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1 Johdanto	

Etnologiassa ja lähitieteissä on klassisessa muodossaan tarkasteltu tutkijan matkaa ”kentälle”, 

tyypillisesti vieraaseen maahan vieraan kulttuurin keskelle (esim. Malinowski 1922; Evans-

Pritchard 1940; Lévi-Strauss, 1955). Seikkailija-antropologien osallistuvaan havainnointiin 

perustuvissa tutkimuksissa antropologi itse oli se, joka matkusti uuden kulttuurin keskelle. 

Joidenkin käsitysten mukaan eksoottisuus oli suorastaan vaatimuksena, jotta tämä kenttä täyttäisi 

tieteenalan asettamat kriteerit (Gupta & Ferguson 1997). Modernisaatio Appadurain (1996) 

määritelmää noudattaen on johtanut siihen, että nykyajan globaalissa maailmassa ihmisten, 

informaation ja hyödykkeiden liikkuvuus on kasvanut niin suureksi, ettei suljettuja yhteisöjä ole 

enää käytännössä lainkaan tutkittaviksi. Niiden sijaan uudet tutkimuskentät ovat ennemminkin 

tutkijan oman valintansa mukaan rajaamia sosiaalisia ryhmittymiä (Abu-Lughod 1991; Olwig & 

Hastrup 1997). Tällaisia tutkittuja yhteisöjä ovat esimerkiksi siirtolaisryhmät, jotka pitävät yllä 

omia kulttuurisia perinteitään eläessään ympäristössä, jossa valtaväestön kulttuuri on erilainen (ks. 

esim. Amit-Talai 2000). He muodostavat oman yhteisönsä uudenlaiset tavat ja perinteet, jotka ovat 

saaneet vaikutteita kulttuurien kohtaamisista globaalissa maailmassa (Appadurai 1990; Edwards 

1994; Gille & Ó Riain 2002).  

 

Yhdistettäessä siirtolaisuus ja toinen perinteinen etnologinen tutkimusaihe, työ, saadaan 

tutkimuskohteeksi ekspatriaattityöläiset työorganisaatioineen. Yksi osa-alue tästä tutkimuksesta 

ovat avustustyöorganisaatiot. Antropologit ovat toimineet avustusjärjestöissä sekä toiminnan 

arvioijina, että avustustyöntekijän roolissa. (Strang 2009, 26–36.) Avustusjärjestöjä ja niiden 

työskentelyä on tutkittu kehitystutkimuksen näkökulmasta. Kehitystutkimuksessa lähestytään 

kohdetta (vähemmän kehittynyttä aluetta) pohtimalla, miten sitä voisi kehittää lisää. Kehityksen 

tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä käytännöllisiä 

toimintasovelluksia epäkohtien korjaamiseksi. Kehitys on kuitenkin ideologiasidonnainen ja 

vahvasti arvottunut käsite. Se mikä toisille on kehitystä parempaan saattaa toisen mielestä olla 

päinvastaista. Valtioiden ohella kansalaisyhteiskunta on kehitystyötä tehtäessä suuressa roolissa. 

Suuri osa kehityshankkeista on erilaisten avustusjärjestöjen projekteja. Projektimuotoiset hankkeet 

sopivat hyvin avustusorganisaatioiden toteutettaviksi resurssivaatimustensa ja selkeän rajauksensa 

puolesta. (Koponen, Lanki & Kervinen 2007;  projektien käytännön toteutuksesta ks. esim. Desai & 

Potter 2006. Antropologeista kehityksentutkimuksesta ks. Strang 2009.) 
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Kehitysjärjestöillä on asiantuntijarooli omilla alueillaan ja usein niiden avulla on mahdollista päästä 

hyvin lähelle tutkimuskohdetta (Mercer 2006). Kehitysjärjestöjen toimintaa on aiemmassa 

tutkimuksessa tarkasteltu paljon tiedon keräämisen ja tavoitteiden täyttymisen näkökulmista. Sen 

lisäksi niitä tutkittu omina työyhteisöinään (Markowitz 2001). Avustustyöntutkimuksessa tapahtui 

2000-luvulla ”etnografinen käänne”; tutkimuksen tajuttiin syrjäyttäneen avustustyön tekijät ja 

heidän henkilökohtaisen elämänsä työn ulkopuolella. Ekspatriaatteina vieraissa 

kulttuuriympäristöissä työskentelevien avustustyöntekijöiden saattaa olla käytännössä varsin 

vaikeaa erottaa työ ja vapaa-aika erillisiksi kokonaisuuksiksi. Elämänpiiri on vieraassa ympäristössä 

helposti pienempi, rajoittuneempi ja työkeskeisempi kuin kotimaassa vastaava. Tämä korostuu 

erityisesti lyhyehköissä määräaikaisissa työsuhteissa, joissa elinpiiriä ei pyritä laajentamaan 

aktiivisesti. (Fechter & Hindman 2011; Mosse 2011b, Apthorpe 2011a.) 

 

Tämä pro gradu -tutkielma sijoittuu ekspatriaattityöntekijöiden työkokemusia tarkastelevaan 

tutkimuskeskusteluun. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla Afganistanissa 

työskennelleitä suomalaisia avustustyöntekijöitä heidän kokemuksistaan. Tutkimukseni lähtökohta 

on klassista etnologiaa mukaillen holistinen. Haastatteluissa pyrin saamaan koknaisvaltaisen kuvan 

informanttieni työkokemuksista. Tämä tutkimus onkin tarkoituksella verrattain deskriptiivinen, sillä 

haluan tuoda tutkimusaiheeseeni liittyviä merkityksiä ja kokemuksia näkyviin mahdollisimman 

monipuolisesti. Samalla sain muodostettua omien informanttieni Aidland-kokemuksista kattavan 

kokonaisuuden. Pääasiallisiksi tutkimuskysymyksiksi aineistosta nousivat seuraavat: 1) Millaisia 

käytännön haasteita avustustyöntekijät kertovat työhönsä sisältyneen? 2) Mikä heitä motivoi 

tekemään avustustyötä Afganistanissa?  

 

Työn käytännön haasteiden suhteen aineisto on jaettavissa kahteen merkittävään kokonaisuuteen, 

kulttuuristen erojen aiheuttamiin haasteisiin ja Afganistanin epävakaaseen turvallisuustilanteeseen. 

Informanttien esittelemät kulttuuriset eroavaisuudet on ryhmitelty kokonaisuuksiin, jotka kattavat 

lähes koko elämänpiirin. Vieraan kulttuurin keskellä työskentely onkin hyvin kokonaisvaltainen 

kokemus (ks. esim. Siljanen 2007). Tämän tutkielman teoriaosuudessa esitellään aiempaa 

ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden työkokemuksia kuvaavaa tutkimusta oman aineistoni 

analyysin pohjaksi. Aiemman tutkimuksen osuudessa on tutkittu työkokemuksia eri puolilta 

maailmaa, erilaisista kulttuureista ja erilaisista ympäristöistä. Suurin osa esitellystä aiemmasta 

tutkimuksesta keskittyy alueille, joilla turvallisuustilannetta voidaan pitää kohtalaisen hyvänä. 

Afganistan poikkeaa tästä yleiskuvasta. Iso haaste Afganistanissa työskentelyä tarkastellessa on 
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maan vuosikymmeniä jatkunut konfliktitila1. Maan epävakaa tilanne vaikuttaa kaikkeen siellä 

tehtävään työhön, sillä turvallisuustilannetta täytyy seurata jatkuvasti. Heikko turvallisuustilanne 

tekee työstä myös henkisesti erityisen raskasta. Afganistanissa työskentelyyn liittyy aina fyysisen 

vahingoittumisen tai jopa kuoleman riski. Tätä poikkeuksellista asetelmaa pyrin teoriaosuudessa 

avaamaan edgework2-käsitteen avulla. Edgeworkillä viitataan olosuhteisiin, joissa fyysinen tai 

henkinen terveys asetetaan vaakalaudalle vapaaehtoisesti. Siihen liittyy myös olennaisesti 

motivaation tarkastelu. Tämänkin puolesta edgework on hyvä apukäsite, sillä tässä tutkimuksessa 

juuri heikko turvallisuustilanne luo oman mielenkiintoisen lisänsä motivaation tarkasteluun. Mikä 

työssä motivoi niin paljon, että avustustyöntekijät ovat valmiita työskentelemään Afganistanin 

kaltaisessa riskialttiissa ympäristössä?  

 

Afganistanin tämänhetkinen turvallisuustilanne sekä yhteiskunnallinen kehityskulku juontavat 

juurensa maan historiasta. Seuraavassa tiiviissä historiakatsauksessa taustoitetaankin lyhyesti tämän 

tutkimuksen kannalta olennaisia piirteitä Afganistanin kehityksestä nykyisenkaltaiseksi valtioksi. 

Aineiston ja tämän tutkimuksen kontekstin ymmärtämiseksi on hyvä tuntea jossakin määrin 

Afganistanin heimojen välille juopaa aiheuttaneita ristiriitoja, Afganistanin ajautumista 

riippuvaiseksi ulkopuolisesta avusta ja maan suhteita muihin valtioihin. Johdannon lopuksi 

pohjustan myös avustusjärjestöjen työskentelyä Afganistanissa. 

 

1.1 Afganistan	tutkimuksen	kontekstina	

Afganistanin väkiluku on noin 30 miljoonaa ja väestö jakautuu neljään pääheimoon, pashtuihin, 

tadžikkeihin, hazaroihin ja uzbekkeihin. Lisäksi maata asuttavat lukuisat muut pienemmät etniset 

ryhmittymät. Muslimeita kansalaisista on noin 99 prosenttia. Maan viralliset kielet ovat pashtu ja 

dari, mutta eri heimoilla on hyvin erilaisia murteita ja aksentteja. Kielellisten ymmärrysvaikeuksien 

lisäksi eri heimojen yhteistoimintaa ei edistä kiistoja ja keskinäistä valtataistelua täynnä oleva 

                                                
1Afganistanista puhutaan usein konfliktitilassa olevana maana. Uppsalan yliopiston rauhantutkimusohjelman (Uppsala 
Conflict Data Program, UPDP) määritelmän mukaan aseellinen konflikti on selkkaus, jossa vähintään yhtenä 
osapuolena on valtio ja kuolonuhreja on vähintään 25 vuodessa. Sodasta puolestaan voidaan saman tahon mukaan 
puhua silloin kun aseellinen konlfikti vaatii vähintään tuhat uhria vuodessa. (Ks. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset 
v. 4-2014, 1946–2013.) Tämän luonnehdinnan perusteella olisi oikeampaa puhua Afganistanin tilanteesta sotatilana. 
Vaikka täysin tarkkoja tietoja kuolonuhreista ei olekaan saatavilla, on heitä ollut jo vuosia useampia tuhansia. 
Esimerkiksi vuonna 2015 arvioitu siviiliuhrien määrä maassa oli jo itsessään 3545 henkeä. (UNAMA, Afghanistan 
Annual Report 2015.) 
2 Lyng (1990). 
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historia. Tällä hetkellä Afganistan on ollut yhtäjaksoisessa konfliktitilassa jo neljäkymmentä vuotta. 

(Afganistan numeroina; Puolustusvoimien kansainvälinen kriisinhallinta, Afganistan.) 

 

Afganistanin väestö koostuu alun perin pääosin erilaisten alueella vaeltaneiden 

paimentolaisryhmien jälkeläisistä. Paimentolaisryhmille ominaista oli pienempien ryhmien 

sulautuminen osaksi suurempia. Niinpä eri ryhmien kulttuuriset ja etniset piirteet sekoittuivat 

uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka 1500-luvulla alkoivat muistuttaa nykyisiä heimoja. Valtion 

rajojen muodostuminen on historiankirjoituksessa yhdistetty nuoreen sotapäällikköön Ahmad Šah 

Dorraniin, joka valloitti Persian itäosat 1700-luvun keskivaiheilla ja muodosti Dorrani-valtakunnan, 

Afganistanin esimuodon. Ahmad Šahin kuoltua hänen seuraajansa eivät kuitenkaan pystyneet 

pitämään pashtuvaltaista valtakuntaa yhtenäisenä vaan kävivät keskenään taistelua vallasta 

Brittiläisen kauppakomppanian samanaikaisesti alistaessa Intiaa ja pyrkiessä aktiivisesti 

muodostamaan puskurivyöhykettä itsensä ja Venäjän väliin. (Sergejeff 2011, 117, 146–163.) 

 

Iso-Britannia ja Afganistan kävivät kolme afgaanisotaa, joista viimeinen syttyi maan julistauduttua 

itsenäiseksi Venäjän tukemana vuonna 1919. Lyhyen sodan aikana Afganistan irrottautui 

lopullisesti brittivallasta ja maan hallitsijaksi nousi uudistusmielinen kuningas Amanullah, joka 

kuitenkin syrjäytettiin modernisoitumista vastustavan maalaisväestön aloittaman sisällissodan 

myötä. Afganistanilla ei ollut missään vaiheessa historiaansa ollut toimivaa hallintokoneistoa, vaan 

valta oli pienen elitistisen piirin käsissä ja korruptoituminen laajaa. Seuraavana valtaan nousi 

huomattavasti vanhoillisempi Nadir Šah, joka onnistui vakaannuttamaan maan olot, vaikka oli 

vallassa vain neljä vuotta ennen kuin hänet salamurhattiin. (Emt. 228–231.) Rauha jatkui kuningas 

Zahir Šahin nelikymmenvuotisella hallintokaudella, jonka aikana hän onnistui parantamaan maan 

infrastruktuuria pitkälti ulkomaalaisten valtioiden, erityisesti Saksan, Yhdysvaltojen ja 

Neuvostoliiton avustuksella. Samalla hän tuli aloittaneeksi maan riippuvuussuhteen ulkopuoliseen 

apuun. Heikko hallinto ei pystynyt yrityksestään huolimatta auttamaan kansalaisia kuivuuden ja 

nälänhädän iskettyä maahan vuosina 1969–1971, ja tämä nostatti levottomuuksia kansan 

keskuudessa. Ne kärjistyivät vallankaappaukseen muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1973, kun 

prinssi Muhammad Daud syrjäytti setänsä ja julistautui maan presidentiksi. (Emt. 231, 250; 

Multamäki 1996, 2–3; Trümpler 2012, 14–16.) 

 

Muhammad Daudin tasavallassa hän oli itse sekä presidentti että pää-, puolustus- ja ulkoministeri. 

Kaikkea valtaa hän ei kuitenkaan saanut itselleen, vaan hän joutui jakamaan sitä 

vallankaappauksessa auttaneen kommunistisen puolueen kanssa. Läheiset välit Neuvostoliiton 
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kanssa alkoivat kuitenkin ahdistaa Daudia hänen tajuttuaan olevansa liian riippuvainen suurvallasta. 

Daud pyrkikin aktiivisesti luomaan korvaavia ulkopoliittisia suhteita muihin maihin, kuten Kiinaan 

ja Iraniin. Tärkeänä sisäpoliittisena muutoksena hän näki modernisoitumiskehityksen ja hallinnon 

vahvistamisen hyökkäämällä oppositioryhmiä vastaan. Vanhan hallituksen edustajien jälkeen 

vainon kohteeksi päätyivät islamistiset ryhmät, joiden johtajista monet pakenivat Pakistaniin. 

(Sergejeff 2011, 251–254; Goodson 2001.) Pakistanista käsin ryhmiä ja niiden taistelijoita 

johdetaan ja koulutetaan edelleenkin. Islamistisissit ovat taistelleet Afganistanin hallitusta vastaan 

siis jo vuodesta 1974. Tuolloin niillä oli kuitenkin vain vähän merkitystä, sillä ryhmittymät olivat 

pieniä ja huonosti organisoituja. Islamistien jälkeen Daud lopulta pyrki ajamaan myös kommunistit 

maasta, mikä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi Neuvostoliiton tukiessa afgaanikommunisteja. 

Lopulta tilanne ajautui sisällissotaan, joka päättyi kommunistipuolueen vallankaappaukseen, Saur-

vallankumoukseen, vuonna 1978. Tavallinen kansa ei kuitenkaan kannattanut tai tunnustanut 

kommunistista ideologiaa, ja lopulta Neuvostoliitolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin miehittää 

Afganistan, jotta maa pysyisi sen otteessa ja kommunistisena. (Sergejeff 2011, 263–264.) 

 

Neuvostomiehityksen aikana Afganistanin kapinalliset järjestöt saivat aseellista ja taloudellista 

tukea etenkin Pakistanilta ja Yhdysvalloilta, vaikka nämä eivät virallisesti myöntäneet 

Neuvostoliitolle tukeaan vaan pyrkivät peittelemään sitä. Tuettu kapinallisten vastarintaliike koostui 

monista pienistä ryhmistä, jotka toimivat itsenäisesti. Koska ryhmittymien islamistisuus korostui 

niiden taistellessa ateistista kommunistihallintoa vastaan, alettiin kapinalliset tuntea nimellä 

mujahedinit, uskonsodan taistelijat. Pakistanin etujen mukaista oli, ettei naapurimaahan syntyisi 

vahvaa yhtenäistä hallintoa, joten se edisti vastarinnan hajanaisuutta tukemalla erikseen seitsemää 

ryhmittymää, jotka se virallisti puolueiksi. Näistä puolueista neljä islamistista keräsivät 

leijonanosan tuesta kolmen maltillisemman, traditionalistista Koraanin tulkintaa kannattavan, 

kustannuksella. Idealististen näkemyserojen lisäksi vanhat erimielisyydet Afganistanin eri 

heimoryhmien kesken jakoivat kapinalliset eri puolueisiin, joten mikään puolue ei halunnut tehdä 

yhteistyötä toisen kanssa. Pakistanin ”hajota ja hallitse” -taktiikka onnistui näin ollen varsin hyvin. 

(Emt. 265–273.) 

 

Myös Saudi-Arabia alkoi tukea kapinallisia suurilla summilla ideologisista ja geopoliittisista syistä. 

Rahan ohella arabimaista Afganistaniin suuntasi musliminuorukaisia taistelemaan uskontonsa 

puolesta. Vaikka heidän merkityksensä taistelujen osalta jäi vähäiseksi, he toivat tullessaan uuden 

radikalisoituneen ja globaalisti suuntautuneen muodon islamistisuudesta. Yksi vapaaehtoisena 
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taistelijaksi värväytyneistä oli myöhemmin kuuluisaksi radikaaliainesten johtajaksi kohonnut 

Osama bin Laden. (Emt. 271.) 

 

Neuvostoliitto ei ollut alun perin tarkoittanut miehitystään pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, mutta 

Afganistanin hallituksen joukot osoittautuivat niin heikoiksi, etteivät ne olisi pystyneet yksin 

takaamaan kommunistista valtaa. Kokonaisuudessaan miehityskausi oli kannattamaton, ja viimein 

vuonna 1988 käytyjen Geneven neuvotteluiden tuloksena sovittiin, että Neuvostoliitto vetäytyy 

maasta, eikä mikään vieras valta enää puutu Afganistanin asioihin. (Multamäki 1996, 17, 20–21; 

Trümpler 2012, 15; Sergejeff 2011, 280–281.) 

 

Neuvostoliiton tukemana Muhammad Nadžib Allahin hallitus kesti kapinallisten ristitulessa 

vuoteen 1992, mutta kun rahavirrat tyrehtyivät suurvallan romahdettua, ei sillä enää ollut mitään 

mahdollisuuksia kontrolloida tilannetta. Seurasi verinen sisällissota, jossa kapinallisryhmittymät 

taistelivat toisiaan vastaan Kabulin hallinnasta ja vallasta maassa ylipäätään. Pohjoinen ja läntinen 

Afganistan selvisivät vähemmällä, ja niihin muodostui autonomisia alueita, joissa elämä oli 

verrattain rauhallista ja vaurasta. Etelässä ja idässä valta ei päässyt keskittymään millekään 

yksittäiselle ryhmittymälle, sillä minkäänlaisia hallintorakenteita ei ollut jäänyt jäljelle 

neuvostoajoista eivätkä heimot ja klaanit pystyneet löytämään yhteisymmärrystä. Paikalliset 

sotaherrat keskittyivät ryöväämään lähiseutuja ja oopiumtuotanto lisääntyi keinona hankkia 

varallisuutta. (Emt., 289–292.) 

 

Tätä sekasortoa hallitsemaan nousi äärikonservatiivinen ja ”puhdasta” islaminuskoa 

peräänkuuluttava Taleban. Sen johtohahmona tunnetaan koraanikoulun opettajana toiminut entinen 

mujahedin-taistelija mullah Muhammad Umar, joka nousi voitokkaasti alueensa tyrannimaisia 

sotaherroja vastaan. Hänen joukkoihinsa liittyi maineen myötä yhä enemmän koraanikoulujen 

opiskelijoita, ja pian mullah Umarin taakse oli kasvanut kokonainen (aseistettu) kansanliike. Se loi 

ympärilleen järjestystä hajottaen rikollisryhmiä ja sai nopeasti lisää vaikutusvaltaa. Tämä ei olisi 

ollut mahdollista ilman ulkopuolista apua, ja ainakin Pakistanilla uskotaan olleen suuri rooli 

joukkojen aseistamisessa ja kouluttamisessa. (Goodson 2001). Pakistan ei kuitenkaan pystynyt 

kontrolloimaan hämmästyttävällä tahdilla laajenevaa liikettä, vaan valta pysyi tiukasti mullah 

Umarin käsissä. Talebanin ideologia noudattelee suurilta osin pashtuperinteitä, mikä edisti sen 

kannatusta pashtualueilla, etelässä ja idässä. Kohta liike olikin jo Kabulissa, mutta siellä sen 

voittokulku hidastui, sillä vastassa oli pashtujen sijasta tadžikkeja. Jälleen kerran eri etnisten 

ryhmien välinen kauna korostui. Myöskään Talebanin vastustajat eivät pystyneet yhteistyöhön, 
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joten lopulta vuonna 1996, pystyttyään laajentamaan aluettaan itään ja muuallekin pashtuseutujen 

ulkopuolelle, Taleban sai haltuunsa pääkaupungin. (Sergejeff 2011, 293–300.)  

 

Talebanin johtajisto ei koostunut virkamiehistä vaan sotaherroista, joilla ei ollut edellytyksiä 

rakentaa toimivaa hallituskoneistoa. Tosin he eivät siihen aktiivisesti pyrkineetkään. Oikeusturvan 

ja elintason parantamisen sijaan Taleban keskittyi valvomaan asettamiaan tiukasti elämää rajoittavia 

säännöksiä. Näihin kuului naisten aseman huomattava huonontuminen koulutuksen muututtua 

poikien yksinoikeudeksi sekä liikkumisen ja pukeutumisen sääntöjen tiukennuttua rajusti. Myös 

monet vapaa-ajan viettoon liittyvät asiat, kuten musiikin kuuntelu ja television katselu, kiellettiin. 

Julma vallanpito kääntyi pian liikettä vastaan sen kerätessä kansainvälistä paheksuntaa, ja mullah 

Umarin julistettua valtion itsenäiseksi sen tunnustivat vain Saudi-Arabia, Pakistan sekä Yhdistyneet 

Arabiemiraatit. Pohjois-Afganistan oli muuta maata huomattavasti sekulaarimpi, ja siellä 

asukkaiden oli vaikea hyväksyä Talebanin vaatimuksia. Taistelut pohjoisen herruudesta jatkuivatkin 

pitkään, mikä rasitti kuivuudesta kärsivää maata entisestään. Vuosien kuluessa ja elämän laadun 

pysyessä yhtä huonona alkoi myös pashtukannatus horjua. Pakistanin tuki sen sijaan ei horjunut, ja 

uusia ystäviä Taleban sai Osama bin Ladenin palatessa takaisin maahan ääri-islamilaisen liikkeensä 

al-Qaidan kanssa. (Sergejeff 2011, 300–307.) 

 

Talebanin kehityttyä al-Qaidan myötä globaalimpaan suuntaan alkoivat myös sen riveissä alusta asti 

taistelleet mujahedinit epäillä mullah Umarin motiiveja. Talebanin oli kuitenkin liian myöhäistä 

vetäytyä pois sen jälkeen, kun vuoden 2001 syyskuussa, vain kaksi päivää sen jälkeen kun Taleban 

salamurhasi kuuluisan tadžikkisotapäällikön Ahmad Sah Massoudin ja vaikutti voittamattomalta, 

kaapatut lentokoneet törmäsivät World Trade Center -torneihin ja Pentagoniin. Iskujen takana oli 

al-Qaida, ja Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush julisti sodan terrorismia vastaan. Taleban ei 

suostunut luovuttamaan Osama bin Ladenia, ja tämän seurauksena Bonnin kokouksessa vuoden 

2001 lopulla luotiin monikansalliset ISAF-joukot valloittamaan Pohjoisen liiton avustamana ja 

kansainvälisen hyväksynnän turvin Afganistan takaisin Talebanilta. Vuoden 2006 lokakuussa 

Taleban-ryhmittymät oli ajettu kauas etelään ja itään, mistä liikkeen johtohahmot pakenivat 

Pakistanin puolelle. (Emt. 308–314; ISAF:n kotisivut, historia.) 

 

Bonnissa paikalla oli vieraiden valtojen lisäksi myös afganistanilaisia kansanryhmittymiä, ja 

kokouksen esityslistalle kuului sotilaallisen toiminnan lisäksi maan uudelleenrakentamisen ja 

järjestyksen luomisen suunnittelu. Hallintojärjestelmä, infrastruktuuri ja talouden rakenteet olivat 

raunioina, kaupunkien väkiluku oli kasvanut liian nopeasti kaupunkien kokoon nähden, eikä 
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tavallisella väestöllä ollut varallisuutta eikä sen puolesta mahdollisuuttakaan aloittaa teollista 

tuotantoa ja raaka-aineiden hyödyntämistä. Suurin osa väestön elannosta olikin peräisin 

maanviljelystä ja erityisesti rahallisesti arvokkaan sekä viljelyllisesti helpon unikon 

kasvattamisesta. Presidentiksi valitulla Hamid Karzailla ei ollut tosiasiallista vaikutusvaltaa, vaan 

eri alueiden sotaherrat kontrolloivat omia alueitaan tiukasti. Valtiolta puuttui oma armeija siinä 

missä muutkin virallishallinnon laitokset. Yhdysvallat keskitti maa-alan valtauksen jälkeen 

huomionsa sotaan Irakia vastaan, ja kansainvälisten sotilasjoukkojen otteen höllentyessä 

kapinallisjohtajat pääsivät palaamaan Pakistanin rajan takaa ja käynnistämään toimintaansa 

uudelleen. (Sergejeff 2011, 315–334.) 

 

Tällä hetkellä Afganistanin turvallisuustilanne on edelleen epävakaa ja paikoittain jopa hyvin 

huono. Talebanilla on tietyillä seuduilla paljon valtaa etenkin pashtujen keskuudessa. 

Ulkomaalaisten sotilaiden määrä on vähentynyt maassa merkittävästi sen jälkeen kun vastuu maan 

turvallisuudesta päätettiin siirtää kontrolloidusti Afganistanin omalle poliisille ja armeijalle vuoden 

2014 loppuun mennessä. Vastuunsiirto ei kuitenkaan tapahtunut suunnitellun aikataulun mukaisesti 

vaan maassa on edelleen ulkomaalaisia sotilaita 3  myös muussa kuin paikallisten joukkojen 

koulutustarkoituksessa. Maan presidentiksi syksyllä 2015 valitulla Ashraf Ghanilla on suuria 

suunnitelmia maan olojen vakauttamiseksi (ks. esim. Ghanin virkaanastujaispuhe), mutta niiden 

toteutumisessa ei ole ainakaan vielä otettu merkittäviä edistysaskelia. Vuonna 2015 suoritetun 

kyselyn mukaan Afganistanin asukkaista kaksi kolmasosaa pelkäsi turvallisuutensa puolesta aina, 

usein tai toisinaan (Warren & Hopkins 2015). Talebanin lisäksi Afganistaniin on viime aikoina 

juurtunut myös uusi sotilaallinen ryhmittymä, Daesh (tunnetaan myös nimillä the Islamic State of 

Iraq and the Levant, ISIL, ja the Islamic State of Iraq and Syria, ISIS). Daesh toimii Afganistanissa 

osittain itsenäisesti mutta jossain määrin myös yhteistyössä Talebanin kanssa. Suurena 

kansainvälisenä toimijana Daesh voi tuoda mukanaan uudenlaisia uhkia ja uutta osaamista 

terroritekojen saralla. (Warren & Hopkins 2015.) 

 

                                                
3 Esimerkiksi yhdysvaltalaissotajoukkojen oli alun perin tarkoitus kotiutua kokonaisuudessaan presidentti Obaman 
virkakauden aikana. Kun tästä tavoitteesta jäätiin, oli seuraavana tavoitteena, että yhdysvaltalaissotilaita olisi 
Afganistanissa vuoden 2016 lopussa enää 5500. Uusimman tiedoksiannon mukaan vuodenvaihteen aikaan maassa on 
edelleen 8400 sotilasta. (HS 6.7.2016.) Nämä suunnitelmanvaihdokset kertovat siitä, miten vaikea Afganistanin 
tilannetta on ennakoida ja miten haastava tilanne maassa on edelleen. 
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1.2 Avustustyöjärjestöjen	toiminta	Afganistanissa	

Avustustyön tekeminen on muuttunut viime vuosikymmeninä vaarallisemmaksi (Fast 2010). Tähän 

vaikuttavat useat eri tekijät. Käynnissä olevien konfliktien määrä on kasvanut ja konfliktien kestot 

ovat pidentyneet. Konfliktien osapuolet ovat yhä pienempiä ja hajanaisempia aseellisia ryhmiä, joita 

on samoilla alueilla useita kilpailemassa kannatuksesta. Samalla siviileistä on tullut yhä enemmän 

sodankäynnin väline sekä kannatuksen hankkimisen osalta, että poliittisen painostuksen keinona. 

Avustusjärjestöt toimittavat ruoka- ja hätäapua tukalissa oloissa eläville siviileille ja näin 

tehdessään saattavat hyvinkin sekoittaa joko tiettyjen ryhmien painostuspolitiikkaa tai tarjota 

siviileille vaihtoehdon kapinallisryhmiin värväytymiselle. Näin siviileille tarjottu apu voi tehdä 

avustusjärjestöistä puolueelliseksi tulkitun osapuolen. Avustusjärjestöt ovat helpompia kohteita 

kuin asevoimat, sillä niiden puolustautumiskyky on heikompi eivätkä ne vastaa aseellisesti. 

(Schneiker 2013.) Avustustoiminnalle on kuitenkin tarvetta nimenomaan konfliktien keskellä, joten 

ne hakeutuvat vaarallisiinkin ympäristöihin. Avustusjärjestöjen voidaan jopa väittää käyvän 

keskinäistä kilpailua siitä, mikä järjestö ennättää ensimmäisenä apuun uusiin konflikteihin ja kuinka 

lähellä vaarallisia alueita ne uskaltavat toimia. Toisaalta myös avustusjärjestöt ovat mukauttaneet 

omaa toimintaansa uusien turvallisuusvaatimusten mukaisiksi. Konfliktialueilla toimivat 

avustusjärjestöt tekevät nyt aiempaa aktiivisemmin töitä henkilöstönsä turvallisuuden edistämiseksi. 

Passiivisesta turvallisuusuhkien hyväksymisestä osaksi työtä on siirrytty tekemään 

turvallisuussuunnitelmia erilaisten tilanteiden varalla ja kouluttamaan henkilöstöä toteuttamaan 

näitä suunnitelmia. (Martin 1999; Schneiker 2013; Fast 2010.) Tämän tutkimuksen aineistoluvussa 

esitellään erilaisia tapoja, joilla informanttieni järjestöt suhtautuvat turvallisuuteen sekä aktiivisen 

(panssariajoneuvot ja aseistetut vartijat) että passiivisen (huomaamattomuus) suojautumisen 

keinoin. 

 

Afganistania voidaan pitää erityistapauksena avustustyöntekijöiden turvallisuuden suhteen 

vertaillessa muihin konfliktitilassa oleviin valtioihin. Afganistanin heikosta turvallisuustilanteesta 

osviittaa antavat tilastot, joissa on tarkasteltu avustustyöntekijöiden turvallisuutta vaarantaneita 

tapahtumia 4  kaikkialla maapallolla. Afganistanissa on tapahtunut kaikista valtioista eniten 

avustustyöntekijöihin kohdistuneita turvallisuusvälikohtauksia joka vuosi vuodesta 2010 alkaen. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna (vuodet 1997–2014) Afganistan on myös kiistatta kärjessä 454 

turvallisuusvälikohtauksellaan kun seuraavina tulevat Somalia ja Sudan yltävät vasta 

                                                
4  Tapahtumien määrä on kokonaismäärä, jota ei ole suhteutettu kussakin maassa olevien avustustyöntekijöiden 
määrään.  
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yhteenlaskettuna samaan. Kaikki muut maailman valtiot jäävät tällä aikavälillä alle sataan 

tapaukseen. (The Aid Worker Security Database, ks. lisää Aid Worker Security Report 2011; 2012; 

2013; 2014; 2015.) 

 

Tällä hetkellä Afganistanissa toimii tuhansia avustusjärjestöä. Esimerkiksi Freedom House -

organisaatio arvioi, että maassa toimi vuonna 2015 287 isoa kansainvälistä, 1911 afganistanilaista 

ei-valtiollista järjestöä ja yli 4000 muuta järjestöä (Freedom in the world report, Afghanistan). 

