee kiinnostavana koettavana tai mielek-
käänä tekemisenä. Kulttuurista kiinnostuneiden perheiden lapset saavat usein 
automaattisesti yleissivistystä taiteen kentältä niin klassisen musiikin konser-
teista kuin vaikkapa taidenäyttelyistä.

Kysymys siitä, mikä lastenkulttuuri on arvokasta tai laadukasta, on kuitenkin 
hankala. Vaikka lastenkulttuurin arvostus on noussut, niin rahaa kuitenkin tar-
vitaan useisiin projekteihin ja tämänhetkinen taantuma vie varoja niin kouluilta 
kuin lastenkulttuurilta muuallakin. Joten hienoista tavoitteista, uusista opetus-
suunnitelmista ja ehdotuksista huolimatta lastenkulttuurin arvostus ei oikein näy 
rahoituksessa.

Tänä päivänä lastenkulttuurille asetetaan myös suuria tavoitteita ja vaatimuksia 
niinpä tekeminen tekemisen ilosta on jäänyt monessa kohtaa suurempien tavoit-
teiden alle. Vuonna 2010 Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto teki 
opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen siitä, miten lastenkulttuuripolitiik-
kaa tulisi jatkossa toteuttaa. Toiveena oli, että lastenkulttuurissa keskityttäisiin 
suurempiin teemoihin ja näkyvämpiin hankkeisiin. Koska viime vuosien taantu-
ma on lisännyt perheiden ongelmia, jatkossa tulisi pyrkiä ehkäisemään erityises-
ti lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista.43 

Samoilla linjoilla on opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Rauno Antti-
la, jonka mielestä lasten ja nuorten oman, itse luodun kulttuurin edistäminen 
nähdään nuorisopoliittisesti tärkeänä toimintana, jota OKM haluaa tukea ja 
vahvistaa taide- ja kulttuuripalveluiden rinnalla yhtä tärkeänä. Kulttuurisella 

43 Taiteen edistämiskeskus 2012.
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lapsi- ja nuorisotyöllä on monta tehtävää Suomessa erityisesti syrjäytymisen 
riskiä pienentävänä tekijänä. Samalla toiminta voidaan Anttilan mukaan nähdä 
yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja merkitystä vahvistavana. Lasten- ja nuor-
tenkulttuuri on vakiinnuttanut asemansa ja vahvistunut sekä nuoriso- että kult-
tuuripolitiikan käsitteenä jo vuosikymmenen ajan.44

Suomessa opetushallitus on hyväksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 22.12.2014 ja näiden pohjalta parhaillaan laadittavat paikalliset 
opetussuunnitelmat otetaan Suomessa käyttöön syksyllä 2016. Oikeudellista pe-
rustaa perusopetukselle antaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sen mukaisesti 
lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen yleispe-
riaatteet, jotka “ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijai-
suus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus 
ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi sekä lapsen näkemysten kunnioittami-
nen”. Lisäksi perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä nähdään tasa-arvon, 
yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Arvoperustasta ja op-
pimiskäsityksestä puhuttaessa uusissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan, 
että opetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä, jo-
kainen oppilas nähdään siten ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin 
hän on. Tärkeänä pidetään myös kokemusta osallisuudesta ja siitä, että voi yh-
dessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.  Opetuksen 
tulee myös tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua 
aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä lisätä kiinnos-
tusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla tulee vahvistaa luovuutta ja kulttuuri-
sen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja 
niiden välillä ja siten luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.45

Suomessa toimiva Taikalamppu-lastenkulttuurikeskusten verkosto ajaa lapsiläh-
töistä ja saavutettavaa taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren 
arkeen, sekä hyvinvoinnin lisäämistä taiteen ja kulttuurin keinoin. Taikalamp-
pu on Suomen lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto, joka tekee 
yhteistyötä mm. kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja sekä tuo esille lasten-

44 Anttila, Rauno 2014.
45 Opetushallitus 2014, 12–14.
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kulttuurin näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Keskukset toimivat 
yhteistyössä mm. koulujen kanssa. Tavoitteena on, että taiteellisen toiminnan 
kautta lapsi tai nuori rohkaistuu ilmaisemaan itseään sekä etsimään luovia rat-
kaisuja.46 2015 toimintansa aloitti myös Suomen lastenkulttuurikeskustenliitto, 
jonka tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten-
kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurin osaamista 
Suomessa.47

Suomessa lastenkulttuuria on sen noususta huolimatta tutkittu suhteellisen vä-
hän. 1995 Taiteen keskustoimikunnassa (nyk. Taiteen edistämiskeskus) julkais-
tiin Mari Ylä-Sankolan selvitys lastenkulttuurin edistämiseen tarkoitetun määrä-
rahan jakautumisesta 1981–1995. Mari Karikosken ja Esa Rantasen toimittaman 
“Kulttuuri kasvaa lapsissa…” (2002) julkaisun pohjalta opetusministeriö julkai-
si lastenkulttuuripoliittisen ohjelman vuosiksi 2003–2007. Vaikka Anna Anttilan 
ja Kaija Rensujeffin julkaisun nimi Taiteen taskurahat, lastenkulttuurin käsite, 
linjaukset ja edistäminen (2009) kertoo jo itsessään paljon lastenkulttuurin ase-
masta. Huolimatta siitä, että lastenkulttuurin tuki on kasvanut, ei lastenkulttuu-
rin tekijöille jaettavan tuen asema näyttäydy tasavertaisena muihin eri taiteena-
loilla jaettaviin tukiin verrattuna.48

46 Taikalamppu 2015a.
47 Taikalamppu 2015b.
48  “Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaoston jakamat summat suomalaisen lastenkulttuurin edistämiseen ovat 

pieniä ja kattavat vain osan hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Näyttääkin siltä, että etabloituneemmat taiteenhar-
joittajat hakevat apurahaa valtion taidetoimikunnilta ja yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta, joilla on tapana jakaa 
isompia kohdeapurahasummia ja/tai työskentelyapurahoja. Lastenkulttuurijaoston myöntämän tuen osuus haetuista 
tukisummista vuodelle 2007 oli vähäisempi kuin valtion taidetoimikuntien myöntämien tukien osuus haetuista tu-
kisummista. Ainoastaan näyttämötaiteen alalla lastenkulttuurijaoston myöntämän tuen osuus haetuista summista 
olivat vuonna 2007 suuremmat kuin taidetoimikuntien myöntämien tukien osuudet yleensä. Erot eivät ole suuria, 
mutta konkretisoivat hyvin lastenkulttuurin tekijöille kohdistetun tuen vähäisempää arvostusta ja lastenkulttuurin 
edistämiseen tarkoitetun määrärahan niukkuutta, jotka näyttävät edelleen jatkuvan huolimatta hallinnollisten, ohjel-
miin kiinnittyvien, toimenpiteiden lisääntymisestä.” Anttila, Anna & Rensujeff, Katja 2009, 120.
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Lapsi tekijänä

Lasten tekemä taide tai teokset sijoittuvat tänä päivänä vähintäänkin taideken-
tän reuna-alueelle. Toisten mielestä lasten ja nuorten tekemisistä ei voida puhua 
taiteen kanssa edes samana päivänä, mutta entistä useammassa kohdin lasten 
tekemät teokset pääsevät esille muuallakin kuin päiväkotien ja koulujen seinäl-
lä, jossa ne ovat osa taidekasvatusta. Monet galleriat ja taidemuseot ovatkin jo 
esitelleet lasten teoksia tiloissaan. Karibu Nyambani – Lähellä kotia –valoku-
vanäyttelyn paikaksi valikoitui Poriginal galleria, koska halusin omalta osaltani 
olla tuomassa lasten ja nuorten teoksia esille arvostetussa paikassa, jossa se on 
kuitenkin vielä harvinaisempaa. 

En halua lähteä määrittelemään mitä on taide, sillä en näe sitä relevantiksi tämän 
työn kannalta. Pohdin kuitenkin hieman sitä, voidaanko lasten teoksia pitää tai-
teena. Monien mielestä on kyseenalaista voiko lapsi tehdä taidetta, onko kaikki 
lasten tekemä taidetta tai vastaavasti onko mikään? Lasten valokuvailmaisua 
tutkinut Päivi Setälä ei halua arvottaa lasten ottamia valokuvia nostamalla niitä 
taiteeksi tai taiteen piiristä pois, ja oma asiansa on, onko edes tarpeen määritellä 
niitä taiteeksi.49  

Taidefilosofi Arthur C. Danton mielestä taidetta voi olla vain teos, joka kytkey-
tyy taidemaailman teoreettiseen ilmapiiriin. Taidemaailman teoreettinen ilma-
piiri on jatkuvassa muutoksessa taiteen sisäisten sekä muiden historiallisten ja 
yhteiskunnallisten tapahtumien vuoksi. Danto pitääkin taidehistorioitsija Hein-
rich Wöllflinin väitettä ”mikä tahansa ei ole mahdollista kaikkina aikoina” par-
haana kiteytyksenä taiteen tekemiseen liittyvistä historiallisista rajoituksista.50  
Mielestäni onkin siis kysyttävä voisivatko lasten tekemät teoksetkin olla taidetta 
toisessa ajassa vaikka historiassa näin ei olisi ollutkaan?

49 Setälä, Päivi 2012, 34-37.
50  Taide voi olla leikkisää, mutta onko lasten tekeminen vain leikkiä ja onko leikki taiteen ulkopuolella? ”Danton mu-

kaan taidemaailman, kuten muunkin maailman, täytyy olla ensin valmis tietyille asioille. Taiteenteoria on osallinen 
siihen, mitä taide ja taidemaailma ovat tiettynä hetkenä. Olisiko taiteenteorian aika saattaa taidemaailma valmiiksi 
lasten taiteelle, joka ei ole pelkkää leikkiä?” Danto 1981, 45–46, Kalle Puolakkan mukaanArthur C. Danto (1924–
2013) on yksi 1900-luvun tärkeimpiä taidefilosofeja. Hänen teoriassaan keskeiseen ”taidemaailman” käsitteeseen 
sisältyvä näkemys taiteen historiallisesta luonteesta on muuttanut ratkaisevasti tapaa, jolla analyyttisessa estetiikas-
sa on viime vuosikymmeninä lähestytty taiteen määritelmää. (Puolakka, Kalle 2010.)
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Lasten oikeus edetä luovassa toiminnassa omalla ainutlaatuisella tavallaan, 
omassa rytmissään, aikuisen vetäytyessä taustalle ns. hiljaiseksi vaikuttajak-
si, lisää lasten omaa vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan tekemiseen. 
Vanhempien / ohjaajien arvostus tekemiseen välittyy myös käyttöön annettujen 
materiaalien kautta. Lopputulokseen ja kiinnostumiseen asiasta vaikuttaa myös, 
saako lapsi käyttöönsä laadukkaampia välineitä ja materiaaleja. 

Tekijänoikeuslaki sanoo, että sillä, joka on luonut teoksen, on tekijänoikeus 
teokseen. Tekijänoikeuslaki ei erittele tekijää iän mukaan, joten lapsella on myös 
oikeus teoksiinsa51. Siten voidaankin kysyä ylittyvätkö myös teoskriteerit, onko 
teos luova ja omaperäinen, laadullisia vaatimuksia ei teoskriteereissä aseteta. 
Teosta ei saa hävittää tai tuhota; kenelläkään vanhemmalla ei kuitenkaan ole 
varmasti käytännössä valmiutta säilyttää ja säästää kaikkea lapsen tekemää eikä 
se ole varmasti tarpeellistakaan. Jos lasten tekemiä töitä tarkastellaan kuitenkin 
teoksina, niin lapsella pitäisi olla itse mahdollisuus päättää teostensa kohtalosta. 

Yleisemmällä tasolla on kiinnostavaa tarkastella lasten tekijyyttä ja sitä, miten 
lapsen luova toimijuus toteutuu. Samalla tavalla kuin aikuinen, joka ei ole kou-
lutettu ammattitaiteilija, myös lapsi voi tehdä taiteellisia tekoja. Kysymykseksi 
nouseekin ehkä suhde tekijyyteen ja tekemisen merkitys. Iästä riippumatta toi-
sille tekeminen on omaehtoista ja itsestä lähtevää. Lasten tapa toimia ja olla 
ennakkoluulottomasti ja heittäytyen tekemässä uusiakin asioita, voidaankin 
nähdä myös tekijyyden herättelynä, kun lapsi tai nuori alkaa hahmottamaan it-
sensä subjektina, jolloin ohjaamisessa keskustelun merkitys korostuu. Lasten-
kulttuurin kentällä innovatiivisuus näkyy lapsen nostamisena kokijasta tekijäksi 
ja lapsen kuvamaailman esille tuomisena. Haluan opinnäytteelläni olla mukana 
haastavan aiheen käsittelyssä ilman lasten aliarvioimista.

51   1 § Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) “Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoi-
keus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, 
elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka 
ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)” (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) “Tekijänoikeus syntyy, kun teos 
tehdään. Suoja alkaa heti teoksen luomishetkestä suoraan lain nojalla. Mitään muodollisuuksia, esim. rekisteröintiä 
tai (c)-merkin käyttöä ei edellytetä. Suositeltavaa on kuitenkin merkitä teokseen tekijän nimi ja myös julkaise-
misvuosi. Lain mukaan tekijänä pidetään sitä, jonka nimi ilmoitetaan teoksen yhteydessä, jollei toisin näytetä.” 
(Gramex.)
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Valokuva

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vanha sanonta pitää monessa koh-
dassa paikkansa erittäin hyvin. Sama kuva voi kuitenkin kertoa eri ihmisille hy-
vinkin eri asioita ja ne taas voivat poiketa kuvan tekijän ajatuksesta.

Valokuvaaja Ismo Luukkonen toteaa artikkelissaan Valokuvan merkitysydintä et-
simässä, että ilman kulttuuria valokuvaa ei olisi. Valokuva itsessään on 1800-lu-
vun alun kulttuurinen kehitelmä, jonka synnyn mahdollisti kaksi eri pitkän tra-
dition omaavaa keksintöä, camera obscura ja aineiden reagointi valon kanssa. 
Valokuvalla ajatellaan olevan erityinen suhde todellisuuteen, se nähdään usein 
peilinä, joka heijastaa tai jopa jäljentää todellisuutta. Valokuvan toistama visuaa-
linen todellisuus on kuitenkin aina rajattu eikä se pysty toistamaan ääntä, hajua, 
makua tai tuntemusta ja kuvan todellisuus on seurausta kuvaajan rajauksista.52

Valokuvat vaikuttavat vahvasti käsitykseemme niin yksittäisistä asioista kuin 
ympäröivästä maailmasta. Tämän työn tarkoituksena ei ole toimia kuva-analyy-
sina työpajoissa otetuista kuvista, mutta koen silti tarpeelliseksi nostaa esiin, 
kuinka kuva antaa meille vain palasen siitä todellisuudesta, jossa se on otettu. 
Luukkosen mielestä jokainen valokuva on myös kulttuurinen tuote, kaikkine 
merkityksineen ja sisältöineen. Samalla kun kuva on sidoksissa kulttuuriin ku-
vaajan valintojen kautta, sitoutuu se siihen myös käyttönsä ja katsojansa kaut-
ta. Kuvaaja päättää mitä kuvaan tulee ja erityisesti mitä rajaa sen ulkopuolelle 
sekä useimmiten kontekstin, jossa kuvat esitetään. Kuvat heijastavat ajan henkeä 
ja asenteita, mutta kertovat samalla aina jotain sekä kuvaajasta että katsojasta, 
kunkin tulkitessa kuvaa omista lähtökohdistaan. Kuten Luukkonen toteaa, kat-
sojan tulkinta kuvasta on kulttuurista riippuvainen, sillä katsoja heijastaa kuvaan 
omia muistojaan, kokemuksiaan ja käsitystään maailmasta luoden kuvalle oman 
merkityksensä. Valokuvan merkitys katsomistilanteessa rakentuu siis katsojan ja 
kuvan vuorovaikutuksesta.53 

”Dokumentaarisen valokuvan alkuperäinen idea on näyttää epäkohta, jotta joku 

52 Luukkonen, Ismo 2004.
53 Luukkonen, Ismo 2004.
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tekee sille jotain. – –  Keskustelulla pystyy kuitenkin purkamaan myyttiä siitä, 
missä todellisuus rakentuu: kuvaajan ja kohteen välissä vai kuvan ja keskuste-
lijoiden välissä. Keskustellessa otamme itse vastuuta siitä, mitä kuvassa olevat 
asiat meille merkitsevät”, Weselius pohtii.54 Hanna Weselius on Aalto-yliopiston 
tutkijatohtori, joka on väitellyt  aikakauslehtien henkilökuvista.