Järjestöihin kuuluu siis niin suuria kansainvälisesti toimivia järjestöjä kuin pieniä nimenomaan 

Afganistaniin keskittyviä ulkomaalaisia ja paikallisia järjestöjä, ja kaikkea siltä väliltä. 

Humanitaarisen avun yleiskuva maassa onkin ollut alusta asti varsin sekava ja monet järjestöistä 

toimivat samanlaisten kysymysten parissa toisistaan tietämättä tai jopa samoista resursseista 

kilpaillen. (Frandsen 2003.) Suomalaisista avustusjärjestöistä ensimmäisenä Afganistanissa oli 

Kylväjä jo vuonna 1966 (Pykälä 2011). Erityisen paljon ulkomaalaisia avustusjärjestöjä alkoi 

virrata maahan vuoden 2001 jälkeen kun Taleban oli ajettu maasta Pakistanin rajan yli (ks. esim. 

Monshipouri 2003; Cohen, Küpçü & Khanna 2008; Olson 2006). Tämä järjestöryntäys kaikessa 

laajuudessaan aiheutti sen, että maassa oli yhtäkkiä paljon erilaisia pienempiä ja suurempia 

toimijoita, jotka saattoivat tehdä samanlaista työtä toisistaan tietämättä ja kilpailla samoista 

resursseista. Järjestöjen kesken ei saatu aikaan työnjakoa (paitsi suurimpien kansainvälisten 

järjestöjen) ja niin ollen valtaosa järjestöjen yhteenlasketusta potentiaalista jäi varmasti käyttämättä. 

Järjestöillä oli niin kiire päästä osallistumaan jollakin tasolla, informanteistani Marian sanoin 

toisaalta hyvää hyvyyttään ja toisaalta ”saadakseen taas yhden sulan hattuunsa”, että valmistelu ja 

järjestöjen välinen koordinointi jäi täysin tekemättä. Näin ollen osa rahoituksestakin saattoi mennä 

ikään kuin hukkaan kun sitä toisilla järjestöillä oli liikaa oman toimintasuunnitelmansa läpivientiin. 

Ison osan rahallisista avustuksista söi myös korruptio. (Poole 2011; ks. myös Barber & Bowie 

2008.)  

 

Järjestötyön tulevaisuus Afganistanissa riippuu turvallisuustilanteen kehittymisestä. Jos maassa on 

(kohtalaisen) turvallista, siellä olevat järjestöt pystyvät jatkamaan toimintaansa. 

Turvallisuustilannetta seurataan jatkuvasti ja Afganistanissa toimivia suomalaisia järjestöjä ohjataan 

valtion toimesta kehittämään toimintatavoistaan joustavia ja kykeneviä reagoimaan nopeasti 

yllättäviin turvallisuusmuutoksiin. Vaikeasti ennustettavista turvallisuustilanteesta huolimatta 

Suomi on varautunut jatkamaan Afganistanin tukemista edelleen pitkäjänteisellä suunnitelmalla. 

Keskeisiä tavoitteita Suomen toiminnassa Afganistanissa ovat ihmisoikeuksien edistäminen ja 

naisten ja lasten aseman parantaminen. Kehitysyhteistyövaroja jaetaan edelleen suomalaisille 
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järjestöille, jotka pystyvät osoittamaan apunsa tuloksellisuuden ja pystyvät sitoutumaan toimintaan 

pitkällä aikavälillä. Pieniä ja lyhytkestoisia toimintoja maassa pyritään vähentämään ja 

vaikuttamistyöhön edellä mainituilla sektoreilla panostetaan. (Valtioneuvoston selonteko 

Afganistanin tilanteesta 2014.)  

 

Suomen Afganistanin tukemisstrategian kuvaus poikkeaa varsin paljon siitä, miten 

avustustyöntutkimuksessa pelätään avustustyön tulevaisuudessa (ja jo nykyään enenevissä määrin, 

ks. lisää tämän tutkimuksen teoriaosuudesta) olevan lähinnä lyhytjänteistä ja projektimuotoista 

toimintaa. Valtioneuvoston selonteossa (2014) mainitaan erikseen, että Afganistanin tapauksessa 

kokonaisvaltainen pitkän tähtäimen suunnittelu on välttämätöntä jo pelkästään siksi, että 

tukitoimien liian nopea lopettaminen olisi itsessään turvallisuusriski. Tämä voidaan päätellä 

muistelemalla, mitä tapahtui 1990-luvulla kun Afganistan jätettiin selviytymään oman onnensa 

nojassa ja valtiolliset toiminnan romahtivat. Kuten jo todettua, näiden pitkäjänteisten suunnitelmien 

toteuttaminen on kuitenkin sidoksissa maan turvallisuustilanteeseen. Jos maa ajautuu entistä 

pahempaan konfliktiin, vetäytyvät monet avustustyöjärjestöt varmasti maasta ja työ keskeytyy. 

Toisaalta tavoite siirtää kehitystoimintaa mahdollisimman paljon paikallisten itsensä vastuulle 

auttaa tässä skenaariossa pitämään kiinni kehittämissuunnitelmista. Paikallisten osallistaminen ja 

siten ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden tekeminen tarpeettomiksi onkin monien suomalaisten 

avustusjärjestöjen tavoitteena. Valitettavasti Afganistanin suhteen tämä taitaa olla edelleen varsin 

kaukainen tavoite. 

 

2 Haastattelut	ja	diskurssianalyysi	

Alusta asti minulle oli selvää, että haluan toteuttaa tämän tutkimuksen haastattelemalla 

Afganistanissa työskennelleitä ihmisiä. Haastattelu sopi hyvin holistiseen tutkimusotteeseeni, sillä 

haastatellessani pystyisin kyselemään heti lisää sellaisista aiheista, joita en itse olisi osannut kysyä, 

mutta jotka nousevat informanttien puheissa kiinnostavina esiin. Aloitin haastateltavien etsimisen 

tutustumalla niiden järjestöjen nettisivuihin, jotka tekevät työtä Afganistanissa. Olin jo paria vuotta 

aiemmin ottanut yhteyttä moniin näistä järjestöistä yrittäessäni päästä vapaaehtoistyöhön 

Afganistaniin. Silloin kaikki minulle vastanneet organisaatiot totesivat, ettei heillä ole resursseja 

ottaa mukaan ylimääräisiä ihmisiä, joiden turvallisuudesta joutuisivat vastaamaan. Tästä sain jo 

etukäteen kuvaa siitä, miten tiukasti järjestöt suhtautuvat konfliktitilanteen asettamiin 
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turvallisuusvaatimuksiin. Vaikka en siis päässytkään maahan minkään järjestön mukana, oli minulla 

nyt ainakin yrityksistäni se hyöty, että saatoin ottaa yhteyttä minulle vastanneisiin ihmisiin 

etsiessäni informantteja. Osa haastattelemistani ihmisistä onkin näistä järjestöistä ja toisten 

yhteystiedot sain kun järjestöt levittivät haastattelupyyntöäni eteenpäin omia verkostojaan pitkin. 

Myös haastatteluun jo suostuneet ihmiset auttoivat minua suosittelemalla omia Afganistanissa 

työskennelleitä tuttujaan. 

 

En kuitenkaan väittäisi, että informanttien löytäminen onnistui helposti. Sain lopulta seitsemän 

vapaaehtoista haastateltavaa, jotka kaikki olivat olleet verrattain erilaisissa työtehtävissä erilaisissa 

järjestöissä. En siis voinut tehdä rajausta sen suhteen, että olisin käyttänyt vain tietyn tyyppisessä 

organisaatiossa tai työssä olleita tai tietyssä Afganistanin maakunnassa työskennelleitä tai muuten 

jollakin tavalla homogeenista ryhmää. En kuitenkaan usko, että olisin hyötynyt tutkielmassani 

edellä mainitun laisista rajauksista merkittävästi. Ainut rajaus oli lopulta se, että kaikki olivat olleet 

Afganistanissa ekspatriaatteina järjestötöissä eikä heidän viimeisestä käynnistään maassa ollut viittä 

vuotta pidempää aikaa. Haastateltavien löytämiseen vaikutti toki myös se, että tein haastattelut 

suhteellisen tiiviillä aikataululla. Jos olisin käyttänyt enemmän aikaa haastateltavien etsimiseen, 

olisin varmasti voinut löytää heitä vielä muutaman lisää. Itse olen kuitenkin varsin tyytyväinen 

haastattelujen rikkauteen ja mielestäni sain seitsemästä haastattelustani vähintäänkin tarpeeksi 

aineistoa. 

 

2.1 Haastateltavat	

Avustusjärjestöjen työntekijöistä suuri osa ei ole ekspatriaatteja vaan paikallisia5. Paikallisten 

työntekijöiden palkkaaminen on usein avustusjärjestöille halvempaa ja samalla saadaan 

hyödynnettyä paikallistuntemusta ja madallettua raja-aitoja järjestöjen ja paikallisen yhteisön 

välillä. Paikalliset työntekijöiden palkkaaminen on monissa avustusjärjestöissä elintärkeä toiminnan 

mahdollistava tekijä. (Apthorpe 2011b, 207–209.) Tästä tutkimuksessa paikalliset 

avustustyöntekijät rajataan kuitenkin ulkopuolelle. Etnologina minua kiinnostaa nimenomaan 

”vieraan” kulttuurin kokeminen. Käytännöllisistä syistä johtuen kaikki informanttini olivat lopulta 

suomalaisia, vaikka otin yhteyttä myös muiden kansallisuuksien edustajiin. Tutkimuksen aineisto 

koostuu siis ekspatriaattien kokemuksista vieraassa kulttuurissa työskentelystä. Kaikkia 

                                                
5 Paikallisuudella viitataan tässä yhteydessä ja myöhemmin tässä tutkimuksessa siihen, että henkilö on kohdemaan 
kansalainen (ja mieltää avustusjärjestön toimintaympäristön kotiseudukseen). 
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haastatteluita ei kuitenkaan suoritettu kokonaan suomeksi, vaan aineistoluvusta löytyy 

englanninkielisiä pätkiä, joiden alkuperäiskieli on englanti. 

 

Seuraavassa kerron informanteista pääpiirteittäin. En kuitenkaan halua esitellä heitä tässä 

yhteydessä tarkemmin henkilöhahmoittain, sillä Afganistanissa työskennelleiden suomalaisten 

kokonaismäärä on sikäli pieni, että tunnistamisen mahdollisuus olisi liian korkea.  

 

Haastatelluista viisi on naisia ja kaksi miehiä. Suurin osa naisista työskentelee tai oli työskennellyt 

projekteissa, jotka keskittyvät afgaaninaisten hyvinvointiin ja koulutukseen. Tämä on varsin 

tyypillistä sillä Afganistanin kulttuurille on ominaista kahtiajako miesten ja naisten välillä. 

Useimmiten afgaaninaisten ei esimerkiksi oleteta puhuvan muille miehille kuin lähisukulaisilleen ja 

miesten ei tulisi katsoa vieraita naisia silmiin tai edes puhua ystäviensä vaimoista (ks. esim. Koivula 

& Trümpler 2012). Haastateltujen ikäjakauma on suhteellisen suuri. Kaikki sijoittuvat kuitenkin 30 

ja 70 ikävuoden välille ja oletettu keskiarvo on lähellä 50 vuotta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

olivat olleet Afganistanissa useammassa kuin vain yhdessä tehtävässä ja kaikki olivat joko 

viettäneet maassa useita vuosia yhtäjaksoisesti tai käyneet siellä säännöllisesti usean vuoden ajan. 

Haastattelujen aikaan yksi oli kokoaikatyössä Afganistanissa, kolme vieraili maassa töiden 

merkeissä säännöllisesti, yksi teki edelleen työtä maahan liittyen vaikka ei vieraillut siellä enää yhtä 

usein kuin aiemmin ja kaksi oli siirtynyt täysin muunlaisiin tehtäviin. Vain yksi informanteistani oli 

työskennellyt maaseudulla köyhien paikallisten ihmisten parissa. Suurin osa teki töitä urbaanin 

keskiluokan parissa, eikä ollut vieraillut maaseudulla lähes ollenkaan. Yksi puolestaan työskenteli 

hyvin korkea-arvoisten henkilöiden kanssa, eikä hänellä ollut suojellun virkansa puolesta pääsyä 

tavallisten paikallisten vaikutuspiiriin.  

 

Aineistossa ja haastattelujen sisällöissä on paljon eroavaisuuksia informanttien persoonallisuuden ja 

kokemusten mukaan vaihdellen. Toiset kertoivat hyvin avoimesti ja yksityiskohtaisesti 

tuntemuksistaan kun toiset taas pitivät hillitympää linjaa. Muutamat halusivat selittää minulle 

asioita, joita he eivät halunneet päätyviksi lopulliseen aineistoon ja poistinkin nuo osat 

litteroidessani tekstiä. Nämä asiat kuvasivat esimerkiksi heidän työtään liian tunnistettavasti tai 

olivat moraalisesti ja juridisestikin hieman arkaluontoisia tunteenpurkauksia. Se seikka, että he 

kuitenkin halusivat kertoa ne minulle henkilökohtaisesti vahvistaa sitä käsitystäni, että 

haastattelutilanteet tuntuivat informanteista luontevilta ja he  kokivat voivansa luottaa minuun 

tutkijana. Tätä luottamusta kunnioittaakseni pohdin paljon aiheeseeni liittyviä tutkimuseettisiä 

kysymyksiä. 
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2.2 Haastattelutilanne	

Aloitin informanttien etsimisen syyskuun 2014 loppupuolella ja tein kaikki haastattelut lokakuussa 

2014. Haastattelujen kokonaiskesto on 9 tuntia ja 38 minuuttia. Jokainen niistä kesti yli tunnin. 

Kuudessa haastatteluista matkustin tapaamaan informanttia hänen kotipaikkakunnalleen tai muuhun 

helposti järjestettävään tapaamispaikkaan. Tapasimme joko paikallisissa, suhteellisen häiriöttömissä 

kahviloissa tai erikseen meidän käyttöömme varatuissa tiloissa, kuten kirjastojen 

ryhmätyöhuoneissa. Yhden haastatteluista tein Skype-videopuhelupalvelun avulla.  

 

Mielestäni videopuheluina tehdyt haastattelut eivät eroa merkittävästi perinteisistä haastatteluista. 

Jos internetyhteys toimii moitteettomasti eikä mitään odottamattomia teknisiä ongelmia ilmene, on 

tunnelma miltei sama kuin fyysisesti samassa tilassa tehdyissä haastatteluissa. 

Videopuheluhaastattelujen ehdoton etu on se, etteivät ne edellytä matkustamista, mikä helpottaa 

myös aikataulujen sopimista. Lisäksi ne pystytään järjestämään helposti turvallisen tuntuisissa ja 

häiriöttömissä paikoissa kuten osapuolten kotona tai työpaikalla. (Lisää onlinehaastatteluista ks. 

Salmons 2010.) Kotien ja työpaikkojen hyödyntäminen on toki mahdollista myös kasvotusten 

tehdyissä haastatteluissa, mutta tämänlaisissa tutkimusasetelmissa, jossa haastatteluja on kunkin 

informantin kanssa vain yksi ja aiempi kommunikointimme on rajoittunut vain 

sähköpostiviesteihin, tuntui luontevammalta järjestää tapaamiset julkisissa tiloissa. Uskon, että 

haastateltavat olivat samaa mieltä tästä, sillä kukaan ei ehdottanut kotiaan pyytäessäni heitä 

suosittelemaan sopivaa haastattelupaikkaa. 

 

Haastattelu tuntui luontevalta menetelmältä lähteä hakemaan vastausta tutkimuskysymykseeni. 

Haastattelu toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa tarkoituksena on kerätä syvällistä tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelun keinoin on mahdollista tutkia myös itselle varsin vierasta 

aihepiiriä, sillä haastattelutilanne mahdollistaa syventävien ja täsmentävien kysymysten esittämisen 

välittömästi. (Ruotsala 2005) Näin voidaan välttää väärinkäsityksiä ja toisaalta myös saada 

välittömästi lisätietoa mielenkiintoisista aiheista, joita haastattelija ei ole välttämättä osannut 

ennakoida haastatteluissa vastaan tuleviksi. Menetelmän huonoihin puoliin kuuluu se, että se on 

melko työläs ja kallis. Lisäksi henkilökohtaiset seikat ovat todella suuressa roolissa; mikäli 

haastattelija ja informantti eivät tunne tulevansa ymmärretyksi toisen osapuolen taholta, ei 

haastattelusta tule onnistunutta. (Davies 2008). Haastattelun tarkoituksena on selvittää 

haastateltavan näkökulma käsiteltävään aihepiiriin. Informantti on siis haastattelutilanteissa 

pääosassa ja monesti haastattelija päätyykin ikään kuin oppilaan rooliin. Haastattelut voivat olla 
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myös keskustelutilanteita täysin tasa-arvoisia keskustelutilanteita. (Ruotsala 2005.) Itse huomasin 

tätä tutkimusta varten tekemissäni haastatteluissa, että varsinkin haastattelun alussa olin kuuntelijan 

ja oppijan roolissa. Haastattelujen edettyä pidemmälle ja ehdittyäni muodostaa informanttien 

kokemuksista jonkunlaisen kokonaiskuvan, muuttuivat ne enemmän keskustelunomaisiksi. 

 

Haastattelutilanteet olivat epämuodollisia ja tunnelmaltaan miellyttäviä ainakin omien tuntemusteni 

mukaan. Uskon että haastateltavat tunsivat samoin. Kaikki heistä vaikuttivat myöntyväisiltä ja 

innokkailta kertomaan omista kokemuksistaan. Haastattelujen muoto oli puolistrukturoitu (ks. esim. 

Davies 2008) ja olin jo edeltä käsin kertonut muutamalla lauseella minkälaisista aihepiireistä olin 

erityisen kiinnostunut, jotta informantit saivat valmistautua. Minulla oli myös mukanani lista 

kysymyksiä, jotta voisin seurata sen avulla, mitkä aiheet on käyty läpi ja mitä olin edeltä käsin 

ajatellut vielä kysyä. Käytin tätä listaa vain apuvälineenä, ja annoin informattien puhua vapaasti 

niistä asioista, joita he pitivät tärkeinä, siinä järjestyksessä, minkä he tunsivat itse luontevaksi. 

Ohjailin keskustelua esittämällä välillä tarkentavia kysymyksiä kiinnostavista teemoista ja 

avaamalla välillä uuden aihealueen kun edellinen tuntui käsitellyltä. Tällainen vapaan puheen 

metodi toimi hyvin. Muistutin jokaiselle haastateltavalle vielä uudelleen juuri ennen haastattelua 

minkälaisista asioista olin erityisen kiinnostunut (omakohtaiset kokemukset, tuntemukset ja arkiset 

tapahtumat), jotta kerronta pysyisi suhteellisen hyvin kiinnostuksiani vastaavana.  

 

Ensimmäinen kysymys oli sama jokaiselle informantille. Siinä pyysin heitä kuvaamaan heidän 

historiaansa Afganistanin suhteen ja kertomaan miten he olivat alun perin päätyneet maahan töihin. 

Tästä ”lämmittelykysymyksestä” (Ruotsala 2005, 66) oli helppo lähteä liikkeelle ja monet 

informanteista jatkoivatkin puhetta itsenäisesti kertomalla ensimmäisistä yhteentörmäyksistään 

vieraan kulttuurin kanssa tai muista mielenkiintoisista aiheista. Minun tehtäväni painottui lähinnä 

kuuntelijana toimimiseen ja hienovaraiseen ohjailuun. Haastatteluihin tuli mukaan myös sellaista 

aineistoa, jota en tule käsittelemään tässä työssä. En kuitenkaan keskeyttänyt tällaisissa tilanteissa 

haastateltaviani, vaan käänsin sopivassa kohdassa keskustelun jälleen lähemmäs valikoimiani 

aihepiirejä. Esittämäni kysymykset olivat avoimia ja jättivät haastateltaville tulkinnan varaa. 

Joihinkin kysymyksiin sainkin melko yllättävinä pitämiäni vastauksia, jotka heijastelivat hyvin 

informanttien henkilökohtaista suhdetta Afganistaniin maana ja kulttuurisena ympäristönä.  

 

Vapaan puheen haastattelumenetelmä oli suhteellisen aikaa vievää. Jos haastatteluita olisi ollut 

enemmän se tuskin olisi ollut kannattavaa. Tämän seitsemän hengen otannan kanssa uskon 

kuitenkin sen olleen erittäin hyvä vaihtoehto. Kun informantit saivat puhua vapaasti aiheista, jotka 



 16 

he itse kokivat erityisen tärkeiksi ja aloittaa niistä teemoista, joita heidän oli helppo lähestyä, 

sujuivat haastattelut luontevassa ja helpossa tunnelmassa. Kun he saivat edetä omassa 

järjestyksessään, he olivat valmiita puhumaan myös sensitiivisistä ja hyvin omakohtaisista aiheista, 

kuten pelon kokemuksista. Fettermanin (1998, 45) mukaan tutkijan pitäisi arvostaa haastateltavien 

aikaa käyttämällä sitä mahdollisimman tehokkaasti. Itse koen arvostaneeni informanttejani siten, 

että annoin heidän puhua rauhassa heille tärkeistä asioista, enkä hoputtanut heitä siirtymään 

eteenpäin aihealueissa kun olin saanut joitakin vastauksia käsittelyssä olevaan. Informanttini 

vaikuttivat kaikki innokkailta kertomaan kokemuksiaan ja he pohtivat niitä mielellään useammasta 

näkökulmasta. Siksi oli hyvä, että aikaa oli runsaasti. Haastateltavat käyttivät sitä kukin omien 

mieltymystensä mukaisesti luodakseen minulle elävän kuvan kokemuksistaan.  

 

Fetterman (1998, 46) toteaa myös, että kaikista tehokkain haastattelustrategia on se, ettei tee mitään 

strategiaa ennakolta. Hänestä ihmisten kohtaaminen aidosti omana itsenään on paljon 

vakuuttavampaa, kuin suunnitellun tutkijaroolin toteuttaminen. Uskon, että tämän ohjeen 

noudattaminen oli yksi syy sille, että haastattelutilanteet tuntuivat niin helpoilta ja miellyttäviltä. 

Informantit todennäköisesti huomasivat, että olen aidosti hyvin kiinnostunut heidän kokemuksistaan 

ja se uskoakseni oli yksi tekijä, joka rohkaisi heitä puhumaan.  

 

Omaan positiooni tutkijana vaikuttaakin se, että näen Afganistanin hyvin mielenkiintoisena maana. 

Haluaisin itse jossakin vaiheessa työllistyä sellaisiin tehtäviin, jotka veisivät minut Afganistaniin 

tutkimaan paikallisten elämää ja tulevaisuudenkyvia. Näin ollen informanttini ovat tietyllä tavalla 

ihmisiä, joiden kaltaisiksi haluaisin itsekin tulla. Varsinkin osaa heistä voisin suoranaisesti sanoa 

ihailevani heidän tekemänsä työn vuoksi. Mielestäni tämä asennoituminen ei näy kuitenkaan 

tutkimuksessa ja olen pyrkinyt suhtautumaan kaikkiin informantteihini tasapuolisesti. 

Haastateltavien ymmärtämistä helpotti se, että olen kasvanut heidän kanssaan samankaltaisessa 

kulttuurisessa kontekstissa ja ymmärrän siten miksi he esimerkiksi ihmettelevät joitakin 

Afganistanin kulttuurille ominaisia piirteitä. Puhuimme samaa kieltä ja siltä osin heidän kerrontansa 

ymmärtäminen ei aiheuttanut vaikeuksia. Muita tutkijan rooliin vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi oma arvomaailma, elämänkokemus, puhetapa, kielenkäyttö, pukeutuminen, 

käyttäytyminen, ihonväri, sukupuoli sekä sosiaalinen asema. (Ruotsala 2005.) Itse en havainnut 

haastatteluasetelmassa näistä tekijöistä suoranaisesti riippuvaisia epätasapainottavia tekijöitä tai 

tekijöitä, jotka vaikuttaisivat liikaa tapaani ymmärtää informanttien kertomaa. 
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Olen perehtynyt kirjojen ja uutisoinnin kautta Afganistanin tilanteeseen sen verran, että maan 

historia ja nykypolitiikka olivat tarpeeksi tuttuja haastattelujen suorittamiseen. Ilman tätä osaamista 

haastatteluissa esiin tulevia syy–seuraus-suhteita olisi ollut huomattavasti vaikeampi ymmärtää. 

Toisaalta se, mitä tiedän edeltä käsin on voinut vaikuttaa myös negatiivisella tavalla siihen, miten 

olen haastateltaviani ymmärtänyt. Olen saattanut olettaa, että he ovat samaa mieltä asioista 

kanssani, enkä ole tajunnut esittää joitakin tarkentavia kysymyksiä. En kuitenkaan usko, että 

tällaisia tilanteita olisi ollut kovinkaan paljoa tai että ne olisivat vaikuttaneet merkittävästi 

tutkimuksen sisältöön.  

 

2.3 Diskurssianalyysi	aineiston	käsittelyssä	

Saatuani aineiston kerättyä aloitin sen käsittelyn litteroimalla sen kokonaisuudessaan. Jätin toistot ja 

apusanat kirjoittamatta, mutta pyrin pitämään huolta siitä, että kaikki merkitykset tallentuisivat 

mahdollisimman tarkasti ja haastateltavien käyttämät omaperäiset ja hyvin kuvaavat ilmaisut 

säästyisivät elävöittämään tekstiä. Litteroitua aineistoa kertyi sadan liuskan verran. Litteroinnin 

jälkeen luin aineiston tekstiversiota useaan otteeseen ja tein siihen merkintöjä helpottamaan 

teemoittelua. Seuraavaksi koostin aineiston uudestaan jakamalla sen karkeasti informanttien 

puheissa usein esiin nousseitten teemojen mukaan. Nämä teemat pysyivätkin suurin piirtein 

samoina loppuun asti, mutta aineistolukua muokatessani ryhmittelin kokonaisuuksia useampaan 

otteeseen eri tavoin. Teemoittelu oli siitä haastavaa, että monet aineistossa käsitellyt seikat ovat 

hyvin laajoja ja riippuvuussuhteet eri teemojen välillä ovat hyvin kiinteitä. Esimerkiksi naisten 

asemaa määrittävät uskonto sekä vanhat (/vanhoilliset) perinteet ja sosiaalisten suhteiden 

muodostamista pitää peilata maan epävakaan tilanteen, sukupuolen sekä vastapuolen 

uskonnollisuuden ja konservatiivisuuden kautta. Nykyinen teemoittelu onkin vain yksi 

mahdollisuus esittää samat asiat ja se on muodostettu helpottamaan asioiden jäsentelyä. 

 

Karkean teemoittelun jälkeen jatkoin aineiston lähilukua (ks. Pöysä 2015) ja kävin sen läpi nimeten 

jokaisen rivin aihealueen erikseen ja etsien toistuvia aiheita. Tämä koodaaminen selkeytti 

sisältökokonaisuuden hahmottamista ja osoitti konkreettisesti miten usein eri asiat toistuvat 

tekstissä. Tässä vaiheessa siirtelin moniulotteisia tekstikappaleita paljon myös tietyn teeman alta 

toisen alle sen mukaan mikä tuntui analyysin kannalta johdonmukaisemmalta. Aineiston laajuuden 

ja monipuolisuuden takia tekstin uudelleenjäsentelyä ja karsintaa sai tehdä useaan kertaan jotta 
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kokonaisuudesta saisi mahdollisimman toimivan ja johdonmukaisen. Aineistoa käsittelin 

diskurssianalyysin keinoin. 

 

Diskurssianalyysin keskiössä ei ole yksilö vaan hänen tuottamansa sanallinen selonteko. Tämä 

selonteko muodostaa merkityssysteemin, jota voidaan kutsua myös diskurssiksi. Diskurssit 

rakentavat kulttuurisia merkityksiä ja siten kollektiivista sosiaalista todellisuutta. Näitä diskursseja 

ei olisi olemassa elleivät ihmiset ylläpitäisi niitä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näitä 

merkitysrakenteita tutkittaessa tutkitaankin sen tähden tuotettua viestintää. Olennaista ei toisin 

sanoen ole se, kuka puhuu, vaan miten hän asiansa ilmaisee; miten hän kuvaa omia kokemuksiaan 

ja millaisia merkityksiä niille antaa. Samaa ilmiötä voi kuvata aina useilla eri tavoilla ja valittu tapa 

riippuu kuvaajan omista ominaisuuksista, puheen kontekstista sekä yllättävistä muuttujista, jotka 

ovat hetkeen sidottuja. Diskurssianalyysissä pohdintaan mitkä tekijät ovat johtaneet siihen, että 

tietty kuvaamistapa on valittu ja miten se jälleenmuokkaa sosiaalista todellisuuttamme. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2004, 17–18, 26–27; Suoninen 2002, 18; Jokinen ja Juhila 2002, 54.) 

 

Puheen lähtökohtana toimii se, että sitä tuotettaessa meidän on välttämättä nimettävä 

puheenaiheitamme, olivat ne sitten ympäristömme konkreettisia esineitä tai abstraktimpia 

kokonaisuuksia. Tämä nimeäminen perustuu opittuihin nimiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Yleensä 

puheen tuottajan ei omalla kielellään toimiessaan ei tarvitse paljoakaan pohtia sitä, miten nimeää 

puheensa kohteet vaan niillä on ennalta määrätyt merkitykset. Samoin myös monet diskurssien 

tuottajien asenteetkin ovat ennakolta määräytyneitä, opittuja, omaksuttuja tai tiedostamattomia 

käsityksiä. Nimeäminen ja puhuttavien asioiden merkitykset syntyvät suhteessa toisiinsa vertailun 

ja erotuksen kautta. Puhe, puhuja ja puheen kohteet ovat siis kiinteässä yhteydessä toisiinsa. 

Diskurssianalyysin avulla näitä yhteyksiä voidaan tuoda esiin tarkasteltaviksi ja koostaa 

diskursseista erilaisia tulkintoja. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 17–21.) 

 

Diskurssit voidaan selittää selonteoista koostuviksi merkityskokonaisuuksiksi, jotka pitävät 

rakentavat sosiaalista todellisuutta. Puhetta perustellaan ja tuotetaan näiden tuttujen diskurssien 

pohjalta. Tuttuihin diskursseihin vetoaminen tekee puheenvuoroista ymmärrettäviä. Erilaiset 

selonteot pitävät myös yllä tietynlaisia konventionaalisia rakenteita joko tukemalla niitä tai 

todistamalla niiden olemassa oloa perustellessaan miksi poikkeavat niistä.  Selonteot tuottavat 

diskursseihin myös uutta sisältöä, joka voi olla joissakin tapauksissa hyvin symbolista tai vaikeasti 

tulkittavaa. (Suoninen 2004, 21–22.) Tietynlaisten diskurssien esiin nostaminen ja toisten huomiotta 

jättäminen on yksi tapa muokata ihmisten kollektiivista käsitystä.  
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Tutkijan on otettava työssään huomioon oma positionsa myös analyysin kirjoittajana. Tutkijalla on 

aina oma taustansa, omat mielipiteensä ja omat oletuksensa asioista ja hän tekee diskursseista omat 

tulkintansa. Nämä tulkinnat eivät mene koskaan täysin yhteen sen kanssa, mitä niiden tuottaja on 

tarkoittanut, sillä kaikki ihmiset järjestävät maailmaansa omasta perspektiivistään käsin. 

Tieteellinen lähestymis- ja ilmaisutapa onkin usein erilainen kuin tutkimuksen kohteena olevien 

ihmisten. Diskurssin tuottajilla voi olla moninaisia rooleja, joiden kautta he tuottavat 

merkityssysteemejä. (Suoninen 2004.) Tässä tutkimuksessa rooleja ovat esimerkiksi riskinottaja, 

avustusjärjestön työntekijä, isä/äiti, mies/vaimo, mies/nainen, suomalainen, ei-afganistanilainen, 

hyvin koulutettu ihminen, kouluttaja ja toiminnan arvioija.  

 

Diskurssianalyysin käyttämistä värittävät moninaiset painotukset ja toimintaperinteet. Etnologisissa 

tutkimuksissa huomio kiinnittyy usein tiettyjen toimijoiden kokemuksiin, siihen miten he niitä 

kuvaavat ja mitä merkityksiä niille annetaan. Tämä tutkimus ei ole poikkeus. Käytän 

diskurssianalyysia nostaakseni esiin sitä, miten kukakin informanteista puhuu työtehtävistään 

Afganistanissa ja miten he kuvaavat omaa todellisuuttaan maassa. Antamalla näille selonteoille 

mahdollisuuden vuoropuheluun, voin osoittaa minkälaisia teemoja informantit itse pitivät tärkeinä 

ja minkälaisia asenteita työtään kohtaan he haluavat välittää tutkimuksen tekijälle ja lukijoille. 

Haastatteluaineistosta isoimpaan rooliin tässä tutkimuksessa nousevat kulttuuriero- epävakaus-, 

sukupuoli ja motivaatiodiskurssit. 

 

2.4 Tutkimusetiikka	

Iso eettinen problematiikkakenttä liittyy tässä tutkielmassa Afganistanin konfliktitilanteeseen. 

Tunnistettavuus ja vääränlaisen huomion kohteeksi joutuminen ovat riskitekijöitä informanteilleni 

ja heidän edustamilleen järjestöille. Yksi osoitus tästä on se, että eräs niistä järjestöistä, joihin otin 

yhteyttä etsiessäni informantteja, kieltäytyi kollektiivisesti tarjouksesta. He olivat keskustelleet 

osallistumisen riskeistä ja päättäneet, ettei osallistuminen ole turvallista6. Keskustelin informanttieni 

kanssa riskeistä myös tavatessamme haastattelun merkeissä. He tuntuivat luottavan siihen, että 

pystyn häivyttämään heidän henkilöllisyytensä tarpeeksi hyvin ja takaamaan, ettei heille koidu 

tutkielmani takia uhkaa. Tutkijana tärkein tehtäväni onkin pyrkiä varmistamaan, etten aiheuta 

                                                
6  Päätökseen todennäköisesti vaikutti pari kuukautta ennen haastatteluja tapahtunut hyökkäys suomalaisia 
avustustustyöntekijöitä kohtaan Heratissa (HS 24.7.2014). 
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haastattelemilleni ihmisille fyysistä uhkaa tai muuta harmia. (Fetterman 1998, 129, Kuula 2006, 

65). Anonymisoidakseni informanttini käytän tässä tutkielmassa peitenimiä käsitellessäni 

aineistoani. Yleisohje anonymisoinnille on, ettei informantteja pitäisi pystyä tunnistamaan ilman 

huomattavia kustannuksia. (Kuula 2006, 205).   

 

Jukka Timonen pohdiskelee väitöskirjassaan (2013) tutkimuseettisiä sääntöjä ja ohjeistuksia. Hänen 

peruslähtökohtansa on sama kuin tässäkin tutkimuksessa: informanttien suojeleminen heidän 

henkilöllisyyttään suojelemalla. Timonen toteaa, ettei anonymiteetin säilyttäminen ole kuitenkaan 

niin yksiselitteistä kuin miltä se saattaa kuulostaa. Ensinnäkin haastatellut saattavat tehdä 

tutkimuksen aikana tai sen jälkeen itsestään yleisesti tunnistettavia hahmoja antamalla esimerkiksi 

jollekin valtamedia edustajalle haastattelun, joka sivuaa tarpeeksi tutkimuksessa käsiteltyjä 

aihepiirejä. Informanttien oma käsitys siitä, kuinka paljon tietoa tutkimuksessa saa tuoda esiin voi 

myös vaihdella samalla kun he muodostavat jatkuvasti uusia tulkintoja omasta todellisuudestaan, 

historiastaan ja tulevaisuudestaan.  

 

Anonymisoinnin ongelmallisuutta lisää siis se, että informantit määrittelevät itse omaa 

tunnistettavuuttaan jatkuvasti uudelleen. Vaikka he varoisivatkin esiintymästä julkisessa mediassa, 

kertovat he kuitenkin mitä todennäköisimmin kokemuksistaan perheelleen ja tuttavilleen. Toiset 

pitävät varmasti tiukempaa suojaa henkilöllisyydellään, eli yksilöllistä vaihtelua on paljon. 

Puhuttaessa järjestötöissä olleista ihmisistä on kuitenkin otettava huomioon, että työpaikoilla usein 

tiedetään melko laajastikin työntekijöiden sijoituksista. Jos joku lähtee työpaikalle, ei se yleensä ole 

tarkkaan varjeltu salaisuus, jollei kyseessä oli yhdysvaltalaisten elokuvien salaiset agentit. 

Käytännössä työtovereilla voi olla paljonkin tietoa siitä, mitä näillä työmatkoilla tapahtuu ja heille 

saatetaan kertoa mielellään kuulumisia. Nämä kuulumiset saattavat luonnollisesti kulkeutua 

työtoverien perheenjäsenten ja tuttavien tietoisuuteen jos niitä pidetään mielenkiintoisina. Näin 

ollen yksityisyyden kehää on hyvin vaikea rajata informanttien ympärille. Monesti informanteille 

riittääkin, että täysin vieraat ihmiset eivät pysty tunnistamaan heitä. Tunnistamisen mahdollisuuden 

he ovat jo ottaneet jakamalla asioitaan yksityisissä ihmissuhteissaan. (Timonen 2013.) 

 

Uudenlaiset työtehtävät saattavat myös vaikuttaa koettuun suojan tarpeeseen. Esimerkiksi 

Afganistanin tapauksessa maan yleinen tilanne vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon haastatellut 

tarvitsevat suojaa henkilöllisyydelleen. Mitä rauhattomammaksi Afganistanin tilanne muuttuu, sitä 

todennäköisemmin tunnistettavuudesta voi aiheutua ikävyyksiä. Teoriassa on myös mahdollista, 

että jokin terroristisolu ottaisi erikseen tehtäväkseen uhkailla maassa työskenteleviä tai 



 21 

työskennelleitä avustustyöntekijöitä jäljittämällä heidät heidän kotimaahansa asti. Tunnistan ja 

ymmärrän vastuuni siitä, että informanttien henkilöllisyys pysyy mahdollisimman hyvin suojattuna. 

Itse kuitenkin pidän erittäin epätodennäköisenä, että tutkimukseni lisäisi informantteja kohtaan 

kohdistuvaa uhkaa.  

 

Timonen toteaa tutkivansa omassa tutkimuksessaan ihmisiä suhteessa kontekstiin, mutta että usein 

juuri kontekstin kuvaaminen tekee ihmisestä tunnistettavan. Samaan ongelmaan törmäsin tässäkin 

tutkimuksessa. Osa informanteista on työskennellyt niin erityislaatuisissa toimitehtävissä, että 

niiden kuvailu paljastaisi heidät suhteellisen vaivattomasti kenelle tahansa, joka osaa etsiä tietoa 

oikeilta tahoilta. Tämä tarkempi tieto toimenkuvista ja tapahtumista tekisi toisista analyysissa 

nousseista teemoista ja väittämistä helpommin perusteltavia ja täsmentäisi niitä, mutta lisäisi 

samalla tunnistettavuutta liikaa. Pyrinkin siis halki analyysin tasapainottelemaan sen välillä, mikä 

on tarpeeksi tietoa informanttien kokemusten tueksi muttei toisaalta vaaranna heidän 

henkilöllisyyttään liikaa. (Timonen 2013.) Vaikka itse pidänkin riskiä pienenä, on minun tutkijana 

silti huomioitava, että Afganistanin tapauksessa minkälainen julkisuus tahansa voi kasvattaa riskiä 

joutua hyökkäyksen tai uhkailun kohteeksi, huolimatta siitä, mikä on julkisuuden syy.  

 

3 Aidland:	avustustyöntekijöiden	yhteisö	ja	kulttuuri	

Ekspartiaateista (engl. expatriate) puhuttaessa tarkoitettiin perinteisesti ulkomaankomennuksella 

olevia työntekijöitä. Expatriaattitutkimusta on tehty erityisesti liike-elämän ja kauppatieteen aloilla 

ja tarkastelun kohteena on ollut yleensä työnteko. (Warinowski 2012.) 2000-luvulla 

ekspatriaattitutkimukseksi on alettu mieltää myös itsenäisesti työpaikan ulkomailta hankkineiden 

ihmisten tutkiminen (Bonache, Brewster & Suutari 2001). Ekspatriaattiuden käsitteelle 

tunnusomaista on se, että ekspatriaattiuden oletetaan olevan väliaikainen olotila. Työntekijän 

ulkomaillelähtöön liittyy lähtökohtaisesti ajatus hänen paluustaan takaisin kotimaahan 

työkomennuksen tai määräaikaisen työtehtävän päätyttyä. (Warinowski 2012.) Koska expatriaattius 

perinteisesti edellyttää ulkomaille muuttamista, liittyy ekspatriaattikokemukseen vieraan kulttuurin 

kohtaamisen ja ”toiseuden” käsitteet. Koettu erilaisuus ajaa ulkomaalaisia työntekijöitä helposti 

viettämään aikaa omassa piirissään, muiden ”toisien” kanssa. Avustustyöntekijöistä puhuttaessa 

tästä ulkomaalaisten omasta yhteisöstä käytetään usein nimitystä ”Aidland”. (Ks. esim. Fechter & 

Hindman 2011.)  
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Tässä luvussa tarkastellaan ensin yleisesti ekspatriaatteja ja ulkomailla työskennellessä koettua 

toiseutta ja sen jälkeen tarkemmin nimenomaan avustustyöntekijöitä ekspatriaatteina aiemman 

tutkimuskirjallisuuden avulla. Vieraan kulttuurin kohtaaminen ja toiseuden käsite ovat tärkeitä 

pyrittäessä ymmärtämään niitä haasteita, joita avustustyöntekijät tuovat esiin kertoessaan työnsä 

haasteista. Huomionarvoista on, että samat käsitteet ovat näkyvissä myös avustustyöntekijöiden 

puhuessa motivaatiostaan työtä kohtaan. 

 

3.1 Ekspatriaatit	ja	toiseus	

Toiseudesta puhuttaessa tehdään jako ”meidän” ja ”muiden” välille. Toiset ovat vieraita ja erilaisia 

kuin me. Toiset voivat olla fyysisesti kaukana tai kaukaa kotoisin, kuten vieraiden maiden 

kansalaiset tai Suomeen tulleet maahanmuuttajat. Toisaalta toiseus voi olla myös niin sanottua 

sisäistä erilaisuutta, eri vähemmistöihin kuulumista. (Dervin & Keihäs 2013.) Antropologia 

tieteenalana nojasi alun perin vahvasti tähän erotteluun. Ihminen oli kulttuurinsa edustaja ja 

kulttuuri nähtiin muuttumattomana kokonaisuutena. Tähän ajatteluun liittyi vahvasti stereotypioiden 

muodostamisen käsitys. (Bar-Tal 1997.) Stereotypioilla pyritään toisaalta yksinkertaistamaan 

todellisuutta, mutta toisaalta niillä tehdään eroja ihmisten ja kulttuurien välille eli luodaan 

toiseutta7. Toiseuttamisen seurauksena ihmisiä ei nähdä enää itsenäisinä toimijoina, vaan heidän 

toimintansa sidotaan heidän kulttuuritaustaansa. (Clifford & Marcus 1986; Dervin & Keihäs 2013.) 

Kulttuurin käsitettä onkin kritisoitu siitä, että sitä käytettäessä erilaiset kulttuurit nähdään helposti 

omina muista riippumattomina valmiina kokonaisuuksinaan (Hannerz 1999). Tilalle on tarjottu 

käsitystä, jonka mukaan kulttuuri muokkautuu ihmisten vuorovaikutuksessa eli on jatkuvasti 

muutostilassa (kts. esim. Clifford 1996). 

 

Kulttuuria ei siis pitäisi nähdä tekijänä, joka määrittää yksilön. Silti yksilöä ei voida nähdä missään 

mielessä kulttuurista vapaana, vaan häntä ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, miten hän näkee 

maailman. Kokemukset ja merkitykset ovat kulttuurisesti rakentuneita ja edeltävät kokemukset 

pohjustavat aina tulevia käsityksiä ja toimintamalleja. (Bruner 1986; Geertz 1973.) Erilaisiin 

kulttuureihin sisältyy erilaisia käytäntöjä niin aineellisella, henkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. 

Nämä käytännöt ja toimintamallit ovat seurausta siitä, että yksilö on omaksunut jonkin tietyn 
                                                
7  Kaikki erilaisuus ei ole toiseutta, vaan toiseus edellyttää, että sen taakse kätkeytyy asennoituminen tai 
suhtautumistapa. Esimerkiksi negatiiviset stereotypiat luovat toiseutta. Toiseus on siis strateginen käsite, jonka avulla 
tehdään arvottunutta eroa itsen ja toisen välille. (Löytty 2005.) 
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kulttuurin tavan antaa merkityksiä ympäristölleen, tuottaa omalle yhteisölleen tyypillisiä 

diskursseja. Tämänkaltaisen ”merkityskartan” omaksuminen voidaankin nähdä tekijänä, jolla 

ihminen osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn kulttuuriin. (Lehtonen 2004, 16-18.) Kulttuurin 

viitekehyksen sisään voidaan liittää koko yhteiskunta (Hofstede 1997). Omassa tutkimuksessani 

tämä konkretisoitui informanttieni käyttäessä ilmaisuja, kuten ”se yhteiskunta nyt on vaan 

sellainen” kuvatessaan itselleen outoja toimintatapoja. 

 

Yllä esitetyn kuvauksen kaksitahoinen käsity kulttuurista toisaalta toiminnan säätelijänä (valmiiden 

käyttäytymismallien antajana) ja toisaalta tekijänä, jonka ei pitäisi antaa liikaa vaikuttaa käsityksiin 

toisista ihmisistä (ja heidän toiminnastaan) palvelee mielestäni hyvin informanttieni 

mielenmaiseman avaajana. Ekspatriaattina työskennellessä vieraan kulttuurin keskellä toimiminen 

ja vierasta kulttuuria edustavien yksilöiden kohtaaminen ei ole yksiselitteinen asia. Jokaisella 

ekspatriaatilla on omat esikokemuksensa siitä, millaisia muut kulttuurit ovat, miten toiset ihmiset 

pitäisi kohdata, miten vieras ympäristö vaikuttaa omaan työntekoon ja niin edelleen. (Bruner 1986; 

Geertz 1973.) Näiden esikokemusten pohjalta ekspatriaatit tulkitsevat omia uusia kokemuksiaan ja 

muodostavat kuvaa ympäröivästä kulttuurista ja paikallisista ihmisistä. Niin myös tämän 

tutkimuksen informantit kertovat kokemuksistaan tarkastellen niitä kukin omien kulttuuristen 

merkityskarttojensa ja aiempien kokemustensa läpi. 

 

Ekspatriaatti-sanan etymologia perustuu ajatukseen isänmaasta poistumisesta (ex – ulos, patria – 

isänmaa, Kielikello 2/2003). Uuden yhteisön muodostaminen oman isänmaan ulkopuolelle on 

etnologiassa ja lähitieteissä paljon tutkittu aihe. Tarkastelussa ovat olleet esimerkiksi valtaväestöstä 

poikkeavien yhteisöjen tavat toteuttaa omaa kulttuuriaan uudessa ympäristössä (ks. esim. Hirvi 

2016) tai yhteisöjen vuorovaikutus paikallisten kanssa (ks. esim. Jouhki 2006.) Tämänkaltaiset 

yhteisöt voivat olla jäsenistöltään suhteellisen pysyviksi muodostettuja, esimerkiksi kotimaan 

vaihtumisen takia. Toisaalta näiden yhteisöjen olemassaolo ja yksilön jäsenyys niissä voi olla 

mitattavissa kuukausissa tai vuosissa, kuten nimenomaan silloin kun puhutaan työperäisestä 

muutosta (Warinowski 2012; Junkkari & Junkkari 2013). Omanlaisiaan ulkomaille muodostuneita 

yhteisöjä ovat myös esimerkiksi turistit suosituissa lomakohteissa (ks. esim. Selänniemi 1994; 

1996). Vaikka henkilöiden vaihtuvuus on näissä yhteisöissä suurta, voi yhteisö itsessään olla 

pysyvästi paikannettavissa.  

 

Ekspatriaattiaattiuden väliaikaisen luonteen ja sen aiheuttaman työn perässä maasta toiseen 

kulkemisen takia ekspatriaatteja voidaan pitää nykyajan nomadeina (Junkkari & Junkkari 2003). On 
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tyypillistä, että samat ihmiset joko hakeutuvat tai määrätään ulkomaan komennuksille. Samaten 

sellaiset ihmiset, jotka itse etsivät työtä ulkomailta (kuten avustustyöntekijän työtä) hakevat 

ulkomailta työtä myös jatkossa. Ekspatriaatteja voidaan siten usein kutsua sarjamuuttajiksi. 

(Warinowski 2012; Oksanen 2007.)  

 

Muiden ulkomaille muodostettujen yhteisöjen tutkimuksen ja ekspatriaattitutkimuksen erona on 

perinteisesti ollut (oleskelun väliaikaisuuden lisäksi) se, että ekspatriaattiuden tutkimus on 

keskittynyt yksinomaan työnteon ja siihen vaikuttavien asioiden tarkasteluun, lähinnä liike-elämän 

perspektiivistä. Ekspatriaattitutkimuksen aiheina ovat olleet muun muassa ekspatriaattien 

rekrytoinnin hyödyt ja haasteet yrityksen tai organisaation näkökulmasta (Dabic ja kumpp. 2013), 

ekspatriaattien sopeutuminen uuteen työympäristöön (esim. Friedman ja kumpp. 2009), 

kulttuurishokit (esim. Winkelman 1994), ekspatriaattityöntekijöiden kulttuurikoulutuksen tarve 

(esim. Puck ja kumpp. 2008), ekspatriaattityöntekijöiden eliittiasema paikallisiin työntekijöihin 

nähden (esim. Hindman 2009), ekspatriaattityöntekijöiden motiivit (esim. Hippler 2009) ja työssä 

koettu stressi (esim. Silbiger & Malach Pines 2014).  

 

Etnologisemmasta näkökulmasta työn perässä muuttaneita ekspatriaatteja tarkastelevat 

tutkimuksissaan antropologi Vered Amit-Talai sekä yhteiskuntatieteilijä Driss Habti. Amit-Talai on 

tutkinut erityisesti Caymansaarten vierasperäistä työvoimaa. Caymansaarilla ulkomaalaisen 

työvoiman erityispiirteenä on sen suuri osuus paikalliseen suhteutettuna. Työelämä on 

ekspatriaattien varassa, sillä paikallista työvoimaa ei ole edes lukumäärällisesti tarpeeksi 

työpaikkojen määrään nähden. (Amit-Talai 2000.) Habti tutkii väitöskirjassaan MENA-alueelta 

(Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) Suomeen muuttaneita korkeakoulutettuja ihmisiä. Tutkimuksen 

keskiössä on heidän ura- ja elämänpolkuihinsa vaikuttavien ammatillisten, sosioekonomisten, 

sosiokulttuuristen, spatiaalisten ja elämänkulkuun liittyvien muutosvoimien välisten suhteiden 

tarkastelu. (Habti 2012.)  

 

Avustusjärjestöjen palkkalistoilla ulkomaille työskentelemään lähtevät kuuluvat tämän saman 

ekspatriaattien työkokemuksia tarkastelevan keskustelun piiriin. Avustusjärjestöjen 

ekspattriaattityöntekijöitä on tarkastellut esimerkiksi antropologi Peter Redfieldin (2012), jonka 

tutkimuksen kohteena oli ranskalaisen avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja (Médecin sans 

Frontiéres) työntekijät. Mielenkiintoisen vääristymänä tutkimuskirjallisuudessa näkyy se, että 

ekspatriaatti(avustus)työntekijöiden tutkimuksessa kohteena ovat yleensä vauraiden maiden 

koulutetut kansalaiset (ks. esim. ”eliittityöntekijät” Hindman 2009; Roth 2011), vaikka suuren osan 
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työperäisestä muutosta muodostavat köyhiltä alueilta työttömyyden takia maasta toiseen vaeltavat 

ja yleensä matalapalkka-aloilla toimivat siirtotyöläiset (ks. esim. International labor migration 

2010.) Tutkittujen keskiluokkaisten ekspatriaattien varallisuus riittää yleensä perheen tuomiseen 

mukana vieraaseen maahan. Silti puolisoiden ja lasten roolia on tutkittu ekspatriaattitutkimuksessa 

vain vähän, vaikka perheellä myönnetään olevan suuri rooli vieraaseen maahan sopeutumisessa. 

(Oksanen 2007; Warinowski 2012). Perheen lisäksi ulkomaankokemukseen vaikuttaa suuresti muu 

paikan päällä koettu yhteisöllisyys (ks. Aidland alla). Silti tätäkin aspektia on tutkittu 

ekspatriaattitutkimuksessa verrattain vähän. (Esim. ekspatriaattiyhteisö sosiaalisena ja 

psykologisena areenana, Cohen 1977; uudenlaisen yhteisöllisyyden muodostuminen, Eyben 2011.) 

 

3.2 Aidland	ja	sen	asukkaat	

Tarkasteltaessa avustusjärjestöiksi miellettäviä organisaatioita ekspatriaattityöntekijöiden 

näkökulmasta tulee tutkimusjulkaisuissa usein vastaan termi ”Aidland”. Aidland on alun perin 

antropologi Raymond Apthorpen luoma käsite, jonka hän itse määrittelee kattamaan ulkomaalaisen 

avun saamisen, avun hyödyntämisprosessin ja sen, mitä avustusprosessista seuraa8 (Brown 2011, 

107). Aidland-tutkimuksen alla on tutkittu esimerkiksi avustustyön toimijoiden sosiaalisia suhteita 

ja niiden vaikutuksia tiettyyn käsillä olevaan projektiin tai tiettyyn tarkasteltavaan työyhteisöön (ks. 

esim. Mosse 2005; Hilhorst 2003; McKinnon 2007; Goetz 2001) ja avustustyöntekijöiden 

sosiaalisia suhteita ja vapaa-ajan viettoa työstä irrallisena toimintana (ks. esim. Hindman 2002; 

Shrestha 2006; Fechter 2007; Fechter & Hindman 2011). 

 

Aidland on toisin sanoen mentaalinen työskentelykenttä niille, jotka työskentelevät 

kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanturvaamisen puitteissa (Apthorpe 2011a, 199). 

Tässä tutkimuksessa näistä henkilöistä käytetään nimitystä avustustyöntekijät. Mentaalisella 

työskentelykentällä Apthorpe tarkoittaa sitä, että Aidland on metafora, johon jokainen 

avustustyöntekijä voi itse muodostaa haluamansa suhteen. Aidland on samaan aikaan olemassa että 

saavuttamattomissa, sillä se ilmenee vain silloin, kun joku kokee olevansa osa sitä. Apthorpelle on 

tärkeää, ettei käsitettä rajata liian tarkasti, sillä Aidland ei pyri olemaan ideologia tai oppiaine. 

Päinvastoin Apthorpen mukaan avustustyöntekijät tulisi nähdä heterogeenisena joukkona 

persoonallisuuksia, jotka toteuttavat erilaisia avustusmalleja eläen erilaisissa avun todellisuuksissa. 

                                                
8 Aidland as ”the trail (to use a word that usefully is both verb and noun, and about both process and place) of where 
foreign aid comes from, where it goes and what then” (Apthorpe 2005, ei julkaistu. Lainattu Brown 2011, 107.) 
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Näin ollen avustustyötä ei pitäisi pyrkiä yhdenmukaistamaan tai normittamaan. (Apthorpe 2011a, 

201; 2011b, 198–199.) 

 

Toisaalta Aidland-käsitettä on käytetty kuvaamaan myös hyvin selkeästi määriteltyä tilaa; 

avustustyöntekijöiden yhteisöä. Aidland kuvaa tässä tapauksessa avustustyöntekijöiden 

eksklusiivista sosiaalista kanssakäymistä, jossa tarkoituksena on tarjota tukea ja ajankulua 

ulkomaalaisille avustustyöntekijöille. Tällainen yhteisö voidaan nähdä omana avun maailmanaan, 

omana kokonaisena todellisuutenaan, jossa on omat sääntönsä, norminsa ja johtohahmonsa. Aidland 

voi olla Eybenin mukaan hyvin hierarkkinen tila, josta voidaan jopa ”karkottaa” sulkemalla 

johtohenkilöitä vastustanut tai muuten yhteisön arvoja laiminlyönyt henkilö sosiaalisen toiminnan 

ulkopuolelle. (Eyben 2011, 141–158.)  

 

Tämän tutkimuksen aineistossa Aidland tulkitaan ensimmäisen määritelmän kaltaisena 

kulttuurisena ilmiönä, joka muodostaa kontekstin kaikelle avustustyön maailmassa tapahtuvalle. 

Näin ymmärrettynä se sopii hyvin kontekstiksi myös tälle tutkimukselle. Pyrin ymmärtämään 

tutkimusaineistostani nousevia merkityksiä tästä lähtökohdasta ja peilaamalla niitä aiempaan 

Aidland-tutkimukseen.  

 

Aidland-kehyksen läpi avustustyöntekijöitä tarkastellaan esimerkiksi sosiaaliantropologi David 

Mossen toimittamassa teoksessa Adventures in Aidland. The anthropology of professionals in 

international development (2011a) ja antropologien Heather Hindman ja Anne-Meike Fechter 

toimittamassa teoksessa Inside the everyday lives of development workers. The challenged and 

futures of Aidland (2011). Molempien teoksien kirjoittajakunnat koostuvat lähinnä Isossa-

Britanniassa asuvista antropologeista, joilla on omakohtaista kokemusta erilaisten avustusjärjestöjen 

yhteydessä työskentelyssä. Artikkeleissaan he kuvaavat omia kokemuksiaan ja haastattelemiensa 

ihmisten kokemuksia kentiltä ympäri maapalloa. Esittelen seuraavissa alaluvuissa heidän 

ajatuksiaan ja havaintojaan kuvatakseni minkälaista avustustyöntekijöihin kohdistuva aikaisempi 

tutkimus on ollut ja minkälaiseen tutkimuskontekstiin oma tutkimukseni aineistollisesti sijoittuu. 

Aiempi tutkimus antaa uudenlaisia näkökulmia ja vertailupohjaa oman aineistoni käsittelyyn. 

Aidlandin kontekstissa käydyn keskustelun erityispiirre on kentän rikkonaisuus. Tutkijat raportoivat 

omia kenttäkokemuksiaan sekä tulkitsevat informanttiensa kokemuksia eripuolilta maailmaa, 

erilaisten järjestöjen puitteissa toimimisesta ja erilaisista toimenkuvista. Huomattava on myös se, 

että samankin valtion sisällä alueelliset erot voivat olla hyvin suuria, kulttuurit, aikakausi ja 

poliittinen ilmasto vaihtelevat ja sosiaaliset kontaktit ja yhteistyöverkostot ovat erilaisia. Lisäksi 
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sekä avustustyöntekijän että tutkijan omat elämänkokemukset vaikuttavat hänen muodostamiinsa 

käsityksiin avustustyöstä.  

 

Aidlandin väestö koostuu hyvin erilaisista persoonallisuuksista, eikä yhtä tietynlaista 

avustustyöntekijän prototyyppiä ole olemassa. Osaltaan tästä kertoo kirjava valikoima työtehtävistä 

ja rooleista, joita avustustyöntekijöillä voi omassa järjestössään olla. Esimerkiksi Apthorpe 

mainitsee avustustyöntekijöiden eroista puhuessaan erikseen autokuskit, organisaatioiden johtajat, 

pakolaiskeskusten johtajat, toimistovirkailijat, avustusjärjestöissä toimivat palkattomat 

vapaaehtoiset, omaan laskuunsa toimivat itsenäiset vapaaehtoiset, itsenäiset konsultit sekä 

henkivartijat ja muut kaitsijat. Näistä erotteluista erityisen mielenkiintoisia tekee havainnot eri 

työnkuvien vaatimuksista verrattuna niiden etuihin. Esimerkiksi turvallisuusalan tai paikallisen 

kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijat tekevät työtä hyvin eri lähtökohdista kuin omalla 

kustannuksellaan itsenäistä avustustyötä tekevät, samoin kuin konkreettisesti jälleenrakennuksen 

parissa työskentelevät kohtaavat erilaisia haasteita kuin toimistotyöntekijät. (Apthorpe 2011b, 194-

198.) 

 

Yhteisenä ominaisuutena monille ekspatriattiavustustyöntekijöille voidaan pitää sitä, että he 

muuttavat verrattain usein ja ennättävät uransa aikana asua monessa maassa ja kaupungissa. 

Avustustyöntekijät ovatkin tietyllä tavalla oman aikansa kosmopoliitteja. Monesti urapolku alkaa 

esimerkiksi vapaaehtoistyöstä tai työharjoittelusta maaseudulla ja etenee palkallisiin työsuhteisiin 

enemmän mukavuuksia tarjoaviin ympäristöihin päätyen hyväpalkkaisiin töihin maiden 

pääkaupunkeihin. (Verma 2011, 59–60; Rajak & Stirrat 2011, 161–166.) Maaseudulla tai 

pienemmissä kaupungeissa työskennellessä saattavat muut ulkomaalaiset olla harvassa. Jos 

ekspatriaattiyhteisö on pieni ja paikallisten ihmisten tavoittaminen osaksi omaa kontaktiverkostoa 

koetaan vaikeaksi, voi muodostua tilanne, jota Verma (2011) kuvaa kultakalamaljakkona (fishbowl 

setting). Samassa maljakossa olevat kalat törmäilevät jatkuvasti toisiinsa pääsemättä karkuun ja 

kyllästyvät sekä toisiinsa, että elämäänsä maljakossa. Turhautuminen elinpiirin rajallisuuteen tuntuu 

olevan monen avustustyöntekijöiden elämää tarkastelleen tutkijan raportoinnin mukaan usein 

vastaan tuleva haaste. Rajak & Stirrat toteavatkin, että ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden 

yhteisön tärkein tehtävä on tarjota jäsenilleen viihdykettä vapaa-ajalle. He kuvaavat tätä viihdykettä 

kertomalla, että esimerkiksi erilaisia kansallisia tai yleismaailmallisia juhlapyhiä juhlitaan yhteisön 

kesken näyttävästi ja huomattavasti hartaammin kuin kotimaassa. Yhteisöt järjestävät myös omia 

tapahtumiaan, kuten leikkimielisiä urheiluturnauksia ja lähtiäis- tai tervetuliaisjuhlia. Juhlien 
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keinoin rakennettua yhteisöllisyyttä käytetään paikkaamaan juurettomuuden ja koti-ikävän tunnetta. 

(Rajak & Stirrat 2011, 169–171.) 

 

Pidempään avustustyötä ulkomailla tehneet kertovat ulkomaalaisten yhteisöissä tapahtuneista 

muutoksista. Hindmanin mukaan aiemmin oli monissa paikoissa tavallista, että koko perhe muutti 

mukana vieraaseen maahan toisen vanhemman työsuhteen alkaessa. Puolison oli mahdollista 

työllistyä yhteisöä avustavissa tehtävissä (kuten kyydityspalvelujen tarjoajana) tai tehdä 

vapaaehtoistyötä yhteisön hyväksi (toimia vaikkapa kirjastonhoitajana). Uudet käytänteet 

edellyttävät, että monet palkkaa vastaan tehtävät työt ostetaan paikallisilta palveluntarjoajilta 

kustannussyistä ja vapaaehtoistöihin puolestaan ei löydy tekijöitä kun puolisot jäävät kotimaahan 

työsuhteiden lyhennyttyä. Työyhteisön pienentymisen lisäksi tämä tarkoittaa koko ekspatriaattien 

sosiaalisen yhteisön supistumista. Ajan myötä muokkautuneet ystävyyssuhteet työntekijöiden 

välillä vaihtuvat verrattain lyhyisiin työtoveruuksiin. Tiivisti yhteistyötä tekevien perheiden sijaan 

avustustyöntekijöiden yhteisön pohjana ovat useissa paikoissa yksin tulevat nuoret miehet. 

Asumisen Hindman toteaa siirtyneen omakotitalolähiöistä halpoihin hotelleihin. Vapaa-aikaa 

vietetään hänen näkemyksensä mukaan samassa tilanteessa olevien kanssa samaisten hotellien 

ravintoloissa ja paikallistuntemus rajoittuu mahdollisiin turistimatkoihin paikallisten nähtävyyksien 

luo. (Hindman 2011, 172–186.) 

 

Koska Aidland muodostuu asukkaidensa kaltaiseksi se on moniulotteinen ja jatkuvasti 

muutosliikkeessä (Brown 2011, 126). Aidlandia kriittisesti tarkastellessaan Apthorpe toteaakin sen 

olevan monesti vain avustustyön uusien trendien esittelyareena ja paikka jossa ei tunnu olevan 

historiaa lainkaan. Ainakaan hänen mukaansa tätä historiaa (avustustyöhankkeiden ongelmia ja 

onnistumisia) ei huomioida tarpeeksi uusia hankkeita suunnitellessa tai sitten historiasta muistetaan 

vain senhetkistä toimintasuunnitelmaa palveleva versio. (Apthorpe 2011a, 204-205, 210–211.) 

Avustustyö on varmasti aihealue, jossa akateeminen uuden tiedon tuottamisen 

tarkoituksenmukaisuus joutuu tekijöidensä mielissä koetukselle; miksi julkaista tutkimustietoa jos 

siitä ei saa konkreettista ja heti käyttöönotettavaa hyötyä avustustyön kohteille? Itse luenkin 

Apthorpen toteamukset käytännöllisistä aspekteista juontavaksi ajoittaiseksi turhautumiseksi. 

Aidlandin nimissä tuotetaan tutkimustietoa, mutta onko sillä vaikutuksia avustustyön käytännön 

toteuttamiseen? Ja miksi avustusjärjestötkään eivät tunnu ottavan oppia edellisistä erehdyksistä? 

Samanlaista käytännön hyödyn ja akateemisen tiedontuottamisen sekoittamista on nähtävissä kun 

Aidland-tutkimusta kritisoidaan siitä, että keskittyminen työntekijöihin ei ole kehityksen 

edistämisen kannalta olennaisinta. Tämän näkemyksen mukaan yksilöiden sijasta kannattaisi edes 
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keskittyä erilaisten ryhmittymien (johtoporras vs. käytännön työryhmät avustusorganisaation sisällä 

tai eri avustustyöjärjestöt ja niiden välillä yhteistyötä tekevät tahot, jne.) välisiin valtasuhteisiin. 