11 kollektiivi on nuorten suomalaisten dokumentaaristen valokuvaajien muo-
dostama ryhmä, joka on lähtenyt ajamaan uuden suomalaisen kuvajournalis-
min asiaa ja omien sanojensa mukaan etsii uusia tekemisen tapoja ja haastaa 
dokumentaarisen valokuvan rajoja tarkastelemalla taiteen ja dokumentarismin 
rajapintaa. Heidän tavoitteena on tehdä dokumentaarisesta valokuvasta lähes-
tyttävämpää, niin pistävää ja innostavaa, että kuka tahansa voi siihen tarttua.55

Väkevät valokuvat aiheuttavat katsojassa myös turtumusta. Kuvat kärsimykses-
tä tai muusta itselle vieraasta asiasta, joihin ei ole konkreettista kosketuspintaa 
saattavat helposti tulla iholle hetkeksi, mutta useimmiten ne voivat pidemmällä 
aikavälillä jäädä etäisiksi. Paljon huomiota kerännyt valokuvaaja Meeri Kouta-
niemi on tämän hetken tunnetuimpia suomalaisia nimiä kärsimyksen kuvaajana. 
Hän haluaa omalta osaltaan antaa kasvot erilaisille kohtaloille ja tarinoille. Kaik-
ki kuvaajat eivät halua ”selittää” kuviaan, vaan antavat kuvien kertoa tarinan. 
Koutaniemi haluaa yhdistää kuvansa muihin vaikuttamisen keinoihin, tietoon, 
tarinoihin, luentoihin  ja erilaisiin kampanjoihin. ”Masai-tyttöjen ympärileik-
kaus Keniassa oli vaikein kuvaushetkeni. Valokuva ei ole ikinä objektiivinen 
toisinto todellisuudesta, enkä ole halunnut näyttää kärsijää uhrina vaan selviy-
tyjänä. Nämäkin vanhemmat silpoivat tyttärensä rakkaudestaan, turvatakseen 
heidän asemansa hyväksyttyinä omassa yhteisössään”, Koutaniemi sanoo.56

“Kamera on työkaluna kuin ikkuna, jonka läpi on tietyin ehdoin journalistinen 
oikeus hypätä toisen ihmisen elämään”, Helsingin Sanomien kuvaaja Sami Kero 
pohtii. “Samalla kamera myös etäännyttää.”57 Kysymys kuitenkin on, missä vai-
heessa kuvattavasta tulee vain objekti? Maailmalla kohistaan tasaisin väliajoin 

54 Koskinen, Kristiina 2015.
55 11-kollektiivi.
56 Koskinen, Kristiina 2015.
57 Kero, Sami 2010.
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tilanteista, joissa kuvaaja on valinnut kameran auttamisen sijaan. Ehkä kuuluisin 
tämän tyyppinen kuva on eteläafrikkalaisen lehtikuvaajan Kevin Carterin (1960-
1994) vuonna 1993 Sudanissa nälänhätäalueella ottama kuva, jossa korppikotka 
istuu odottamassa nälän uuvuttaman lapsen kuolemaa. Kun kuva julkaistiin The 
New York Timesissa maaliskuussa 1993 kuvituksena Sudanin nälänhädästä ker-
tovaan artikkeliin, toimitus sai satoja yhteydenottoja, joissa kysyttiin kuvassa 
olleen tytön kohtalosta ja siitä, oliko kuvaaja mitenkään auttanut lasta. Ennen 
paikalta poistumistaan Carter oli kertomansa mukaan hätistänyt linnun tiehensä, 
mutta lapsen kohtalosta ei hänelläkään ollut mitään tietoa58. Carter voitti kuval-
laan Pulitzer-palkinnon, mutta teki itsemurhan vain kolme kuukautta palkinnon 
saamisen jälkeen.59 Kuvaajalta voidaan vaatia myös huomattavia uhrauksia saa-
dakseen kuvia, joilla todella on merkitystä, ja harva on siihen valmis60. ”Olen 
syvästi otettu valokuvausyhteisön tunnustuksesta,” palkittu toimittaja Tim Mat-
sui sanoo. ”Mutta palkinnot ovat työstäni, ja se työ ei ole mitään ennen kuin se 
muuttaa niiden ihmisten elämää, joiden kärsimystä olemme todistaneet.”61

Kriisit ovat arkipäiväistyneet. Ihmiset haluavat nähdä miten huonosti toisilla 
menee. Kuten Jari-Pekka Vanhala totesi: ”Kylmä totuus lienee, että kuvat kär-
simyksestä ja hädästä myyvät paremmin kuin yhtään onnekkaampien kohtaloi-
den kuvaukset.” Kuvaaja on aina myös silminnäkijä, yksi paikalla olijoista, jolla 
käytännössä olisi mahdollisuus puuttua tapahtumien kulkuun, vähintään kuvan 
ottamisen jälkeen.62 

Samat kuvat voidaan nähdä eri kontekstissa riippuen onko ne julkaistu sanoma-
lehdessä osana uutiskuvitusta vai taidenäyttelyn seinällä. “Taide on etuoikeute-
tussa yhteiskunnassamme yksi valokuvan käyttötavoista”, kuten taidehistorioit-
sija Anna-Kaisa Rastenberger toteaa. Näyttelytilassa kuville voi antaa tavallista 
enemmän aikaa. “Taidekonteksti kannustaa lukemaan valokuvia toisiaan leik-
kaavien mielikuvien verkostoina, jotka ovat todellisuuden lisäksi suhteessa 
myös muihin kuviin, kirjallisuuteen, musiikkiin ja katsojan omiin tunnekoke-

58 Vanhala, Jari-Pekka 2014.
59 Carter, Kevin.
60 Matusek, Severin 2015.
61 Matsui, Tim 2015, tekijän suomennos.
62 Vanhala, Jari-Pekka 2014.
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muksiin.” Samalla valokuvan totuus-myytti on tiukemmassa tarkastelussa, kos-
ka kuvilla on korostetusti tekijä ja kertojan ääni, kun taas tapahtumaa ei välttä-
mättä ole nimetty.63

Lapsi valokuvaajana – kamera työvälineenä 

Kun valokuva nimetään tietynlaisen kuvaajan tuottamaksi tai kun valokuvia ka-
tegorisoidaan, se sisältää jo oletuksen valokuvan sisältämästä ilmaisusta, piir-
teistä ja aiheista sekä antaa oletuksia kuvaajan suhteesta kuvaamiseen, hänen 
ilmaisutavastaan ja taidoistaan. Päivi Setälä kutsuu valokuvausta vakavammin 
harrastavaa amatööriksi ja tekniikoihin perehtymättömämpää, satunnaisesti ku-
vaavaa näppäilijäksi. Näppäilijät ja usein lapsetkin käyttävät pääasiassa kame-
ran automaattitoimintoja. Lapsellakin voi tosin olla myös suunnitelma valoku-
van ilmaisusta ja jopa taiteellisia tavoitteita kuvatessaan. Toisaalta “lasta, joka 
on ensimmäisellä valokuvausretkellään, ei voi vielä kutsua näppäilijäksi saati 
harrastajaksi”, Setälä toteaa. Tutkimuksessaan Lapsi kuvan takana hän käyttää-
kin lapsista valokuvaajana yleensä nimitystä lapsi tai jopa valokuvaaja.64 Samoja 
nimityksiä käytän minäkin tässä työssäni.

Setälän tutkimuksen kohteena oli esikouluikäisten lasten ottamien valokuvien 
valokuvailmaisu. Pääasiallinen tutkimusaineisto, lasten tuottamat valokuvat,  
syntyivät ympäristöaiheisissa työpajoissa, jotka olivat  hänen ohjaamansa ja 
käsikirjoittamansa Omas maailmas -dokumenttiohjelmasarjan (kuvattu vuosina 
2003-2004)  pohjana. Tällaista valokuvatutkimuksen puolelle sijoittuvaa, varsi-
naisesti kuvaan keskittyvää tutkimusta lasten ottamista valokuvista ei ole Setä-
län mukaan aiemmin tehty65. Ja vaikka oma tutkimukseni ei olekaan samanlaista 
valokuva-analyysia, antaa tämä tutkimus mielenkiintoista kosketuspintaa lasten 
ottamiin valokuviin.

63 Rastenberger, Anna-Kaisa 2010.
64 Setälä 2012, 106–111.
65 Setälä, Päivi 2012, 18.
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Setälä etsi kuva-analyysin avulla erilaisia lasten valokuvailmaisun piirteitä 
suhteessa niihin asetettuihin ennakko-oletuksiin. Ennakkoluuloiksi osoitettui-
na lasten valokuvailmaisua kohtaan Setälä piti oletuksia, että lasten ottamissa 
valokuvissa on sormi kuvassa ja oma varjo kaiken päällä, kuvat ovat vinoja ja 
kallellaan, niissä on avointa, tyhjää, epätarkkaa ja epäselvää ja niiden sisältö 
on jokapäiväistä ja merkityksetöntä. Näitä piirteitä löytyikin hänen tutkimis-
saan valokuvissa, mutta ne eivät olleet hallitsevia. Niiden syyt eivät myöskään 
olleet pelkästään lasten heikoissa valokuvaajan taidoissa tai suunnittelematto-
muudessa, vaan pikemminkin suhtautumisessa kuvassa näkyvään sekä erilaisis-
sa tilanteissa. Setälän tutkimuksessa lasten tekemisiä ja ilmaisupyrkimyksiä ei 
haitannut, vaikka he eivät osanneet vielä hallita kaikkia kameran osatoimintoja. 
Lasten tuottamissa valokuvissa saatuihin kokemuksiin yhdistyvät taidot ja ta-
voitteet. Valokuvien analysointi osoitti, että valokuvaaminen ei ole lapsille vain 
spontaania toimintaa tai päämäärätöntä näppäilyä. Valokuvaavalla lapsella on 
mielessään yleensä tiedostettu kuva, kuvillaan hän havainnoi maailmaa ja myös 
kommentoi visuaalista ilmaisua. Lapset osoittivat ymmärtävänsä, ettei valoku-
va vain ilmaannu, vaan se tuotetaan ja siihen voi itse vaikuttaa toimenpiteiden 
avulla. Valokuvaajina lapset osoittautuivat odotetusti kokeileviksi, leikkisiksi ja 
uteliaiksi, mutta Setälällekin yllättävää oli lasten tietynlainen sovinnaisuus ja 
konventionaalisuus. Hän sai eriytettyä lasten ympäristöstään ottamista valoku-
vista viisi eri tyyppistä erityispiirrettä, joita hän kutsuu yhteisesti sommittumik-
si. Sanaa sommittuma käytetään Setälän tutkimuksessa terminä, joka kuvaa las-
ten ottamien valokuvien valokuvailmaisun piirteitä. Hän ajattelee sommittuman 
sisältävän sekä tietoista, suunniteltua toimintaa että sattumaa. Setälä erittelee 
viisi erilaista nimeämäänsä sommittumaa: puuttuma ja ilmaantuma, asettelu, 
taivaantuma ja vastarinta. Setälälle nämä löydetyt käsitteelliset tavat tarkastella 
lasten tuottamia valokuvia ovat osoitus siitä, että lasten kuvat eivät ole satun-
naista räpsimistä.66

Kaikille suomalaisille lapsille kamera lienee tuttu väline. Vaikka valokuvaaja-
na on monesti aikuinen, ovat lapset tottuneet esiintymään kuvissa. Digitaalisen 
valokuvauksen katsotaan alkaneen 1990-luvulla ja puhelimeen liitetty kamera 
esiteltiin kuluttajille vuonna 2001, josta lähtien se on ollut olennainen osa pu-

66 Setälä, Päivi 2012, 37, 175–176, 237–241.
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helinta.67 Lähes kaikilla suomalaisilla koululaisilla on kännykkä, jota käytetään 
myös valokuvien ja videoiden tallentamiseen. Kännykkä voimauttaa omaehtoi-
seen tekemiseen ja kännykkätallenteet voivat toimia kuin entisaikaan päiväkir-
jat, joiden avulla lapset pohtivat omaa elämäänsä ja ympäröivää maailmaa.68 

Pelastakaa Lapset ry:n Voimauttava osallisuus lasten media-arjessa -hankeen 
osana syntynyt LATU (Lapset tuottavat) -tutkimusprojekti käsittelee 8-11-vuo-
tiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaamista. LATU-tutkimus eroaa Setälän 
(2012) tutkimuksesta mm. siinä tutkimuskohteena olivat lasten omaehtoisesti 
tuottamat kännykkäkuvat ja -videot, eikä lapsille suunnatussa ohjatussa toi-
minnassa tapahtunut kuvaaminen. Kyseiseen LATU projektiin pohjautuvassa 
tutkimuksessa Lapset mediatuottajina suomalaisten 8–11-vuotiaiden lasten 
kuvaamista tutkittaessa huomattiin, että ensimmäinen kännykkä on useimmi-
ten käytetty ja lapset oppivat kuvaamisen yleensä itsekseen, kavereiden tai 
vanhempien avustuksella, ei niinkään koulussa. Lapset kuvaavat kännykällään 
useimmiten spontaanisti muutaman kerran viikossa mielestään erikoisia, haus-
koja tai hienoja paikkoja, tapahtumia ja havaintoja. Näin nuoret lapset kuva-
sivat enemmän omaa elinympäristöään ja arkeaan kuin itseään. He eivät vielä 
jakaneet kuviaan juurikaan eteenpäin vaan katselevat niitä yksin tai kavereiden 
kanssa. Aika usein he myös muokkasivat kuviaan ja kuvien esittävyys oli heille 
tärkeää. Joillakin kuvaaminen oli kuin leikkikaluilla kokeilua, joillakin tutkivaa 
havainnointia.69 

Kännyköiden myötä myös yhä useammilla kenialaisilla on ollut mahdollisuus 
tutustua kameraan. Praisegaten lastenkodin työntekijällä Joseph Mwanekillakin 
on kännykkä, jossa on kamera, joten lapset ovat päässeet hieman tutustumaan 
kameran toimintaan, muutenkin kuin lastenkodilla vierailijoiden kautta.  

67  Sintonen, Fornaro, Kauppinen & Noroviita 2013, 2. Pelastakaa Lapset ry sai vuonna 2012 Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä mediakasvatuksen kehittämiseen avustusta Voimauttava osallisuus lasten media-arjessa -hankkeelle. Osa 
tätä hanketta on LATU, jonka toteuttajana toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksen suun-
nittelu aloitettiin keväällä 2012 mediakasvatuksen dosentti Sara Sintosen johdolla. Tutkimusryhmäksi muodostui 
neljän hengen LATU-tiimi, johon kuuluvat Sintosen lisäksi opiskelijat Tuomas Kauppinen Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitokselta sekä Salla Fornaro ja Olli Noroviita Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulusta. 

68 Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa 2012, 34.
69 Sintonen, Fornaro, Kauppinen & Noroviita 2013, 41–43.
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Mitkä asiat lapset / nuoret kokevat itselleen tärkeiksi, kertomisen arvoisiksi 
asioiksi? Tärkeintä on kuvaajan vapaus valita, rajata ja näyttää kuvillaan ha-
luamiansa yksityiskohtia ja paloja lähiympäristöstään ja elämästään. Setälän 
mukaan lasten ottamien kuvien merkitys lapselle itselleen ja syyt kuvaamiseen 
eivät avaudu ilman keskustelua lapsen kanssa. Vaikkapa kuva paikasta ei yksin 
kerro lapsen suhteesta paikkaan.70

Miina Savolaisen kuvaus voimaannuttavasta valokuvasta käy myös omaan aja-
tukseeni: ”Vaikka menetelmän välineenä on valokuvaus, ei kysymys ole var-
sinaisesti valokuvaamisesta, vaan näkemisen ja katsomisen tavasta”71  Miina 
Savolainen on yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikas-
vattaja, joka on tullut tunnetuksi voimauttavan valokuvauksen menetelmän ke-
hittäjänä ja opettajana. Menetelmässä voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: 
itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus, määrit-
televät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti 
myös terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen. 
Savolaisen mukaan ihmisen on oltava jonkun silmissä arvokas, ennen kuin hän 
voi olla sitä itselleen. Viime kädessä tärkein tavoite on yksilön itsestään löytämä 
kyky katsoa itseään lempeämmin ja rakastavammin sekä toisia ihmisiä kuuntele-
vammin, myötätuntoisemmin ja arvostavammin. Voimauttava valokuvaus syn-
tyi Maailman ihanin tyttö projektin myötä. 1998 Savolainen ryhtyi kuvaamaan 
kymmentä Hyvösen lastenkodissa asuvaa tyttöä. Näillä kuvilla hän halusi osoit-
taa lasten olevan arvokkaita sellaisenaan ja katsomalla hyväksyvästi oli mah-
dollista päästä syvemmälle lasten tunteiden maailmaan kuin puhumalla. Miina 
Savolaisen mukaan, kuvaaja tavallisesti päättää, miten kuvattavan tulee kuvassa 
olla, mutta voimauttavassa valokuvassa kuvattava sanoo itse miten häntä saa 
katsoa ja antaa itsestään oman näkemyksensä.72 Valokuva todentaa tapahtuneen, 
tallentaa muistoja ja toisissa kohdin antaa luvan pysähtyä ja katsoa pidempään. 
Samanlainen tuijottaminen ilman kameraa olisi jo epäsopivaa.