Mielekkäintä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi olisikin näiden näkemysten mukaan 

keskittyä verkostojen solmukohtiin, joilla on valtaa muokata avustustyön luonnetta järjestöjen 

yhteistoimintaan vaikuttamalla. (Harrison 2013.) 

 

3.3 Mikä	motivoi	avustustyöhön?	

Motivaatiota on työntutkimuksessa tutkittu työorientaation kautta. Työorientaatiossa vastakkain 

asetetaan tietyn ihmisen tekemä työ ja yleiset uskomukset, joita samaisella ihmisellä on työstä. 

Tämä saattaa auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin heidän oman työnsä merkitystä ja 

merkityksellisyyttä. (ks. esim. Rosso ja kumpp. 2010).  Tällaisen vastakkainasettelun tuloksena on 

määritelty kolme erilasta työntekijätyyppiä: työorientoitunut eli taloudellisista syistä työskentelevä, 

uraorientoitunut eli parempaa statusta, korkeampaa palkkaa ja arvovaltaa tavoitteleva, sekä 

kutsumuksellinen orientaatio eli aito halu ja pyrkimys tehdä maailmasta parempi paikka oman 

työpanoksensa välityksellä. Tietenkään nämä perustyypit eivät todellisuudessa esiinny näin 

selkeästi erillään, vaan muodostavat erilaisina sekoituksina jokaisen työtä tekevän ihmisen 

motivaation perustan. (Rosso ja kumpp. 2010; Wzrenieswski ja kumpp. 1997.) Motivaation on siis 

monimuotoinen ja monisyinen rakennelma, joka koostuu erilaisista tekijöistä (Wrzesniewsi, Dutton 

& Debebe 2003; Morse & Weiss 1955). Samoin jokainen avustustyöntekijä on yksilö, joka arvottaa 

työnsä merkityksellisyyttä itselleen ominaisella tavalla (de Jong 2011, 21–37.)  

 

Puhuttaessa avustustyöstä on tavanomaista liittää motivaation tarkastelu altruismidiskursseihin (ks. 

esim. West 2002; Smillie 1995; Vaux 2004.) Muita altruistisina pidettyjä ammatteja ovat 

esimerkiksi terveydenhuollon ammattiryhmät (ks. esim. McGaghie ja kumpp. 2009), sosiaalityön 

ammatit (ks. esim. Lubove 1965) ja opettajan (ks. esim. Krečič & Grmek 2007) työ. Altruismi 

nähdään usein arkiajattelussa itsekkyyden vastakohtana; toimintana, jonka päämäärä on pyyteetön 

muiden edun palveleminen. Altruistinen ajatusmaailma edellyttää oman itsen minimointia ja 

kasvanutta tietoisuutta muiden tarpeista. Käytännössä tämä tarkoittaa omien tuntemusten 

häivyttämistä taustalle (Scott & Seglow 2007, 22–25). Avustustyöstä puhuttaessa täytyy kuitenkin 

huomioida, että sitä tehdään niin haastavissa ympäristöissä, ettei pelkkä suunnittelematon hyvää 

tarkoittava työ yleensä edistä tarkoitusperiä. Se voi olla jopa haitallista. Avustustyön 
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onnistuneeseen toteuttamiseen tarvitaan suunnitelma, jossa avustustyöntekijöiden tarpeet on 

huomioitu. (Fechter 2012, 1390–1391.) 

 

Tarkasteltaessa avustustyöntekijöiden kerrontaa motivaatiostaan altruismidiskurssien kehyksessä on 

selvää, etteivät työnteolle annetut syyt jakaudu dikotomisesti altruistisiin ja itsekkäisiin syihin vaan 

nämä kaksi puolta ovat erottamattomissa. Samat syyt voivat olla sekä itsekkäitä, että epäitsekkäitä. 

Esimerkiksi motivaationa voi toimia oman etuoikeutetun aseman aiheuttama velvollisuudentunne, 

joka ohjaa rauhoittamaan omatuntoa jakamalla saamastaan hyvästä muille. Mielenkiintoista on se, 

että tutkijoiden esittelemissä esimerkeissä avustustyöntekijät itse saattavat motivaatiostaan 

kertoessaan korostaa, että heidän pyrkimyksensä eivät ole itsekkäitä tai vaihtoehtoisesti väittää 

tekevänsä avustustyötä nimenomaan itseään varten, omaa etuaan edistääkseen. (de Jong 2011, 21–

37.) Avustustyöllä voi tästä päätellen tekijöidensäkin mielestä jonkinlaisia epäitsekkyyden 

stereotypioita. Erottelun ja vertailun tekeminen motivaationlähteiden välille ei ole 

tarkoituksenmukaista itsessään. Sen sijaan motivaatioiden tutkimisessa huomionarvoista on, että 

ihmisen työskentelymotivaatio koostuu useista erilaisista tekijöistä, joiden arvo hänelle vaihtelee 

olosuhteiden ja elämäntilanteiden vaihtelun myötä. (Fechter 2011, 141; Pattakos 2004, 159; ks. 

myös Frankl 1977.)  

 

Aiemmassa avustustyöntekijöiden tutkimuksessa on esitelty altruismin lisäksi muiden muassa 

seuraavia selityksiä työmotivaatiolle: vakaumukselliset syyt, kuten ihmisoikeuksien puolustaminen, 

feminismi tai uskonto, työstä saatava ammatillinen kokemus tai uudet tulevassa työelämässä 

hyödynnettävät taidot, uralla eteneminen, korkeassa asemassa olevien ihmisten tapaaminen, 

taloudelliset hyödyt ja poliittiset tarkoitusperät, erilaiset käytännön aspektit (toive löytää työtä 

samasta paikasta kumppanin kanssa tai mukavammat elinolosuhteet ulkomailla), ystävyyssuhteiden 

muodostaminen ja säilyttäminen, matkustelu ja uusiin kulttuureihin tutustuminen, seikkailun 

etsiminen (vrt. edgework tässä tutkimuksessa), elämänkokemuksen saaminen ja vaihtelu edelliseen 

työhön nähden. (Fechter ja Hindman 2011; Apthorpe 2011b; ks. myös Rosso ja kumpp. 2010; 

Holbeche & Springett 2004.) Yksi motivoiva tekijä on työn antama status. Tehdessään työtä 

ulkomailla ja kenties hyvin vaikeissakin olosuhteissa avustustyön tekijä voi kokea olevansa tärkeä 

osa isompaa järjestelmää ja jopa korvaamaton palanen omassa työpisteessään. Kotimaasta löytyy 

paljon saman koulutuksen saaneita ihmisiä kilpailemassa samasta työpaikasta, mutta avustustyössä 

voi tuntea olevansa ”joku”9 (=tunnustettu ja tunnistettu hahmo), niin kuin Rajakin ja Stirratin (2011, 

                                                
9 “Here I am someone; back in England I am no one” (Rajak & Stirrat 2011, 167.) 
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167–174) mukaan usea heidän britti-informanteistaan on todennut. Usein korostuu se, että 

avustustyössä oman työn tulokset ovat nopeasti ja selkeästi näkyvissä. Tuloksia nähdessään 

työntekijät tunsivat monesti saavansa työstä enemmän itselleen kuin antavansa työlleen. Toiset 

saattavat myös pitää avustustyön tekemistä mediaseksikkäänä työnä, jonka tarkoitus on omalta 

osaltaan parantaa työntekijän kuvaa muiden silmissä. Avustustyö voidaan nähdä siis myös omaa 

identiteettiä määrittävänä tekijänä. (Fechter & Hindman 2011; Roth 2014; ks. myös Lewis 2011; 

Fechter 2012a & b; Cameron & Haanstra 2008.) 

 

Lewis (2011, 189–190) ja Roth (2014, 11) esittelevät motivaation hiipumissyitä. Ulkomailla 

työskentelyintoa vähentävät heidän mukaansa usein tiettyihin elämänvaiheisiin mahdollisesti 

liittyvät paineet. Työskentely avustusjärjestössä ulkomailla on tämän käsityksen mukaan helpompaa 

nuorille ja perheettömille. Tunne perhe- ja ystävyyssuhteiden heikentymisestä kotimaassa, toive 

oman perheen perustamisesta, sukulaisten sairastapaukset ja ikääntyminen luovat paineita palata 

takaisin kotimaahan.  

 

3.4 Avustustyön	haastava	luonne	

Aidland-tutkimuksessa lähtökohtana on, että ulkomailla työskentelemään muuttaessaan 

avustustyöntekijät muuttavat sekä vieraaseen maahan, että uuteen Aidlandiin. Uuden maan kielen ja 

tapojen lisäksi hänen pitäisi opetella myös puheen säännöt ja avun kulttuuri uudessa yhteisössään. 

(Apthorpe 2011b, 200–201.) Fountainin kuvauksen mukaan avustustyöntekijän pitäisi käyttäytyä 

kuten hyvä vieras, osallistua toimintaan ja antaa aikaa toimintaympäristölleen, mutta silti pystyä 

saamaan aikaiseksi halutut muutokset ja parannukset. Avustustyötä voi siis kuvata tasapainotteluna 

”hyvän vieraan” -roolin eli paikallisten kanssa ystävystymisen ja siteen muodostamisen, ja näiden 

läheisten suhteiden mahdollisesti aiheuttamien toiminnan rajoitusten välillä. Hyvät vieraat kun eivät 

kritisoi tai yritä muuttaa paikallisten hyvinä pitämiä toimintaperiaatteita. (2011, 83–86, 92–94.) 

Oman haasteensa luovat autettavien ihmisten mahdollisesti kokemat traumaattiset tapahtumat, jotka 

muuttavat suhtautumista ulkomaalaisiin. Avustustyöntekijät saatetaan myös ymmärtää ihmisinä, 

joilla on paljon varallisuutta ja sen myötä valta toteuttaa kaikenlaiset pyynnöt. Toivomusten 

toteuttamatta jättäminen voidaan siten tulkita epäystävällisyytenä. Toisaalta avustustyöntekijöitä 

saatetaan myös yrittää käyttää hyväksi jos he eivät kehtaa kieltäytyä tekemästä pyydettyjä asioita. 

(Brown 2011, 11, 123–125.) 
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Edellä mainituista syistä oman paikan hahmottaminen paikallisten keskellä ja oman identiteetin 

luominen avustustyöntekijänä voi olla vaativaa. Vieraana olo sekä yhdistää, että erottaa 

paikallisista. Vierasta tulee kunnioittaa, mutta hän on vain käymässä, eikä hän voi muuttua 

paikalliseksi. (Fountain 2011, 94–102.) Vieraalla ei ole paikallisten kielitaitoa (vaikka hän pyrkisi 

opettelemaan kielen hyvin), vieraalla ei ole paikallisten kontakteja (vaikka hän pyrkisi 

verkostoitumaan) eikä vieraalla ole yhtä syvällistä käsitystä paikallisesta kulttuurista, sosiaalisista 

prosesseista ja toimintamalleista kuin paikallisilla (Brown 2011, 108). Silti vieraat saavat 

todennäköisesti parempaa palkkaa ja enemmän arvostusta työyhteisössä (Fountain 2011, 100–101.) 

Toimiminen vastoin odotuksia ja hyvän vieraan roolin vastaisesti voi aiheuttaa paikallisissa (sekä 

paikallisissa työntekijöissä, että avun kohderyhmässä) ärtymystä. Vieraan käsitystä omasta 

paremmasta ymmärryksestä voidaan pitää ylimielisenä ja röyhkeänä. Oman paikan hakeminen 

uudessa toimintaympäristössä voikin olla varsin haastavaa avustustyöntekijälle. (Harper 2011, 123–

124.) Sama kohtalo vieraan rooliin päätymisen suhteen voi olla myös kohdemaasta kotoisin olevalla 

avustustyöntekijällä, jos esimerkiksi äidinkieli ja kotiseutu poikkeavat toimintaympäristön 

vastaavista (Fountain 2011, 98.) 

 

Osaltaan avustustyötä leimaa sen kohteen, yleensä kehitysmaan, ongelmat. Esimerkiksi monille 

kehitysmaalle yhteinen ongelma, laajalle ulottuva korruptio, vaikeuttaa toimintaa ja asettaa omat 

haasteensa. Yarrow (2011) kuvaa avustustyökenttää Ghanassa. Kaikki maan samoista aihealueista 

kiinnostuneet toimijat tuntevat hänen mukaansa toisensa ja yhteistyö on kietoutunut 

henkilökohtaisten suhteiden ympärille. Tämä johtaa Yarrow’n mukaan helposti epävirallisiin 

sopimuksiin ja epätasaiseen toiminnan valvontaan. Vaikka toimijat itse eivät ehkä edes ymmärtäisi 

toimivansa korruptoituneesti, epätasa-arvoistavat nämä tuttavuussuhteet toimintaa. Henkilötasolla 

epäsuosioon joutuminen erilaisten mielipiteiden vuoksi saattaa tarkoittaa jopa avustustyöuran 

loppumista. 

 

Kulttuurierot kohdemaassa voivat pitää sisällään sellaisia seikkoja, joihin mukautuminen on hyvin 

vaikeaa tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi kohdemaassa, jossa sukupuoliroolit ovat hyvin vahvat, 

voi naispuolisen avustustyöntekijän olla lähes mahdotonta tehdä töitä paikallisten miesten parissa. 

Sukupuolittunut jako näkyy Verman (2011, 61–68) mukaan myös yleisesti avustustyön 

toimintakulttuurissa. Naisten parissa toteutettaviin projekteihin palkataan yleensä vain 

naistyöntekijöitä ja toisaalta naiset myös helposti ajautuvat töihin naisten parissa tehtäviin 

projekteihin, vaikka he eivät olisi projektin aihepiirin asiantuntijoita. Samoin naispuolisen 
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työntekijän voi olla hyvin vaikea saada töitä maskuliinisina pidettyjen projektien parissa vaikka hän 

olisi koulutuksensa puolesta niihin perehtynyt. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa toistuu jatkuvasti käsitys, jonka mukaan avustustyöntekijät viettävät 

aikansa lähinnä ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden oman yhteisön kesken. Toiset 

avustustyöntekijöistä pysyttelevät lähes kokonaan tässä turvalliseksi luodussa ympäristössä. Oman 

yhteisön muurien sisällä pysyttelyyn rohkaisee osaltaan ajatusmalli, jossa työtä tehdään 

nimenomaan lahjoittajatahojen palvelemiseksi. (esim. Eyben 2011; Harper 2011; ks. myös Green 

2011.) Toiset avustustyöntekijöistä saattavat poistua muurien sisältä välillä tekemään vierailuja 

”todellisuuteen” (reality checks, field trips) mutta näiden lyhyiden vierailujen avulla on vaikea 

saada kokonaiskuvaa siitä, mikä on tilanne avun kohteiden keskuudessa. (Eyben 2011; Rajak & 

Stirrat 2011, 173.)  

 

Fechter (2011, 143–145) ja Hindman (2011, 186–187) kritisoivat avustustyön muuttumista 

projektittaiseksi. Heidän ymmärryksensä mukaan lyhyet työsuhteiden lyhyys vaikuttaa intoon 

tutustua paikalliseen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Näin ne edesauttavat avustustyöntekijöiden 

yhteisön luomien muurien sisäpuolelle jämähtämistä. Perehdytyskoulutuksiakaan ei järjestetä 

samassa mittakaavassa lyhyitä koulutuksia varten ja toimintaympäristöön perehtyminen jääkin 

avustustyöntekijän itsensä vastuulle. Tutkijat jakavat käsityksen siitä, että jos omaan 

toimintaympäristöön ei tutustuta, on vaikeaa ymmärtää sen toimintaa tarpeeksi työn kannalta. Työn 

luonteen muuttuminen projektittaiseksi vaikuttaa henkilöstövalintoihin. Sen sijaan, että palkattaisiin 

avustustyön ammattilaisia on nyt järkevämpää (kustannustehokkaampaa) palkata jonkun tietyn alan 

asiantuntija suorittamaan oma suppea tehtävänsä. Fechter ja Hindman kritisoivatkin avustustyön 

olevan lähestymässä toimintatavoiltaan voittoihin pyrkivää liiketoimintaa.  

 

Fechterin (2011) ja Hindmanin (2011) näkemyksistä paistaa läpi käsitys paikalliseen kulttuuriin 

tutustumisen (ja kielen opettelun) tärkeydestä. Nämä puheenvuorot luovat kuvan, jossa kulttuurin 

taitamista pidetään itseisarvoisena. Syiksi annetaan parempi ymmärrys omasta työstä ja sen 

tekemisestä, mutta itse en näe tätä kovinkaan pitkälle kantavana perusteluna. Koska avustustyön 

luonne on samojen tutkijoiden mukaan muuttunut jatkuvasti projektiluonteisemmaksi, on varsin 

luonnollista, että näihin projekteihin palkataan niiden toteuttamisen mahdollisimman tehokkaasti 

taitavia eri alojen ammattilaisia. Tulevaisuudessa voidaan varmasti arvioida näiden eri lähtökohtien 

(projektimuotoinen työ vs. pitkään samojen ihmisten tekemä yleinen kehittämistyö) keskinäistä 

paremmuutta, mutta vielä ei oikeastaan pysty sanomaan, että toinen olisi selkeästi parempi tai 
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huonompi. Aiemmassa tutkimuksessa esiintyvä kritiikki projektitöitä kohtaan ja kulttuuriosaamisen 

itseisarvoisuus voidaankin ehkä lukea osaltaan muutosvastaisuutena ja huolena oman 

erityisosaamisen tarpeen kuihtumisena sekä itselle ominaisen elämäntavan katoamisena. 

 

3.5 Edgework	

Tässä tutkimuksessa edgework-käsitettä hyödynnetään selventämään minkälaisia erityispiirteitä 

työskentelyssä jatkuvassa konfliktitilassa olevassa Afganistanissa voi olla. Afganistanissa oleskelu 

ja työskentely on riski itsessään, koska maassa ulkomaalaisvastaiset mielipiteet ovat maassa yleisiä 

ja väärässä paikassa väärään aikaan oleminen voi olla kohtalokasta sotilaallisen toiminnan takia. 

Edgework-termin avulla voidaan antaa tietynlaisia selityksiä sille, miksi toiset ihmiset pystyvät 

työskentelemään vaarallisissa olosuhteissa ja saattavat jopa pitää riskialtista työtä mielekkäämpänä 

kuin yleisesti turvallisina pidettyjä. Yksi avustustyön muoto, jossa suoraa uhkaa koetaan 

säännöllisesti on rauhanturvaaminen. Aineistooni ei kuulu rauhanturvausta käsittelevää materiaalia, 

joten tämä erityisalue on rajattu tästä tutkimuksesta pois. 

 

Gonzojournalisti Hunter S. Thompson on tiettävästi ensimmäinen, joka käytti termiä edgework. 

Käsitettä tutkimustarkoituksiin kehitti sosiologi Stephen Lyng, joka näkee edgeworkin olevan 

minkä tahansa laista vapaaehtoista riskinottoa. Vapaaehtoinen riskinottoa (voluntary risk-taking) oli 

tutkittu jo aiemmin (katso esimerkiksi Goffman, 1967), mutta Lyngin julkaisema artikkeli (1990) 

vakiinnutti edgeworkin käsitteen ja sen käyttötavan. Lyng määrittelee rajat (edges) seuraavasti: 

”Näitä rajoja voi määritellä monella tavalla: raja selväjärkisyyden ja hulluuden välillä, tietoisuuden 

ja tiedottomuuden välillä, ja kaikkein seuraamuksellisin, raja, joka erottaa elämää ja kuolemaa.”10 

(Lyng 2005a, 4.) Huolimatta siitä, että edgework-tutkimuksessa on perinteisesti tarkasteltu fyysistä 

uhkaa, on määritelmä siis niin joustava, että se kattaa myös kokemuksellisuuden, tunne-elämän ja 

mentaalipuolen riskinoton. Rajalla ollaan silloin, kun hallinnantunne on katoamaisillaan. (Newmahr 

2011, 690.) 

 

Edgeworkia tutkittaessa pohditaan samalla mikä motivoi ihmisiä tekemään suuren riskin sisältäviä 

tai suoranaisen vaarallisia asioita. Aiemmassa tutkimuksessa tutkittiin pääasiallisesti vapaa-ajalla 

                                                
10 “These edges can be defined in various ways: the boundary between sanity and insanity, consciousness and 
unconsciousness, and the most consequential one, the line separating life and death.” (Lyng 2005a, 4.) 
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tapahtuvaa vapaaehtoista riskinottoa11. Näissä edgework kuvattiin keinona paeta arkisen elämän 

tylsyyttä ja stressitekijöitä. Lyngin mukaan edgeworkin harjoittavat kertovat sen olevan tarpeellinen 

vapaahetki työelämää hallitsevilta säännönmukaisuuksilta ja byrokraattisilta instituutiolta. (Lyng 

2005, a, b.)  

 

Sosiologi Silke Roth (2014) laajentaa edgeworkin käsitteen sisältämään myös humanitaarisen avun, 

kehitysyhteistyön, ihmisoikeustyön ja muun samankaltaisen työn. Hänen näkemyksensä mukaan 

avustusjärjestöille työskentely voi vaarantaa ihmiset samalla tavalla kuin Lyngin kuvaama 

edgework. Vaikka avustusjärjestöissä työskentelemisen pääasiallisena motiivina ei olekaan 

todennäköisesti adrenaliinin erittyminen ja jännityksen saaminen elämään, joutuvat 

avustusjärjestöjen työntekijät tekemään saman puntaroinnin riskien todennäköisyyden ja työn 

suorittamisen välillä. ”Edgeworkin puhtaimmassa ilmentymässä ihminen paikantaa reunan 

pyrkimällä mahdollisimman lähelle sitä silti ylittämättä. Tämä tarkoittaa yleensä selviytymistä 

tilanteissa, joihin sisältyy korkea kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski, vaikkakin ”raja” voi 

ilmentyä monilla erilaisilla tavoilla”. (Lyng & Matthews 2007, 78.)12 Avustustyössä raja voi piirtyä 

esimerkiksi jonnekin tarpeeksi lähellä autettavia olemisen ja turvallisuusmääräysten seuraamisen 

välille. 

 

Roth näkee kaksi perustavanlaatuista samankaltaisuutta perinteisen edgeworktutkimuksen ja 

avustustyöntekijöiden kertomusten välillä. Ensinnäkin avustustyötä tekemään lähdetään usein 

hyvistä työpaikoista. Rothin tekemässä tutkimuksessa yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastatelluilla 

avustustyöntekijöillä (yhteensä 57) oli korkeakoulututkinto ja monilla jopa akateeminen 

tutkimustausta. He kuvaavat jättäneensä mielenkiinnottomiksi osoittautuneet tai liian 

byrokraattisiksi ja tylsiksi muuttuneet työnsä ja tavoittelevansa merkityksellisyyttä työlleen 

ryhtymällä avustustyöntekijöiksi. Tässä he noudattavat samaa kaavaa kuin extremelajien harrastajat 

pakoillessaan arjen todellisuutta. Toiseksi, avustustyötä tehdessään he hakeutuvat riskialttiiseen 

tilanteeseen mutta saavat valita itsenäisesti minkälaisia riskejä ovat valmiit hyväksymään. (Roth 

                                                
11 Esimerkiksi käyvät BASE-hyppääminen (Allman ja kumpp. 2009), vuorikiipeily (Breivik 1996), laskuvarjohyppy 
(Lyng 1990; Laurendeau 2006), koskenlasku (Fletcher 2005) ja elämäntapalajit yleensä (Wheaton 2004). Muunlaisissa 
edgework-tutkimuksissa vaaran aiheuttavat esimerkiksi uskonnolliset rituaalit (Bromley 2007), rikollinen toiminta 
(Lyng 2004; Hayward 2013), korkea alkoholinkulutus (Cho ja kumpp. 2010), huumeiden käyttö (Hardon & Ihsan 2013; 
McGovern & McGovern 2011), sadomasokismi (Newmahr 2011) tai roolipelit (Shay 2015). 
12 “In the purest expression of edgework, one ‘negotiates’ the edge by striving to get as close as it as possible without 
actually crossing it. This usually means managing situations that involve a high risk of death or serious injury, although 
the edge can assume many different forms”. (Lyng & Matthews 2007, 78.) 
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2014, 7, 12.) Nämä ovat samat kaksi näkökulmaa, joilla Lyng (1990; 2005b) perustelee edgeworkin 

roolia nyky-yhteiskunnassa.  

 

Avustustyö vaatii paljon sen parissa työskenteleviltä. Työ on todennäköisesti arvaamatonta, 

resurssit rajalliset ja yleensä mitä riskialttiimmalla seudulla työtä tehdään, sitä vähemmän 

työntekijät saavat itse päättää toimintatavoistaan. Korkean riskin paikoissa eletään vartijoiden 

ympäröiminä ja paikallisten ihmisten kohtaaminen on vähäistä kun julkisilla paikoilla ei vierailla 

käytännössä lainkaan. Varsinkin konfliktialueella työskentelevät avustustyöntekijät ovat usein 

perheettömiä. Jos perhe on olemassa, jätetään se mieluummin kotimaahan kuin asetetaan vaaralle 

alttiiksi. Eristäytyminen omasta perheestä tekee työstä henkisesti rankkaa. Rajoitetun liikkuvuuden 

ja rajoitettujen ihmiskontaktien takia ammatillinen elämä ja yksityiselämä kietoutuvat helposti 

tiukasti yhteen. (Roth 2014, 3, 11; Fechter 2013, 1401; Fechter 2014.) 

 

Avustustyötä tehdään hyvin monenlaisissa ympäristöissä. Osa voidaan laskea hyvinkin turvallisiksi 

mutta toiset sisältävät paljon riskejä. Konfliktialueilla työskennellessä haasteena on kestää pelko 

joutua siepatuksi tai pahoinpidellyksi, samoin kuin mahdollisuus vammautua tai kuolla. Tällaisissa 

olosuhteissa järjestöjen kehittämät turvallisuutta ylläpitävät ohjeet ja suunnitelmat mahdollisen 

uhan varalle ovat välttämättömiä apuvälineitä. Turvallisuusriskejä vastaan varaudutaan 

organisaation resurssien ja toiminta-alan mukaisesti joko massiivisilla turvatoimilla (aseistetut 

vartijat, panssariautot) tai vähäisemmin. Toinen Rothin esittelemä lähtökohta turvallisuuden 

edistämiseksi onkin näkyvien ja kalliiden turvatoimien sijaan pysytellä huomaamattomana ja 

hankkiutua hyviin väleihin paikallisten yhteistyökumppaneiden ja ympäröivien tahojen kanssa. 

Toiminnan läpinäkyvyys ja ystävällinen käyttäytyminen herättävät luottamusta paikallisten 

keskuudessa. Kielen opettelu ja paikallisten kanssa ystävystyminen edesauttaa pysymään tilanteen 

tasalla ja voi jopa pelastaa henkiä jos paikalliset ovat valmiita suojelemaan avustustyöntekijää. 

(Roth 2011, 162–163.)  

 

Rothin haastattelemat konfliktialueella avustustyöjärjestöissä työskentelevät ihmiset myöntävät 

riskien olemassaolon ja hyväksyvät sen osaksi työtään. He korostavat turvallisuusmääräysten 

noudattamisen tärkeyttä ja epätoivottuihin tilanteisiin varautumisen merkitystä. 

Turvallisuusohjeiden noudattamisen lisäksi työntekijät voivat pitää huolta turvallisuudestaan 

säätelemällä omaa toimintaansa. Esimerkiksi huolimaton päihteiden käyttö kasvattaa 

turvallisuusriskiä. Silti on olemassa paljon sellaisia uhkia, joita on vaikea ennakoida, kuten 

liikenneonnettomuudet, maamiinat tai trooppiset sairaudet. (Roth 2011; 2014.) Riskien ottaminen ja 
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konfliktin läheisyys vaikuttavat kaikkiin ihmisiin eri tavoin. Toisille ne ovat pelottavampia kuin 

toisille. Konfliktialueen todellisuutta on vaikeaa tajuta ennen kuin sen on itse nähnyt. Todellisuus 

saattaa tulla negatiivisena yllätyksenä. Myös muutokset uhkatasossa saavat työntekijät 

harkitsemaan uudelleen omaa tilannettaan. Uhkan siirtyminen selkeästi lähemmäs voi vaikuttaa 

päätökseen työnteosta. (Brown 2011, 118–120.) 

 

Suurin osa Rothin informanteista kertoo puntaroivansa riskejä huolellisesti aina ennen työn 

vastaanottamista. Riskien olemassaolo ja puntarointi on heille tärkeää myös motivaatiomielessä. 

Saadessaan itse päättää ne työtehtävät, joihin haluavat lähteä, he ottavat vastuuta omasta 

elämästään. Osalle elämästä mielenkiintoista tekee työsuhteiden lyhyys; riskialttiissa paikassa ei 

tarvitse selviytyä kuin tietty määräaika ja sen jälkeen voi tulla takaisin kotiin lepäämään (jos 

taloudellinen puoli on kunnossa) ja pohtimaan mihin seuraavaksi lähtisi. Siviilisäädyllä ja 

perhesuhteilla on iso rooli päätösten tekemisessä. Lapsettomat ja puolisottomat hyväksyvät Rothin 

mukaan helpommin korkean riskitason tehtäviä, joihin perhettä ei mielellään oteta mukaan. 

Turvattomiin paikkoihin lähtevät perheelliset jättävät perheensä yleensä kotimaahan ja joutuvat 

siten elämään heistä erillään. Ydinperheen lisäksi myös muiden sukulaisten ja ystävien uskotaan 

kantavan huolta mahdollisista turvallisuusriskeistä työtehtävissä. (Roth 2011; 2014.) 

 

Konfliktialueilla työskentelevät ihmiset mainitsevat kolme erilaista menetelmää, joiden avulla 

turvallisuuden puolesta pelkäämistä pyritään hillitsemään. Ensimmäinen on vertailla riskejä 

toimintaolosuhteissa (esimerkiksi maamiinat, sieppaukset, väijytykset, ammuskelut) ja arkielämässä 

kotimaassa (auto-onnettomuudet, ryöstöt, pahoinpitelyt).  Olennaista on ymmärtää, että riskejä on 

molemmissa ympäristöissä ja olla valppaana. Riskialttiisiin tilanteisiin joutumista voi vältellä niin 

kotimaissa kuin konfliktialueellakin, mutta pahoja asioita voi silti aina tapahtua kummassa tahansa. 

Tärkeää on pyrkiä ennakoimaan tapahtumia ja olla varautunut ikävien yllätysten varalta. (Roth 

2011, 157; 2014, 12.) 

 

Toinen tapa helpottaa koettua stressiä ja pelkoa on totutella olosuhteisiin toiminta-alueella. Kun 

turvallisuusvälikohtauksia tapahtuu tietyllä alueella usein, ne menettävät merkitystään. Ajan myötä 

ne eivät enää järkytä yhtä paljon ja lopulta niitä aletaan pitää niin tavallisina, että niitä tuskin 

huomataan. Samankaltaiset tapahtumat saattaisivat yhä olla suuria tragedioita muussa, 

turvallisemmaksi mielletyssä, ympäristössä, mutta konfliktialueella ne ovat vain osa arkea. 

Olosuhteisiin totuttautuminen sisältää myös ympäristöön tutustumisen. Ympäristön ja yleisten 

olosuhteiden muututtua tutummaksi konfliktialueella työskentelevät uskovat pystyvänsä 
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käsittelemään vaarallisia tilanteita paremmin ja toimimaan niissä oman turvallisuutensa kannalta 

järkevällä tavalla. (Roth 2011, 157; 2014, 12.) Tässä yhteydessä voidaan siis puhua tietynlaisesta 

vaaran kulttuuriin sopeutumisesta tai enkulturaatiosta. Jos noudatetaan Scollonin ja kumppaneiden 

määritelmää, enkulturaatio tarkoittaa epämuodollisesti tapahtuvaa kulttuurin oppimista, kulttuuriin 

kasvamista tai kulttuurin omaksumista. Tässä tapauksessa vaaran läsnäoloon ja uhkatilanteisiin 

totuttautumista ohjaa sosiaalinen käytäntö olla säikähtämättä ja reagoimatta voimakkaasti. Yhteisön 

esimerkki kehottaa suhtautumaan olosuhteisiin ja olosuhteiden muutoksiin konfliktialueella 

välinpitämättömämmin kuin kotimaassa tai muualla rauhallisena pidetyllä seudulla. (Scollon, 

Scollon & Jones 2012, 163–164.) 

 

Kansainväliset avustustyöntekijät ovat joka tapauksessa tietyllä tapaa etuoikeutetussa asemassa 

paikallisiin nähden. He kertovat, että kolmas tapa normalisoida uhkaa on juuri tämän ajatuksen 

sisäistäminen. Etuoikeutettu asema saa heidät kokemaan, ettei heillä ole oikeutta pelätä omasta 

puolestaan kun monilla paikallisilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin elää omassa kodissaan ja 

ottaa vastaan tuleva sieltä käsin. Paikallisilla ihmisillä ei ole samanlaisia kattavia 

turvallisuussäädöksiä ja evakuointisuunnitelmia kuin kansainvälisten järjestöjen työntekijöillä on. 