Valokuvassa kyse voi olla myös tunteiden ilmaisemisesta, sillä kun sanat eivät 
riitä tai itsensä ilmaiseminen on vaikeaa, kuvaaminen voi olla oikea tie tehdä 

70 Setälä, Päivi 2012, 46.
71 Voimaannuttava valokuva. Voimaannuttavan valokuvan menetelmä.
72 Järvenpään kaupunginkirjasto 2015; Kanninen, Helinä 2015; Voimaannuttava valokuva / Miina Savolainen.
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itsensä näkyväksi ja jakaa kokemuksia. Annuska dal Maso onkin kehitellyt tun-
nevalokuvausmenetelmän, jossa omia tarinoita ja tunteita muutetaan kuviksi ja 
joka on samalla yhteisötaidetta.73 Valokuvalla on parhaimmillaan tai pahimmil-
laan valtava voima. Valokuva onkin viime vuosikymmenten aikana otettu tietoi-
sesti mukaan myös terapiamaailmaan ja sitä sovelletaan niin sosiaali-, terveys- 
kuin kasvatusalalla sekä ennaltaehkäisevässä että hoitotyössä.74

Kysymykseen miten tulla hyväksi valokuvaajaksi, suhtaudutaan monin eri ta-
voin. Tekniikka pitää osata, mutta lopulta kamera on vain väline. Kuvaamaan 
oppii kuvaamalla, ottamalla satoja ja tuhansia valokuvia, niin että kamera tuntuu 
kasvavan käteen kiinni. Mutta kuvaamaan voi ehkä oppia myös katsomalla ja 
havainnoimalla maailmaa. Sebastião’s Salgado, 71-vuotias valokuvaaja antoi 
neuvonsa nuorille valokuvaajille Photo London-tapahtumassa: “Jos olet nuori ja 
sinulla on aikaa, mene ja opiskele. Opiskele antropologiaa, sosiologiaa, taloutta, 
maantietoa. Opiskele niin, että pystyt ymmärtämään mitä valokuvaat. Mitä pys-
tyt valokuvaamaan ja mitä sinun pitäisi valokuvata.”75

73 Dal Maso, Annuska. Tunteet kuviksi.
74 Hakola, Ulla 2009.
75  Matusek, Severin 2015. Sebastião Salgado’s Advice For Young Photographers Today, tekijän suomennos.
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KARIBU NYAMBANI – LÄHELLÄ KOTIA

“Karibu nyambani” tarkoittaa sekä “lähellä kotia” että “tervetuloa kotiin”. Sana 
karibu onkin varmasti ensimmäisiä sanoja, joihin ulkomaalainen törmää maahan 
saapuessaan. ”Karibu Kenya!”, raikaa ympäriinsä.

Jos olisin ollut ensimmäistä kertaa Afrikassa, saapuessani pitämään työpajoja 
Praisegaten lastenkodille syksyllä 2013, olisivat työpajat luultavasti jääneet pi-
tämättä tai muodostuneet ainakin hyvin erilaisiksi kuin nyt. Uuden kokeminen, 
oppiminen, kaikki se informaatio ja kokemukset veivät silloin  niin suuren osan 
energiasta, että millekään järkevälle toiminnalle ei tuntunut olevan mahdolli-
suutta, vaan aika meni arjesta selviytymiseen. 

Karibu Nyambani – Lähellä kotia -projektissa minulla oli tehtävänä monialai-
nen rooli. Tuottajana toimiessani mahdollistin koko projektin olon toteutumisen, 
vaikka varsinaisesti työpajavaiheessa toimin ensisijaisesti ohjaajana ja näyttelyä 
rakentaessani kuraattorina. Tuottajan työnkuva on aina riippuvainen projektista 
ja jokainen projekti taas on omanlaisensa. Joitain yhtäläisyyksiäkin voidaan toki 
vetää. Tuottajan tärkeimmät ominaisuudet ovatkin kyky koordinoida, kommu-
nikoida, kehittää sekä kriisinhallinta76.  ”Tuottaja tunnistetaan tuotannoistaan” 
on varsin tyypillinen arviointiperuste, kun kulttuurituottajat profiloivat muita 

76 Björkqvist, Leena 2011, 18.
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tuottajia ja itseään, kuten Katri Halonen toteaa väitöstutkimuksessaan Kulttuu-
rituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa. Samalla Halonen jakaa kulttuu-
rituottajia viiteen eri tyyppiin, joita leimaa tuottajan suhde taidesisältöön sekä 
tuotantoprosessin lähtökohtiin. 1) Taiteilijan assistentti mahdollistaa taiteilijan 
työskentelyn ja työssä korostuu liittolaisuus taiteilijan kanssa ja molemminpuo-
linen lojaliteetti taiteilijan luomistyön tuloksia kohtaan. 2) Mediaattori toimii 
taiteen ja talouden risteyskohdassa ja hänen työlleen on ominaista välineellistää 
taide sosiaalisen eheyden ja hyvinvoinnin keinoksi. 3) Indie-tuottaja on yleen-
sä produktiokohtaisesti työskentelevä freelancer-tuottaja, jonka työllistymistä 
määrittävät vapaus valita ja taloudellinen pakkoa. 4) Tuotantoassistentin työ 
keskittyy taiteellisen vision omaavan taiteellisen johtajan tai projektijohtajan 
avustamiseen operationaalisessa tapahtuman organisointityössä. 5) Kaksoisa-
gentti toimii useimmiten projektinhallinnan ja -johtamisen tehtävissä kaupalli-
sella alalla yritysten välisissä tuotannoissa vastaten kokonaisuuksista ideoinnista 
markkinointiviestintään saakka.77

Minun roolini tässä produktissa oli varmasti lähinnä indie-tuottajaa, vaikka var-
sinainen taloudellinen osa-alue jäi hyvin pieneksi. Pääsin kuitenkin ideoimaan 
ja rakentamaan kokonaisuutta alusta alkaen.

Ihmiset ja ympäristö kiinnostavat minua. Toisten arki ja elämä. Ehkä se on jon-
kinlaista tirkistelyn halua, ehkä normaalia uteliaisuutta. Mutta erityisesti minus-
ta on kiinnostavaa päästä osaksi toisten arkikokemusta. Olen tavattoman iloinen 
siitä kuinka helposti olen saanut osallistua siihen Praisegatella. Arki on melko 
samanlaista joka paikassa. Pieniä päivittäisiä asioita, jotka toistuvat kerta toisen-
sa jälkeen. Mielenkiintoista onkin se, kuinka kukin arkeaan hallitsee. Minulla 
tulee kotona vettä hanasta, lämmintä ja kylmää kaiken lisäksi. On vesivessa, 
lämmitetty asunto, auto tarvittaessa käytössä vaikka omaa en omistakaan. Asiat 
on tehty ympäröivän yhteiskunnan kannalta yksittäiselle kansalaiselle kovin hel-
poiksi. Toisaalla se tavallinen arki suuren osan päivästä, kun aamu pitää aloittaa 
veden kantamisella läheiseltä joelta ja sitten lämmittää vesi tulella niin ruokaa 
kuin peseytymistä varten.

77 Halonen, Katri 2011, 58, 63–69.
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Lähtiessäni suunnittelemaan työpajoja minulle oli selvää, että haluan tehdä ne 
“omien lasteni” kanssa Keniassa. Valinta oli ehdottomasti oikea. Kokemus oli 
minulle erittäin antoisa ja varmasti myös lapsille. Samalla kun tapasimme taas 
puolentoista vuoden tauon jälkeen, pääsimme tekemään yhdessä jotain erityistä, 
jonka kautta sain myös annettua ns. omaa aikaa jokaiselle lapselle.

Hain työpajaa ja toimintaa varten, myöhemmin näyttelyn järjestämiseksi, apu-
rahoja. Ainut jonka sain, oli Aalto-yliopiston myöntämä pieni kohdeapuraha 
kuluihin. Sillä pääsi puoleen väliin asti matkalla Afrikkaan, loput tuli omasta 
kukkarosta. Tekemisen ilosta saa maksaa. Ei sillä, lähtenyt olisin ilman mitään 
tukeakin. Kyllä se opiskelijan kukkarossa kirpaisee, mutta en ole katunut het-
keäkään. Voisi sitä pennoset huonomminkin käyttää.

Maailmaa ei kannata yrittää lähteä muuttamaan, itseään kylläkin.

Kenia

Kenia78 on yksi Suomen seitsemästä kehitysyhteistyön pääkumppanimaasta ja 
yksi pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyökumppaneista. Avustusrahojen osuus 
Kenian vuoden 2010 budjetista oli noin 5 %. Ulkoministeriössä on laadittu 
tavoitteellinen maaohjelma vuosille 2013–2018. Suomen kehitysyhteistyön 
päätavoitteet Keniassa ovat hyvän hallinnon kehittäminen ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen edistäminen, köyhyyden vähentäminen ympäristön kannalta kes-
tävän ja osallistavan maataloustuotannon kasvun avulla ja metsä- ja vesivarojen 
hallinnon ja käytön parantaminen. Tavoitteet perustuvat Kenian omaan kehi-
tysohjelmaan.79 Suomi tukee myös Keniassa toimivia paikallisia, suomalaisia 
ja kansainvälisiä järjestöjä. Suomen kehitysyhteistyö Kenian kanssa alkoi jo 

78  Kenia (swahiliksi ja eng. Kenya), virallisesti Kenian tasavalta (swahiliksi Jamhuri ya Kenya, eng. Republic of Ke-
nya), sijaitsee Itä-Afrikassa Intian valtameren, Somalian, Etipoian, Etelä-Sudanin, Ugandan ja Tansanian keskellä. 
Maan asukasluku on 45 miljoonaa (2014). Kenia itsenäistyi Iso-Britannian alaisuudesta 12.12.1963 ja Suomi tun-
nusti maan jo seuraavana päivänä. Diplomaattisuhteet solmittiin 14.1965.  Kenya on tasavalta, jonka presidenttinä 
toimii tällä hetkellä Uhuru Kenyatta. Kenian viralliset kielet ovat englanti ja swahili, mutta maassa on 42 eri heimoa, 
jotka määrittävät identiteettiä vahvemmin kuin valtio. Puolet maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Talou-
den kulmakiviä ovat matkailu ja maatalous. (Suomen suurlähetystö, Nairobi 2013; Kenia, Wikipedia.)

79 Ulkoasiainministeriö 2015b (kts. myös Kehitysyhteistyön maaohjelma 2013–2016: Kenia.)
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1960-luvulla ja sen piiriin on kuulunut muun muassa maaseudun terveydenhuol-
lon, ravinnon ja veden saatavuuden parantamista sekä metsätalouden ja osuus-
kuntatoiminnan kehittämistä.80

Maassa on valitettavasti myös vakavia ongelmia oikeusvaltioperiaatteiden to-
teutumisessa. Tärkeässä asemassa olevat eivät aina joudu vastuuseen vakavista 
rikoksista. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on nostanut syytteet rikok-
sista ihmisyyttä vastaan vuosien 2007–2008 vaaliväkivaltaan liittyen. Myös 
korruptio on valtava ongelma: Transparency Internationalin korruptioindeksissä 
maa sijoittuu 145:nneksi 177 maan joukossa. Inhimillisen kehityksen indeksillä 
Kenia sijoittuu sijalle 143/187.81

Kenian pääkaupungissa Nairobissa on paljon eurooppalaisia vaikutteita eikä 
vähiten historiansa vuoksi. Alun perin keskelle erämaata, 1600 metrin korkeu-
teen, yksityisen rautatieyhtiön Mombasan ja Ugandan väliasemaksi rakentama 
kaupunki on täynnä vastakohtia: Hilton-hotellilta Kiberaan, Afrikan toisek-
si suurimmalle slummille ei ole matkaa kuin muutama kilometri. Praisegaten 
lastenkoti aloitti toimintansa Nairobissa, jossa ennen lastenkodin perustamista 
kadulla asuneet lapset kokoontuivat kaupungin isoimmassa ja suosituimmassa 
puistossa, Uhuru park:ssa.

Peruskoulu (primary school) muutettiin Keniassa maksuttomaksi vuonna 2003. 
Vuonna 2008 alakouluikäisistä lapsista 80 % oli koulussa. Varsinkin köyhimpi-
en pääsy opintielle helpottui, mutta myös ongelmia ilmaantui. Opettajien määrä 
ei ole noussut lähellekään samassa suhteessa ja nyt oppilaita on luokissa keski-
määrin 60 ja toisissa kouluissa oppilasmäärät hipovat sataa. “Ilmainen opetus on 
hieno ajatus ja se näyttää tilastoissa hyvältä, mutta useimmat kenialaisperheet 
eivät edelleenkään pysty kustantamaan lapsilleen kunnon koulutusta”, Kenian 
opetusministeriöstä eläkkeelle jäänyt Paul Genchu myöntää.82 Valtion kouluissa 
ei ole enää lukukausimaksuja, mutta koulupuvut, vihkot ja kirjat on silti han-
kittava ja kouluille maksettava erilaisia maksuja, kuten koemaksut. Vaikka pe-
ruskoulu on maksuton, tuli esikoulu (nursery school) pakolliseksi 2013 ja se on 

80 Kenia. Wikipedia.
81 Transparency International. Corruption by country: Kenya.
82 Mushtaq, Najum 2008.
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maksullinen. Vielä lienee liian aikaista sanoa kuinka paljon se vaikuttaa taas hei-
kentävästi kouluun pääsevien lasten määrään, mutta varmaa on, että kynnys las-
ten kouluun päästämiseksi kasvoi. Lapset aloittavat esikoulun (nursery school) 
jo usein 3-4 -vuotiaina (baby-, middle-, top-class), mutta ainoastaan top-class eli 
varsinainen esikouluvuosi on pakollinen. Peruskoulu aloitetaan n. 6 -vuotiaina, 
mutta usein myös huomattavasti vanhempanakin, jos kouluun pääsyyn ei ole 
ollut mahdollisuutta aiemmin. Peruskoulua käydään Keniassa kahdeksan vuot-
ta, (standard 1-8) ja se päättyy valtakunnalliseen päättökokeeseen (Kenya Cer-
tificate of Primary Education examination (KCPE), jonka perusteella haetaan 
lukioon. Suurin osa lukioista on sisäoppilaitoksia, joissa asutaan neljä vuotta. 
Ongelma on Praisegatellakin ne lapset, joiden paikka ei välttämättä olisi lukio 
tai jotka muuten haluaisivat päästä suoraan johonkin ammattiin käsiksi. Kisäl-
li-oppipoika -perinne ei enää kaupungeissa samalla tavalla toimi, mutta amma-
tillista peruskoulutusta on heikosti tarjolla. Lukion jälkeen, mikäli rahkeet ja 
rahat riittävät, on mahdollisuus hakea yliopistoon. Kenian koulutusjärjestelmä 
rakentuukin ns. 8-4-4 -malliin.

Virallisesti opetussuunnitelma on yhtenäinen koko maassa, mutta sen noudat-
tamisessa on suuria eroja, samoin kuin koulujen tasoissa. Yleensä opetettavia 
aineita ovat ainakin englanti, swahili, matematiikka, yhteiskuntaoppi ja elämän-
taito (sosial studies and life skills) sekä uskonto. Taiteet ja liikunta kuuluvat 
opetettaviin aineisiin myös virallisesti, mutta minun kokemukseni mukaan niitä 
harvemmin käytännössä opetetaan ainakaan ns. heikommissa kouluissa. Luku-
vuosi alkaa tammikuussa ja vuoteen mahtuu kolme lukukautta, joista jokaisen 
pituus on kolme kuukautta. Jokaisen lukukauden jälkeen on siis kuukauden loma 
eli lomakuukausia ovat huhtikuu, elokuu ja joulukuu. 