Monille paikallisista elämä voi olla jatkuvaa ponnistelua pelkästään eloon jäämisen eteen. (Roth 

2011; 2014.) Tämä elintasojen eroavaisuus saattaakin aiheuttaa syyllisyyden tunnetta ja moraalisia 

dilemmoja avustustyöntekijöiden keskuudessa. (Fechter 2012b.) 

 

Avustustyöntekijöiden suhtautuminen riskeihin on ristiriitaista. Toisaalta ne ovat aina uhka 

hyvinvoinnille ja liian vaarallisilta tuntuviin tilanteisiin ei hakeuduta. Silti ne tuntuvat vetävän 

puoleensa joko itsessään tai välillisten vaikutustensa kautta. Näitä välillisiä vaikutuksia ovat 

esimerkiksi lyhyet työsuhteet ja valta vaikuttaa elämäänsä, vaikeiden olosuhteiden tiivistämät uudet 

ystävyyssuhteet tai mahdollisuus päästä kertomaan selvinneensä haastavista tilanteista. Riskien 

suoranainen vetovoima tuntuu tiivistyvän pitkälti elossa olon kokemukseen. Rothin informantit 

toteavat, että vaaran kokemukset ja työtoverien menettäminen aiheuttavat kiitollisuuden tunnetta 

siitä, että on itse selvinnyt. Samalla saattaa herätä tarve tehdä töitä niidenkin puolesta, joille kävi 

huonosti. Avustustyö on sikäli erilaista edgeworkiä, että toisin kuin vaikkapa extremeurheilu, se 

pyrkii vaikuttamaan myönteisesti muiden ihmisten elämään, ei vain työntekijän omaan. Muiden 

auttaminen koetaan niin arvokkaaksi, että ollaan valmiita ottamaan riskejä. Avustustyöntekijät 

jakavat Rothin mukaan usein tunteen, että omalla panoksella on merkitystä ja joka päivä on jotakin 

tärkeää tehtävää. Työssä joutuu myös jatkuvasti soveltamaan ja haastamaan itseään. Avustustyön 
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herättämien intensiivisten tunteiden takia monet Rothin informantit kuvaavat työtehtäviään 

elämänsä parhaana aikana. (Roth 2011, 159; 2014, 7–10.) 

 

4 Kuvauksia	Afganistanista:	työskentelyä	ja	arjen	ihmettelyä	vieraassa	

maassa	

Tässä luvussa tarkastellaan minkälaisina informanttini kuvaavat omia Afganistaniin muodostuneita 

Aidlandejaan ja minkälaisia merkityksiä he rakentavat omille työkokemuksilleen. Afganistanissa 

työskentely on haastavaa sekä henkisesti että fyysisesti. Fyysisiä uhkia ovat erilaisten 

taistelutoimien keskelle joutuminen, autopommit, harha-ammukset ja vastaavat huonosta tuurista 

riippuvaiset asiat samoin kuin järjestöä tai tiettyä henkilöä itseään vastaan suunnitellut iskutkin. 

Henkistä kuormitusta aiheuttaa mahdollisen kuoleman tai loukkaantumisen pelon lisäksi vaikeat 

työtehtävät vieraassa kulttuurissa. Informantit kertovat kohdanneensa Afganistanin aikanaan 

tilanteita, jotka olivat heille epämiellyttäviä ja aiheuttivat tunteen omasta riittämättömyydestä. Työn 

kuormittavuuden takia sitä voidaan tarkastella edgeworkin kehyksen läpi. Käsittelen Afganistanissa 

työskentelyä nostamalla esiin haastatteluista kummunneita i) henkistä kuormittavuutta lisänneitä 

kulttuurisia eroavaisuuksia, ii)  henkisesti että fyysisesti kuormittavaa maan epävakaata tilaa ja iii) 

sukupuolen merkitystä informanttien kokemuksiin. Toisaalta yritän myös löytää haastatteluista 

viitteitä siitä, iv) mikä informanttejani motivoi toimimaan Afganistanissa ympäristön kaikesta 

kuormittavuudesta huolimatta. 

 

4.1 Kulttuurierot	ja	-kontaktit	

Totuttautuminen Afganistanin oloihin ja kulttuuriin oli monen informantin mukaan haastavaa 

niiden erotessa merkittävästi suomalaisista vastineistaan. Kulttuurierot aiheuttivat haasteita 

varsinkin toiminnan alussa usein. Suurin osa haastatelluista totesi, että paikallinen kulttuuri ei ole 

lakannut hämmästyttämästä vieläkään, vaikka kokemusta oli jo useita vuosia tai toisilla jopa 

vuosikymmeniä. Alle on poimittu haastatteluaineistossa usein toistuneita kuvauksia koetuista 

kulttuurieroista ja kontaktitilanteista. Nämä ryhmittelin aihepiireiksi heimon ja uskonnon säätelemä 

yhteiskunta, kulttuuri kielen ja viestinnän näkökulmasta sekä sosiaaliset suhteet henkilö- ja 

ammattitasolla. 
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4.1.1 	Uskonnollinen	heimokansa	

Yksi kaikkien informanttien kanssa esiin noussut aihe oli Afganistanin jakautuminen etnisiin 

ryhmiin. Kaikki kokivat sen vaikuttaneen tavalla tai toisella heidän työhönsä. Eri etnisten ryhmien 

kanssa tuli heidän kokemuksensa mukaan toimia hieman eri tavoin. Toisten kanssa saattoi puhua 

asioista alusta asti suoremmin ja avoimemmin, mutta toiset vaativat enemmän hienovaraisuutta ja 

enemmän pohjatyötä luottamussuhteen muodostamiseksi ennen kuin varsinaista toimintaa heidän 

kanssaan oli mahdollista käynnistää. Se, kuinka paljon vaikutusta etnisillä jaotteluilla oli, riippui 

informanttien mukaan kuitenkin eniten toiminta-alueesta. Sellaiset asiat, jotka ovat mahdollisia 

maan pohjoisosissa, eivät välttämättä ole mahdollisia etelä- tai itäosissa. (Ks. esim. Dupree 2002.) 

Järjestöjen toiminta täytyykin siis muokata alueellinen kulttuuri, olosuhteet ja kohderyhmä 

huomioiden. Joillakin Afganistanin alueilla etnisten ryhmien välinen erottelu on informanttien 

mukaan näkyvämpää ja toisilla taas ulkomaalaisten on vaikeaa huomata eroja. Myös koulutustausta 

ja ammatillinen toimenkuva vaikuttivat informanttien mukaan siihen, mitä muista etnisistä ryhmistä 

ajateltiin. Toisaalta voidaan pohtia vaikuttivatko yleisesti tunnetut stereotypiat informanttien omiin 

käsityksiin. (Stereotypioita luomassa esim. Afganistan-kirjallisuuden klassikkoteos, Dupree 1973, 

passim.) Esimerkiksi lähes kaikki heistä kertoivat tavanneensa pashtuja, jotka tuntuivat suhtautuvan 

halveksien muiden etnisten ryhmien edustajiin.  

 

Etnisyydet saattoivat vaikuttaa myös vaikkapa koulutustilanteiden ryhmädynamiikkaan. Tämän 

informantit mainitsivat seikaksi, jota heidän ei Suomessa aikuisia kouluttaessaan tarvitse ottaa 

huomioon. Emma kertoo, ettei esimerkiksi ryhmätöitä aina suostuttu tekemään toiseen etniseen 

ryhmään kuuluvan ihmisen kanssa. Informanteista toiset toteavatkin, että välillä oli huomattavasti 

yksinkertaisempaa järjestää esimerkiksi koulutuksia, joihin osallistujat valittiin etnisen taustat 

huomioiden. Jos järjestö käytti koulutettavien valinnassa apunaan paikallisia yhteistyökumppaneita, 

oli informanttien uskomuksen mukaan varsin todennäköistä, että paikallinen taho suoritti 

valikoinnin osittain nimenomaan etnisten ryhmien perusteella. Tähän vaikuttaa tietysti sekin, että 

etninen enemmistö vaihtelee Afganistanissa alueittain (ks. esim. Koivula & Trümpler 2012; 

Schetter 2005.) Toisilta alueilta tuli siis helpommin paljon hazaroita koulutukseen, toisilta paljon 

tadzikkeja ja niin edelleen. Informanteilla riitti kuitenkin uskoa siihen, että etninen jaottelu tulisi 

vähenemään ajan myötä, kunhan ihmiset oppisivat päästämään irti omista ennakkoluuloistaan. 

 
Se puskee [esiin] se niitten se, että mähän en puhu sun kanssa, sä oot toi tadzikki. Ja 
koska ne on nää etniset ryhmät, pashtut kattoo nenää pitkin vähän niin, että heijän 
mielestään he omistaa koko maan edelleenkin. Ja semmonen, et eihän ne, ne ei niinku 
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pääse niistä kovin helpolla, eikä tietenkään, koska sunhan pitää niinku tavallaan vähän 
vaikka kasvaa sen yli. Ja pystyy kattoo sitä maatas niinkun vähän kauempaa, et sä 
tajuut et miten se menee. (Sonja.) 

 

Eri etnisten ryhmien erilaisuutta kuvaa se, että niiden kanssa toimiessa piti ottaa huomioon 

nimenomaan sen ryhmän tapakulttuuri ja suhtautuminen käsiteltävään asiaan. Elena tiivistää:  

 
Ni jos mulla on vaan hazaroita siinä mun ryhmässä, ni sillon mä teen sitä society työtä 
vaan hazara communityn kanssa, mun ei tarvi ajatellakaan, että se olis myös civil 
society work with all the afghans in Afghanistan.  

 

Elena huomauttaa, että avustustyöntekijän on otettava huomioon päätöstensä laajemmat 

merkitykset. Esimerkiksi vain tietyn ryhmän kanssa työskentely nähdään Afganistanin 

yhteiskunnassa helposti politisoituneena toimintana, jonka seuraukset on hyvä tajuta jo miettiessään 

miten ja keiden kanssa projekteja toteutetaan. 

 

Etnisten ryhmien huomiointi kuuluu haastattelujen perusteella asiaan koulutusten 

käytännönjärjestelyjen ohella myös palkattaessa järjestöihin uutta työvoimaa. Maria kertoo, että 

ulkomaalaiset järjestöt ovat paikallisten suosimia työpaikkoja, koska ne maksavat hyvää ja 

säännöllistä palkkaa. Haastateltavat ovat kuulleet tilanteista, joissa selviää, että jonkin järjestön 

palkkalistoilta löytyykin vain tietyn etnisen ryhmän tai jopa vain tietyn suvun väkeä kun palkan 

tuoma turva on pyritty pitämään mahdollisimman tiukasti oman ryhmän etuna. Samoin Marian 

kokemuksensa mukaan paikalliset työntekijät saattavat vaikuttaa uusien työntekijöiden valintaan 

hyväksymällä töihin vain niitä, jotka suostuvat olemaan saa mieltä heidän kanssaan joistakin heille 

merkittävistä asioista. Informanttien mukaan heidän edustamissaan järjestöissä tätä ei kuitenkaan 

varsinaisesti tapahtunut. Tosin esimerkiksi Maria toteaa, että yleensä siinä vaiheessa kun hän alkoi 

ottaa osaa rekrytointiprosessiin, oli alkukarsinnat työnhakijoista jo tehty ja etninen jakauma 

päätetty. Hänellä ei siis ollut varmuutta siitä, mitkä kaikki tekijät rajasivat tiettyjä hakijoita ulos ja 

toisaalta paransivat toisten asemaa. Useimmat informanteista kuvaavat, että tietyn etnisen ryhmän 

suosimista yritettiin välttää palkkaamalla työntekijöitä mahdollisimman tasaisesti kaikista 

ryhmittymistä. Silti he totesivat lopullisen valinnan riippuvan ammattitaidosta ja yleisestä 

sopivuudesta pestiin. Etninen ryhmä ja muu tausta kuuluvat osaksi yleistä soveltuvuutta. 

 

Informanttien puheenvuoroissa toistuu siis käsitys siitä, että Afganistanin yhteiskunta rakentuu 

vahvasti erilaisten jaottelujen varaan. Etnisten ryhmien lisäksi vallalla on ajatus heimoista, joissa 

asiat on perinteisesti puitu paikallisesti heimojen päämiesten toimesta. Esimerkkinä haastateltavat 
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mainitsivat tavan jakaa oikeutta paikallisesti, sekä sharia-lakiin, että myös paikallisiin perinteisiin 

menettelytapoihin nojautuen (ks. esim. Wardak 2004). Tapa on edelleen käytössä varsinkin 

maaseudulla, vaikka se on nykyisen lain vastainen. Heimojen päämiehillä on paljon päätäntävaltaa. 

Päätöksen tekoon osallistuu yleensä myös paikallinen uskonnollinen johtaja. Heimon ja 

perhesuhteiden ohella informantit nimeävätkin uskonnon toiseksi afgaanien elämän perustaksi. 

Heimojen uskonnollisista johtajista on yleensä kiinni kuinka hyvin toiminta alueella onnistuu. 

Erityisen vaikeaa heidän mukaansa on tehdä työtä kylissä, joiden mullahit ovat hyvin vanhoillisia ja 

nojautuvat vahvasti perinteisiin. Esimerkkinä Jaakko kertoo, miten erään kylän mullah ei halunnut 

kylään kaivoa, koska aina ennenkin kuivat ajat oli selvitty hakemalla vettä suuresta altaasta, johon 

se oli säilytty alkukesästä. Viikkoja altaassa seissyt vesi kuhisi mikroskoopeilla tarkasteltuna 

mikrobeja, mutta tämä ei meinannut riittää mullahille syyksi kaivon rakentamiseen. Jaakko ja useat 

muista informanteista useat kokevat kuitenkin, että uusi tekniikka ja sen tuomat uudet tavat hankkia 

tietoa ovat kuitenkin alkaneet vaikuttaa myös Afganistanissa. 

 
Mut tälläset jäykät asenteet, et näinhän me on tehty ennenkin, et mitäs muutosta 
meijän nyt tässä tarvii tehä. Ni se on yks semmonen, ohhoijaa. Että ei oo sellasta 
avoimuutta, [on] sellanen sulkeutuva ajattelutapa, mikä on muuttumassa. Siis siihen 
on ollu hyvin paljon vaikuttamassa internet ja koulutus. Ja pääsy, varsinkin nuorison 
pääsy ajattelemaan asioita vähän kauempaa. Et ennen tiedonvälitys oli paljolti 
paikallisen tiedon, tai niin kun radion ja television ja muun median varassa. Mut nyt 
joka puolelta tulee tietoa. Jos sen osaa vaan oikein suodattaa. Mut tulee tietoa ja se 
avartaa. (Jaakko.)  

 

Uskonnon informantit kuvaavat afgaaneille arkipäiväisenä ja julkisena asiana. 

 
Ei se lakkaa niin kun hämmästyttämästä se että miten vahvasti se uskonto on niiden 
ihmisten elämässä. Että vaikka on semmosia hyvin, sanotaan modernin näkösiä nuoria 
musliminaisia osa näitä meijän kurssilaisista, niin kun hyvin meikattuja ja valtavat 
piikkikorot siel niitten nilkat peittävien helmojen alla. Ja sit semmosta, siis kaikkee 
tätä meijän länsimaista hapatusta13, niinku siinä mikä näkyy. Niin silti et se uskonto, 
ja se perhe, ni ne on jotain siis semmosta, jota me, meillä ei enää, tai en mä tiiä onks 
meillä joskus ollu kulttuurissa mutta nyt ei ainakaan tässä meijän tavallaan tämmöses 
työminän arjessa, ni ne ei niinku puske sieltä ensimmäisinä läpi. (Sonja.) 

 

Uskonnon jokapäiväisyyttä afgaaneille Sonja kuvaa vertaamalla sitä kännykkään puhumiseen. 

Hänen mukaansa ne, joilla on tapana rukoilla viidesti päivässä nousevat ja menevät rukoilemaan 

                                                
13 Etnologisesti on mielenkiintoista, että Sonja näkee tässä kuvauksessaan ehostamisen ja piikkikorkoiset kengät 
epäuskonnollisina ja länsimaalaisina elementteinä. Epäuskonnollisia ne saattaisivat olla ennemminkin protestanttisessa 
käytännöllisyyttä arvostavassa yhteiskunnassa kuin islamin oppeihin verrattuna. Ja miten naisellisuuden korostamiseen 
liitetyt seikat kuuluisivat kiinteämmin sukupuolirooleja häivyttämään pyrkivään länsimaiseen kulttuuriperinteeseen 
kuin sukupuolet selvästi erottelevaan kulttuuriin? 



 43 

pienille matoilleen kesken koulutuksen aivan kuin suomalaiset, jotka vastaisivat puhelimeensa 

kesken palaverin. Toiset menevät rukoilemaan ja toiset eivät, eikä kumpikaan aiheuta minkäänlaista 

ihmetystä.  

 

Afgaanien suhtautumista uskontoon kuvaa haastateltujen mielestä osaltaan myös se, että he ovat 

ylpeitä omasta uskonnostaan mutta ovat kiinnostuneita toisistakin uskonnoista. 

 
Ja sitte ne kyseli multa kaikkee et mihin sä uskot ja miten teillä länsimaissa ja miten te 
voitte tehä tällasta ja miten sä rukoilet ja käyks sulle mitä kun sä rukoilet. Ja välillä ne 
oli silleen et kyllä tää meijän uskonto on ihan paras ja kyllä sun niinku kannattais 
kääntyä ja silleen että se oli kyllä ihan jokapäivästä et se tulee silleen näkyviin ja esiin 
ja se on heille ihan tavallista ja normaalia. (Anna.) 

 

Haastatteluista nousee esiin käsitys, jonka mukaan afgaanit suhtautuvat uskontoon huomattavasti 

vakavammin kuin länsimaalaiset keskimäärin. Uskontoa pidetään arvossa ja ajatus ateismista tai 

agnostismista on vieras. Tämän seurauksena informantit kokivat, että maassa työskentelevien 

ulkomaalaisten tulisi suhtautua samalla vakavuudella ja arvostuksella paikallisten uskontoon. 

Informantit kertovatkin, että Afganistanissa uskonasioista ei tulisi mieleenkään vitsailla. 

 

Näkyvimmillään uskonto esiintyi informanteille katukuvassa, uskonnollisten rakennusten ohella, 

pukeutumisessa, erityisesti naisten osalta. Toisilla alueilla naiset käyttävät edelleen yleisesti burqia 

ja lähes kaikki käyttävät ainakin päähuivia. Informantit totesivat kuitenkin, että pelkästään naisten 

kesken ollessa huivien käyttö ei ollut niin tarkkaa kuin julkisissa tiloissa. Naisille koulutuksia 

pitänyt Emma kuvaa pukeutumista näin: 

Ne käyttää meijän kursseilla siis huiveja, sit ne vähän rennommin, ne valuu ne huivit 
alas, ne ei tuu burqissa kuitenkaan, ehkä muutama on kulkenu sitte kadulla burqassa, 
mut suurin osa on sitte vähän modernimmin pukeutuneita. 

 

Emma kertoi myös tarinan tapaamastaan toimittajantöitä tehneestä afgaaninaisesta. Tämä käytti 

burqaa pysyäkseen tunnistamattomana käydessään haastattelemassa esimerkiksi talebaneja. Burqan 

käyttöä ei tulisikaan rinnastaa suoraan naisen (tai hänen perheensä) tiukkaan uskonnolliseen 

vakaumukseen vaikka se usein kielii siitäkin.  

 

Burqat liittyvät kuitenkin perimmiltään uskonnon ja sen tulkitsijoiden asettamiin säännöksiin. 

Maassa jo yli pari vuosikymmentä sitten toiminut Jaakko koki talebanin valtakauden ja hänen 

ajatuksensa uskonnosta tuntuvatkin heijastelevan osittain tätä aikaa.  
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No mä en tiiä onks tää julkasukelposta, mut tähän tulee just se et miten uskonto pitää 
siellä ihmistä kahleissaan. Et ei saa tuua niitä omia ajatuksiaan esille. Mut se oli 
varsinkin sillon 90-luvulla, et nyt ihmiset aattelee jo enemmän ite, mut se on joskus 
hyvin turhauttavaa.  

 

Turhauttavia Jaakon mukaan vanhoillisista ajattelumalleista teki erityisesti se, että välillä 

avustustyön tekeminen saattoi estyä täysin, kun perinteisistä malleista ei haluttu luopua. Edes 

vaikka ne olisivat olleet yhteisölle haitallisia. 

 

4.1.2 Kulttuuri	kielen	ja	viestinnän	näkökulmasta	

Informanteistani monilla oli ennen varsinaista työskentelyn aloitusta jonkin verran kieli- ja 

kulttuurikoulutusta. Toisilla koulutus tuli järjestön taholta, toisilta sitä puolestaan edellyttivät 

rahoittajatahot. Kulttuurikoulutus koettiin erityisen mielekkääksi jos sitä oli mahdollisuus jatkaa 

jollakin tavoin vielä työnteon aikana. Kielenopettajat tai pidempään töissä olleet kollegat toimivat 

epämuodollisina kulttuurimentoreina, joilta saattoi kysyä neuvoa ihmetyttävissä tilanteissa. Välillä 

kulttuurikouluttajina toimivat koulutuksiin osallistuvat afgaanit. Emma toteaa pitäneensä 

koulutukset aina kulttuuri huomioiden. Tutustuessaan paremmin koulutettaviinsa hän pystyi 

keskustelemaan heidän kanssaan varsin avoimesti hyvin henkilökohtaisistakin asioista.  

 

Kielitaito on mielenkiintoinen tekijä kun puhutaan vieraassa maassa toimimisessa. Se korostui 

myös tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa. Daria puhuvat Jaakko ja Anna pitävät sitä 

ensiarvoisen tärkeänä toiminnan mahdollistajana. Ilman kielitaitoa he eivät omasta mielestään saisi 

ihmisiin kosketusta eivätkä olisi voineet selvitä tehtävistään. He liittävät kielitaidon tiiviisti 

kulttuurin ymmärtämiseen. Kielitaito mahdollisti myös asumisen tavallisten paikallisten ihmisten 

parissa ja heidän palkkaamisensa esimerkiksi pihavahdeiksi ja tekemään muita talon töitä. 

Paikallisten keskuudessa eläminen teki Annan mielestä hänestä helpommin lähestyttävän 

paikallisille ihmisille.  

 

Muut informanteista eivät puhuneet paikallisia kieliä, eivätkä edes pidä niiden taitamista kovinkaan 

tärkeänä. Yhteisymmärrys saavutettiin tulkin välityksellä. Tulkin käyttöön liittyy monia huomioon 

otettavia asioita. Ajatukset täytyy Emman mukaan jäsennellä eri tavalla kuin ilman tulkkausta ja 

puhumiseen käytettävä aika pitenee huomattavasti. Tulkkienkin kanssa toimittaessa saattaa tapahtua 

väärinkäsityksiä. Maria kertoo törmänneensä välillä vakaviin turvallisuutta vaarantaviin 

välikohtauksiin, jotka olivat seurausta väärinkäsityksistä tulkkien välityksellä pidetyistä 
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koulutustilaisuuksista. Silti hän toteaa, ettei tulkin kanssa toimittaessa voi muuta kuin vain luottaa 

tulkkiin. Toki hän toimi mieluummin sellaisten tulkkien kanssa, joista hänellä oli aiempia hyviä 

kokemuksia. Elenan mielestä ei kannata käyttää tulkkia, jota ei tunne. Hänen mukaansa pitäisi aina 

pyrkiä löytämään tulkki, joka on motivoitunut tekemään tulkkauksen hyvin ja jolla on samanlaisia 

pyrkimyksiä kuin itsellä. Elenan tulkkeina toimiikin usein hänen paikallisia kollegoitaan. Hyvän 

tulkin informantiti mieltävät sellaiseksi, joka selittää myös kulttuuria ja kertoo mitä on 

todennäköisesti tapahtumassa eikä tyydy pelkästään sanojen kääntämiseen. Tulkkien käytössä tulee 

huomioida myös se, miten tulkin asema, kotiseutu ja etninen ryhmä suhteutuu tavattavan ihmisen 

vastaavaan taustaan. Esimerkiksi Emma kertoo miten hän on joskus naisille koulutusta pitäessään 

käyttänyt miespuolista tulkkia. Tästä seurasi se, että tulkki tilaisuuden ainoana miehenä ja ryhtyi 

”mestaroitsemaan” ja otti huomattavasti enemmän roolia toiminnassa kuin oli 

tarkoituksenmukaista. 

 

Kielitaitoon liittyy olennaisena osana se, kuinka itsenäisesti pystyy toimimaan vieraassa maassa. 

Lähes kaikki kielitaidottomista informanteista totesivat, etteivät he koskaan liikkuneet missään 

ilman paikallista tuttavaa, palkattua autonkuljettaja-opasta tai jotakuta muuta kielitaitoista. Tämä 

rajoitti merkittävästi vapaa-ajan aktiviteetteja. Emma mainitsee itsenäisyyden menetyksen 

kummallisena kokemuksena, johon piti sopeutua aina Afganistaissa ollessaan. Itsenäisen 

liikkumisen rajoittaminen oli tietysti myös turvallisuustilanteesta riippuvaista.  

 

Yksi viestinnässä huomioon otettava seikka on afgaanien kunniakäsitys, jota haastatellut kertoivat 

pääsääntöisesti pitävänsä suomalaisesta poikkeavana. Erityisesti painottui ajatus omien ja toisten 

kasvojen säilyttämisestä. Konkreettisia ongelmakohtia olivat ne, joissa informantit kokivat tarvetta 

antaa välitöntä palautetta paikallisille. Välillä toiminta edellytti sitä, että palautetta annettiin, vaikka 

muitakin ihmisiä oli läsnä. Jälkikäteen informantit huomasivat, että tällaista käytöstä pidettiin 

erittäin epäkohteliaana. Anna kertoo omalta avustustyöuraltaan tapauksia, joissa hän yritti ohjata 

afgaanien toimintaa haluamaansa suuntaan. Erityisesti yhden kerran hän muistaa selvästi, sillä siitä 

aiheutui kulttuuritörmäys, joka vaikutti työntekoon pitkän aikaa. Anna yritti saada saada 

afgaanimiehen muuttamaan toimintamallia, jonka tiesi asettavan ihmishengen välittömään vaaraan. 

 
Mutta sitten hän ilmeisesti koki sen jotenkin uhkaavana tilanteena, et hän rupes sitten 
selittelemään sitä tilannetta. Ja puhu ihan palturia, (--) Et hän vain yritti saada mut 
näyttämään siltä, että mä en tiedä, että hänen kunniansa säilyy. 

 

Lopulta tilanteessa kasvonsa menetti Anna, joka oli hoitanut tilanteen kulttuuriin sopimattomasti.  
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Emma toteaa, että Afganistanissa kouluttaessaan hän joutuu miettimään Suomeen verrattuna  

enemmän sitä, ettei vahingossa sano mitään, mikä voitaisiin tulkita väärin. Emma tiedostaa myös 

sen, että kansainvälisten avustusjärjestöjen edustajat saattavat olla jatkuvasti seurannan alaisia. Näin 

ollen ihmisten pahastuttamisen lisäksi on olemassa vaara joutua väärinymmärrysten takia uhatuksi 

joko virallisen tai epävirallisen tahon toimesta. Hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ”ota 

siitä isompaa stressiä” vaan pyrkii olemaan oma itsensä. 

 
[Kurssilaisista] osa ei puhu mitään ja ne haluu enemmän tarkkailla ja kuunnella. Nii. 
Ja sitte me mietitään, et kyllähän siellä on varmaan joitain sellasia, jotain, sanotaan  
päällystakkeja, et kun yhteiskunta on sellanen ni ehkei pelkästään naisista, tai joitakin 
naisiakin voi olla, että ne seuraa ylipäätään mitä me teemme ja raportoi siitä sitten 
hallinnolle. Et me ollaan siitäkin tietosia. Että miten me ollaan siellä, että niinku mitä 
agendoja meillä on. Ollaanks me niitä usuttamassa johonkin kapinaan vai mitä ikinä. 
Ni sekin on semmonen, et on hyvä tajuta se, että on sillä lailla korrektia kaikki se mitä 
siellä keskustellaan. Mut ei tästä sinänsä voi tietää. Sit toisaalta luottaa siihen. Et ei 
me nyt siel toisaalta myös hirveesti mitään esitetä. Kehitellä mitään sen, itsellemme 
mitään oudompaa [roolia], kun mitä me nyt ollaan. (Emma.) 

 

Pieniä väärinymmärryksiä syntyy pakostakin aina välillä ja suurimmalla osalla ei ole kauaskantoisia 

merkityksiä. Esimerkiksi koulutuksiin vaikuttaa erilainen tapa käyttää kieltä. Asiat ilmaistaan 

Sonjan kokemuksensa mukaan afgaanikulttuurissa eri tavalla kuin suomalaisessa ja vaikka käytössä 

on tulkki, ei silti voi olla varma siitä, miten koulutettavat ymmärtävät kuulemaansa. Kulttuurisiin ja 

toiminnallisiin eroihin Sonja toteaa haluavansa tuoda koulutuksissakin esiin sen, että heidän 

opettamansa tavat tehdä asioita ovat länsimaalaisia totuttuja tapoja, mutta eivät välttämättä ainoita. 

Harvat asiat kun voidaan tehdä vain yhdellä tavalla oikein. 

 

4.1.3 Ystävyys,	yhteistoiminta	ja	avunanto:	avustustyöntekijät	etsimässä	omaa	paikkaansa	

Aiemmassa tutkimuksessa käsitellään paljon sitä, miten ekspatriaattityöntekijöiden toimimista ja 

sopeutumista uuteen toimintaympäristöön helpottaa muiden ulkomaalaisten yhteisö. Tässä 

yhteisössä kaikki joutuvat käymään läpi samanlaisia kulttuurillisia vaikeuksia ja sopeutumaan 

vieraan maan kulttuuriin. (Eyben 2011; Verma 2011.) Yhteisöltä voi siis saada sai apua ja tukea 

tarvittaessa, vaikka aina neuvot eivät olisikaan olleet kovin yksiselitteisiä. Omista informanteistani 

Anna muistelee lämmöllä ja pilke silmäkulmassa kanssaan samaan aikaan Afganistanissa 

työskennelleitä.  
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Mutta se on erikoinen yhteiskunta siitä, ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden yhteisö 
Kabulissa, että siellä kyllä autetaan kyllä toinen toisia ja niistä käytännön asioista on 
helppo puhua. Tosin siinä on kyl se, että sitte saat 20 erilaista mielipidettä ja toinen 
sanoo että ehdottomasti näin, ja toinen että ei koskaan noin ni sitte voi ite päättää et 
minkä linjan ottaa. 

 

Muut informantit eivät jaa kokemuksiaan ekspatriaattien yhteisöstä. Sen sijaan he kertoivat 

muodostaneensa läheisiä sosiaalisia suhteita paikallisten kanssa. Yleensä nämä ihmiset olivat 

heidän kollegoitaan, yhteistyökumppaneitaan ja informanttien pitämiin koulutuksiin osallistuvia 

ihmisiä. Lisäksi tulivat toiminnan sujuvuudesta vastaavat henkilöt kuten tulkit ja 

turvallisuushenkilöstö. Anna kertoi lisäksi palkkaamastaan pihavahdista, ompelutöitä tarjonneista 

naisista ja kollegoiden perheistä, joihin hän tutustui. Sekä Anna että Jaakko pitivät kielitaitonsa 

avulla yllä hyviä suhteita lähiympäristöönsä; naapureihin, lähibasaarien kauppiaisiin ynnä muihin 

vastaaviin toimijoihin. Sosiaalisista suhteista puhuttaessa keskustelu informanttien kanssa kiepoi 

hyvin paljon luottamuksen teeman ympärillä. 

 

Luottamussuhteiden aikaansaaminen paikallisten kanssa on useimpien informanttien mielestä 

ensiaskel toiminnan aloittamiselle. Vaikka ulkomaalaisiin järjestöihin informanttien kokemusten 

mukaan yleensä suhtaudutaan Afganistanissa positiivisesti, on asennoituminen heidän mielestään 

muuttunut ulkomaalaisvastustuksen kasvaessa. Luukas kertoo, että joutui varsinkin toiminnan 

alkuvaiheessa käymään paikallisten kanssa useampaan kertaan keskustelun järjestönsä motiiveista 

ja järjestöön opittiin luottamaan vasta ajan kanssa. Afgaanien luottamusta avustusjärjestöihin on 

koetellut niiden vaihtelevat toimintatavat ja kesken jääneet projektit. Toiset järjestöistä ovat 

lupailleet paljon ja saaneet aikaan vain vähän. Ihmisoikeusjärjestöjen parissa työtä tekevä Elena 

puhuu myös järjestötyön tehottomuudesta. Ihmisoikeustyötä pidetään yleisesti melko vaarallisena 

alana Afganistanissa. Elenan mukaan se vaikuttaa työntekoon siten, että riskien pelossa resurssit 

käytetään tekemällä asioita, jotka eivät edistä ihmisoikeuspyrkimyksiä. 

 
You sometimes have the sense of encouraging them to do things that are compleately 
useless. We are now in human rights culture today that let’s do conferences, let’s do 
training, let’s do this or that. But that’s not gonna change the policies, that’s not gonna 
challenge the power of, that’s not gonna change the culture. (Elena.) 

 

Järjestöjen työskentelyä tehostaisi informanttien uskomusten mukaan se, jos järjestöjen kokemuksia 

saataisiin hyödynnettyä laajemmin kuin oman järjestön sisällä. Ulkomaalaiset järjestöt joutuvat 

varmasti kaikki harkitsemaan ja opettelemaan toimintaa vieraassa maassa aina työskentelyn 

alkuvaiheessa. Jaakon järjestössä kokemuksia oli tapana jakaa ja duplikoida hyödyllisiksi havaittuja 
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toimintamalleja alueelta toiselle. Jaakon mielestä tästä oli suuri apu. Samanlainen kommunikointi 

suuremmassa mittakaavassa olisi helpottanut varmasti monien järjestöjen työtä. Tällä hetkellä 

Jaakon järjestö on tehostamassa toimintaansa kouluttamalla tehtäviinsä paikallisia. Hän uskoo, että 

tämä paikallisen väestön osallistaminen lisää luottamusta niin järjestöä kuin sen toimintaakin 

kohtaan. Jaakko toteaa, että menetelmä vastaa myös Afganistanin hallituksen tavoitetta ottaa aina 

vain enemmän vastuuta maan toiminnasta ja siirtää ulkomaalaiset vain konsulttien asemaan.  

 

Paikallisten osallistaminen ei kuitenkin järjestöjen näkökulmasta ole itsestäänselvyys. Informanttien 

kesken syntyi mielenkiintoinen kahtiajako keskusteltaessa siitä, mitä he ajattelevat afgaanien 

asiantuntemuksesta oman maansa suhteen. Kaikilla heistä oli asiasta varsin selvä mielipide. 

Erityisesti tämä näkemys nousi esiin puhuttaessa turvallisuusseikoista ja siitä, minkälaisia 

projekteja Afganistanissa kannattaa toteuttaa. Suurin osa informanteista oli sitä mieltä, että afgaanit 

osaavat kyllä hoitaa omat asiansa parhaiten. Maria tuntui ainoana ajattelevan, että kansainvälistä 

apua tarvittiin jopa siihen että afgaanit ”oppii vähitellen käyttäytymään ihmisiks”. Tässä 

ilmauksessa oli toki mukana huumoria mutta muut informantit suhtautuivat samaiseen asiaan varsin 

vakavasti. Toiset uskoivat vakaasti siihen, että paikalliset tuntevat oman yhteiskuntansa parhaiten. 

 
Ja se on aika äärimmäistä miettiä silleen, et eihän meijän tartte täällä [Suomessa] 
miettiä tämmöstä [turvallisuusriskit]. Ja siinä vaiheessa sitä sitte tulee, et onkin 
nöyrempi asenne itselläki, ja huomaa et eihän sitä nyt mennä sinne mitenkään 
ohjeistamaan et tehkää näin ja näin. Koska mehän ei voida tietää. Ne ite tajuaa sen 
todellisuuden. (Emma.) 

 

Jaakko painotti paljon sitä, että heidän järjestönsä tehtävänä on nimenomaan auttaa afgaaneja 

auttamaan itse itseään. Jaakko toteaakin, että afgaanien oma tietämys maastaan tulisi valjastaa 

käyttöön ihan järjestötasolla ja toimintatavat maassa päättää sen perusteella, niin pienissä ja hyvin 

käytännönläheisissä asioissa kuin suuremmallakin mittakaavalla toteutettavissa. 

 
Ja yks iso siellä on ollu, siis ihan järjestötasonen kulttuurimoka, et on menty sinne, 
sanottu että teijän pitää tehä tää ja tää ja teillä pitää olla nämä ja nämä. Ja ei oo annettu 
arvoa sille tietotaidolle, sille viisaudelle mikä on siinä kyseisessä yhteiskunnassa, siinä 
yhteisössä mikä siellä on. Koska he tietää minkälaista siellä on, minkälaisia ihmisiä 
siellä on, mikä on maaperä, minkälaista vettä siellä juodaan, minkälainen ympäristö se 
on, he tuntee sen. Me voidaan mennä sanomaan että te tarviitte kaivon tohon, mut se 
ei oo välttämättä se ratkasu heijän ongelmiinsa. Et siinä mielessä se on yks iso 
kulttuurimoka, et mennään sanomaan toiselle että te tarviitte tällasta ja tää on teijän 
ongelma. Et ei anneta arvoo sille, et mä kysyn et mitä sä ajattelet tästä omasta 
tilanteestas, mitä sä tarttet, onks kaikki ookoo. Eikä ne yleensä edes heti kerro sitä. Se 
tulee pikkuhiljaa esille siellä. (--) Et jos menee nöyrällä asenteella ni saa paljon 
parempia tuloksia aikaan. (Jaakko.) 
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Luukas on samoilla linjoilla. Hänen edustamansa järjestö lähti liikkeelle keskustelemalla 

paikallisten toimijoiden kanssa ja selvittämällä, minkälaiselle toiminnalle he näkevät tarvetta. 

Tämän jälkeen paikallisten toimintaa on pyritty tukemaan heidän valitsemaansa suuntaan. Toki 

järjestöllä on ollut alusta asti tietyt toiminta-alueet, joita priorisoidaan. Paikallisten suunnitelmia on 

ohjattu suuntaan, joka vastaa Luukkaan järjestön omia kiinnostus- ja osaamisalueita. Silti 

perussuunnitelma on edelleen se sama, jonka paikalliset ovat ideoineet. Turvallisuusseikoista 

puhuttaessa Luukas ei ole enää niin vakuuttunut paikallisten näkemysten paremmuudesta vaan 

suhtautuu välillä paikallisten laatimiin suunnitelmiin hieman skeptisesti. Hänen mukaansa afgaanit 

saattavat olla joissakin tapauksissa liiankin toiveikkaita. 

 
Mutta on siellä sellanen tulevaisuudenusko. Jossain vaiheessa mä aattelin että se on 
vähän perusteetontakin, tai että mä en oo aina ihan varma siitä, että pitääkö se 
paikkansa, että maan kansalaiset on aina parhaita asiantuntijoita omissa asioissaan. 
Tuntuu että he perustaisi uskonsa välillä vähän niinkun väärille tai hatarille asioille. 
Varsinkin kun he luottaa kansainväliseen yhteisöön tai Yhdysvaltojen 
hyväntahtoisuuteen. (Luukas.)  

 

Turvallisuusseikkojen suhteen Luukaksen suhtautuminen paikalliseen ammattitaitoon horjuu 

toisinaan. Muiden teemojen parissa toimittaessa hän kuitenkin pitää tärkeänä paikallisten 

hyödyntämistä toiminnan ideoimisessa. Näin Luukaksen uskomuksen mukaan paikalliset saadaan 

ottamaan alkavat projektit omikseen ja jatkamaan niiden toteutusta senkin jälkeen kun 

kansainväliset organisaatiot ovat vetäytyneet maasta. Kansainvälisillä järjestöillä on silti vielä tässä 

vaiheessa tärkeä tehtävä taustalla ohjailevana voimana ja neuvonantajina. 

 

Haastatteluaineistosta nousee hyvin vahvasti esiin ajatus, jonka mukaan afgaanit eivät 

lähtökohtaisesti tunnu luottavan kehenkään vieraaseen. Monia vuosia Afganistanissa koulutuksia 

pitänyt Sonja tiivistää oman kokemuksensa koulutuksiin osallistuvien asennoitumisesta ja siitä, 

miten he eroavat suomalaisista koulutettavista. Oma toiminta kouluttajana on mukautettava 

vastaanottajien mukaan: 

 
No oli he varmaan niinkun varautuneempia [kuin suomalaiset koulutettavat], mikä on 
tietysti ihan ymmärrettävää tietysti kun me ollaan ulkolaisia. Ja osa heistä ei oo ollu 
ulkomailla lainkaan. Sit osa on ollu lyhyen aikaa Iranissa tai Pakistanissa sillon 
pahimpaan talebanaikaan perheineen paossa, mut se on se heijän 
ulkomaankokemuksensa. Niin, ja sitte kuitenkin on sitte oikeestaan koko tän ajan kun 
me ollaan oltu ni siel on kasvanu semmonen, no voi sanoa ulkomaalaisuusvastasuus, 
johtuen just näistä Naton typeristä sokkona pommituksista, et oho, luultiin että se oli 
talebankokous, ni se olikin joku hautajaiset ja häät. No sehän on ihan selvä että 
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semmonen herättää ihan hirveästi epäluuloa vieraita, ulkolaisia ihmisiä kohtaan. Et 
siis että ne ja sit varmaan niinku se meidän tapa [kouluttaa], sitä pitää aina vähän 
niinku miettiä. Jos meit on kolme, neljä, on ollu viiskin kouluttajaa mukana matkalla, 
ni sillon kun me ollaan kaikki tavallaan siinä framilla. Et ei sitä voi niin kun heti 
lähtee sillai rempseesti soitellen sotaan niinku Suomes nyt aattelis et miten näitä 
vähän lämmiteltäis et saatais täst niinkun hauskuutta irti. Mut sitten pikkuhiljaa kun 
tutustuu [niin syntyy keskinäinen luottamus]. 

 

Luottamuksesta eri näkökulmasta katsottuna puhuu myös Elena. Hän neuvoo, että afgaanien kanssa 

toimittaessa on hyödyllistä osoittaa tietävänsä heidän asioistaan ja olevansa kiinnostunut niistä. 

Elenan mukaan paikallisten kanssa toimittaessa on hyvä muistaa, että he pyrkivät selittämään asiat 

omalta kannaltaan hyödyllisellä tavalla, jopa totuutta vääristellen. Itse he eivät välttämättä edes 

tajua, että ulkomaalaiset saattavat pitää tätä vääristelyä valehteluna. Asioista selvillä olemalla ja 

siitä vihjaamalla saa Elenan mukaan paljon tarkempaa ja totuudenmukaisempaa tietoa. Afganistanin 

epävakaassa tilanteessa tieto on valtaa, jonka käyttöä tulisi harkita tarkoin. 

 
You can also be very, you can show to giving some pieces of information that you 
have. Show that you know more, which will make the people that talk to you more 
open to you. But you need to realize it is not, particularly now, it’s a country in 
conflict and in crisis, and information then becomes commodity. Information and trust 
becomes commodity. (Elena.) 

 

Kaikki informantit korostivat jossakin kohdassa haastattelua sitä, miten afgaanit ovat pohjimmiltaan 

samanlaisia kuin suomalaiset. Toiset olivat asiasta jopa yllättyneen oloisia. Samanlaisuus paljastui 

heidän käydessään paikallisten kanssa keskusteluja ammattikysymyksistä, ideologioista sekä 

tulevaisuuden toiveista ja suunnitelmista – tilanteissa, joissa henkilökohtaiset mielipiteet tuotiin 

esille.   

En tiiä oliko se nyt niin suuri oivallus, mut ihan samanlaisia ihmisiä ne on nekin. Et 
samanlaiset toiveet elää rauhassa, perustaa perhe ja kouluttaa lapsensa, saada 
toimeentulonsa ja tehdä työtä. Et siis niin kun, en mie tiiä, tää kuulostaa nyt tosi 
tyhmältä, mut ihan niin kun kohdata ne ihmiset ihmisinä, ettei siin oo mitään niinku 
ylimäärästä. Ei siinä tarvii yrittää yhtään sen enempää, et siis heidän kanssaan 
keskustellessa ja niin kun muuta. Tietysti peruskohteliaisuus ja kunnioitus heidän 
kulttuuriaan ja traditioitaan kohtaan niin sen tyyppiset. (Luukas.) 

 

Mahdollisuus läheisempään keskusteluun paikallisten arjesta ja elämästä saavutettiin vasta kun 

luottamussuhde oli muodostettu. Afgaanit tuntuivat informanttien mukaan avautuvan ja paljastavan 

todelliset ajatuksensa vasta siinä vaiheessa kun heidän ei tarvitse enää pelätä, että heidän 

sanomisiaan käytetään tavalla tai toisella heitä vastaan. Tämä on varsin luonnollista Afganistanin 

olosuhteita ja historiaa ajatellen (ks. esim. Sergejeff 2011). 
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Informantit kertoivat myös erilaisuudesta vaikkakaan eivät yhtä suoraan. Erilaisuus näkyi siinä, 

miten muita ihmisiä kohdeltiin. Vaikka Afganistanissa kulttuuri edellyttää keskinäisen harmonian 

ylläpitoa ja ystävällisyyttä, ei tämä ajatusmalli kata tilanteita, joissa vastakkain ovat eri etnisten 

ryhmien edustajat, jotka suhtautuvat etnisyyteen nimenomaisesti erottavana tekijänä. Näistä 

tilanteista kertoessaan informantit eivät enää pitäneet itseään samanlaisina kuin afgaanit vaan 

hämmästelivät näiden toimintaa asettaen itsensä sen yläpuolelle. Heidän mielestään afgaanit 

toimivat lapsellisesti. Joistakin yksittäisistä tilanteista kertoessaan (esimerkiksi samaa ammattia 

harjoittavat ihmiset, jotka kieltäytyvt tekemästä yhteistyötä eri etnisyyksien vuoksi) informantit 

päivittelivät sitä, miten Afganistan voisi ikinä kehittyä yhteiskuntana ”kun se niiden 

[vuorovaikutuksen] taso on tätä”. Tässä lainauksessa Sonjan puheesta näkyy selvästi se, että 

paikalliset erotettiin tässä yhteydessä omaksi hullusti toimivaksi ryhmäkseen, jotka selvästikään 

eivät kuulu rationaalisiin meihin. 

 

Samanlaisuutta ja eroja tuotiin esiin myös vertaamalla afgaaneja länsimaalaisiin. Monesti  näissä 

tilanteissa informantit kertoivat erityisesti afgaanien modernista pukeutumisesta. Toisaalta 

länsimaalaisuus juontui myös perhetaustasta ja elämäntarinasta. Jotkut informanteista kokivat jopa 

jonkinasteista alemmuutta verratessaan itseään länsimaalaishenkisiin afgaaneihin.  

 
Mut siel on hyvinkin länsimaalaistyyppisiä, ni se on hirveen, et niiden taustathan on, 
et osalla on sukulaisia ympäri maailmaa. Et nehän on oikeestaan tosi 
kosmopoliittejakin. Paljon kansainvälisempiä kun esimerkiks tyypillinen suomalainen 
nainen. (Emma.) 

 

Toisaalta erilaisuus oli osa sitä, miten erilaisessa todellisuudessa afgaanit elävät. Heikon 

turvallisuustilanteen lisäksi köyhyys ja puutteet tulivat esiin tekijöinä, jotka kestettiin lannistumatta. 

Tämä sai toiset informanteista ihailemaan afgaaneja ja tuntemaan nöyryyttä näiden edessä. 

 
Mutta he on uskomattoman sitkeitä ja positiivisia ja hyviä löytämään jotenkin niin 
kuin sellasia hyviä asioita. Ja nauramaan ja sellasta. Että eivät ehkä sillä tavalla edes 
vaivu epätoivoon vaikka on niitä vaikeita kokemuksia. (Anna.) 

 

Anna on ollut aktiivinen ja kiinnostunut tutustumaan afgaaneihin ja oppimaan heidän arjestaan.  

Hänen mukaansa pienet asiat ovatkin ratkaisevassa asemassa kun halutaan muodostaa hyvät välit 

paikallisiin. Tietämys kulttuurista on toki avuksi, jotta ei sorru tekemään virheitä. 
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Sit ehkä ihan semmonen niinku tavalliset pienet asiat. Mä opetin heitä tekee 
hannatädinkakkuja kun mä olin tehny kerran sinne. Ja sitte he halus opettaa mulle 
esimerkiks siitä kulttuurista tai jotain ruokalajeja. Se että arvostaa sitä paikallisten ja 
pitää sitä tärkeenä, että kuuntelee heitä ja haluu oppia heiltä ni se on niinkun hyödyks. 
Ja jos mä tiedän että heidän kulttuurissa joku, siellä esimerkiks perinteisesti ei voi 
sanoa lapselle että oletpa sinä kaunis, niin mä en mee sitte ehdoin tahdoin niinku sitte 
semmoisessa tilanteessa sanomaan että onpa sulla kaunis vauva että en tieten tahdon 
riko sitä kulttuuria vastaan. (Anna.) 

 

Kulttuurivirheitä tapahtuu tietenkin alkuvaiheessa paljon ja toiset informanteista totesivat ettei niitä 

voi välttää vaikka olisi maasta kuinka pitkä kokemus. Tietenkin he uskovan määrän vähentyvän 

lisääntyvän tiedon myötä. Monet informanteista olivat myös sitä mieltä, että kulttuurivirheitä 

sallitaan ulkomaalaisille jonkin verran. Loukkaavia eleitä tai sanamuotoja ei välttämättä tulkita 

tarkoituksellisiksi niin kuin tehtäisiin jonkun toisen paikallisen tekeminä tai sanomina. Informantit 

pitivät kunnioittavaa ja kiinnostunutta suhtautumistapaa paikallisia ihmisiä ja heidän kulttuuriaan 

kohtaan hyvänä keinona mahdollistaa tahattomien kulttuurivirheiden anteeksisaantia. 

 

Afgaanien suhtautuminen ulkomaalaisiin vaihtelee haastateltujen kokemuksen perusteella isolla 

skaalalla. Toiset ovat informanttien käsityksen mukaan selkeän ulkomaalaisvastaisia, toiset hyvin 

varautuneita ja toiset taas ottavat tulijat ilolla vastaan. Elenan mukaan innokkaaseen vastaanottoon 

liittyy yleensä taka-ajatuksia sikäli, että ulkomaalaiset nähdään varakkaina ja heidän uskotaan 

tuovan etuja yhteisöihin, joissa he toimivat. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 

afgaanikulttuurissa kuuluu olla vieraanvarainen ja kohtelias. Elenan sanoin: ”one should definately 

not underestimate the pure kindness and hospitality of afghan culture”.  

 

4.2 Epävakaus	

Yksi selkeimmistä läpi koko haastatteluaineiston leikkaavista teemoista on informanttien käsitys 

Afganistanista maana, jonka poliittinen olotila on hyvin epävakaa. Aineistosta löytyy mainintoja 

konkreettisesti näkyvästä köyhyydestä, terveydenhoidon puutteista, ylipäätään alhaisesta 

infrastruktuurista ja selkeänä omana kokonaisuutenaan koetusta pelon tunteesta. Kaikki nämä 

elementit tekevät työstä kuormittavampaa. Erityisesti pelon kokemuksesta kertoessaan ja omia 

tuntemuksiaan reflektoidessaan informantit näkevät itsensä edgeworkin tekijöinä – ihmisinä, jotka 

ovat (työ)tilanteessa omasta halustaan, jotka ovat pohtineet mahdollisia riskejä ja asettaneet omalle 

stressinsietokyvylleen tietynlaisia rajoja. Näitä rajoja he joutuvat piirtämään ja puntaroimaan aina 

uudestaan niin Afganistanin tilanteen, kuin heidän oman elämäntilanteensakin muuttuessa. 
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4.2.1 Köyhyys,	sairaudet	ja	alhainen	infrastruktuuri	

Yksi haastatteluissa usein mainittu tunnuspiirre Afganistanin yhteiskunnalle sitä ulkoapäin 

arkasteltaessa oli, että informantit kertoivat köyhyyttä olevan Afganistanissa paljon Suomea 

enemmän. He näkivät köyhyyden katukuvassa esimerkiksi kerjäläisten hahmossa. Köyhyys 

konkretisoitui informanttien tarinoissa kerjäläisten lisäksi puutteisiin tarvikkeissa ja 

sosiaaliturvassa. Se toistui useiden informanttien puheissa heidän kuvaillessaan ensimmäisiä 

ajatuksiaan Afganistanista heti maahan tulon jälkeen. Anna reagoi siihen varsin vahvasti. Näin hän 

kuvaa ajatuksiaan pidempään maassa olleiden kehotettua häntä ottamaan rauhallisesti ja 

tutustumaan paikallisiin ihmisiin: 

 
Mä olin silleen, et miten mä voin juoda teetä ja tutustua kun täällä niin paljon 
puutteita, ja lapset kärsii ja tuntuu et ne ei osaa mitään ja se oli sellasta.  

 

Informantit pitävät Afganistanin koulutusjärjestelmää huomattavasti heikompana kuin Suomessa. 

Lähes kaikki informanttini toimivatkin asiantuntijatehtävissä tai kouluttajina Afganistanissa 

ollessaan. Naisten kanssa työskennelleet törmäsivät tarvikepuutteisiin erityisesti. Tämä ilmeni siinä, 

että vaikka tietyllä perheellä olisi ollut tarpeeksi varaa joihinkin tarvittaviin laitteisiin, kuten vaikka 

tietokoneisiin, olivat ne yleensä vain miesten käytössä.  

 

Yhteinen kokemus tarvikepuutteista ja huonommasta koulutustasosta tuli esiin haastatteluissa myös 

puhuttaessa Afganistanin terveydenhuoltojärjestelmästä. Välillä avun saaminen sairauteen voi 

informanttien kertoman mukaan olla hyvinkin vaikeaa. 

 
Mut esimerkiks muutama jolla on ollu syöpä. Ja ihan varmaan tollanen rintasyöpä 
nille, se miten vaikeeta on saada hoitoa. Pitää lähtee miehen kanssa, koska nainen ei 
voi yksin matkustaa, Delhiin saamaan hoitoa, ja se on hirveen kallista ja eikä 
välttämättä maailman parasta. Ni siellä sitte nää asiat on tietenkin lapsenkengissä. Et 
sit tulee sitä, et meille just että me tajutaan että niin. Tässä on tämmönen mieletön ero, 
että, että mihin siellä ihmiset kuolee. Noin niin kun ylipäätään vaikka ei tulis edes 
tapetuks. Ni niin. Tämmösii. (Emma.) 

 

Emman esimerkissä korostuu se, miten länsimaissa suhteellisen yleiset ja rutinoituneesti hoidettavat 

sairaudet ovat jotain aivan muuta Afganistanin olosuhteissa. Emmalle itselleen tämän eron 

toteaminen on vaikuttanut suuresti hänen Afganistanista muodostamaansa kuvaan. Vaikka 

avustustyöntekijät antautuvat itsekin vaaraan työskennellessään konfliktialueilla, on heillä silti 

mahdollisuus lähteä pois saamaan hoitoa sitä tarvitessaan. Afganistanissa keskiluokallakaan ei ole 

yleensä samanlaisia mahdollisuuksia. 
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Ulkomailta saatava koulutus ja tietotaito herättää afgaaneissa informanttien kokemusten mukaan 

monenlaisia ajatuksia. Toiset tuntuvat suhtautuvan siihen innokkaasti ja yrittävän hyötyä siitä 

mahdollisimman paljon. Informantit arvelivat, että jotkut paikallisista käyvät esimerkiksi 

koulutuksissa vain päästäkseen hetkeksi eroon tavallisesta arjestaan. Se, että koulutukset pyritään 

järjestämään mahdollisimman turvallisissa paikoissa ja niissä tarjotaan ruokaa voi olla joillekin 

osallistumisen pääasiallinen motiivi. Informantit tekevätkin yhdenlaisen kahtiajaon erilaisten 

ihmistyyppien välille. Toisille koulutukset tuntuvat tarjoavan arvokasta tietoa, jota voi hyödyntää 

oman maan parhaaksi ja toisten mielestä Afganistanille olisi eniten hyötyä siitä, että kaikki 

kansainväliset järjestöt ja muut ryhmittymät lähtisivät maasta. Afganistanin olosuhteissa 

ulkomaalaisiin suhtautuminen ei ole kovin yksiselitteistä. Informanttien puheiden perusteella voi 

päätellä suurimman osan paikallisista sijoittuvan heidän mielestään jonnekin näiden ääripäiden 

väliin ja paikantavan itsensä jatkumossa aina uudestaan henkilö- ja tilannesidonnaisissa 

vaihteluissa. 

 

Informantit puhuivat paljon myös konkreettisista eroista käytännön työskentelyssä Afganistanissa ja 

Suomessa. Afganistanissa vastaan on tullut paljon odottamattomia tilanteita ja informantit ovat 

joutuneet tekemään enemmän työtä voittaakseen vaihtelevien olosuhteiden taakan. He kokevat itse, 

että kokemuksen karttuessa erilaisiin yllätyksiin on opittu pikkuhiljaa suhtautumaan 

välttämättöminä haasteina, joihin keksitään uusia ja luovia ratkaisuja. Esimerkkeinä informantit 

kertovat, että koulutusvälineistö täytyy välillä ottaa Suomesta mukaan, sillä aiemmin maahan viedyt 

välineet ovat todennäköisesti kerinneet jo katoamaan. Koulutuksia ei voinut myöskään suunnitella 

sen varaan, että ne edellyttäisivät pääsyä internettiin, eikä aina välttämättä saanut sähköäkään. 

Haastatteluissa toistuu myös toteamus, että joillekin alueille ei voi mennä turvallisuusriskien vuoksi 

ja niille suunniteltuja projekteja on pitänyt lykätä. Aikataulut laahaavat helposti perässä myös siksi, 

että paikalliset saapuvat myöhässä paikalle ja suorittivat omia sosiaalisia rituaalejaan. Myös 

uskonnolliset juhlat ja pyhät opittiin kantapään kautta ottamaan huomioon toiminnan suunnittelussa.  

 

4.2.2 Konfliktitila	koettuna	arkena	

Informantit jakavat yleisen käsityksen Afganistanin turvallisuustilanteen kiristymisestä uudelleen 

Talebanin vallan jälkeisestä ajasta nykytilanteeseen tultaessa. Konkreettisimmin tämä näkyy 

informanttien kertomuksissa siinä, miten maassa on milloinkin voinut liikkua. Informantit kertovat, 

että ovat ennen esimerkiksi uskaltaneet liikkua toimikaupungeissaan kaduilla ja tehdä ostoksia 
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basaareista. Autolla pystyi myös liikkumaan ympäri maata. Kasvanut ulkomaalaisvastaisuus ja 

järjestötasolla kiristetyt turvatoimet ovat sittemmin rajoittaneet liikkumishaluja. Autolla 

matkustetaan enää lähinnä kaupunkien sisällä ja pidemmät matkat tehdään lentämällä. Jaakko oli 

Afganistanissa jo 90-luvun alussa ennen kommunistihallinnon aikaan. Hän asui Kabulissa, jota 

mujahedinit pommittivat päivittäin tai vähintään viikoittain. Jaakon mukaan silloin oli selkeä vaara. 

Myöhemmin hän muutti Heratiin, jonka koki puolestaan hyvin rauhalliseksi. Talebanin hallinnon 

alettua vuosikymmenen puolivälissä oli niin rauhallista, että maaseudullakin pystyi matkustelemaan 

ongelmitta. Jaakko kertoo käyneensä tuolloin autolla jopa naapurimaakunnassa. Turvallisuustilanne 

jatkui Jaakon kokemuksen mukaan hyvänä aina 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 

loppupuoliskolle, mutta muutamien viime vuosien aikana tilanne on alkanut tulehtua uudestaan. Nyt 

olot ovat hänen mielestään suurin piirtein samanlaiset kuin 90-luvun alussa.  

 

Turvallisuustilanne vaihtelee alueittain. Luukas toteaa tuntevansa olonsa suhteellisen turvalliseksi, 

sillä hän työskentelee Mazar-e-Sharifissa. Mazaria Luukas pitää Afganistanin suurista kaupungeista 

turvallisimpana ja rauhallisimpana. Luukas kuvaakin kaupungissa toimimista kuplassa elämisenä. 

Turvallisuusriskit eivät tunnu arkipäiväisiltä ja kaupungilla voi liikkua suhteellisen rauhallisesti. 

Samaan aikaan hän kuitenkin tietää, että todellisuus on aivan toisenlainen monissa muissa 

Afganistanin kaupungeissa. Elenalla on selkeä näkemys turvallisuuden aluekohtaisuudesta:  

 
Afganistanissa on eri paikoissa paljon eroa ja turvallisuustilanne on aina ollu aika 
erilainen eri osissa maata. Mut se turvallisuustilanne voi olla aivan eri niin kun 
periaatteessa samalla paikkakunnalla. Kun jonkun verran meet eteenpäin niin siellä on 
joku sotaherra, joka on vallassa ja tämän takia siellä on huono turvallisuustilanne. Tai 
mikä on niin kun vielä tavallisempaa niin mikäli se on on the drug traffickin route. Or 
in a place where you actually don’t have one person in power, but where you have 
contestation of who is in power. So you would have different militias trying to fight 
for power. And where then the, you know, the conflict, nonformal conflict between 
the local powerholders and central government is unclear. So in a way, the local 
powerholders, if they don’t see any point with international precense for example, and 
will not protect the internationals. So that is, I mean, you can in general obviously say 
that at least earlier on, that South and South-East would be less secure than the North 
and the West. On the other hand, throroug the years you can have had pockets of very 
unsecure areas in the north and in the west. And today I think the picture is much 
more complicated. Also because, well basically because you have lots of more armed 
men and lesser sense of the future I think. So power is contested in much more clear 
way and people take economical opportunities where they find them. 

 

Afganistanissa tämänhetkisiin turvallisuusuhkiin kuuluvat erilaiset pommit, pommitukset, 

ammunnat, pahoinpitelyt, sieppaukset ja valitettavasti myös etukäteen tarkasti suunnitellut tiettyihin 

henkilöihin kohdistetut iskut. Monesti uhka on epäsuoraa. Informanteista Marialla on kokemusta 
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suojautumisesta ammunnoilta. Koska hän toimi suuressa ja resursseiltaan pystyvässä 

organisaatiossa, heillä oli tarkat turvamääräykset ja heidän tuli mennä suojaan bunkkereiden sisään 

aina hälytyksen sattuessa. Huolellinen suojautuminen johtui Marian mukaan siitä, että Kabul on 

laakso ja ympäröiviltä vuorilta tulevat haja-ammukset saattavat päätyä vahingossa mihin vain. 

Marian työpaikka ei siis ollut välttämättä lainkaan kohteena. Yleensä varsinainen taistelutoiminta 

tapahtui kaukana, mutta Maria kertoo kuulleensa kerran tulitusta bunkkerin sisäpuolelle asti 

taistelujen tapahtuessa suhteellisen lähellä. Myös Anna kuvaa miten hän joutui kerran lähelle 

pommi-iskua. 

 
Ihan mun viimeisellä viikolla sinä oli sit niin kun pommeja, itsemurhapommittaja 
siinä meidän kaupunginosassa. Että yks oli semmonen, se oli ehkä 150 metriä tai ehkä 
100 metriä, että siinä oli niin kuin yhden korttelin verran, että kun siinä pamahti ja mä 
näin sen savupilven. Ja sieltä juoksi semmonen lammaslauma paniikissa, koska siellä 
kulki lammaslaumat ja ihan kadulla, ja sitten siitä juoksi ihmisiä. Mut mä olin siinä 
ihan kotiportilla ja mä vaan menin sisään enkä mä siinäkään oikeestaan kerenny ees 
pelätä.  

 

Muut informantit eivät kuvaa sotilaallisten toimien aiheuttamia turvallisuustilanteita. Sen sijaan 

kaupungilla paikallisten ihmisten parissa tuli välillä vastaan epämiellyttäviä tilanteita. Lähes kaikki 

informantit kuvaavat, että vaikka he eivät ole joutuneet suoranaisen uhkailun kohteeksi, heille on 

tietyissä tilanteissa tullut epävarma ja jossain määrin uhattu olo. Tämä on johtunut yleensä 

paikallisten ihmisten pitkistä katseista ja heidän osoittamastaan selvästä varautuneisuudesta. 

Epämiellyttävän tuntuinen asennoituminen saattoi olla seurausta huomiota herättävästä toiminnasta, 

kuten innokkaasta valokuvaamisesta, tai yksinäisen naisen liikkumisesta miesvaltaisessa tilassa.  

Toisaalta informantit uskoivat, että välillä syynä oli se, että alueella sattui vain olemaan 

ulkomaalaisiin kielteisesti suhtautuvia paikallisia. 

 
Se oli joku näistä meijän maaseutukaupungeista missä me, sinänsä aika tyhmää kyllä, 
niin tota käytiin sellasilla markkinoilla mistä me ostettiin, sit vielä, jokainen osti 
burqat itselleen, siel oli sellanen burqakauppa. Kun se oli niin eksoottista. Ja sit vaan 
siinä oli kun sinne mentiin, kun siellä on aika paljon sitä väkeä, ni vaik meillä on aina 
tietysti se autonkuljettaja tai kaks, miestä, jotka tietysti tulee koko ajan mukaan ja 
varmaan sitten tiukan paikan tullen niin, koska siellähän on tietysti tärkeetä se, et sä 
osaat niinku sanoo paikallisella kielellä jotain. Ni sillon oli joku semmonen 
miesryhmä, joka sano niin kun et amerikaans. Ja siin tuli semmonen niin kuin ne, sen 
näki et ne katto meitä tosi vihasesti ja ja tota sit mulla oli koko aika semmonen 
tuskanhiki siellä burqakaupassa, et nyt pois, nyt pois, nyt pois täältä, tää on siis 
maailman hulluin paikka meijän olla. (Sonja.) 