Keniassa kehitys on pidemmällä kuin syvään juurtuneet käsitykset äärimmäi-
sestä köyhyydestä. Köyhyyttä on, paljon ja äärimmäisen syvää, mutta monessa 
kohtaa on nähtävillä kehityksen siemen, joka kasvaa vauhdilla. Länsimaisesta 
näkövinkkelistä katsottuna on mielenkiintoista kuinka eri järjestyksessä kehitys 
tapahtuu kuin Euroopassa. Alkeelliset olosuhteet, sähkön ja juoksevan veden 
puute ei ole este tietoliikenneyhteyksien kehitykselle. Jokaisella kynnelle kyke-
nevällä nuorella ja aikuisella alkaa tänä päivänä olla kännykkä, ei tosin lastenko-
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din lapsilla, muutamaa isompaa lukuunottamatta. Puhelimet voi ladata kioskilla 
kolikkoa vastaan, jos omassa talossa ei ole sähköä ja nettikahviloissa pääsee 
tietokoneelle. Slummissa tai edes kadulla asuminen ei ole välttämättä este kän-
nykän omistamiselle. Käytetyn voi saada muutamalla eurolla ja suurin osa on 
valmiita laittamaan rahan kiinni siihen, jos saa tarvittavan summan vain suinkin 
kasaan. Keniassa lankaverkko ei koskaan saavuttanut syrjäseutuja, mutta kän-
nyköiden kuuluvuus kattaa lähes koko maan jo nyt. Kaupungistumisen myötä 
kännykät ovatkin nousseet erittäin merkittäväksi välineeksi yhteydenpidossa 
syrjäseudulla asuvien sukulaisten kanssa, sillä tieverkko on monin paikoin niin 
huonokuntoinen ja ruuhkat taas niin kovat toisaalla, että liikkuminen paikkakun-
nalta toiselle on hidasta. Keniassa pankkitilin pitäminen on ylivoimaisen kallista 
suurelle osalle väestöä eikä rahaa talletettavaksi riittäisikään. Sairastumisten tai 
muiden äkillisten rahanmenojen takia mahdollisuus siirtää rahaa toiselle kän-
nykän avulla, ns. mobiilirahalähetyksillä, on osaltaan luomassa turvaverkkoa. 
Kännyköiden kamera lisännee Keniassakin valokuvausta huomattavasti tulevai-
suudessa.

Keniassa on kaksi virallista kieltä, swahili ja englanti. Swahilia käytetään suu-
ressa osassa Itä-Afrikkaa ja sitä pidetään tärkeimpänä Saharan eteläpuolisen Af-
rikan kielistä. Nykyisin swahilia puhuu eri arvioiden mukaan 50-100 miljoonaa 
ihmistä. Yleensä swahili on opittu kieli, mutta yhä enemmän myös äidinkieli 
eri heimojen sekoittuessa keskenään. Praisegaten lastenkodillakin yleisimmin 
käytössä oleva kieli on nimenomaan swahili, tai sheng, sillä lapsilla on useita 
eri äidinkieliä (ns. heimokielet). Kielien sekoittumista kuvaa hyvin varsinkin 
Kenian kaupunkialueilla kuultava englannin ja swahilin sekoitus, sheng (näkee 
käytettävän myös nimitystä swinglish), on esimerkki kielten hybridisaatiosta. 
Onkin vaikea vetää rajaa, puhutaanko tällöin jo omasta kielestä vai kaupunki-
slangista, joka on levinnyt laajalle.83

Ymmärtääkseen afrikkalaisten suhdetta omaan valtioon ja heimoonsa, pitää 
palata miettimään miten valtiot ovat muodostettu. Afrikassa valtioiden rajoista 
päätettiin pääosin 1884–1914, jolloin eurooppalaiset hallitsijat jakoivat mante-
reen omiksi etupiireikseen. Karttaa katsomalla voi nähdä rajojen monessa koh-

83 Aunio, Lotta 2011, 313, 315–318; Swahilin kieli, Wikipedia.
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taa menevän kuin viivoittimella piirrettynä, syntyneissä siirtomaissa ei kiinnitet-
ty huomiota paikallisiin eri heimojen alue- tai hallintarajoihin tai kielialueisiin. 
Uudet rajat hajottivat eri etniset ryhmät useiden valtioiden alaisuuteen ja toisaal-
ta yhdistivät yhteen hyvin eri tyyppisiä ryhmiä. 

Siirtomaaisännät hämmensivät etnisten ryhmien valtasuhteita suosimalla yhtä 
ryhmää toisen kustannuksella. Keniassa asuu 42 eri heimon jäseniä, mutta britit 
kehittivät voimakkaasti kikuyojen asuinalueita pääkaupunki Nairobin ympäris-
tössä. Samalla he kouluttivat ja työllistivät kikuyoja enemmän kuin muita etnisiä 
ryhmiä. Yhä tänään kikuyot ovat Kenian vaikutusvaltaisin heimo, joka on hal-
linnut ja suosinut omiaan vallanjaossa aina maan ensimmäisestä presidentistä 
Jomo Kenyattasta lähtien. Muualla maailmassa tunnetuin heimo lienee masait, 
joista on tullut monessa kohtaan afrikkalaisten symboli. Paimentolaiskansa on 
kuuluisa seremonioistaan ja rituaaleistaan, jotka määrittävät eri elämänvaiheita. 

Afrikkalaisista 40 prosenttia mieltää itsensä sekä oman maansa kansalaiseksi että 
etnisen ryhmänsä edustajaksi. Yhtä suuri osuus kokee itsensä ainoastaan oman 
valtionsa kansalaiseksi. Nelisen prosenttia samaistuu vain etniseen ryhmäänsä. 
Tiedot ilmenevät afrobarometristä, joka on toteutettu vuosina 2011–2013. Siihen 
osallistui hieman yli 43 000 vastaajaa 28:sta Afrikan maasta.84

Kysely antaa varsin myönteisen kuvan afrikkalaisten sitoutumisesta kansallis-
valtioonsa. Tämä ei kuitenkaan vastaa omaa käsitystäni tilanteesta Keniassa. 
Vuoden 2007 presidentinvaalit päätyivät vakaviin levottomuuksiin, joissa yli 
tuhat ihmistä kuoli ja sadattuhannet joutuivat pakenemaan kodeistaan. Kiku-
yo-heimoon kuuluva presidentti Mwai Kibaki julistautui ennenaikaisesti vaa-
livoittajaksi, mikä suututti oppositioehdokkaan Raila Odingan luo-heimoon 
kuuluneet kannattajat. Professori Liisa Laakso Helsingin yliopistosta puhuukin 
etnoregionalismista. Se tarkoittaa, että poliitikot edistävät maan kansallisessa 
parlamentissa pikemmin oman heimonsa ja alueensa hyötyä kuin valtion yh-
teistä etua. ”Vaalien alla ehdokkaat lupaavat ääniä vastaan rakentaa kotiseudulle 
kouluja, sairaaloita ja teitä”, Laakso kuvailee ja muistuttaa, ettei käytäntö ole 
täysin vieras Suomessakaan. Järjestelmän uudistaminen ei ole helppoa, Laakso 

84 Kirkas, Tiina 2014a; www.afrobarometer-online-analysis.com.
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toteaa. Enemmistövaalijärjestelmä takaa sen, ettei poliittisille vaihtoehdoille ole 
sijaa. ”Valtarakenteet ovat jäykkiä, ja liian monet hyötyvät nykyisestä järjestel-
mästä. Ehdokkaat ovat usein rikkaita, ja heillä on henkilökohtaista valtaa. Val-
tion rahalla he kasvattavat bisnestään kotiseudulla.”85

Väkivaltaisuuksien jälkeen Keniassa on herätty rakentamaan kansallista yhte-
näisyyttä mm. erilaisin kampanjoin, jotka näkyvät katukuvassa. Heimo-identi-
teetti on maassa kuitenkin äärimmäisen vahva eikä sitä käännetä nopeasti kan-
sallisidentiteetiksi, kuten ”Yksi yhteinen Kenia-kampanja” mainosti. Tiedon 
lisääntymisen ja yhteyksien ulkomaailmaan avautumisen myötä voi kuitenkin 
toivoa, että seuraava sukupolvi osaisi suhtautua asiaan jo neutraalimmin. Jokai-
nen heimorajojen yli solmittu liitto parantaa tilannetta, samoin kuin swahili tai 
englanti äidinkielenä.

En tiedä mihin heimoon kukin Praisegaten lapsista kuuluu, eikä sillä toki ole 
minulle mitään merkitystäkään. Minulle ei sano paljoakaan, onko henkilö ki-
kuyo- vai luo-heimoon kuuluva, vaikka eri heimoihin liitetään vielä tänäkin 
päivänä vahvoja mielikuvia. Toisia heimoja pidetään ahkerina, toisia rahan- ja 
vallanhimoisina ja kolmansia hyvinä maataloudessa. Vaikka ajoittain kielten se-
kamelska täyttää kodin, on yhteisenä käyttökielenä swahili ja siihen kannuste-
taan vahvasti. Lapset puhuvat toki myös äidinkieltään silloin tällöin, ja samalla 
myös eri heimoihin kuuluvat lapset ovat oppineet ainakin ymmärtämään myös 
toisten kieltä. Praisegaten lapset ovat osa ensimmäistä sukupolvea, jota kasvate-
taan ensisijaisesti kenialaisiksi.

85 Kirkas, Tiina 2014b.
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Praisegate

Lucy Njuguna (Praisegaten johtaja ja “äiti”):

Praisegate children’s home caters for former street chidren, orphans 
and abandoned babies. It is based at Ruiru. The center is currently 
home to 37 children among them 21 boys and 16 girls ranging from six 
years old to teenagers.

Praisegate provides rehabilitation and care to children in a homely se-
tup that fosters and provides nourishment for their body and soul.

The home started in 1998 as a feeding program where we would spend 
time with them at a designated place, Uhuru Park. During this time, we 
would serve them with hot tea and bread. We would also provide them 
with soap and unprescribed over the counter medicine for their com-
mon ailments. We would then counsel and encourage them to go back 
to their homes. For the willing ones, we would cater for their transport 
costs. In December 2001 Praisegate was born after the realization that 
there was a greater need aside from what we were doing. Because of the 
relationship we had developed with the street families some of the street 
mothers gave up their children to the home. The project is supported by 
religious bodies, corporate firms, friends and well-wishers.

Ensimmäisen kerran Praisegatelle saapuessani lastenkoti sijaitsi Kiambussa, 20 
kilometriä Nairobin ulkopuolella, kahviviljelmien keskellä. Minun siellä olles-
sani tuli muutto muutaman kilometrin päähän, nyt banaaniviljelmien keskelle. 
Lasten koulumatka piteni tuntuvasti, mutta he saivat jatkaa samassa koulussa. 
Valitettavasti parin vuoden jälkeen tästäkin talosta tuli lähtö,mutta nyt viimein 
heillä on oma pysyvä paikka Ruirun maaseudulla. Vuosien varrella ystävyys 
lasten kanssa on syventynyt. Kuulumisia vaihdellaan puolin ja toisin, kovasti 
myös näyttelyn ja tämän opinnäytetyön tiimoilta. Kun suunnittelin Lähellä kotia 
-työpajoja oli kohde selvä. Halusin ehdottomasti tehdä tämän projektin ”omien
lasteni” kanssa.
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Pitkän kuoppaisen hiekkatien päässä, meidän näkökulmasta keskellä ei mitään, 
sijaitsee Praisegaten lastenkoti. Punainen maa-aines värjää kengät ja samalla 
kaiken mihin se osuu. Aaltopellistä rakennettu talo on kuitenkin nyt oma eikä 
enää näy syytä muutolle. 

Minä olen huonoiten pukeutunut, sillä olen valinnut käytännölliset vaatteet 
moottoripyöräkyytiä ja ulkotyöskentelyä silmällä pitäen. Jopa suurin osa lapsis-
ta on jo kovin tarkkoja ulkonäöstään, hiukset ovat kauniisti letillä tai vanhimmil-
la on jopa nykyään pidennykset, vaatteet pidetään puhtaina ja kotoa poistutaan 
parhaimpiin pukeutuneina.

Suurin osa lastenkodin lapsista on entisiä katulapsia, osa myös orpoja, jotka 
ovat tulleet Praisegatelle jo ennen kouluikää. Lastenkoteja on maassa paljon, 
muttei siltikään läheskään riittävästi. Praisegaten lastenkoti perustettiin tarpee-
seen. Kaikki alkoi kirkon muutaman ystäväpariskunnan yhteisestä halusta auttaa 
ja tehdä jotain konkreettista kadulla asuvien lasten ja perheiden hyväksi. Lucy 
Njugunalla oli ravintola, jonka kautta aloitettiin ruokaohjelma Uhuru-puistossa. 
Ruokaa jaettiin äideille lapsineen ja nopeasti paikalle vakiintui tietyt kävijät. 
Samalla kävi selväksi, että pelkkä ruokaohjelma ei riitä, vaan apua tarvitaan 
enemmän. Kadulla asuvien äitien kanssa keskusteltiin ja heitä pyydettiin anta-
maan lastenkodille ne lapset, joista he eivät pysty itse huolehtimaan. Monet äidit 
päättivätkin antaa, usein nuorimmat lapsensa lastenkodin huostaan, jotta lapset 
voisivat saada paremman elämän: ruokaa, katon pään päälle ja mahdollisuuden 
koulunkäyntiin.

Joillakin  Praisegaten lapsilla saattaa olla edelleen vanhemmat ja osa sisaruksista 
elää kadulla tai toisissa lastenkodeissa. Elämä kadulla on rankkaa ja monet lap-
set ovatkin jääneet orvoiksi lastenkotiin pääsemisensä jälkeen, toki osa myös en-
nen sitä. Suomen lintukodosta katsottuna systeemi tuntuu julmalta, mutta näille 
lapsille se on ollut pelastus ja he arvostavat kovasti sitä, että ovat päässeet lasten-
kotiin, vaikka se onkin tarkoittanut eroa kaikesta aiemmin tunnetusta, Keniassa 
kun ei ole olemassa kunnon systeemejä auttaa koko perhettä.
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Vaikka lastenkotiin yleisesti ottaen päästään, ei jouduta, saavat lastenkodin lap-
set helposti omanlaisensa leiman kodin ulkopuolella, varsinkin siirryttäessä lu-
kioon, sisäoppilaitokseen, jossa väkeä saattaa olla kaikista yhteiskuntaluokista.

Monet kipuilevatkin teini-ikään tultuaan, kun omat juuret alkavat kiinnostaa. 
Kukaan ei ole kadonnut pysyvästi, vaikka jotkut ovatkin karanneet takaisin ka-
dulle. Kadulla oleva perhe tai tutut kannustavat kuitenkin palaamaan takaisin, 
sillä kadulla ei ole toivoa. Lastenkodista on kuitenkin mahdollista saada katto 
pään päälle, ruokaa ja koulutus. Tällä hetkellä lastenkodin uudeksi haasteeksi 
onkin nousemassa, mitä tapahtuu lapsille sen jälkeen, kun ilmainen koulu on 
käyty. Maassa, jossa nuorisotyöttömyys on huipussaan, ei ole helppoa löytää 
paikkaansa. Suurimpana vaarana monessa kohtaa nähdäänkin lasten päätyminen 
takaisin kadulle. Näin voi käydä, jos töitä ei löydy tai kukaan hyväntekijä ei 
ole mahdollistamassa koulutusta ylemmäs, sillä peruskoulun jälkeinen koulutus 
maksaa.

Kenen silmin? - Asema ohjaajana

Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä itselleni on noussut tärkeäksi kannus-
taminen itsenäiseen ajatteluun ja omiin valintoihin. Eri kouluissa opettajan sijai-
suuksia tehden minulle on konkretisoitunut, kuinka kuvataideopetuksessa, toisin 
kuin monissa muissa aineissa, oppilaan on jatkuvasti tehtävä valintoja ja seistävä 
niiden takana. Toisille, erityisesti teini-iässä, se aiheuttaa tuskastumista ympä-
ristöstä otetun paineen vuoksi, mutta se voi olla myös vapauttavaa. Ainakin se 
antaa valmiuksia kriittiseen ajatteluun.

Lapsen ohjaaminen siten, ettei vaikuta liikaa hänen tekemiseensä, on haastavaa 
tasapainoilua. Kuten Setälä pohtii, taiteilija voi helposti saada lapset tekemään 
ohjaajan itsensä tyylisiä teoksia, sen sijaan, että lapsen oma näkemys pääsisi 
esiin. Vaikka lasta ei ohjeistettaisi lainkaan, ei hän tietenkään toimi tyhjiössä, 
vaan hän on saanut jo paljon vaikutteita ympäröivästä visuaalisuudesta, hän ei 
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ole irrallaan ympärillä olevasta kuvamaailmasta.86 Kuvallinen materiaali vyöryy 
jokaisen tietoisuuteen tänä päivänä riippumatta asuinpaikasta. Keniassa kah-
vipeltojen keskellä altistuminen on vähäisempää kuin esimerkiksi Suomessa, 
mutta se on silti olemassa. Omalta osaltaan se on myös vaikuttavampaa, kos-
ka jokainen vastaan tuleva lehti, tv-ohjelma tai mainos on tällöin suuremmassa 
arvossa. Vaikka kyseessä oli valokuvaustyöpaja, halusin keskustelujen kautta 
saada pientä kosketusta visuaaliseen lukutaitoon. Visuaalinen lukutaito on ku-
van merkitysten ymmärtämistä ja tärkeä osa sitä on yhteiskunnan ja kulttuurin 
tuntemus ja samalla taito nähdä kuva valintojen kautta syntyneeksi87. 

Valokuvatessaan lapsi on tilanteeseen vaikuttaja, ei vain tehtävän suorittaja. Toi-
saalta on myös huomattava, että ilman aikuista lapsella ei olisi ehkä kuvallisen 
ilmaisun välineitä lainkaan käytössä, joten aikuinen myös mahdollistaa esimer-
kiksi valokuvauksen.88 Myös tutkija Mari Krappala on pohtinut vaikeaa kysy-
mystä, miten toimia niin, ettei lapsen kuva olisi aikuisen idean materialisointia89. 
Yleisesti lienee toiveena, ettei ohjaaja itse vaikuttaisi lasten töiden sisältöön. 
Pelkästään työpajan tai tehtävän määrittelemällä ohjaaja kuitenkin vaikuttaa las-
ten teoksiin, samoin valitsemalla tekniikan ja rajaamalla aiheen. Toisaalta mo-
net muutkin seikat, vaikkapa tila ja paikka osaltaan rajaavat myös toteutettavaa 
teosta.

Useimmiten taidetta tehdään lasten kanssa tai lapset tekevät taidetta ohjatusti 
jonkin opetustilanteen kautta. Tällöin on yleensä tarkoituksena, että lapset op-
pivat samalla jotain tekniikasta. Minulla Praisegaten lastenkodilla tavoitteena ei 
ollut varsinaisesti tekniikan opetus, vaikka toki perusperiaatteet siitä vaadittiin 
teosten tekemistä varten. Tilanteen erityislaatuisuuden ja sisällön vuoksi en kui-
tenkaan halunnut, että työpaja keskittyy liikaa tekniikkaan, vaan tarkoitus oli 
käyttää kameraa vain välineenä. Tekniikan opetusta jokainen sai oman kiinnos-
tuksensa ja tarpeidensa mukaan.

86 Setälä, Päivi 2012, 62–69.
87  Seppänen, Janne 2010. 13–16. Katso ajatuksella! Teoksessa Satu Itkonen & Tiina Salmio (toim.) Lapset kriisien 

kuvissa – Media- ja taidekasvatusopas. Plan Suomi Säätiö, 13–16.
88 Setälä, Päivi 2012, 62–69.
89  Krappala, Mari 2004, 175. Avoin tila lapsen ja aikuisen välillä. Teoksessa Inkeri Sava & Virpi Vesanen-Laukkanen 

(toim.) Taiteeksi tarinoitu elämä. PS-kustannus, 167–178.
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Aiheen valinnassa koin tärkeäksi, ettei se ole liian tarkasti määritelty vaan antaa 
lapsille ja nuorille tilaa miettiä tehtävänantoa itse ja lähteä sitä kautta hakemaan 
omia kiinnostuksen kohteita. Suurin osa työtapaa olikin käydä läpi eri mahdolli-
suuksia valokuvata kokeilemisen kautta, ja hakea samalla tuntumaa tekemiseen 
ja katsomiseen linssin läpi. Minusta on mielenkiintoista, mikäli tehtävänantoon 
sisältyy jokin kysymys tai ongelma, mikä pitää ratkaista ja tässä valokuvaajien 
piti itse pohtia mitä kohteita ja missä he haluavat kuvat. Ohjaajan tehtäväksi jää-
kin usein antaa tietyt raamit, joiden sisällä teoksen saa toteuttaa. Nyt selkeimmät 
raamit muodostuivat antamastani välineestä (kamera) ja paikasta (kävelyetäi-
syydellä kotoa).

Aiheen tunteminen antaa kuvaajalle mahdollisuuden kertoa oman tarinansa. 
Niin paljon aikaa kuin minäkin olen viettänyt lastenkodilla ja Keniassa, olen 
aina lopulta ulkopuolinen. Lapset näkevät eri asiat tärkeinä ja kertomisen arvoi-
sina kuin minä, joka parhaimmillanikin olen loppupeleissä vain turisti vieraassa 
maassa ja kulttuurissa.

Aihetta pähkäillessä mietin kyllä kovasti myös, kuinka mukavaa olisi ollut viedä 
lapset safarille. He olisivat varmasti nauttineet siitä kovasti! Vaikka Praisegaten 
lastenkoti sijaitsee Afrikassa ja lapset ovat kenialaisia, ei leijona tai sarvikuono 
ole heille sen tutumpi eläin kuin minullekaan. Minä en ole nähnyt koskaan Suo-
men luonnossa karhua tai sutta, kaupunkilaislapsi kun viime kädessä olen. Prai-
segaten lapsista suurin osa on kasvanut Nairobin kaduilla eikä siellä näe apinoita 
kummallisempia villieläimiä, ja ne ovat siellä eksoottisuudessaan samaa sarjaa 
kuin oravat täällä: ihan kivoja, mutta ei nyt kovin mielenkiintoisia.

Safarilla Praisegaten lapset olisivat olleet siis turisteja aivan samalla tavalla 
kuin minä. Villieläimistä ja heistä itsestään paikan päällä olisi varmasti saanut 
joitakin mielenkiintoisia kuvia, mutta suurempana vaarana näin kuitenkin, että 
reissun loputtua kasassa olisi ollut kymmeniä tai satoja samalta paikalta, samasta 
eläimestä otettuja kuvia. Ja tämä kerrottuna nähtyjen eläinten määrällä. Tämä 
olisi voinut toki myös olla mielenkiintoinen kokeilu, mutta ei ehkä se mikä mi-
nulla oli tällä kertaa lähtökohtana.
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Tehtävää valitessa minusta on tärkeää miettiä millainen tekniikka onnistuu 
minkäkin ikäisiltä lapsilta tai nuorilta. Työpajan tehtävän valinnassa päädyin 
kuitenkin jo hyvin varhaisessa vaiheessa kameraan, sillä se kiehtoo minua hen-
kilökohtaisesti ja mielestäni oli mielenkiintoista nähdä mitä saavat aikaiseksi 
lapset, joille väline on ihan uusi ja tapa katsoa maailmaa muutenkin erilainen 
länsimaisesta perspektiivistä katsottuna. Valokuvatyöpajoja on onnistuneesti to-
teutettu jo alle kouluikäistenkin lasten kanssa ja Praisegaten lapsista suurin osa 
oli koululaisia, osa jo teini-ikäisiä. Pohdin, onko minun oikeutta tuoda tällainen 
työtapa vain yhden työpajan verran käytettäväksi, koska lapsilla ei kuitenkaan 
ole enää myöhemmin itsellään käytössä samaa välinettä, mikäli kännykkäka-
merat eivät lähitulevaisuudessa saavuta myös Praisegaten lastenkotia. Koin 
kuitenkin valokuvauksen sekä mielekkääksi tavaksi tulla nähdyksi, saada uusia 
näkökulmia ympäröivästä maailmasta että samalla edistää visuaalisen lukutai-
don kehittymistä.

Piirtäminen on lastenkodin lapsille erittäin luonnollinen itseilmaisun väline, 
mutta ongelmaksi olen huomannut aikaisemmin jo kaavamaisuuden suurimmas-
sa osassa töistä, epäilin, että lasten olisi vaikea päästää irti oppimastaan työs-
kentelytavasta. Monet Praisegaten lapsista ovat sen ikäisiä, että heillä on paljon 
konventioita ja ryhmäpaine vaikuttaa kovasti tekemiseen. Jokainen toteuttaa 
tietenkin teoksen omista lähtökohdistaan, mutta olen saanut vuosien varrella 
Praisegatella nähdä monta kymmentä piirustusta samasta Mikki Hiiri-taulusta. 
Koin kuitenkin kameran mielekkääksi vaihtoehdoksi; se oli kaikille uusi ja mie-
lenkiintoinen väline eli kaikki olivat yhtä aloittelijoita sen käytössä eikä ristirii-
taa tässä päässyt syntymään. Kaikki 37 lasta halusivatkin osallistua työpajoihin. 
Kamera ja yhdessä keskusteltu tehtävän rajaus, olivat tarpeeksi mielenkiintoisia, 
jotta monet lapsista ja nuorista ”uskalsivat” poistua tältä tuttuus-alueelta. 

Pidin tavoitteena myös, että lapset oppisivat huomaamaan hieman paremmin 
ympäristöään ja samalla kuvaajina miettimään mikä heistä oli mielenkiintoista 
ja kuvaamisen arvoista. Oli tärkeää antaa heille vastuuta ja mahdollisuus itse-
näiseen päätöksentekoon ja omaan ajatteluun. Toivoin heidän myös huomaavan, 
ettei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa kuvata ja että suunnitelmia on hyvä olla, mutta 
niitä saa kuvatessaan muuttaa ja rikkoa. Tekeminen saa siis synnyttää teoksen, 
joka poikkeaa suunnitellustakin.
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Ohjaajana työskennellessä pyrin välttämään valmiiden neuvojen antamista 
muussa kuin hieman tekniikan kohdalla. Sen sijaan keskustelimme yhdessä mi-
ten kameran kanssa voi liikkua, sitä voi laskea tai nostaa, kuvata ylä- tai alakul-
masta, mennä maahan makaamaan tai kiivetä puuhun saadakseen erilaisen ku-
vakulman ja samalla tavalla voi  mennä lähemmäksi tai kauemmaksi kohteesta. 
Keskustelimme vanhempien osallistujien kanssa myös hieman valon ja varjon 
vaikutuksesta kuvaan, mutta käytännön syistä sen vaikutus jäi vähäiseksi. Toi-
saalta valokuvauksessa, kuten muussakin toiminnassa, aihevalintoihin tai työs-
kentelyyn voivat vaikuttaa yhtä lailla ryhmän paine tai ajatus ohjaajan toiveista, 
niin että omat ajatukset ja kiinnostuksen kohteet jäävät tämän alle.

Työpajat ja työskentely

Työpajat toteutettiin sekä sisällön että käytännön järjestelyiden kannalta lasten-
kodin läheisyydessä. Lähellä kotia -työnimellä kulkeneessa työpajassa lapset 
saivat mahdollisuuden kuvata elämää ja ystäviään sekä ympäristöä ja eläimiä, 
siis heille tärkeitä asioita kävelyetäisyyden päässä lastenkodista. Työpajat jär-
jestettiin eri päivinä, 4-6 hengen ryhmissä. Lapsille myös kerrottiin, että valo-
kuvista kootaan lastenkodille pieni näyttely ja sitten osa töistä pääsee Suomeen 
oikeaan taidenäyttelyyn esille.

Työpajat pidettiin elokuussa 2013 sijoittuen koululaisten lomakuukauteen, mikä 
mahdollisti kuvaamisen päiväsaikaan, mutta sen vuoksi koulumatkasta tai kou-
lusta ei tullut kuvia. Keniassa aurinko paistoi tähän aikaan vuodesta suoraan 
ylhäältä koko päivän ja hämärän hetket olivat erittäin lyhyet auringon laskiessa 
puolessa tunnissa. Tällä oli selkeästi vaikutus kuviin, sillä kaikki kuvat, muu-
tamia sisäkuvia lukuun ottamatta, onkin kuvattu suorassa auringon paisteessa. 
Sisällä kuvaamista rajoitti taas pimeys. Taloissa ei ole sähköjä ja ikkunoiden 
ollessa pienet valoa pääsee hyvin rajallisesti sisään minään vuorokaudenaikana, 
siksi sisäkuvia ei juuri lasten kuvista löytynytkään.
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Kaikki lastenkodin 37 lasta halusivat osallistua työpajaan eli motivaation kanssa 
ei ollut ongelmia kenenkään kanssa, päinvastoin. Monet olisivat halunneet osal-
listua useampana päivänä, mutta valitettavasti se ei ollut aikataulusyistä mahdol-
lista. Jokainen lapsi antoi minulle luvan kuvata heitä lastenkodilla ja työskente-
lemässä. He antoivat myös oman suostumuksensa itse ottamiensa valokuvien 
julkaisemiseen ja esille laittoon näyttelyissä. Lisäksi lastenkodin johtaja Lucy 
Njuguna, lasten “äiti” antoi tietenkin huoltajan ominaisuudessa viimekädessä vi-
ralliset luvat, mutta koin tärkeäksi, että lapsia kuullaan tässä asiassa enkä julkai-
se yhtään kuvaa keskustelematta heidän kanssaan. Lapset olivat hyvin otettuja, 
että heidän ottamista kuvista kootaan oikea näyttely, jota ihmiset Suomessa pää-
sevät katsomaan. Minua jäi kuitenkin harmittamaan kovasti joutuessani vastaa-
maan kieltävästi, kun yksi lapsista kysyi pääsevätkö he osallistumaan avajaisiin. 
Paitsi matkustuskulut, jotka olisivat nousseet äärimmäisen korkeiksi tällaiselle 
ryhmälle, niin myös tosiasia, että lapsilla ei ole minkäänlaisia henkilöpapereita 
eikä siten mahdollisuutta saada passia, olisi noussut kynnyskysymykseksi. Seu-
raavalla vierailukerrallani vien mukanani kaiken kuvamateriaalin näyttelystä.

Alkuperäinen ajatus työpajojen valokuvauksen välineestä oli kertakäyttöka-
mera. Minua viehättää ajatus työskentelytavasta filmille ilman, että tekniikkaa 
tarvitsee tai edes voi osata sen tarkemmin. Samoin ajatus jonkinlaisesta van-
hanaikaisesta tekemisen meiningistä, jolloin kuvan piti kerralla onnistua eikä 
selfiestä voinut ottaa kahtakymmentä versiota katsottuaan välillä ruudulta tuliko 
ilme oikein. Asiaa pidemmälle mietittyäni totesin itse työskentelyn helpottuvan, 
mikäli käytössämme olisi digipokkarikamerat. En olisi voinut antaa lapsille 
samanlaista vapautta itsenäiseen kuvaamiseen, jos olisin joutunut miettimään 
ottavatko pienimmät samasta ruohomättäästä tai kaverin päälaesta kaikki kuvat 
vahingossa ja ketä harmittaa ensimmäisenä, kun tuli kuvattua ns. väärin tai eri 
asioita mitä halusi kuvata.