 

Nämä tilanteet purkautuivat kaikkien osalta siten, että he poistuivat paikalta.  
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Anna ja Elena kertovat tilanteista, joissa paikalliset nuoret miehet olivat puhuneet heille 

seksuaalisesti vihjailevaan sävyyn. Tällöinkin paras tapa lopettaa tilanne oli heidän uskoakseen 

paikalta poistuminen, vaikka molemmat kertovat myös välillä menettäneensä malttinsa ja 

huutaneensa takaisin. Kummallekaan ei ollut tullut näistä reaktioista mitään ikäviä seuraamuksia 

vaan yleensä afgaanimiehet olivat säikähtäneet ja lopettaneet. Tässä oli heidän käsityksensä mukaan 

nähtävissä Afganistanin kulttuurille ominainen erottelu miesten ja naisten välillä. 

Afgaaninuorukaiset eivät olleet tottuneet siihen, että nainen voi vastata heille, varsinkaan ääntään 

korottaen. Tämä lisäsi entisestään ulkomaalaisia kohtaan tunnettua ihmetystä, eivätkä he 

uskaltaneet jatkaa huutelua. (Naisten asemasta Afganistanissa ks. esim. Ahmed-Ghosh 2003; 2006.) 

Elena kertoo että hänen näkemyksensä mukaan nuorisokulttuuri on kuitenkin muuttumassa myös 

Afganistanissa suuntaan, jossa naisista on tulossa helpommin lähestyttäviä tai lähestymisestä on 

tulossa ylipäätään mahdollista.  

 
There is much more idea now, particulalry within, with the younger generation. That 
actually women can be accessible. And you have a right to talk to women and you 
don’t need to be scared of them. And that then, coupled with that [fact that] the older 
men might not be longer asking to for protecting women on the streets, changes the 
dynamics. (Elena.) 

 

Tämän sorttinen tasa-arvoistuminen ei toisaalta ole kaikkien mielestä yksiselitteisesti vain hyvä 

asia. Elena kokee, että aiemmin Afganistanissa liikkuessaan hän sai tukea ja turvaa vanhemmista 

afgaanimiehistä, jotka hillitsivät nuoria miehiä lähestymästä vieraita naisia. Nyt hän tuntee että 

tämä ”priviledge of protection” on murenemassa kulttuuristen muutosten myötä. 

 

Informatit kuvaavat kokemaansa pelon tunnetta hyvin erilaisista näkökulmista. Toiset olivat olleet 

töissä organisaatioissa ja hankkeissa, joissa turvallisuusriskejä pyrittiin minimoimaan tarkoilla 

turvatoimilla. Aseistetut vartijat ja turvamiehet seuraamassa jokaista askelta sekä panssaroidut 

ajoneuvot olivat näissä operaatioissa arkipäivää, eivätkä niihin osallistuvat ihmiset monestikaan 

päässeet  näkemään paikallista elämää muutoin kuin autojen ikkunoista käsin. Liikkuminen tapahtui 

tarkasti ennalta suunniteltujen reittien mukaan ja jos vapaa-aikana pääsi käymään esimerkiksi 

paikallisessa ravintolassa, oli vaihtoehtoja vain muutama tarpeeksi turvalliseksi luokiteltu. Myös 

nämä ravintolareissut vaativat ennakolta suunnittelua, turvatarkastuksia ja aseistettujen vartijoiden 

seuraa. Tämä oli informanttien kertoman perusteella todellisuutta hankkeissa, joita pidettiin hyvin 

potentiaalisina kohteina kapinallisryhmittymille.  
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Suurimmalle osalle informanteista turvallisuus tarkoitti päinvastaisesti nimenomaan 

huomaamattomuutta ja kulttuuriin sopeutumista. Toisilla pääsyynä olivat resurssit, toisilla järjestön 

vakaumus ja toimintamenetelmät. 

 
No pitäishän siellä varmaan olla panssariauto. Mut ei meillä oo. Se et, ei se niinku 
kuulu sihen järjestötyön luonteeseen, et siinä menettäis niinkun samalla sen 
herkkyyden kohdata niitä ihmisiä. Et kyl me liikutaan ihan tavallisilla autoilla. Mut 
nää turvallisuusjutut pitää ottaa nykyään ihan toisella tavalla huomioon kun 
aikasemmin. Ja pitää koko ajan seurata turvallisuustilannetta.  
Sanni: Onks se sit ylipäätään et mitä näkymättömämpi oot ni sen parempi? 
Jaakko: Joo, tällasta passiivista turvallisuutta ja ympäristön hyväksyntää pitää koko 
ajan hankkia. Et me pyritään tekemään hyvää työtä ettei kellään olis mitään meitä 
vastaan, luomaan hyviä suhteita ihmisiin, naapureihin, kauppiaisiin, kaikkiin, tulla 
niinkun tunnetuks myönteisellä tavalla. Jollon niinkun kohtelevat meitä hyvin 
ongelmatilanteissa. (Jaakko.) 
  

Passiivinen turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että järjestön pitää tulla toimeen omin avuin. 

Kansainvälisistä sotilasjoukoista, paikallisista poliisivoimista ja muista potentiaalisista iskujen 

kohteista tai epäilyttäväksi tulkituista tahoista pyrittiin pysymään kaukana. Sen sijaan hyvien 

suhteiden ylläpitäminen lähiympäristön paikallisiin toimijoihin koettiin tärkeäksi passiivisen 

turvallisuuden edistäjäksi.  

 

Kaikki informantit uskoivat, että turvallisuusuhkien minimoinnissa tärkeää on turvallisuustilanteen 

seuraaminen ja tiedonkulku järjestöjen jäsenistön välillä. Jos tietyllä alueella on levottomuuksia, ei 

sinne tietenkään kannata mennä. Toiset informanteista kertovat, että heidän järjestönsä on saanut 

turvallisuustilanteen seuraamisessa apua Suomen ulkoministeriöltä. Osalla oma järjestö on kyennyt 

tuottamaan paikallisten ihmisten avulla tarvittavat tiedotukset. Muiden avun varassa oleminen 

sisältää riskejä. Sonja kertoi saaneensa kerran tiedon ulkonaliikkumiskieltoon johtaneesta 

turvallisuusselkkauksesta hotellin aamupalapöydässä hänelle sattumalta juttelemaan alkaneelta 

japanilaiselta. Ilman tätä kohtaamista hänellä ei olisi ollut aavistustakaan siitä, että kaupungille ei 

voi lähteä.  

 

Ennakointi on informanttien mukaan toinen tärkeä turvallisuutta parantava taito. Jos pystyy 

ennustamaan tiettyjä tapahtumia, pystyy pitämään itsensä todennäköisemmin syrjässä eskaloituvista 

tilanteissa. Anna kertoo olleensa Afganistanissa samaan aikaan kun Yhdysvalloissa poltettiin 

Koraaneja. Tapahtuneesta nousi iso kohu muslimimaissa. Kuohunnan takia Anna pysytteli kotona 

kokonaan muslimien pyhäpäivän, perjantain, eikä mennyt kaduille kokeilemaan mitä tuohtunut 

väkijoukko olisi ajatellut länsimaalaisesta naisesta kävelemässä keskuudessaan. Ennakointi sisältää 
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myös joustamisen toimintasuunnitelmien toteutuksissa. Usealle informantille on tullut vastaan 

tilanteita, joissa suunniteltu matka tietylle alueelle on lykätty tai jätetty toteuttamatta 

turvallisuusuhkan takia.  

 

Jaakon järjestö järjestää uusille työntekijöilleen turvallisuuskoulutuksen ennen kuin he aloittavat 

varsinaisessa toimenkuvassaan. Koulutuksessa harjoitellaan toimintaa erilaisissa turvallisuutta 

vaarantavissa skenaarioissa ja käydään läpi paljon arkipäiväisiä turvallisuusohjeita. Uusille 

työntekijöille opetetaan oman toiminta-alueensa erikoispiirteet ja sopivat käyttäytymismallit. 

”Normaalin” turvallisuustilanteen lisäksi Jaakko mainitsee järjestöllä olevan etukäteen laaditut 

ohjeet myös uhkaavia tilanteita, evakuointiin valmistautumista ja varsinaista evakuointia varten. 

Tällainen turvallisuuskoulutus ja ohjeistaminen helpottaa toimintaa vaaratilanteissa luo turvaa 

samalla turvaa järjestön jäsenille. Annankin järjestöllä oli selkeät turvallisuusohjeet ja Anna kertoo 

niiden noudattamisen auttaneen häntä jaksamaan yhä turvattomammaksi muuttuvassa tilanteessa. 

 
Mutta kyllä se täytyy sanoo, et sitten kun ulkomaalaisten kidnappauksia tuli yhä 
enemmän ja avustustyöntekijöitäkin kidnapattiin niin sit, niin se oli sellasta et kyl sitä 
voi ehkä sanoa et sitä pelkäsi sen verran, että mä sitten tein kyllä tunnollisesti kaikki 
toimenpiteet jotka tiedetään että ehkäisee sitä. Että mä vaihtelin sitä reittiä mitä mä 
menin töihin, enkä lähteny joka aamu samaan aikaan. Mulla on vieläkin se, että jos on 
kadun varressa sellanen auto, jossa on ovi auki, niin mä en mee siitä niinkun heti. Tai 
että se iskostu päähän. Tai siellä mä tein sitä, et se mun mielestä jollain lailla vähentää 
sitä stressiä, että on jonkunlainen hallinnantunne. Että on niinkun asioita, joita mä 
voin tehdä itse ehkästäkseni sen, että mulle kävis huonosti.  

 

Marialla oli kova luottamus järeisiin turvatoimiin, joita hänen organisaatiossaan hyödynnettiin. Hän 

ei kerro pelänneensä Afganistanissa ollessaan, eikä reflektoi pelkoon liittyviä ajatuksiaan kovinkaan 

tarkasti. Paikallisten ihmisten kanssa suoraan tekemisissä olleet ja pienemmillä turvatoimilla 

pärjänneet informantit ovat joutuneet pohdiskelemaan aihepiiriä enemmän. Ainakin heidän 

kertomuksissaan se saa erilaisia sävyjä. Kaikki heistä korostavat sitä, etteivät he oikeastaan paikan 

päällä pelänneet oman henkensä puolesta tai kokeneet lamaantuvansa pelon vuoksi. Ennen 

Afganistaniin lähtöä he kyllä miettivät joka kerran riskien suuruutta ja puntaroivat omaa 

jaksamistaan, mutta kun he päättivät lähteä reissuun, ei siellä enää kannattanut liikaa miettiä 

mahdollisia riskejä. Erityisesti Anna tuntui pohtineen asiaa paljon. Hän asui ja vietti aikaa muiden 

ulkomaalaisten kanssa ja uskoo, että vertaistuki ja yhteinen tahto pysyä reippaina ja ”tsempata 

toisia” auttoi jaksamaan. Annan mukaan pelolle ei saa antaa liikaa valtaa tai muuten eläminen 

Afganistanissa muuttuu liian raskaaksi. Emma on samoilla linjoilla:  
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No kun sitä, se [uhka] pitää tajuta. Mut sit jos sitä jää just liikaa miettimään, ni ehkä 
se on sit se kohta että sinne ei vaan kannata mennä, koska jos se alkaa sua ittees 
hirveesti vaivata niin sit se on ehkä merkki jostakin.  

 

Emma kertoo, että eräs hänen kollegansa oli aiheuttanut hankaluuksia sekä Afganistanin matkan 

aikana, että sen jälkeen. ”Mun tulkinta on, että ei sen pää sitä kestäny, mut se ei voinu sitä 

myöskään myöntää”. Emman mielestä onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen, joka 

konfliktialueelle lähtee, miettisi omia motiivejaan ja sitä, onko hänellä oikeasti ”kanttia” lähteä 

matkaan. 

 

Yksi keino selvitä pelon tunteen kanssa on normalisoida pelko realisoimalla uhka (Roth 2011). 

Haastatellut käyttivät sitä yleisesti. Emma muistuttaa, että Afganistanissakin on todennäköisempää 

loukkaantua auto-onnettomuudessa kuin aseellisessa mielenilmauksessa. Jollei vaaraan erikseen 

etsiydy, on melko epätodennäköistä joutua sen uhriksi. Anna kertoo että hänen 

turvallisuuskäsityksensä muokkaantui matkan aikana. Koska Afganistanissa tapahtuu päivittäin 

turvallisuutta uhkaavia tilanteita, niistä on muodostunut osa odotettua todellisuutta (ks. 

turvattomuuteen tottuminen, Roth 2011). Jos turvallisuusvälikohtaus tapahtui muutaman kilometrin 

päässä Annasta, ei se aiheuttanut hänelle sen kummempia tuntemuksia. Pelkoa tunteakseen Annan 

olisi pitänyt olla niin lähellä uhkaavaa tilannetta, että hän olisi nähnyt tai kuullut sen. Samalla 

tavalla Emma ja Sofia kertovat, että Afganistan tuntuu useiden vuosien vierailujen jälkeen tutulta 

sinne palattaessa, eivätkä turvallisuuskäytänteet enää ihmetytä tai herätä huolta. Vastaavasti maasta 

jo jonkin aikaa poissa ollut Elena pohtii, että suhtautuisi nyt mennessään Afganistaniin 

turvallisuuteen varovaisemmin kuin aiemmin, koska maa ei tuntuisi samalla tavalla tutulta kuin 

aiemmin. Informantit mainitsevat turvallisuustilanteen hyväksymiseen vaikuttaneena kolmantena 

tekijänä sen, että tavallisilla paikallisilla ihmisillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin elää elämäänsä 

konfliktien runtelemassa maassa. Toiset  informanteista totesivatkin, että he eivät kehdanneet 

pelätä, sillä kokivat olevansa joka tapauksessa etuoikeutetussa asemassa turvallisuusohjeineen ja 

evakuointi-mahdollisuuksineen afgaaneihin verrattuna (ks. etuoikeutettu asema, Roth 2011). 

 

Jos pelkoa koettiin, se ei informanttien kerronnassa liittynyt oman hengen säilyttämiseen, vaan 

esimerkiksi muiden hyvinvointiin tai oma työn keskeytymiseen. 

 
Kerran muistan pelänneeni kun siinä oli ulkomaalainen kidnapattu meijän lähellä, mut 
sillonkin mä pelkäsin että mut lähetetään Suomeen. Että en voi jatkaa enää siellä 
töissä ja mä olin ihan silleen, että se olis kauheeta. (Anna.) 
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Anna mieltää omasta turvallisuudestaan huolehtimisen myös toisten vuoksi tehtäväksi asiaksi. Anna 

mielsi ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden yhteisön tiimiksi jonka yhdelle jäsenelle sattuvat 

ikävyyden vaikuttaisivat myös kaikkiin muihin jäseniin. Niinpä muut tuli ottaa huomioon 

toiminnassaan eikä voinut ottaa turhia riskejä. Erityisesti vastuu muista ihmisistä tuntui välillä 

raskaalta Sonjalle, joka oli ollut itse käynnistämässä edustamansa organisaation Afganistaniin 

suuntautuvan projektin. 

 
Mut kyllä mä koen olevani tässä niinku semmonen syyllinen ja vastuuhenkilö. Et kyl 
mä oon aina hirveen väsyny sen matkan jälkeen, koska, ja oon mä niinku sanonuki 
niille, että et jos tulee se tilanne, et mä joudun teijän omaisille selittämään, että miksi 
oltiin mattokaupassa vaikka kaikki on sanonu, että kukaan ei mene mattokauppaan. Ja 
miksi minäkin olen sallinut sen. Ni totta kai se on. Et sit niinku viel semmosia et jos 
aattelis et jotain sattuu, ja kaikki on tehty mut silti jotain sattuu. Et kyllä mulla se 
vastuu siitä, että en mä ehkä itteeni siinä niin aattele, mut että niitä muita jos joudun 
jonkun toisen lapsille sanomaan mitä tapahtu.  

 

Afganistanissa työskentelevien turvallisuus oli heidän kertomansa perusteella heidän lähipiirilleen 

suurempi pelonaihe kuin heille itselleen. Monet informanteista kertoivat, että heille itselleen 

lähteminen uudelle reissulle saattoi olla itsestäänselvyys – kun taas heidän perheelleen oli ollut 

itsestään selvää, ettei uutta reissua tule turvallisuussyistä. Lähtösyiden perustelun he sanovat olevan 

paljon vaikeampaa läheisilleen kuin itselleen. Perhe koettiin olennaiseksi Afganistanissa 

työskentelyyn vaikuttavaksi seikaksi. Esimerkiksi Luukas kertoo, että hän aikoo lopettaa maassa 

työskentelyn heti kun alkaa tuntea olonsa turvattomaksi, koska hän on kahden pienen pojan isä. 

Elena puolestaan toteaa, että hän ei ole pelännyt Afganistanissa oloa vielä kertaakaan, mutta silti 

lapsen syntymä vaikutti hänen suhtautumiseensa maata kohtaan, sillä hän ei ole enää vastuussa vain 

itsestään. Toisaalta Jaakolla on ollut aina vaimo mukanaan ja lapset samaten ennen kuin he 

muuttivat omilleen. 

 

Pelon kokemukset pyrittiin siis sulkemaan ajatusten ulkopuolelle Afganistanissa työskentelyn 

ajaksi. Sen sijaan palaaminen turvallisiin olosuhteisiin mahdollisti tunteiden käsittelyn. Anna on 

reflektoinut omaa pelon kokemustaan Suomeen paluun jälkeen ja kertoo pohdinnoistaan. Hän 

vertaa pelon kokemusta turvallisessa ympäristössä ja Afganistanissa. 

 
Mutta sitten tänä keväänä kun sinne hyökkäs yhet, ne oli paikalliset tai mitä nyt 
olikaan. Niin sellaselle compoundille mikä oli siis siinä, missä mä olin asunu. Että kun 
katon BBC:tä niin mä nään niin kuin mun asunnon oven ja menee sotilaat siinä, niin 
se järkytti mua tosi paljon. Et sit musta tuntu niinku mun kotiin olis hyökätty. Mutta 
kun on Suomessa ja täällä on niinkun turvassa, niin täällä pystyy antamaan niille 
tunteilleen vallan ihan eri tavalla kuin jos olis ollu siellä. Niin tuota se on 
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monimutkainen asia mun mielestä. Niin kun se pelon kokemus. Siellä on jatkuva 
stressi kun pitää koko aika olla varuillaan. Mutta siis siellä oli siis yks mielenosoitus, 
jossa ammuttiin ja me kuultiin siitä, että juotiin niinkun kahvia. Oltiin vaan niin kuin 
silleen, että ei mennä ulos, ootetaan että se tilanne rauhottuu. (Anna.) 

 

Samalla tavoin Anna perustelee paikallisten jaksamista maansa turvallisuustilanteiden vaihdellessa. 

Heillä ei ole paikkaa, jonne lähteä turvaan vaan he yrittävät elää mahdollisimman normaalia elämää 

kotimaassaan. Tämän hän uskoo onnistuvan kyllä kun tilanteeseen on sopeutunut ja omia 

tuntemuksiaan ei lähde turhaan analysoimaan. 

 

Informantit kokivat olevansa omalta osaltaan vastuussa niiden paikallisten turvallisuudesta, joiden 

kanssa toimivat Afganistanissa. Sonja toteaa järjestönsä tärkeimmän lähtökohdan olevan, että 

mikään, mitä tehdään ei saa vaarantaa paikallisten turvallisuutta. Samalla tavoin ajattelevat 

muutkin. Keinoiksi helpottaa paikallisten työntekijöiden tilannetta mainitaan huolehtiminen siitä, 

että järjestön maine pysyy hyvänä ja sen varmistaminen, että he ymmärtävät työskentelystä 

mahdollisesti koituvan riskejä. Toisissa tapauksissa työntekijät eivät informanttien tietämän mukaan 

aina edes kertoneet muille oman paikkakuntansa ihmisille missä kävivät töissä. Annan kokemuksen 

mukaan afgaanit kertoivat varsin selvästi itse miten suhtautuivat turvallisuusasioihin. Jotkut hänen 

tuttavistaan saattoivat esimerkiksi sanoa, että pyytäisivät hänet mielellään kylään juhlapyhien 

ajaksi, mutta eivät uskalla naapurien suhtautumisen vuoksi. Anna kertoi kiittäneensä kutsusta mutta 

todenneensa samalla, ettei tietenkään tule jos siitä saattaa aiheutua ikävyyksiä. Tuttujen ihmisten 

kesken tällaisista asioista oli tietenkin helpompi puhua. 

 

Elenan mukaan joissakin tapauksissa paikalliset ihmiset pystyivät hyödyntämään 

turvallisuustilannetta omien etujensa mukaisesti. Ihmisoikeustyötä pidetään vaarallisena työalana 

Afganistanissa. Aihepiirin parissa työskennellyt Elena kertoo itse kokeneensa, että välillä tätä 

uskomusta käytetään väärin. 

 

Sitten monet tai jotkut niistä jotka on lähteny ni on lähteny koska on ollu jonkinlainen 
turvallisuusjuttu. Mutta toisaalta koska melkein kaikki, in a way I think, there is 
always been some point for more security incident. But security incident is more of 
an, how to say, it is an enabler and it is also a catalyst for leaving because Afghanistan 
is an unsecure context. Everybody knows that if you step on some certain person you 
will have [some sort of security] risks. So you the have a, I think you have a choice of 
just cotinue to work and deal with those security risks in different ways, or you can 
sort of take the opportunity of using one of your contacts with the international 
community and this incident as a way to get your family out. And I know both kind of 
people. I would assume that for many of those who have left the real reason for 
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leaving may not be ’I’m scared for my life because of the security incident’. It can be 
”I actually want better education possibilities for my children. And I can’t see to be 
those opportunities in Afghanistan. So I take this opportunity and I leave.” 

 

Poislähtemisen Elena koki sikäli vääränä ratkaisuna, että ihmisoikeustyön edistäminen jää näiden 

ihmisten kohdalla kesken Afganistanissa. Mutta toisaalta, hän muistuttaa, kukapa ei toivoisi 

parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheelleen? 

 

4.3 Sukupuoli	

Sukupuoli on tässä tutkimuksessa nostettu omaksi luvukseen, sillä se sisältää hyvin paljon 

informanttien kokemusten kannalta olennaista pohdittavaa. Afgaanikulttuurista puhuttaessa on 

vaikeaa olla huomioimatta tavalla tai toisella sukupuolten eriarvoista asemaa, jota sivuttiin jo 

konservatiivisen kulttuurin yhteydessä. Sukupuoli limittyy kaikkiin elämän osa-alueisiin, sillä 

Afganistanissa niin toimijuutta, varallisuutta, arvostusta kuin muitakin itsenäisen (”länsimaalaisen”) 

ihmisen elämän ja toiminnan perustan muodostavia arvoja jaetaan sukupuolittuneesti. 

Haastatteluissa sukupuolten välinen ero korostui varmastikin siksi, että suurin osa informanteistani 

oli naisia. Osa heistä kertoi avoimesti feministisestä maailmankatsomuksestaan ja naisten asema oli 

heille sikäli hyvin tärkeä. Myös muut joutuivat pohtimaan omaa olemistaan ja toimintaansa sen 

kautta, että olivat naisia, vaikka ulkomaalaisen naisen status poikkeaa afgaaninaisten asemasta. 

Naisten ja miesten aseman koettu eriarvoisuus olikin ehdottomassa pääroolissa sukupuoliin 

liittyvässä dialogissa. Muina kokonaisuuksina esiin nousi perheen merkitys, ulkomaalaisten naisten 

poikkeuksellinen asema ja pukeutumisen asettamat haasteet. 

 

Afganistanin sukupuolittuneen yhteiskunnan ja naisten rajatun toimijuuden vuoksi voisi olettaa, 

etteivät miesinformanttini olisi päässeet keskusteluyhteyteen paikallisten naisten kanssa, tai 

päässeet seuraamaan heidän elämäänsä läheltä. Toinen haastattelemistani miehistä tekee kuitenkin 

yhteistyötä hyvin liberaalin paikallisen järjestön kanssa. Tämän järjestön jäsenistöön kuuluu myös 

naisia. Näin ollen hänellä on ollut mahdollisuus kommunikoida afgaaninaisten kanssa, vaikkakin 

hän kertoo, ettei ole päässyt näiden kanssa yhtä läheisiin väleihin kuin miesten kanssa. Paikalliset 

naiset suhtautuvat häneen varautuneemmin kuin miehet. Miehistä toinen puolestaan sai oman 

Afganistanissa mukana olleen vaimonsa kautta paljon näkemyksiä paikallisten naisten arkeen. 

Kaikki haastattelemani naiset olivat puolestaan vuorovaikuttaneet paikallisten miesten kanssa 

ainakin jossakin määrin. Tämä ei ole tavatonta, sillä kuten informanttini kertovat, länsimaalaisiin 
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naisiin suhtaudutaan ikään kuin “kolmanteen sukupuoleen”. Heihin ei suhtauduta samoin kuin 

paikallisiin naisiin, vaan he voivat puhua miehille ja työskennellä näiden kanssa kunhan toimivat 

kulttuuria kunnioittaen. Heidän asemansa ei kuitenkaan ole sama kuin miehillä ja heidän saamansa 

vastaanotto riippuu pitkälti siitä, kenen kanssa he toimivat.  

 

Naisinformanttini huomauttivat, että heillä oli se etu miehiin nähden, että he pystyivät toimimaan 

molempien sukupuolten kanssa. Mielestäni se, että kaikilla informanteillani oli näkemystä myös 

vastakkaisen sukupuolen elämästä Afganistanissa rikastuttaa haastatteluaineistoani paljon.  

 

4.3.1 Patriarkaatti		

Pienin afgaanien elämää hallitseva yksikkö on perhe. Sen kulttuurinen merkitys nousee esiin 

jokaisen informantin kertomuksissa. Erityisesti naisten elämään perhe vaikuttaa hyvin rajoittavasti. 

Miehillä on afgaanikulttuurissa hyvin vahva asema perheen päinä ja naisten liikkumista ja 

asioimista vieraiden miesten kanssa on rajoitettu erilaisilla sääntelyillä. Edelleenkin naisten on 

vaikeaa liikkua yksin monissa paikoissa ja avustusjärjestöjen miestyöntekijöiden on vaikeaa 

lähestyä naisia. (Naisten asemasta Afganistanissa, ks. esim. Ahmed-Ghosh 2003, 2006.) Jaakko 

kertoo, että näiden kulttuurin piirteiden takia esimerkiksi hänen edustamassaan avustusjärjestössä 

käytäntönä oli, että mukana työssä on sekä naisia että miehiä. Miehet lähestyivät miehiä ja tekivät 

näiden kanssa miehisenä pidettyjä töitä samalla kun naiset kohtasivat paikallisia naisia näiden luona 

ja keskustelivat esimerkiksi kodinhoidollisista asioista.  

 

Perheen suuri arvo afgaaneille nähtiin informanttien keskuudessa sekä positiivisena että 

negatiivisena tekijänä. Toisaalta perhe tarjosi vahvan turvaverkon hätätapausten varalle, toisaalta se 

taas asetti vahvat vaatimuksensa hyväksyttävälle elämälle. Tämä korostui naisten kanssa paljon 

työskennelleiden informanttien kertomuksissa. Suurin osa informanteistani tapasi vain 

”eliittinaisia”, heidän omaa ilmaustaan käyttääkseni. Eliittinaisilla he tarkoittivat sitä, että nämä 

naiset olivat hyvistä perheistä, joilla oli varaa ja kiinnostusta kouluttaa myös tyttöjä. Näillä naisilla 

oli ollut mahdollisuus käydä koulua ja hankkia jopa itselleen jonkinlainen ammatillinen koulutus. 

Monien ammatillinen ura kuitenkin katkeaa perheellistymisen myötä. 

 
Et sit tulee myös vastaa se, että he sanoo, et he ei haluu mennä naimisiin ja alkaa 
synnyttää lapsia, mut aika moni joutuu naimisiin. Osa, osa voi jopa valita. Mutta aika 
monelle käy niin, että sit jos se [naimisiinmenon aika koittaa], ne jää myös 
työelämästä pois. Ja sitte tavallaan se ura lakkaa. Ei kaikille, jotku on pystyny sitä 
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jatkamaan. Ja kaikki ei oo ees naimisissa myöskään, et siel on muutama toki varmaan 
leskeks jääneitä, mutta ikään kuin sinkkuja, jos tämmöstä sanaa vois käyttää. Mut kyl 
se, kyl se kulttuuri ja yhteiskunta aika paljon määrittelee sitä työuraa. (Emma.)  

 

Ne naiset, joilla oli mahdollisuus käydä töissä tai koulutuksissa vaikka heillä oli lapsia, joutuivat 

hoitamaan perheensä ammatillisten pyrkimystensä ohella. Niinpä informantit kertovatkin, että 

välillä perhe tuli konkreettisesti mukana osaksi muuta elämää kun lapset osallistuivat palavereihin 

tai koulutuspäiviin. Perheen tärkeys tuli esiin myös tilanteissa, joissa informantit kertovat 

paikallisten tuttavien tiedustelleen heidän perhetilannettaan. Tätä he tekivät informanttien mukaan 

siksi, että halusivat auttaa yksineläviä naisia perustamaan perheen, jotta heilläkin olisi joku 

turvaamassa tulevaisuutta. Tässä ajatusmallissa voidaan nähdä selviä viitteitä naisten 

riippuvaisuudesta miehistä Afganistanin kulttuurissa.  

 

Erityisen heikko naisten asema Afganistanissa oli Talebanin valtakaudella. Puhuessani 

informanttien kanssa naisten toimijuudesta puheeksi tuli myös naisten aseman kehitys maassa. 

Informanteissani oli Afganistanissa monia vuosia ja jopa vuosikymmeniä viettäneitä henkilöitä. 

Heillä oli siten pitkä omakohtainen kokemus naisten aseman muutoksista. Naisten aseman 

muutoksesta puhuttaessa on muistettava, että kehityksen laatu ja määrä riippuu siitä, mihin 

ajankohtaan verrataan. Marian paikalliset avustajat vertasivat nykyistä tilannetta talebanin aikaan. 

 
He esimerkiks sano, että tällä hetkellä naisten aseman Afganistanissa, ni se on 
suunnilleen tuhat kertaa parempi kun mitä se oli joskus 10 vuotta sitten tai runsas 
kymmenen vuotta sitten sillon talebanien aikaan. Et se on huomattava edistys, vaik 
siis kun nollasta lähetään niin ei se kovin korkeella oo, nääki sen ymmärtää ettei se 
korkeella oo. Niin kuitenkin sitä on tapahtunu. (Maria.) 
 

Maassa jo Talebanin aikaan ollut Jaakko muistelee 90-lukua (noin puolivälistä lähtien), jonka naiset 

viettivät tiiviisti burqien alla. Naisten ei ollut suotavaa liikkua ulkona tai tehdä töitä ja säädökset 

tiukkenivat jatkuvasti myös ulkomaalaisten naisten kohdalla. Miehet ja naiset eivät saaneet puhua 

toisilleen paitsi omissa kodeissaan. 90-luvun loppupuolella afgaaninaisten parissa ei enää päästy 

tekemään projekteja käytännössä lainkaan.  

 

Emman ja Sonjan jututtamat afgaaninaiset puolestaan toteavat, että naisten asema on nykypäivänä 

huonontunut. He vertaavat tilannetta sekä 2000-luvun alku- että loppupuolelle. Emma ja Sonja 

tuovat molemmat nämä ajatukset esiin heijastellen siten myös omaa tyytymättömyyttään 

kehitykseen. Naisten oikeudet ja tavallisen kansan mahdollisuuden elämään eivät ole heidän 

tapaamiensa naisten mukaan edenneet toivotulla tavalla. Informanteista useat nostavat esiin 
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näkökulman, jonka mukaan nykyiseen poliittiseen tilanteeseen liittyy olennaisesti myös pelko siitä, 

että tilanteen rauhoittumiseksi tarvittava vuoropuhelu Talebanin kanssa johtaa naisten oikeuksien 

heikkenemiseen entisestään. Yhteisymmärrykseen pääseminen Talebanin kanssa vaatii 

myönnytyksiä molemmilta osapuolilta ja naisten asemasta myönnytykset olisi pelottavan helppo 

tehdä maassa, jossa naisten arvo on aina ollut vähäisempi kuin miesten. Informantit pitävät tärkeänä 

sitä, että naiset saataisiin mukaan rauhanneuvottelupöytiin, jotta heitä ei unohdettaisi 

päätöksenteossa. Vaikka naiset eivät pystyisikään johtamaan keskusteluja, he ainakin kuulisivat 

mitä suunnitellaan ja toisivat esiin naisten mielipiteitä. (Naisista politiikantekijöinä ja osallistujina 

rauhanneuvotteluihin ks. esim. Porter 2003; Willet 2010.) 

 

Luukas kertoo miten naiset ovat  rohkaistuneet ottamaan enemmän roolia organisaatiossa, jota hän 

on ollut mukana perustamassa. 

 
Meillä oli alusta lähtien se että me haluttiin naiset mukaan tähän. Kyllä siinä näkee 
sen eron,  nää naiset on ollu alkuvaiheessa varsinkin paljon ujompia, ja ei niinku 
keskustellu suoraan meijän kanssa, tai siis heillä ei ollu niin paljon kielitaitoakaan. Oli 
jonkun verran ujoutta ja musta tuntuu että he tarkkaili aika paljon sitä miten nää 
miehet suhtautuu heihin. Mutta mulla on kyllä sellanen ajatus että tää ryhmä on 
niinkun ajan saatossa muodostunu tasa-arvosemmaksi ja tässä board of directionissä 
heillä on ollu tämmönen kolmen kuukauden puheenjohtajuus aina, niin se on ollu nyt 
yhellä naisella.  