Työpajan ajatuksena ei ollut varsinaisesti  tekniikan opetus, vaan kameran ja 
valokuvan oli tarkoitus mahdollistaa henkilökohtainen ilmaisu. Valokuvaamalla 
lapsi pystyy itse tekemään näkyväksi oman näkökulmansa ympäristöön ja it-
seään koskettaviin asioihin. Koin tärkeäksi, että jokainen lapsi sai tarvitsemansa 
ajan sekä kameran tekniikan opastukseen oman kiinnostuksensa, ikätasonsa ja 
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tarpeidensa mukaan että mahdollisuuden keskustella sisällöllisistä asioista niin 
ennen kuvausta, sen aikana kuin jälkeenkin. Työskennellessä pyrin olemaan 
herkkänä, miten kukin lapsi itse suhtautui tekemiseen ja etenemään lasten omaan 
tahtiin. Lapset saivat valita kuvaavatko he mieluiten itsekseen, ryhmässä vai 
minun kanssani. Valokuvaamiselle ei asetettu tiettyä aika- tai kuvarajaa, vaan 
kaikki saivat kameran käyttöönsä kuvauspäivänä niin kauaksi aikaa kuin ko-
kivat sen tarpeelliseksi. Toisten kohdalla se tarkoitti puolta tuntia, toisilla koko 
päivää. Työpajoja ohjatessa pyrin välttämään liikaa suorien neuvojen antamista, 
sen sijaan  halusin yrittää antaa lapsille kysymyksiä pohdittavaksi ja kertoa vaih-
toehtoja, miten asioita voisi lähestyä. Tavoitteena oli päästä kuvaamaan ja har-
joittelemaan tekemisen kautta, vapauttaa tekeminen turhasta teoriasta. Tarkoitus 
oli rohkaista lapsia valokuvaamaan heille merkityksellisiä asioita ja kertomaan 
kuvilla ajatuksiaan, ennemmin kuin opetella ottamaan ns. hyviä valokuvia, var-
sinkin kun on olemassa monia mielipiteitä siitä, mikä on hyvä kuva.

Työpajoissa oli käytössä kuusi kameraa, neljä ns. peruspokkaria ja kaksi har-
rastajatasoista järjestelmäkameraa. Annoin pienempien lasten käyttöön suoraan 
pokkarin, mutta nuoret saivat halutessaan valita mitä kameroista käyttivät. Työ-
pajassa käytettävien kameroiden lukumäärä rajasi kerralla osallistuvien määrän 
selkeästi ja mielestäni se oli erittäin hyvä asia. Työskentelyryhmät pysyivät so-
pivan kokoisina, mikä antoi lapsille mahdollisuuden henkilökohtaiseen kohtaa-
misen sekä minun kanssa että ryhmän sisällä. Itse työskentelyä helpotti selkeästi 
se, että kaikki olivat tuttuja keskenään, samaa perhettä sanan laajemmassa mer-
kityksessä, ja sitä kautta vältettiin ehkä osa estoista ja turhasta ujoudesta. 

Lapset olivat kovin eri-ikäisiä aivan fyysestikin, mutta myös kehitystasoltaan. 
Työskennellessä huomasin selkeästi suurimman eron eri ikäisten lasten välillä. 
5-vuotiaalle ja 10-vuotiaalle pitää luonnollisesti puhua eri tavalla, puhumatta-
kaan 18-vuotiaasta. Pienimmillä kuvaaminen ja osallistuminen oli välitöntä ja
kuvaaminen pelkästään hauskaa. Teini-ikäisten kanssa haastetta toi halu tehdä
enemmän ja paremmin kuin mihin omat taidot riittivät, toisista omien kuvien
näyttäminen oli myös noloa. Kaikki tuntuivat olevan kyllä jälkeenpäinkin in-
noissaan siitä, että pääsivät kuvaamaan, vaikka toiset tarvitsivat hiukan enem-
män rohkaisua.
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Ennen kuvaamaan lähtöä kävimme lasten kanssa läpi perustyöskentelyetikettiä. 
Lapset kuvasivat pääosin toisiaan, eläimiä ja ympäristöä omasta halusta, mutta 
kuviin päätyi myös naapureita ja lastenkodin ulkopuolisia kavereita. Työpajan 
luonteen takia en pystynyt olemaan joka hetki jokaisen lapsen mukana heidän 
kuvatessa, joten varsinkin itsekseen liikkuneiden isompien lasten kanssa kävim-
me läpi kuvaussääntöjä. Keskusteluissa nousi esille erityisesti, että kaikilta ku-
vattavilta pitää kysyä aina lupa ja mikäli joku kieltää kuvaamasta, niin kieltoa 
pitää kunnioittaa. 

Kenian maaseudulla kamera ei kuitenkaan ole vielä jokapäiväinen näky, vaikka 
kuvaus on kännyköiden kautta toki yleistynyt. Kameroihin ja kuvaukseen liittyy 
kuitenkin edelleen erilaisia uskomuksia, erityisesti vanhemman väestön keskuu-
dessa, ja halusin varmistaa, ettei naapuruston välille synny mitään konflikteja 
kuvaamisen takia. Pari lapsista kertoi jonkun naapurin sanoneen, etteivät  halun-
neet heitä kuvattavan. Tämäkin liittyi kuitenkin enemmän ulkonäköasiaan kuin 
varsinaisesti kameraan. Kukaan ei halua kuvaan, jos hiukset eivät ole laitettuina. 
On harha kuvitella, että ulkonäköpaineet tai oman olemisen miettiminen olisi 
ongelma vain länsimaissa. Keniassa on minun kokemukseni mukaan äärimmäi-
sen tärkeää miltä näyttää. Naiset käyvät laitattamassa hiuksiaan usein ja kotoa 
poistuessa on viimeisen päälle tärkeää, että vaatteet ovat puhtaat ja hienot, jos 
suinkin mahdollista.

Etukäteen olin miettinyt kovasti paitsi kameroiden, myös lasten turvallisuutta 
kuvatessa. Koska lapset saivat liikkua myös itsenäisesti kameroiden kanssa, 
vaikkakin vaan omalla kylällä, nousi kysymykseksi, enhän ole laittamassa lapsia 
vaaraan? Vaikka olimme maaseudulla ja lapsille tuttujen ihmisten ympäröimänä, 
toivoin ettei houkutus, paikallisesta näkökulmasta, arvokkaasta laitteesta olisi 
kenellekään liikaa. Kävimme nuorten kanssa läpi, että kameraa ei anneta kenel-
lekään muulle käteen, kuin sille joka on kuvausvuorossa ja vaihdot suoritetaan 
aina minun kauttani. Kuvia sai ottaa kaverista tai naapureista, jos he niin toivo-
vat. Mikäli joku veisi kameran, niin sitten veisi, sankaria ei tarvinnut eikä saa-
nut leikkiä. Ei olisi kenenkään vika, jos niin kävisi. Onneksi lastenkodin lapset 
tuntevat itse alueen ja lähistön ihmiset niin hyvin, että tietävät minua paremmin 
minne saa ja voi mennä ja missä saattaa olla humalainen naapuri, jota kannattaa 
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vältellä. Ihme kyllä, kaikki kamerat pysyivät paitsi tallessa, myös ehjinä kaik-
kien työpajojen ajan.

Uhka lastenkotia, omaisuutta ja sen lapsiakin kohtaan nousee aina hiukan pel-
kästään minun tai kenen tahansa valkoisen ollessa paikalla lastenkodilla. Kos-
kaan mitään ei ole sattunut, onneksi, mutta se riski on olemassa. Lastenkoti it-
sessään on omalla alueellaan neutraali toimija tai sitä katsotaan hyvällä, mutta 
valitettavasti valkoinen tarkoittaa vieläkin monessa kohtaa rahaa. Ja rahan tar-
vetta on kaikilla lähiseudun asukkailla. Seutu on rauhallista ja päiväsaikaan riski 
on minimaallinen, mutta koskaan ei tiedä miten tieto minun paikalla olosta tai 
kameroista leviää vääriin käsiin.

Ensimmäisenä työpajapäivänä liikuimme muutaman lapsen kanssa ryhmässä 
naapurustossa ja kuvausvuorolaiset halusivat mennä ottamaan kuvia naapurin 
lehmästä. Naapurin vanha rouva puhui vaan kikuyoa, joten minusta ei ollut lu-
van kysymisessä apua. 16-vuotias Noel toimi puhemiehenä ja sanavaihto oli 
kovaa. Minulle kerrottiin vain, että lupa myönnettiin ja saimme mennä pihalle 
kuvaamaan. Pois lähdettyämme Noel kertoi, että rouva oli kysellyt rahaa kuvaa-
misesta, koska minä olin mukana. Noel oli itse kuitenkin selittänyt naapurille, 
ettei kenelläkään ole rahaa, minä en ole kuvaamassa ja tämä on heille järjestetty 
mahdollisuus valokuvata, niin että rouvan pitäisi kiittää minua eikä olla pyytä-
mässä rahaa. Minua jäi harmittamaan, etten saanut tietoa asiasta heti ja kielitai-
don puutteen vuoksi en päässyt itse selvittämään tilannetta. Onneksi Praisegaten 
lapset ovat sanavalmiita ja osaavat reippaasti selvittää asiansa. Monessa kohtaa 
he tietävät ja tuntevat asiat paljon paremmin, niin että minä saan vaan oppilaana 
seurata vieressä. Olen niin iloinen ja ylpeä heistä.

Keniassa englanti on toinen virallinen kieli swahilin rinnalla. Työskentelykieli 
työpajoissa olikin englanti, koska suurin osa Praisegaten lapsista puhuu eng-
lantia, osa erittäin hyvin ja osa auttavasti arkikieltä, mikä mahdollisti suoran 
kontaktin lasten ja nuorten kanssa. Ainoastaan nuorimmat, joilla koulukieli ei 
ollut vaihtunut vielä englanniksi tarvitsivat hieman tulkkausapua lastenkodin 
vanhemmilta lapsilta, sillä oma swahilin kielen taitoni ei ole vielä riittävä.
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Setälän mukaan keskustelu kuvista jälkeenpäin edellyttää keskustelijoilta jon-
kinlaista kuvanlukutaitoa, ainakin kykyä hahmottaa kuvassa olevat konkreettiset 
elementit. Joskus lapset saattavat olettaa kuvan sisältävän muitakin kuin näh-
täviä elementtejä vaikkapa ääniä tai hajuja ja konkretian lisäksi on mahdollis-
ta, että kuvaustilanteen vahva muisto saa hänet näkemään kuvassa sellaistakin, 
mitä siinä ei ole.90 Lähellä kotia -työpajassa kiinnitin huomiota erityisesti kuinka 
vahvasti lapset halusivat kertoa kuvaustilanteista ja siitä mitä varsinaisen kuvan 
ympärillä oli, vaikka asiat eivät välttämättä olleet lainkaan kuvasta luettavissa.

Kuvaan tarkoitettu kohde ei aina ole se mitä kuvassa näkyy. Kuvassa isoimpana 
tai lähimpänä näkyvä kohde ei myöskään aina ole se mitä lapsi on tarkoituk-
sella kuvannut. Lasten valitsemia kuvia katsellessani huomioni kiinnittyi kah-
teen asiaan: kuvia oli paljon valittu periaatteella, että kohde, esimerkiksi eläin 
näkyy kuvassa kokonaan ja mahdollisimman keskellä. Toisessa vaihtoehdossa 
oltiin saatu kuva jostain mielenkiintoisesta asiasta tai yksityiskohdasta. Tosin 
tämän kuvan rajaus saattoi olla aikuisen silmin katsottuna erikoinen, esimer-
kiksi puolen kohteen puuttuessa kokonaan kuvasta. Kuvassa oli kuitenkin asia, 
jonka lapsi oli kuvatessa kokenut tärkeäksi eikä hänestä rajaus ollut häiritsevä 
tai epäonnistunut. Lasten valokuvista oli löydettävissä Setälän väitöskirjassaan91 
mainitsemia erityispiirteitä, jotka hän on nimennyt sommittumiksi, mutta tämän 
työn kannalta niiden käsittely tässä ei ollut relevanttia rajattuani kuva-analyysin 
työn ulkopuolelle.

Lasten ollessa valmiita jokainen sai käydä omat kuvansa vielä läpi ja niistä 
keskusteltiin sen mukaan mitä lapset itse kokivat tärkeäksi nostaa esille niin 
kuvaustilanteista kuin kuvien sisällöistä.  Kommentoidessani kuvia pyrin toimi-
maan kannustajana ja esittämään kysymyksiä niin, että lapset saisivat itse kertoa 
kuvista enkä minä esittäisi olettamuksia omista lähtökohdistani käsin. Lapset 
kokivat kuvista kertomisen tärkeäksi ja samalla kyselin miltä tilanteet tuntui-
vat ja mitä ja miksi kuviin oli valikoitunut. Kuten voimauttavasta valokuvasta 
puhuttaessa todetaan: ”Se mikä tehdään näkyväksi valokuvassa, tulee samalla 
tunnetasolla todeksi.” Lapset saivat myös halutessaan kertoa mitä kuvista he 

90 Setälä, Päivi 2012, 78–79.
91 Setälä, Päivi 2012, mm. s. 239.
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muuten pitivät onnistuneina. Mielestäni kuitenkin tekeminen ja tekoprosessi oli-
vat vähintään yhtä tärkeitä kuin lopputulos.

Näissä työpajoissa ja valokuvanäyttelyssäkin olikin omalla tavallaan kyse hie-
man lasten voimaantumisesta, osallisuuden lisäämisestä ja tunteiden tulkitsemi-
sesta, äänen antamisen ja kuvien näytteille saattamisen ohella. En voi kuiten-
kaan sanoa käyttäneeni työpajoissa vaikkapa ”voimaannuttavan valokuvauksen 
menetelmää92”, ”tunnevalokuvauksen menetelmää93” ”photovoice-metodia94” 
tms. Minulla ei ole niihin tarvittavaa koulutusta eikä ammattitaitoa. Vaikuttei-
ta ne työskentelyymme kuitenkin antoivat. Toisaalta koin tekemisessä tärkeäksi 
pyrkiä luomaan lapsille turvallisen ja vapaan tilan työskennellä ja tuoda itsensä 
esille paitsi tekijöinä, myös omana itsenään. 

Maailmalla on järjestetty erilaisiin sosiaalisin ja yhteiskunnallisin päämäärin 
taideprojekteja, joissa tavoitteet vaihtelevat tieteellisen, taiteellisen ja terapian 
välillä95. Monessa niistä puhutaan voimaantumisesta. Voimaantumisen käsite 
(empowerment) on kuitenkin vaikeasti määriteltävä, mutta keskeisenä ideana 
on, ettei toista ihmistä voimauttaa. Kuten Juha Siitonen väitöskirjassaan toteaa, 
voimaantuminen on itsestä lähtevää, se on henkilökohtainen ja sosiaalinen pro-
sessivoimaa ei voi antaa toiselle96.

Lasten kanssa kuvatessa on joskus vaikea tietää varmasti, ovatko kuvat aina ky-
seisen henkilön itse ottamia. Vaikka lapsia ohjeistettiin kameran käytössä, sovit-
tiin, että jokaisella oma vuoronsa ja jos he haluavat vaihtaa kuvaajaa, heidän piti 
ilmoittautua minulle, työpajan ohjaajalle. Kuvia läpikäydessä kiinnitin kuitenkin 

92  Voimauttavan valokuva syntyi lastensuojelun piirissä. Sen ajatuksena oli ”mitä kaltoinkohdeltu ihminen tarvitsee 
tullakseen arvokkaaksi, osalliseksi ja voidakseen liittyä toisiin ihmisiin?” (Voimaannuttava valokuvan menetelmä.)

93  “Tunteet kuviksi”  on yhteisötaidetta, joka auttaa ryhmiä yhdessä ja erikseen muuttamaan tunteensa kuviksi. (Dal 
Maso, Annukka. Tunteet kuviksi.)

94  Photovoice-metodin visiona maailmassa keneltäkään ei ole kielletty mahdollisuutta puhua ja tulla kuulluksi. He
työskentelevät yhdessä eri järjestöjen kanssa ja suunnittelevat ja toimittavat räätälöityjä osallistavan valokuvauksen 
ja digitaalisen tarinankerronnan hankkeita eri syrjäytyneiden ryhmille. https://photovoice.org/

95 ks. mm. www.ajaproject.org, https://photovoice.org/, http://fotokidsoriginal.org/
96  Voimaantumisen prosessiluonne: Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi: voimaa ei voi antaa toi-

selle. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota ei tuota tai aiheuta toinen ihminen. Voimaantuminen on 
prosessi tai tapahtumasarja, jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet (esim. valinnanvapaus ja turvalliseksi 
koettu ilmapiiri) voivat olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä 
todennäköisempää kuin toisessa. (Siitonen, Juha 1999, 93.)
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huomiota, että muutama kuva oli selkeästi eri lasten kuvaama kuin mitä he sa-
noivat. Asiaan saattoi vaikuttaa se, että isomman lapsen halutessa kameran, pie-
nemmät eivät välttämättä osanneet pitää puoliaan tai se, että kuvaaja halusi itse 
ollakin kuvassa. Kaikki lapset eivät kokeneet tärkeäksi, kuka on ollut missäkin 
kuvassa kuvaajana. Rajasin kuitenkin näyttelyyn tulevista kuvista pois sellaiset, 
joissa kuvaaja oli epäselvä.

Olisin toivonut, että olisimme päässeet vielä tarkemmin keskustelemaan kaik-
kien lasten läsnä ollessa kuvista ja kuvaamisesta niin, että jokainen olisi saanut 
vielä yhteisesti kertoa ajatuksiaan työpajoista, mutta valitettavasti lastenkodin 
työntekijän sairastuminen sotki viimeisten päivien aikatauluja sen verran, että 
kotitöiltä tällaista yhteistä aikaa ei enää pystytty järjestämään. Onneksi olim-
me päässeet keskustelemaan jokaisen kuvaajan ja ryhmän kanssa jo erikseen 
sekä kuvaustilanteessa, että työpajan jälkeen. Keskusteluja lasten kanssa en tä-
hän tutkimukseen referoinnut, enkä varsinaisesti käyttänyt hyväksi, lapset eivät 
myöskään nimenneet töitään. Keskusteluissa lapset tulivat kuulluiksi ja minä 
sain selityksiä, joita he kokivat tarpeellisiksi antaa. 

Työpajan päätteeksi kaikki kuvaajat saivat valita ottamistaan kuvista kolme, jot-
ka heitä miellytti tai puhutteli. Kuvat teetettiin paikallisessa valokuvaamossa 
heille itselleen. Valokuvista lapset valitsivat yhden, jonka he halusivat läheisten-
sä ja Praisegatella vierailevien näkevän. Kuvista koostettiin pieni pop-up näytte-
ly lastenkodille Ruirussa 30.8.2013. Näyttelyä varten lapset ja nuoret saivat itse 
maalata kuville lahjaksi saamani pahviset kehykset, joissa oli paikka kahdelle 
kuvalle. Toiseen tuli lapsen ottama ja valitsema valokuva ja toiseen kuva valoku-
vaajasta itsestään. Otin kuvat lapsista tarkoituksena nostaa esille lapset tekijöinä. 

Kehykset itsessään olivat harmaita ja hyvin mitäänsanomattoman värisiä, mutta 
otin Suomesta mukaani myös öljyvärejä ja puuvärikyniä. Ajatukseni oli silloin, 
että lapset saavat kehykset itselleen, varsinaisesti osaksi näyttelyä Praisegatella 
tai Poriginaalissa en niitä silloin ajatellut. Lasten maalattua kehykset hyvin it-
senäisesti mieleisikseen, totesimme niistä tulleen niin hienoja, että halusimme 
saada ne myös nähtäviksi muualle kuin jokaisen omaan huoneeseen. Pop-up 
-näyttelyyn esille tulleet valokuvat saivatkin siis arvoisena, ihanan leikkimie-
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liset, värikkäät kehykset. Mikäli en olisi luvannut kehyksiä jo lapsille itselleen, 
olisin mielelläni tuonut tuon värien kirjon nähtäville myös Suomeen, osaksi 
näyttelyä. Tai mikäli olisin ajatellut työpajaa kehysten kannalta ja ennen lähtöä, 
olisin vienyt mukanani kaksinkertaisen määrän kehyksiä, kumpaankin paikkaan. 
Olen kuitenkin samalla myös iloinen, että lapset saivat omille kuvilleen niin 
hienot kehykset.

Olen iloinen, että pienistä vastoinkäymisistä huolimatta saimme kuvat esille 
myös lastenkodille. Näyttely tuli esille Praisegaten olohuoneeseen, kahdelle 
vastakkaiselle vaneriseinälle ja halukkaat saivat osallistua teosten ripustukseen. 
Pystyimme pitämään yhteiset avajaiset, joihin pääsivät osallistumaan paitsi 
kaikki lapset ja työntekijät, niin myös lastenkodin johtaja ja muutama ulkopuo-
linen vieras. Näyttely ja kuvat jäivät lastenkodille konkreettiseksi muistoksi 
työpajasta. Praisegaten lastenkodilla ei valitettavasti ollut sähköä, joten pop-up 
-näyttelyn dokumentointi jäi pimeyden takia hyvin puutteelliseksi.

Näyttely

Karibu Nyambani – Lähellä kotia -näyttely oli esillä Porin taidemuseon Porigi-
nal gallerian yläkerran näyttelytilassa 29.11.–31.12.2014. 

Valokuvanäyttelyn avajaisia vietettiin perjantaina 28.11.2014 klo 18–20. Ava-
jaispuheessani kerroin lyhyesti mistä kuvat ovat lähtöisin; Keniasta, Praisegaten 
lastenkodista ja pitämistäni työpajoista, joiden antia oli nähtävillä näyttelyssä. 
Samana päivänä, ennen avajaisia pidin lehdistötilaisuuden. Näyttely oli auki 
tiistaista sunnuntaihin, uuden vuoden aattoon asti, jolloin minut oli pyydetty pi-
tämään taiteilijapuheenvuoro juuri ennen näyttelyn sulkeutumista. 

Samaan aikaan Karibu Nyambani – Lähellä kotia -näyttelyn kanssa oli Porigi-
nal gallerian alakerrassa, omassa erillisessä tilassaan esillä Alpo Nummelinin ja 
Jenni Yppärilän yhteisnäyttely IMMERSION, joka istui hyvin samaan galleri-
aan. Alakerran näyttelykokonaisuus koostui kolmiulotteisista maalauksista sekä 



72

kahdesta videoteoskokonaisuudesta nimeltä Rumpalit ja Immersion. Näyttelyt 
olivat selkeästi eri tyyppisiä, mutta tukivat toinen toisiaan. Molemmat avajaiset 
pidettiin samana iltana ja suurin osa lähes sadasta vieraasta tutustui kumpaankin. 

Satakunnan Kansa huomioi molemmat näyttelyt yhteisarviolla seuraavan viikon 
lehdessä. Toimittaja Tuuli Penttinen-Lampisuo toivoi näyttelyarviossa nuorison 
ehtivän joulukiireiltään Poriginal galleriaan, jonka alakerrassa saisi nyt rummut-
taa ja yläkerrassa tutustua kenialaisnuoriin. Karibu Nyambani – Lähellä kotia 
-valokuvanäyttelyssä “pienet, kauniit ja valokuvauksellisesti onnistuneet otokset 
kiertävät seiniä. Videotykillä heijastetaan kuvasarjaa, josta löytyy rosoakin.”97

Kuvituskuvaksi juttua varten Penttinen-Lampisuo pyysi muutaman vaihtoehtoi-
sen teoskuvan. Lehteen päätyi 6-vuotiaan John Barakan ottama valokuva, jossa
myöskin 6-vuotias Moses, selkä kameraan päin, katselee aitauksessaan olevaa
lehmää, pehmolelukissaa kädessään roikottaen .

Näyttelyssä kävi kaiken kaikkiaan kolmisensataa kävijää, mikä on hyvin keski-
määräinen kävijämäärä ko. galleriassa. Mielestäni näyttely olisi sopinut hyvin 
myös koululaisryhmille, mutta liekö ajankohdalla ollut vaikutusta, siis joulukii-
reet kouluilla, kun kouluista ryhmiä ei tullut paikalle tiedotuksesta huolimatta. 
Porin taidekoululta sen sijaan kävi lasten ja nuorten ryhmiä tutustumassa myös 
näyttelyyn.

Penttinen-Lampisuo nosti esille kirjoituksessaan kuvien tutunomaisuuden 
jopa lasten pukeutumisessa, myös avajaisvieraat kiinnittivät huomiota samaan 
asiaan. Heidät tuntui yllättävän huomio, kuinka samankaltaisia lapset ja nuoret 
ovatkaan kaikkialla, myös Praisegaten lastenkodilla, 7093 kilometrin päässä Po-
rista. “Kuvista päätellen Praisegatessakin kaverit ovat tärkeintä, mitä teineillä 
on.” Toimittaja totesi lasten ja nuorten kuvanneen paljon toistensa poseerauksia 
ja hymyjä sekä kotieläimiä, samalla kun aikuiset ja arjen surut loistavat poissa-
olollaan. Samoista aiheista kuvia voi nähdä suomalaisnuorten jakamana sosiaa-
lisessa mediassa tuhansittain.

Näyttelyä suunnitellessa pääsin ensimmäistä kertaa vastaamaan koko koko-
naisuudesta, kuratoimaan itse tuottamani näyttelyn. Pro Artibus -säätiön toi-

97 Penttinen-Lampisuo, Tuuli 2014. Hymyjä ja keskittymistä. Satakunnan kansa. 7.12.2014
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mitusjohtaja Sabina Westerholm toteaa, että “taiteilija luo teoksen, kuraattori 
näyttelyn”. Kuraattori työskentelee sisällön kanssa. Hän siis yleensä rakentaa 
kokonaisuuden jonkin teeman ympärille, valitsee taiteilijat ja teokset sekä to-
teuttaa muutkin suunnitelmat näyttelyn ympäriltä. Lopputulos voi joskus olla 
kuraattorin hyvinkin henkilökohtainen näkemys.98 

Työpajojen sijainnin ja luonteen vuoksi lapset eivät päässeet itse valitsemaan 
näyttelyyn esille tulevia kuvia, joka jätti minulle ohjaajana, tuottajana ja kuraat-
torina suuren vallan ja vastuun. Nämä valokuvaajat tuottivat työpajoissa kuiten-
kin tuhansia kuvia. Miettiessäni mitkä valokuvista Karibu Nyambani – Lähellä 
kotia -näyttelyyn tulisivat esille, jouduin valtavan haasteen eteen. Lähtökohtani 
oli, että halusin ehdottomasti kaikilta kuvaajilta töitä esille näyttelyyn, mutta sen 
jälkeen alkoikin vaikea osuus. Pop-up -näyttelyyn lapset päätyivät valitsemaan 
kuvia usein samasta aiheesta tai muuten kovin samankaltaisia kuin kavereiden 
ottamat kuvat, vaikka ne  olisivat edustaneet hyvin pientä osaa hänen ottamis-
taan kuvista. Mielestäni oli ihana, että pop-up -näyttelyssä Praisegatella olivat 
esillä juuri lasten itse valitsemat kuvat, mutta siellä näyttelyä yhtenäisti värik-
käät kehykset ja heistä itsestään otetut valokuvat, jossa lapset nousivat tekijöinä 
esille. Halusin kuitenkin saada Suomen näyttelyyn esille mahdollisimman kat-
tavan otoksen ja laajan kirjon lasten ottamista valokuvista. Poriginal galleriaan 
minun oli mietittävä yhtenäistävä teema muuta kautta.

Kuvia katsoessa ja valitessa tein tietoisen päätöksen, että kuvat ovat valmiita 
sellaisina kuin ovat. Vaikka eteen nousi tilanteita, jolloin olisi tehnyt mieli rajata 
kuvaa hiukan, skarpata tai edes säätää vähän värejä, en tehnyt niin. Ainoastaan 
kahden lapsen ottamien kuvien kohdalla oli käynyt niin, että kaikki kuvat olivat 
täysin vaaleita. Näitä näyttelyyn tulevaa kahta kuvaa katsoin asialliseksi hiukan 
korjata, sillä lapset olivat selkeästi kuvatessa saaneet jonkin väärän asetuksen 
päälle ja toinen kuvaajista erikseen harmitteli, ettei kuvista pystynyt vaaleuden 
takia erottaa mitään, vaikka hän ei ollut niin tarkoittanut.

Työpajojen aikaan ei ollut vielä selvää, mitkä kuvat lopulta päätyvät esille, joten 
paikanpäällä Keniassa ei ollut vielä mahdollisuutta miettiä valokuvien nimeä-

98  Kuratointi taiteena. Taiteilija luo teoksen, kuraattori näyttelyn. Turku 2011 - Euroopan kulttuuripääkaupunki. http://
www.turku2011.fi/uutiset/taiteilija-luo-teoksen-kuraattori-nayttelyn_fi (viitattu 2.10.2011.)
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mistä. Näyttelyä kootessa mietin kovasti nimiasiaa. Selkeää kuitenkin oli, että 
minä en valokuvia nimeäisi, vaan se olisi kuvaajien tehtävä tai sitten ne saisivat 
olla kaikki nimettömiä. Keskustelin aiheesta lastenkodin työntekijän, Joseph 
Mwanekin kanssa, mutta emme yksinkertaisesti keksineet ratkaisua, miten kaik-
ki kuvat olisi saatu lastenkodille näytille sillä aikataululla. Keniassa on yleisesti 
ottaen hyvin hidas nettiyhteys sähkön saannin ollessa hyvin vaihtelevaa, joten 
näin suuren määrän kuvien lähettämiseen sähköisesti tai lähinnä niiden lataami-
seen siellä päässä olisi tarvinnut varata useampi päivä aikaa nettikahvilassa. Li-
säksi lastenkodin työntekijöidenkin tietokoneenkäyttötaidot ovat vielä opettelun 
asteella. Valokuvien postittaminen olisi tietenkin ollut realistisempi vaihtoehto, 
mutta valitettavasti aikataulun takia se ei ollut mahdollista, paketin kulkuun kun 
pitää varata vähintään kuukauden verran. Näin päätimme yhdessä, että kuvien 
nimeämisen antama lisäarvo ei ole niin suuri, että kannattaisi nähdä niin paljon 
vaivaa.

Näyttelyn nimi, Karibu Nyambani – Lähellä kotia, on yhdessä Joseph Matayon, 
Praisegaten lastenkodin vanhimman, nyt jo muualle muuttaneen nuoren kanssa 
yhdessä keksitty. Koko näyttelyn suunnittelun ajan olimme aktiivisesti yhtey-
dessä, miten asiat etenevät täällä ja Matayo oli erittäin kiinnostuneena mukana 
miettimässä. Hän kirjoitti myös näyttelyluetteloon oman tarinansa siitä kuka hän 
on ja miten päätynyt lastenkodille.

Ideaalitilanteessa lapset ja nuoret saisivat taiteilijoiden lailla valita itse mit-
kä teokset tulevat julkisesti esille. Valitettavasti se ei ole aina mahdollista, ei 
tässäkään tapauksessa. Onkin kysymys, kuinka paljon tekijyys nousee kuvien 
valitsijan kohdalle? Lapset valitsevat usein hyvin erityyppiset kuvat kuin aikui-
nen ja on hankala sanoa mitä kukin tekijä itse nostaa kuvistaan tärkeimmiksi 
tai mielenkiintoisemmiksi. Kuraattorin asemassa lasten tuottamia valokuvia 
valitessa tunsin taiteellisen tekijyyden olevan samalla vahvasti puolellani. Läh-
din rakentamaan näyttelyä omien ideoideni pohjalta, mutta pyrkimyksenäni oli 
kuitenkin saada teokset mahdollisimman kattavasti esille ja nostaa esille lapsia 
tekijöinä. Kuvien valinnassa pyrinkin kiinnittämään huomiota ja hyödyntämään 
näyttelyssä kuvia, jotka lapset keskustelujen kautta itse nostivat onnistuneiksi ja 
mitkä he itse valitsivat. Minä olisin usein valinnut jonkin mielenkiintoisemman 
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kuvakulman samasta aiheesta, mutta pyrin pysymään lasten valitsemissa kuvissa 
aina kuin mahdollista.

Erityisesti lasten ottamia valokuvia on tuonut Satakunnassa esille Porin lasten-
kulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston järjestämä Vähäx valot-
taa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali, joka järjestetään kolmen vuoden välein 
Porissa. Projektini alkaessa keskustelimme myös Praisegaten lastenkodin lasten 
ottamien kuvien mukaan saamisesta festivaaleille. 2014 Vähäx valottaa -festi-
vaali levittäytyi kuitenkin kaupunkitilaan ja halusin saada lasten ja nuorten otta-
mia kuvia esille tällä kertaa nimenomaan galleriaan, joka on perinteisesti varattu 
vain ammattitaiteilijoiden töille.

Tavoitteenani oli saada 37 lapsen ottamista kuvista muodostettua ehjä kokonai-
suus. Näyttelyyn valitut kuvat edustavat hyvin laajalla skaalalla sitä, mitä lap-
set tuottivat työpajoissa. Tarkoituksenani ja tavoitteenani ei ollut tehdä mitään 
tiukkaa rajausta aiheen ympärille, vaan kuvat edustavat lapsille tärkeitä asioita 
kavereista kotieläimiin, autoihin ja leluihin. Kaikilta lapsilta tuli näyttelyyn esil-
le kuva tai kuvia, joiltakin yksittäinen teos, joiltakin kuvasarjoja. Kuraattorin 
ominaisuudessa käytin myös valtaani ryhmitellä näyttelyssä eri kuvaajien teok-
sia erilaisiksi kokonaisuuksiksi.

Paitsi kuvien valinta, mitkä tulevat esille, niin seuraava kysymys olikin sitten 
miten. Pyörittelin ajatusta erikokoisista kehyksistä, joilla olisin täyttänyt seinät 
lähes lattiasta kattoon. Vaikka tällä idealla olisin saanut huomattavasti toteu-
tunutta enemmän teoksia esille, ja se olisi mielestäni omalla tavallaan sopinut 
kuvaamaan valokuvien ja Praisegaten lasten moninaisuutta, koin kuitenkin teki-
jyyden siirtyvän liikaa minun nimiini. Lattiasta kattoon ulottuvat kehysrykelmät 
olisivat muodostaneet jo oman installaation ja samalla ajatus antaa kuvien saada 
puhua puolestaan, olisi hukkunut kaiken sen alle.

Poriginal gallerian näyttelyä päädyin kuitenkin rakentamaan hyvin pelkistetysti. 
Halusin pitää tilan mahdollisimman avarana ja valoisana ilman mitään ylimää-
räistä, niin että valokuvat itse saivat puhua puolestaan. Näyttelytila oli kaunis, 
valoisa ja melko tilava, mutta kuitenkin tila on aina rajallinen. Mietin pitkään 
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ripustusjärjestystä ja mallailin kuvia seinälle. Selkeää oli, että kuvista muodostui 
erilaisia kokonaisuuksia, ryppäitä, joissa kuvat tulivat seinälle. Koska kyseessä 
oli useamman lapsen teoksia samassa kokonaisuudessa, oli kaikkiin töihin tie-
tenkin lisätty tekijätiedot.

Poriginal galleriassa oli esillä 50 valokuvaa printteinä, kooltaan 30 x 40 cm, ka-
palevylle pohjustettuina ja ne ripustettiin seinille pienten naulojen varaan. Esillä 
oli myös 11,25” pitkä video, jossa pyöri 153 valokuvaa, kukin 4,5 sekunttia. Vi-
deo projisoitiin valkoiselle kankaalle, joka oli pingotettu galleriatilassa olevien 
pylväiden väliin. Projektori kiinnitettiin kattoon, sillä en halunnut sitä keskelle, 
katkaisemaan avaraa tilaa. Ripustuksen aikana minulle tuli halu rakentaa videon 
eteen paikka pysähtyä rauhassa katselemaan teosta ja tilaa. Lattiatyynyt ja muu-
tama tuoli loivat tämän mahdollisuuden.

Halusin opetella ja kokeilla pystynkö itsenäisesti huolehtimaan kaikki näyttelyn 
rakentamisen osa-alueet ja samalla harjoituslistalle pääsi myös taitto-ohjelman 
opettelu niin kutsua, julistetta kuin näyttelykatalogia suunnitellessa. Halusin 
päästä nostamaan esille lapset tekijöinä näyttelyssä ja mietin mahdollisuutta saa-
da näyttelyyn esille myös näiden valokuvaajien kuvat. Tilanpuutteen vuoksi, ja 
koska näyttelyissä ei yleensä ole tapana esitellä ammattivalokuvaajienkaan omia 
kuvia, päädyin kuitenkin laittamaan Praisegaten lastenkodin lasten eli kaikkien 
valokuvaajien nimet ja kuvat esille näyttelykatalogiin, teosluettelossa oli esillä 
vain tekijätiedot. Toimittamaani näyttelykatalogiin tuli lasten valokuvien lisäksi 
myös hieman tietoa ja taustaa näyttelyn takaa. Katalogi ja teosluettelo olivat 
näyttelytilassa esillä näyttelyn ajan. Kymmenestä eri teoskuvasta teetin myös 
kortit, joita oli myynnissä Poriginal gallerialla näyttelyn ajan. Lisäksi myynnissä 
oli Praisegaten lasten tekemiä helmikoruja. Molempien tuotot menivät suoraan 
lastenkodille. Varsinaiseen markkinointiin ei tässä kohtaa ollut mahdollisuutta, 
mutta lähetin tiedotteen alueen medioille ja julisteita ympäri Poria. Lisäksi näyt-
teli oli esillä mm. Porin kaupungin tapahtumasivuilla.

kuva:
Benson Mwangi

seuraavan aukeaman kuvat:
Francis Mkiangi

Lucy Wanjugu
Patrick Gwang
Jane Muthoni
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LOPPUSANAT

Matka päiväntasaajalle kestää yhteyksistä riippuen noin 12 tuntia. 
Kulttuurillisesti hyppy on vielä paljon suurempi kuin maantieteellises-
ti. Ensimmäistä kertaa Keniaan matkustaessani 2009 olin iloinen, että 
minulla oli aikaa puoli vuotta, sillä sitä tarvitsin ehdottomasti itseäni 
varten. Vaikka olisi kuinka hyvin valmistautunut, on toiseen maahan 
ja kulttuurin muuttaminen aina pienoinen shokki. Ottaa aikansa oppia 
liikkumaan uudessa paikassa ja tottua paikallisiin toimintatapoihin, 
mutta ennen kaikkea löytää itselleen paikka ja tapa olla ja toimia uu-
dessa ympäristössä.

Joka kerta Nairobin lentokentälle laskeutuminen venyttää aistit äärim-
milleen, silloin on helpompi rekisteröidä kaikkea ympärillä olevaa kuin 
arkiympäristössä liikkuessa. Lämpö tai kylmyys vuodenajasta riippuen, 
hajut, äänet ja koko visuaalinen ympäristö. Tunnelma on tietenkin sub-
jektiivinen kokemus, mutta kylmästä Pohjolasta tullessa ei Kenia jätä 
ainakaan minua koskaan kylmäksi.

Ulkopuolisena, suomalaisena taideopiskelijana, tarkkailen kadun vi-
linää, tööttääviä torvia, punaista maata ja eteen työntyviä käsiä ”Hi 
muzungu”-huutoineen eri lähtökohdista kuin paikalliset. Asia olisi ko-
vin eri, mikäli toimisin maassa, kuten suurin osa länsimaalaisista asuk-
kaista; Asuisin aidatulla alueella hienostokaupunginosassa, liikkuisin 
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ilmastoidulla maasturilla kauppakeskuksen ja kodin sekä työn väliä. 
Silloin moni asia olisi näennäisesti helpompaa, mutta eläisin kuplassa, 
jossa oikeaa kosketuspintaa maahan ja kulttuuriin olisi tuskin nimeksi.
- - - - -
Tapasin ystävääni useimmin jossain kahvilassa tai hänen kotonaan.
Vaikka olimme tunteneet jo vuosia, ei eteen ollut tullut juuri tilanteita,
joissa olisimme liikkuneet yhdessä kaupungilla. Yhden tavallista ras-
kaamman viikon päätteeksi nähdessämme puuskaisin, etten vaan aina
jaksaisi olla se erilainen täällä. Hän ihmetteli kommenttiani ja kysyi
perustelua. Kerroin jatkuvasti katseen kohteena olemisesta, rahan pyy-
tämisestä, tervehtimisestä ja siitä kuinka kaikki toivoisivat, että minulla
olisi aikaa juuri heille. Ei sillä, minäkin toivoisin sitä! Käytännössä
kuitenkin, jos muutaman sadan metrin matkan taittamiseen menee tunti, 
se alkaa olla liikaa. Aina ei pysty tervehtimään kädestä pitäen jokaista
vastaantulijaa, joskus tarvitsisi vain päästä asioille tai vaikka tapaa-
maan ystävää.
- - - - -
Roosa Murto pohti kolumnissaan99 minkälaista on tulla nähdyksi
Afrikassa. Valkoisena naisena ei Suomessa tarvitse perustella ole-
massaoloaan mitenkään, mutta itse Keniassa aikaa viettäessäni olen
kiinnittänyt huomiota samaan: minkälaista on tulla nähdyksi pelkän
kansalaisuutensa tai ihonvärinsä takia. Ensin mainittukin vain, jos hy-
vin käy, sillä amerikkalaiseksi luuleminen tuntuu olevan automaattises-
ti ensimmäinen vaihtoehto, mikä ei kaikkien silmissä enää ole hyvä jut-
tu. Poliittinen ilmapiiri on tiukentunut, eikä ”Obaman-maa” ole enää
pelkästään positiivinen asia. Mutta tärkeämpää oikeastaan on, kuinka
helposti tällaisella toiminnalla saadaan suljettua piirin ulkopuolelle.
Minä olen se, joka huomataan mihin tahansa menenkin. Jota katsotaan
ja jonka tekemisiä seurataan suurennuslasin läpi. (En osaa silti edes
ajatella kuinka rankkaa on tulla Suomeen eri värisenä, eri kulttuuri-
taustasta ja mahdollisesti eri uskonnosta!)

Jokaisen, joka väittää, ettei ole ennakkoluuloinen tai ettei omaa pe-
rusteettomia mielipiteitä Afrikasta, sietäisi katsoa peiliin. Peruskoulu 
opettaa meille tietynlaisia asioita ko. maanosasta, media vahvistaa 
mielipiteitä kärsimyksestä ja tänä päivänä lähes kaikilla on ainakin 

99 Murto, Roosa 2014.
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joku tuttu, joka on käynyt ko. mantereella. Afrikasta jaellaan mutu-tie-
toa, samoin kuin mistä tahansa muustakin maasta, mutta samalla unoh-
detaan, että Afrikka ei ole yksi maa, vaan kokonainen maanosa, jossa 
on 54 erillistä valtiota, mielettömän vaihtelevaa luonnon monimuotoi-
suutta ja samalla suurkaupunkeja ja maaseutua. ”Eläminen Afrikas-
sa” -on elämistä kotonaan, kuin missäpäin maailmaa tahansa. Arki 
on arkea, on se savannilla tai metropolissa. Ja arkea määrittävät joka 
puolella samat perusasiat, jotka nousevat tärkeiksi: koulu/työ, läheiset 
ihmiset, ruoka ja koti.100

- - - - -
Turistina olo on raskasta. On niin paljon nähtävää ja koettavaa. Kaikki
alkaa jo ennen matkalle lähtöä; lukemalla matkaoppaita, maahan ja
kulttuuriin sijoittuvaa kirjallisuutta, haastattelemalla paikassa mah-
dollisesti vierailleita tuttuja, puhumattakaan matkavarauksista, ro-
kotteista ja viisumeista. Matkalla pitäisi jaksaa tehdä, nähdä ja kokea
mahdollisimman paljon, ettei mitään jää vaan välistä. Myönnän, pitkin
hampain, että minäkin koen liian usein tarpeelliseksi suorittaa lomaa
tai muuta (vapaa-)aikaa, joka on poissa normi-arjesta. Vaikka en ole
mennyt Keniaan perinteisessä mielessä turistiksi, minua kohdellaan
niin useimmissa paikoissa. Ainoastaan lastenkodilla, kotona ja lähiky-
lällä minut tiedetään. Jopa niin hyvin, että Kamindilla, lähikaupassa
kyselevät aina kanta-asiakaskortin perään.

Olen iloinen, ettei suorittaminen, oman kokemukseni mukaan oikein on-
nistu Afrikassa. Ja erityisesti se, että saavuin Keniaan jo ensimmäisellä 
kerralla pidemmäksi aikaa, se helpotti sopeutumista. Asiat tapahtuvat, 
kun ne ovat tapahtuakseen eikä minun haluamisellani ole yleensä ke-
nellekään hirveästi merkitystä. Tai on, se on väärin sanottu, mutta ta-
paaminen voi olla yhtä lailla muutamaa tuntia tai päivää myöhemmin 
eikä siellä ehkä keskustellakaan siitä mistä minä olin olettanut. Afrikka 
on tehnyt minulle hyvää, kestän epäjärjestystä ja sitä, etten pysty vai-
kuttamaan kaikkiin asioihin, paljon paremmin kuin nuorempana.

100  En lähde tässä erittelemään eri poikkeustilanteista (kuten sodasta tai luonnonkatastrofista) johtuvia muutoksia. Työ 
voi tarkoittaa samalla koulua tai muuta tekemistä joka rytmittää päivää ja koti voi olla vaikka kadulla. Tärkeämpää 
on, että elämän perusedellytykset muodostuvat samankaltaisista palasista eri puolilla.
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Taide on väline tuoda asioita esille, tuottajana ja kuratoijana haluan olla mukana 
mahdollistamassa sen. 

(Kehitys)yhteistyöprojektit etelässä, oli sitten kysymys taiteesta, tieteestä tai 
markkinoista, ovat omalta osaltaan aina ongelmallisia, sillä yhteistyössä hallin-
ta jää yleensä pohjoisen käsiin. Mielestäni tämän ei saa kuitenkaan antaa estää 
yhteistyötä, vaan asia tiedostamalla pitää pyrkiä mahdollisimman yhtenäiseen ja 
tasa-arvoiseen kumppanuuteen. Tekemättä jättäminen ei ole ratkaisu.

Työpajojen ohjaajana eteeni tuli paljon valintoja, joiden kautta halusin asettaa 
etusijalle lasten vaikuttamismahdollisuudet ja itsenäisyyden tekijänä. Lasten 
kannalta tärkeintä koko projektissa lienee ollut juuri tuo konkreetti tekeminen, 
valokuvaaminen, ennemmin kuin pelkkä lopputulos.

Lopullinen produkti, Suomen tuleva näyttely, valokuvanäyttely, taidenäyttely, 
oli lapsista innostava ajatus, mutta Keniasta katsottuna kaukana, niin fyysisesti 
kuin käsitteellisestikin. Tieto siitä, että joku kolmas osapuoli tulee näkemään 
heidän tuottamiaan valokuvia, oli lapsista upeaa. Mutta samalla heistä tuntui 
epäuskottavalta, että joku oikeasti olisi kiinnostunut heidän tekemisistään.

Alkuperäinen ajatus työpajoista ja näyttelystä oli tuoda kuvat vain taidekuvina 
esille ilman selvittelyä. Huomasin kuitenkin erityisesti näyttelyn avajaisissa kes-
kustellessani vieraiden kanssa, että ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita tarinoista 
kuvien takana. Poriginal galleriassa kuvat olivat esillä ilman selityksiä, näytte-
lyluettelosta löytyvää taustatietoa lukuun ottamatta, mutta tätä työtä tehdessä 
huomasin, että minulla on vahva halu ja tarve kertoa näistä lapsista ja taustoista, 
mistä työ on lähtenyt liikkeelle ja mitkä seikat kuviinkin vaikuttavat.

Näyttelyyn tulikin valokuvien lisäksi esille myös yksi toisenlainen teos. Viimei-
senä päivänä työpajojen jo loputtua yksi lastenkodin lapsista, 14-vuotias Antony, 
tuli varovasti luokseni ja kysyi josko hänen tekemänsä auto sopisi mukaan näyt-
telyyn. Hän oli tehnyt minua varten suomeen tuotavaksi auton, turistimatatun, 
rautalangasta. Matatut ovat kenialaisia pakettiautoista muutettuja pikkubusseja, 
jotka kuljettavat täpötäysinä kaikkia ihmisistä vuohiin ja valtaviin tavaramääriin. 
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Antony oli tehnyt kuitenkin minua varten hienomman version, turistimatatun, 
rusetilla. Tourist matatu, näyttelyn ainoa nimetty teos, oli esillä Poriginal galleri-
an ikkunalaudalla, kuvien keskellä, mutta samalla omalla paikallaan. 

Halusin saada palan Praisegaten iloisesta, yhdessä koetusta elämästä nähtäväksi 
myös Suomessa ja samalla tuoda lasten ottamia kuvia esille galleriaan. Työpa-
jojen ohjaaminen, näyttelyn kuratointi ja koko projektin tuottaminen oli minulle 
äärimmäisen antoisaa. Jos onnistuin tarjoamaan lapsille edes hiukan itseilmaisua 
avartavia työkaluja ja uudenlaista tapaa tarkastella omaa elämään ja ympäris-
töä, koen onnistuneeni työpajoissa. Näyttelyn toivon tuoneen yleisölleen pienen 
kurkistuksen kenialaisen lastenkodin lasten ja nuorten arkeen, toisenlaiseen ym-
päristöön, jossa tärkeiksi nousevat samat asiat, välimatkasta riippumatta. Minä 
halusin antaa äänen lapsille, joita harva kuulee muuten.
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