 

Tosin Luukas huomauttaa, että hän ei voi tietää mikä tilanne tasa-arvon suhteen on silloin kun hän 

ei ole itse paikalla. Naisten toimijuudesta ja vastuunotosta puhuu myös Emma. Hänen mukaansa 

portti naisten aseman paranemiseen olisi naisten työllistyminen ja lisäarvon tuonti perheeseen 

palkan myötä.  Niin kauan kun naiset ovat perheessään vain elätettävinä, he eivät saa lisää 

päätäntävaltaa vaan heihin suhtaudutaan rasitteina. 

 

Naisten joukossa on yleisestä heikosta asemasta huolimatta ollut koko ajan vahvoja 

vaikuttajahahmoja. He ovat toimineet esimerkkinä tuleville vaikuttajille ja puhuneet naissukupuolen 

puolesta. Yksittäisten hyvin vahvojen naisten lisäksi informantit tunnistavat Afganistanin 

yhteiskuntarakenteista kokonaisen johtavien naisten luokan, jota Elena kutsuu nimellä ”Afghan first 

ladies”. Nämä naiset vaikuttavat hänen mukaansa erityisesti ihmisoikeuksien kentällä, sillä se on 

erillään muusta Afganistanin politiikasta ja siten naisilla on mahdollisuuksia käyttää siellä valtaa. 

Vaikuttaja-asemaan päästäkseen naiset tarvitsevat Afganistanissa tiettyjä edellytyksiä. Naisilla pitää 

olla sikäli avarakatseiset isät, veljet tai sedät, että he ovat päässeet käymään koulua. Heidän täytyy 

siis olla edellä mainittuja eliittinaisia. Lisäksi näiden naisten täytyy tietenkin olla hyvin 
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omistautuneita ihmisoikeuskysymyksille. Yleensä nämä naiset ovat Elenan arvion mukaan varsin 

länsimaalaistuneita. Valtaanpääsy on etuoikeus, joka naisten täytyy ansaita, Elena kertoo. Joko 

heidän täytyy käyttäytyä horjahtamattoman kunniallisesti ja siveellisesti saadakseen yleisen 

kunnioituksen. Tai sitten he ovat palkkatöissä ja pystyvät maksamaan perheelleen siitä, että saavat 

perheeltään luvan toimia julkisessa virassa. Naisille tällainen asema on Elenan mielestä kannattava 

tavoite, sillä vaikutusvallan lisäksi he saavat hyödykkeitä, kuten voivat päästä ulkomaille 

kansainvälisiin konferensseihin ja saada hankkeilleen rahoitusta. Elena kertookin, että vaikka 

korkeassa asemassa olevat naiset muodostavat ystävyyssuhteita, saattaa kilpailu heidän välillään 

olla hyvinkin häikäilemätöntä. 

 

Kuilua hyvässä ja huonossa asemassa olevien naisten välillä kasvattaa Elenan mukaan entisestään 

afgaanikulttuurille ominainen ajatus siitä, että ihmiset saavat mitä ansaitsevat. Tästä aiheutuu varsin 

haastavia pulmia. Ihmisoikeuksien edistäminen on vaikeaa kun vanhat perinteet ja asenteet ovat 

edelleen suurelle kansanosalle ainoa totuttu toimintamalli. 

 
But the same time there is, it’s socially hierarchical society so many would also, they 
would often be in sentiment that those who are applied with opportunities they 
somehow deserve to be applied with opportunities. This sentiment has been quite 
difficult I know for the women who established womens shelters in Afghanistan. How 
do you actually keep providing a safehouse for women who come from severe 
extreme situations of violence, but how do you actually get the people who work with 
these women to respect the women. Because often the women who have worked with 
them, they will want to somehow, they look down at the women who come to the 
shelters. One because they are poor, second because these women have fought the 
very basic norm what is they have left their family. (Elena.) 

 

Ihmisoikeuskysymysten parissa toimivat eliittinaiset (tai Afghan first ladies) eivät ole kuitenkaan 

Afganistanissa ainoita naisia, joilla on vaikutusvaltaa.  Naisilla voi olla perheessään hiljaista valtaa, 

jota on vaikea havaita ennen kuin näkee perheen arkea. Maaseutumiljöössä työskennellyt Jaakko 

kertoo, miten terveysvalistus ja lapsenkasvatusopit levisivät kylissä työskennellessä nimenomaan 

naisten kautta. Jaakon järjestössä miehet työskentelivät paikallisten miesten kanssa ja naiset 

paikallisten naisten. Miehille terveys- ja hygienia-asioita oli vaikeaa markkinoida, mutta naisille 

niistä puhuttiin kodinhoidollisina neuvoina. Aloitteita hygienian parantamiseksi saatiin vasta kun 

afgaaninaiset selittivät oppimaansa illalla kotona miehilleen. Vaikka naisten arvostus ei olisi suurta 

julkisesti, saattaa heillä olla paljonkin mielipidevaltaa nimenomaan ”naisellisina” pidetyissä 

perheen sisäisissä asioissa. 
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Naisten yksinliikkuminen Afganistanissa on ollut aikojen saatossa välillä vapaampaa ja välillä 

tiukasti kiellettyä. Edelleen on informanttien näkemyksen mukaan paljon naisia, jotka eivät pääse 

poistumaan kotoaan ilman miespuolista sukulaista. Nämä naiset ovat miehistä riippuvaisia, sillä he 

eivät voi ansaita itse tai päättää omista asioistaan. Myös vapaamman kasvatuksen saaneilla naisilla 

täytyy aina olla elämässään miesholhooja, isä, aviomies, veli, setä tai niin edelleen. Tätä monet 

informanteistani vierastivat. Varsinkin naispuolisille ajatus siitä, etteivät he voisi olla itsenäisiä 

toimijoita on hätkähdyttävä. 

 
Et ihan niinku, et se on meille niin vaikee ymmärtää sitä kun aattelet, ettei siellä oo 
niinkun minkäänlaista tätä sinkkukulttuuria. Sä olet aina niin kun sen oman perheen 
lapsi. Ja kun sä oot se tyttö ni sä oot vähän niinkun rasite. Et tota, et kun se perhe 
antaa sun kasvaa rauhassa aikuiseks ja sit opiskella. Eikä pistä sua naimisiin hyvässä 
lykyssä 7 vuotiaana naapurin kuuskymppiselle ukolle, mikä on ihan niinkun tavallista 
siel kuitenkin. [--] Et se perhe pitää sitä tyttöä siinä niin et se saa opiskella ja kasvaa 
aikuiseks ja sit olla vielä neljä-viiskymppisenä vanhanapiikana siinä [niin se on jo 
paljon], ja et eihän siellä kukaan nainen voi asua yksin. Et se on niinkun semmonen, 
mitä meijän on vaikee ymmärtää. Et sit jos sun vanhemmat kuolee, ni sit sun veli ottaa 
sut, sä meet sinne asumaan jos ei sulla oo sitä omaa perhettä. (Sonja.) 

 

Naisten riippuvaisuus miespuolisista saattajista voi saada länsimaalaisittain ajateltuna jopa hieman 

koomisia piirteitä. Sonja kertoo tuttaviltaan kuulemansa tapauksen. 

 
He sano et paras oli heillä joku kolmivuotias pikkuveli, jolle he joutu sit järjestää 
babysitterin siks aikaa kun tää suuri sankari oli vahtimassa sisartaan (nauraa). Mut se 
että nainen on kunniallinen heti kun siinä on, vaikka se on ton kokonen se mies, mut 
se on mies ja se on mukana. (Sonja.) 

 

Miehen mukanaolo ei siis aina oikeasti edellytä sitä, että mies aina pystyisi suojelemaan naista tai 

ohjailemaan hänen toimintaansa. Se on jossain määrin vain juurtunut perinne, jonka noudattamista 

toiset paikalliset ihmiset pitävät hyvin tärkeänä ja toiset vähemmän tärkeänä. 

 

Kun naiset ovat pysytelleet pitkään poissa vaikuttajien asemasta, on heidän nyt vaikeaa saada 

ääntään kuuluviin. Emma toteaakin, että naiset ovat itsekin niin tottuneita pysymään sivussa ja 

antamaan miehille kaiken tilan, etteivät he osaa kuvitellakaan olevansa itse päättäjiä. Heille ajatus 

omien mielipiteiden esittämisestä on niin vieras, etteivät he osaisi niitä edes artikuloida. Toki 

joukosta löytyy myös naisia, joilla tähän olisi taitoa, mutta miehet eivät halua päästää heitä ääneen. 

Sonja kertoo mitä tapahtui kun hän vei paikallisia toimittajanaisia vierailulle parlamenttiin.  

 
Ne oli edellisenä päivänä tehny harjotustöitä, et nyt kun me mennään sinne, meil on 
vähän aikaa. Ni ministereitten kanssa pitää toimii niin, että kun sä tiiät sen, että mikä 



 69 

se on se sun asia, ni sul on kysymys valmiina. Sä kysyt sen heti, sä kysyt sen selvästi 
ja sä haluut siihen vastauksen. Niillä oli tosi hyviä sen maan talouteen liittyviä 
kysymyksiä. [--] (T)ää äijä kuunteli vähän aikaa ja sit se sano, et mitä te tuutte tänne 
kun koulutytöt kyselemään. Et lukekaa strategioista ja kirjoista ja et tää on ihan 
naurettavaa. Sit ne rupes meitäkin haukkumaan, et mitä nää tämmöset koulutytöt on, 
jotka tulee tälleen kyselemään tänne. Et ittelläkin oikein huomas sen, että okei, 
toimipa tällasen kanssa sitte. Ni se on ihan eri asia kun meillä. 

 

Sonja pohdiskelee, että kyseinen mies koki varmasti tilanteessa suurta kulttuurillista ahdistusta kun 

paikan päällä on ryhmä naisia kyselemässä. Hän ei voi käsittää, miten hänen kulttuurinsa naiset 

voivat esittää tuollaisia kysymyksiä, koska on niin tottunut asettamaan itsensä heidän yläpuolelleen. 

 

Informantit toteavat, ettei miesten asennoituminen naisiin ollut välttämättä lainkaan pahanilkistä tai 

tarkoittanut, etteivät he olisi välittäneet naisista. Toisia ajatus naisten toimijuudesta ja oikeuksista 

kiinnosti vilpittömästi. Ajatus siitä, että nainen ja mies olisivat samanarvoisia oli vain niin uusi ja 

hämmentävä, että sitä oli vaikeaa sisäistää. Ainakin näin informantit kokivat tietyissä tilanteissa. 

 
[Siellä oli] tämmönen opiskelijoiden keskustelukerho, joka aina tiistai-iltaisin 
keskustelee, ni ne oli pyytäny puhumaan tästä 1325stä14. Ja se oli just semmonen, et 
siellä oli kolme naista ja se iso sali täynnä miehii. Ja ne oli jotenkin kauheen sillä 
tavalla, jotenkin vaikutti niinkun aidosti kiinnostuneilta, mut se niinkun semmonen, 
sanotaanko et ne vänkää koko ajan. Koska niillä ei oo niinkun semmonen taju, että jos 
et sä ajattele, et nainen ja mies on saman arvoset, ni sit se tulee aina. Että mutta miksi 
kun ei meillä, ja sitte niinkun mitä hyvää meille on tullu siitä, et meil on naiset. Ja 
sellaset niinku, ne ei ollu niinku pahoja, mut niinku todella sinnikkäitä, et just niinkun 
aatteli, että kyllä ne todella kovasti pitää kiinni ne miehet siitä. Ja sit ne tytöt jotka 
siellä istu, ne istu siellä nurkassa eikä ne sanonu sanaakaan siinä koko aikana. Et sekin 
just että tavallaan nainen rohkastuu puhumaan, niin se on siinä yhteisössä jo iso juttu. 
Et se tulee sieltä niinkun sen mieskuoron yli. (Sonja.) 

 

Tietysti naisten vaientaminen ja alistaminen ei ole koko totuus puhuttaessa maantieteellisesti, 

kulttuurillisesti ja etnisesti laajasta ja vaihtelevasta alueesta. Luukas kertoo omissa työtovereissaan 

olleen miehiä, joiden luona vieraillessaan hän ei nähnyt vaimoista vilaustakaan mutta toisaalta 

hänellä oli myös työtoveri, joka piti perheensä kuvaa esillä. Kun häneltä kysyttiin miksi hän pitää 

kuvaa esillä siten, että muutkin (vieraat miehet) voivat nähdä sen, hän vastasi olevansa ylpeä 

perheestään ja haluavansa näyttää sen. 

 

                                                
14 1325 action plan,  Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma (2000) Naiset, rauha ja 

turvallisuus. Toiminta Suomessa: http://www.1325.fi  Katso myös Willet 2010. 
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Naisten ammatillisen uran pääasiallisena säätelijänä toimii haastattelukuvausten perusteella perhe. 

Ammatissa toimiminen edellyttää luvan isältä, mieheltä tai muulta miespuoliselta sukulaiselta. 

Anna kertoo, miten hänen paikallisia rekrytoidessaan piti esittää erillisiä kysymyksiä naispuolisille 

työnhakijoille. Hän kyseli, miten heidän isänsä suhtautuisivat ajatukseen siitä, että tyttäret tapaisivat 

työssään ulkomaalaisia miehiä. Osan työpaikka kariutui siihen, ettei perheeltä heltynyt lupaa. 

Naisten työnteossa ei ole siis perheen miesten puolelta epäilyttävää pelkästään se, että he 

itsenäistyvät luomaan omaa työuraansa, vaan myös se, keiden kanssa heidän täytyy toimia 

ammatissaan. Informanttien kertomuksista naisten urakehityksen yleisimmäksi katkaisijaksi nousee 

avioliitto. Koulutetuilla naisilla saattaa olla mahdollisuus harjoittaa jotakin ammattia ja tuoda 

perheeseen elantoa. Silti jopa (esimerkiksi ihmisoikeuskysymysten parissa) toimivien 

vaikuttajanaisten urat saattavat katketa avioliittoon. 

 

Maybe when that money [tyttöön varattu] is gone, the family would be like okey, I 
mean it is possible that something is changed in the family because of what the 
women tell. It is also possible that the family just decides that okey, now she has done 
than that for money, now she will do something else, we sell her daughters to marry. It 
is, I mean, it is very complicated picture about what it comes to womens rights in 
Afghanistan. And there is no simple answers. (Elena.) 

 

Emma on pitämissään koulutuksissa keskustellut paljon afgaaninaisten kanssa ammatillisista 

toiveista. Monet nuoret naiset ovat tässä yhteydessä kertoneet, etteivät halua mennä naimisiin ja 

alkaa synnyttää lapsia. Monilla heistä ei kuitenkaan informanttien mukaan ole lopulta vaihtoehtoa. 

Informantit tietävät tapauksia, joissa jotkut naiset saavat itse vaikuttaa naimisiinmenoonsa tai jopa 

jatkaa ammatillista uraa vielä naimisiinmenon jälkeen. Tämä on kuitenkin enemmän harvinainen 

poikkeus kuin sääntö.  

 

Luukkaan yhteistyökumppaneiden keskuudessa naiset ovat tasavertaisessa asemassa. Heidän 

muodostamansa järjestö on kiinnostunut pohtimaan minkälaista roolia naiset voisivat 

rauhanprosessissa näytellä. Luukkaan mukaan tämä on tietysti hienoa, mutta myös varsin 

uskaliasta. Emma toteaakin, että omaa uraa luomaan ryhtyvien naisten täytyykin olla varsin 

päättäväisiä ja ymmärtää minkälaisia riskejä heidän toimintaansa sisältyy. Joidenkin kanssa hän on 

puhunut heidän motiiveistaan ja ajatuksistaan. 

 
Siellä on aika tujuja naisia kyllä ja rohkeita että osa sitte kyllä tietää senki että tässä 
voi käydä kalpaten. Ja sitte ne on sanonu suoraan et ne tietää et heijät voidaan, et me 
voidaan kuolla. Mut me halutaan luoda parempaa tulevaisuutta. (Emma.) 
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Naisten julkinen kannanotto tai osanotto poliittisiin toimiin ei siis ole vähäistä pelkästään siksi, että 

sitä pyritään rajoittamaan vanhoihin perinteisiin nojaten, vaan myös siksi, että se voi olla 

hengenvaarallista harjoittajilleen. 

 

Nykyajan nuoret naiset eivät informanttien mielestä ole kuitenkaan enää tyytymässä osaansa. He 

eivät ole kokeneet talebanin kautta ja heillä on enemmän käsitystä ulkomaailmasta lisääntyneen 

koulunkäynnin ja mediayhteyksien ansioista. Informantit toteavat myös, että nuoria naisia ei ole 

myöskään säikäytetty tottelemaan yhtä perinpohjaisesti kuin Talebanin aikana eläneitä. 

Informanteista Sonja puhuukin siitä, miten tärkeää olisi, että nämä nuoret naiset pystyisivät 

verkostoitumaan. Ylipäätään se, että saman kaupungin samoista aihepiireistä kiinnostuneet naiset 

pystyisivät löytämään toisensa ja keskustelemaan yhdessä ja vahvistamaan toisiaan. Siten he 

uskaltaisivat helpommin ottaa vastuuta asioista ja nostaa joukostaan naisia kilpailemaan 

päätäntävallasta miesten kanssa. 

 

4.3.2 Ulkomaalainen/länsimaalainen	nainen	

Informanteistani viisi seitsemästä oli naisia ja toisella miehistä on ollut vaimo mukanaan töissä 

Afganistanissa. Näin ollen ulkomaalaisten naisten asemasta Afganistanissa oli paljon puhetta 

haastattelujen mittaan. Yksi useamman informantin mainitsema vertaus oli, että ulkomaalaiset 

naiset ovat ikään kuin kolmatta sukupuolta. Sama oli jo Talebanin aikana.  

 
Mut talebanit ei osannu oikeen suhtautua, tai muutkaan et mikä on niinkun 
ulkomaalainen nainen. Kyl me pukeuduttiin niinkun peittävästi, tai he pukeutu, mut 
eivät menneet burqan alle. Ja keskusteli miesten kanssa ja muuta tällasta. Se oli 
monelle talebanimiehelle ongelmallistakin. Ja ainakin mun vaimo sano, et hän koki et 
hän ei oo niinku nainen, hänellä ei oo naisen arvoo tai niinkun naisen asemaa, mut hän 
ei ollu mieskään, hän käy töissä ja näin mut hänellä ei oo miehen asemaa. Et hän koki 
et hän on niinku tämmönen kolmas sukupuoli  ja tämmönen tuli monelle muullekin, et 
ei oikeen tienny et mikä nyt on. (Jaakko.)  

 

Jaakko kertoo määräysten tiukentuneen myös ulkomaalaisten naisten suhteen jatkuvasti ja 90-luvun 

loppuvaiheessa heidänkin järjestönsä toiminnan olleen niin rajoitettua, etteivät he meinanneet saada 

lupaa tehdä projekteja afgaaninaisten parissa. 

 

Annakin puhuu kolmannesta sukupuolesta mutta vertaa lisäksi omaa asemaansa sisaren asemaan. 

Tämä on osuva vertaus sikäli, että Anna pystyi muodostamaan hyvinkin läheisiä ystävyyssuhteita 

paikallisten miespuolisten työtovereidensa kanssa. Hän pystyi puhumaan heidän kanssaan heidän 
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henkilökohtaisista asioistaan ja vierailemaan heidän kodeissaan. Anna oli yllättynyt siitä, miten 

erilailla miehet suhtautuivat häneen kuin paikallisiin naisiin, esimerkiksi omiin vaimoihinsa.  

 
[Miespuolinen työkaveri] häipy heti johonkin omilleen, en tiiä minne, mut sit mä 
istuin hänen vaimojen kanssa ja kyselin kaikkee niinku heijän elämästään. Mut se 
mikä pisti mua sillon silmään oli se, että mä kutsuin tätä miestä etunimellä, mut nää 
hänen vaimonsa herroittelivat häntä. Ja sit mä niinkun tajusin että mulla on ihan 
erilainen suhde häneen, et kun mä oon ulkomaalainen ja mä en oo hänen vaimonsa. 
No sit mä kyselin heiltä kaikkee, et millasta sitte on teillä kotona, että mitä jos te ette 
tee niinku hän sanoo niin mitä sitte? Ja he sano et no sitte se lyö meitä ja ei me voida 
sanoa sille vastaan ja meijän pitää kaikessa miellyttää. Ja mä olin ihan silleen et apua, 
et tosi mukava mies, mut sitten ne vaimot onkin ihan eri asemassa. [--] Ja mä pystyin 
puhumaan niiden kanssa elämästä ja  politiikasta ja niitten ongelmista. Ja sitte mä 
tajusin et ne ei käy sellasia keskusteluja niitten vaimojen kanssa. Se oli aika 
ihmeellistä. (Anna.) 

 

Annan asema ei vastannut afgaanimiehen asemaa, sillä silloin hän ei olisi tietenkään viettänyt aikaa 

miesten vaimojen kanssa tai saanut ottaa vaimoja edes puheeksi. Ulkomaalaisena naisena hänellä 

oli vapaus tehdä molemmat. Anna pitikin rooliaan ja mahdollisuuttaan vuorovaikuttaa molempien 

sukupuolten kanssa isona etuna. Hän törmäsi työpaikoillaan myös afgaanimiehiin, joilla ei ollut 

oman äidin ja vaimon lisäksi ketään muita paikallisia naisia, joiden kanssa he olisivat voineet 

puhua. Se oli heille täysin normaali tilanne mutta Annalle suuri ihmetyksen aihe hänen 

sisäistäessään asian. Samat miehet pitivät toisaalta normaalina sitä, että keskustelivat 

ulkomaalaisten naisten kanssa päivittäin työpaikoillaan. Anna kertoo, että erityisesti naiset 

ihmettelivät sitä, että hän työskenteli maassa yksin ja naimattomana. Heidän mielestään Annan 

vanhemmat ja veljet toimivat epäilyttävästi kun olivat päästäneet hänet lähtemään. Miehiltä 

samanlaisia kommentteja ei kuulemma tullut, mutta heistä läheisimmät tuttavat tarjoutuivat kaikki 

etsimään Annalle afgaanipuolison. 

 

Lähes kaikki informantit tuovat miesten ja naisten keskinäisessä toiminnassa esiin sen, että 

ulkomaalaisten naisten toimiminen Afganistanissa helpottui huomattavasti kunhan he vain 

pukeutuivat ja käyttäytyivät kulttuurin mukaisesti. Pukeutumisen suhteen huivin käyttö oli 

informanttien yleisimmin mainitseva asia. Monet informanteista pitivät huivia naisilla 

välttämättömänä ihan vain peruskohteliaisuuden nimissä. Toisenlaisia mielipiteitäkin tosin oli. 

Maria totesi, ettei hänen tarvinnut käyttää huivia lainkaan, sillä hän ei liikkunut tavallisen 

paikallisen väestön seurassa. Sen sijaan Maria tapasi korkeasti koulutettuja ihmisiä, joille huivin 

käyttö ei ollut niin tärkeää. Tällaisesta asennoitumisesta Elenalla on oma mielipiteensä: 
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Pukeutuminen on yks mikä on musta tärkee [afgaanien kanssa toimittaessa]. Mä tiiän 
että monet kansainväliset [--] ne asuu tämmösessä niinkun cated communities niin ne 
ajattelee että okei, me voidaan pukeutua niinkun ihan miten vaan. Mun mielestä se on 
aina ollu se, siis mä oon kaiket vuodet pukeutunu johonkin pitkään, löysään ja aina on 
huivi mukana. Et se toimii. 

 

Jaakko on Elenan kanssa samaa mieltä pukeutumisen tärkeydestä. Hänen mukaansa Afganistanissa 

näkee ”ikävä kyllä myös suorastaan törkeästi pukeutuneita länsimaalaisia järjestötyöntekijöitä”.  

 

Elenalle huivin käyttö ja muutoinkin kulttuurin mukainen pukeutuminen ovat tärkeitä keinoja 

osoittaa arvostusta kulttuuria ja paikallisia keskustelukumppaneita kohtaan. Sen lisäksi, että 

noudattaa pukeutumisessaan kulttuurin antamia ohjeita, Elena huomauttaa, on myös tärkeää 

pukeutua sen mukaan, ketä menee tapaamaan. Korkeita virkamiehiä ei tavata Elenan mukaan 

samoissa lenkkikengissä, joissa muutoin kävellään katuja ympäri. Pukeutumisessa käytetään siis 

samanlaista harkintaa kuin missä tahansa muussakin maassa. Elena jatkaa, että paikallista kulttuuria 

ja uskonto ei tarvitse ymmärtää, mutta sitä kohtaan on tärkeää näyttää kunnioitusta ja käyttäytyä 

kuin hyvä vieras. Niin afgaanien kanssa toimiminen on hänen kokemuksensa mukaan aina 

helpompaa. 

 

Keskinäiseen kunnioitukseen perustui myös Elenan mainitseva priviledge of protection. Sen lisäksi, 

että ulkomaalaisia naisia tulee kohdella vieraanvaraisesti, on heillä naisina kulttuurin mukaan tietty 

koskemattomuus. Tätä ylläpitävät vanhemmat afgaanimiehet, jotka tuomisevat nuorten miesten 

yritykset lähestyä vieraita naisia. Annakin kertoo, että hänen maassaolonsa alkuaikoina 

ulkomaalaisten naisten oli vielä varsin helppo liikkua kaupungilla asioilla ilman miehiä. Hän lisää, 

että hän ei toisaalta koskaan hakeutunut kuin sellaisten ihmisten seuraan, joille hänellä oli oikeasti 

asiaa ja pysytteli muutoinkin asialinjalla. Joistakin naisinformanteista liikkuminen ja toimiminen 

huomiota herättämättä tuntui puolestaan haastavalta: 

 
Ni miettii et miten tämmösessä toimia, miten mennä, et miten opetellaan että me ei 
kälätetä ja näy, koska länsimaisena naisenahan ei oo kauheesti tarvinnu piilotella 
itseään. Sit huomaa, et on myös hirveen vaikee myös totutella jollain lailla silleen 
olemaan nobody. Kyl se välillä tökkii. (Emma.) 

 

Informanttien kertomuksista voidaan huomata se, että ulkomaalaisille naisille osoitettu arvostus ei 

riippunut pelkästään sukupuolesta ja käytöksestä vaan osittain myös koulutuksesta ja 

ammattiasemasta. Anna kertookin, että vaikka hänellä saattoi olla enemmän tietoa omasta alastaan 
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kuin toisilla paikallisista toimijoista, eivät nämä aina kunnioittaneet häntä kovinkaan paljoa koska 

hän ei ollut työpaikan hierarkiassa heidän yläpuolellaan.  

 
Sitten loppuajasta ja aloin tajuta että nehän oli semmosia, tai siinä oli muutama 
semmonen jotka aatteli, et mullahan vois olla jotain annettavaa tai sanottavaa. Tai siis 
kyllähän he niinkun toimi arvostavasti tai kunnioittavasti silloin kun mä olen heidän 
kanssaan tekemisissä, mutta loppupeleissä he käytännössä piupaut välitti siitä, mitä 
mä oisin halunnu. Että ei ne kaikki pitäny mua [arvossa], mutta mä luulen että siihen 
ei vaikuttanut pelkästään se, että mä olen nainen vaan se, että mä en ole 
esimiesasemassa. Ja mä oon pieni, ja sit mä en osaa vielä ees puhua kovin hyvin. Osa 
kyllä [arvosti]. (Anna.) 

 

Annan kanssa samaa toimenkuvaa toteuttavat miehet puolestaan suhtautuivat Annaan hänen 

kokemuksensa mukaan täysin tasavertaisena ja olivat innoissaan siitä, että heitä opastamaan tuli 

ulkomaalainen, joka oli kiinnostunut nimenomaan heidän alastaan. Samaten Annan koki toisessa 

työpaikassaan Afganistanissa, että nuoremmat miehet arvostivat häntä hänen asemaansa 

kyseenalaistamatta. Työyhteisöön kuului kuitenkin yksi Annaa vanhempi pashtumies. Vaikka 

suurimman osan ajasta Anna tuli hyvin toimeen tämänkin miehen kanssa, välillä hänestä tuntui että 

tämän ”miehinen ylpeys nosti päätään, että mitä toi nainen tuossa”.  

 

4.4 Motivaatio	

Edgeworkin tutkimukseen on liittynyt alusta asti pohdinta siitä, mikä saa ihmiset ottamaan riskejä ja 

vaarantamaan terveytensä työn tai harrastuksen takia. Samaa pohdin haastattelujen osalta 

motivaatioon liittyvien kysymysten avulla. Huolimatta työn haasteista ja turvallisuusuhkista lähes 

kaikki informanteista ovat työskennelleet Afganistanissa useampaan otteeseen ja jatkavat työn 

tekoa siellä edelleen. Kaikilla oli näkemyksiä siitä, miksi Afganistan vetää heitä puoleensa. Syissä 

näkyi niin velvollisuudentuntoa, kristillistä vakaumusta, kiinnostavamman työn perässä lähtemistä 

kuin itsetutkiskeluakin. Kaikilla syitä oli enemmän kuin yksi ja lähtöpäätös monien asioiden 

summa. Monilla se, että maaksi valikoitui juuri Afganistan oli sattumaa. Jaakko oli mielikuvissaan 

nähnyt itsensä Afrikassa, mutta päätyikin Afganistaniin. Annalle taas aukeni hänen koulutustaan 

vastaava paikka nimenomaisesti Afganistanista ja hän päätti lähteä vaikka ajatus hirvittikin alussa. 

Sonja kertoo olleensa vierailulla Afganistanissa erään järjestön edustajana kun hänelle oli ehdotettu 

yhteistyötä muissa merkeissä. Koko projekti maassa alkoi nopeasti ja yllättäen tämän ehdotuksen 

seurauksena. Afganistan on siis maa, johon vain harvat tuntuvat tietoisesti hakeutuvan. Silti se saa 

(mitä ilmeisimmin) ihmiset palaamaan.  
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4.4.1 ”On	the	edge”		

Osa informanteista kertoo syyksi Afganistaniin lähtemiseen halun tutkiskella ja testata itseään. 

Emma on pohdiskellut ajatusta enemmänkin: 

 
Mä oon ollu myös sitte Georgiassa kaks vuotta siviilikriisinhallintatehtävissä nyt 
2010-2012. (--) Ja sit mä oon käyny Somaliassa. Ja sit mä oon käyny ihan lomilla, oon 
käyny Syyriassa, sit mä oon käyny Lähi-Idän näissä, mä oon käyny itseasias 
Jordaniassa, Libanonissa, Israelissa, palestiinalaisalueilla. Et onhan mulla joku veto, 
jollakin tapaa oon kiinnos – niin. Ja sit mä oon miettiny et mun vanhemmat ovat, 
olivat ikäisteni vanhempia vähän vanhempia, siis elivät sen Suomen sota-ajan, kokivat 
sen, se vaikutti heidän elmäänsä aika raskaasti. Isä oli sotalapsena Ruotsissa ja äidil 
oli semmonen aika dramaattinen lapsuus, et ukkia ei koskaan tavannu, koska se ei 
kestäny sotaa ja se hirtti ittensä. Ni onhan tässä joku joka ikään kuin, jota mä kannan 
olkapäilläni ja jollakin tavalla mä tutkin sitä. Et kyl mä sellasen selityksen itelleni oon 
antanu. Et kyllä mullon joku tämmönen tarve, joka kumpuaa jostain sieltä, et mä 
kantelen kollektiivisessa alitajunnassa jotain tämmösiä, josta ei kotona puhuttu. Et 
näin mä sen itselleni olen, joo, et se ei oo vaan sitä et haluu seikkailua ja jotenkin 
jännää ja ääritilanteita sinänsä. 

 

Emmalle Afganistan on siis osittain yritys ymmärtää omia juuriaan ja vanhempiaan. 

Kriisiympäristön kokeminen ja siellä toimiminen on keino käsitellä asioita, joita perheessä ei ole 

ehkä haluttu käsitellä kovin tarkasti. Emma painottaa kuitenkin sitä, ettei Afganistaniin pitäisi 

lähteä pelkästään testaamaan itseään. Sinne lähtöä pitää harkita tarkkaan eikä ottaa sitä ikään kuin 

kunniakysymyksenä tai näyttönä henkilökohtaisesta kestokyvystä.  

 

Yksi informanttien kertomuksesta korostunut Afganistaniin vetävä tekijä on vaikeammin 

tiivistettävissä. Siihen kuuluu maan kulttuurinen ja maantieteellinen vetovoima, ilmapiiri ja 

yllättävät tapahtumat. Kosketuksen saaminen paikalliseen elämään ja kulttuuriin aiheuttavat monien 

haastateltujen mukaan viehtymystä siihen. Informantit toteavatkin omasta ja Afganistanissa 

käyneiden tuttaviensa puolesta, että maassa on jotain ”koukuttavaa”, jonka määrittely on vaikeaa. 

Elena selittää samaista tuntemusta vedoten hyvin konkreettisiin tekijöihin: 

 
It is very very nice country to be in many levels. I mean, the best food in the world, 
and people will always be nice, I mean, I’m in the post now, so people will always be 
nice to me. There is things that, I mean, it is a very caring culture in some respects. 
The other thing which is fun is anything can always happen. I mean that is, we live in 
very comfortable world so there is absurdity in Afghanistan, which is quite 
interesting. 
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Elena pohdiskeli työnsä haastavuutta ja poikkeuksellisia olosuhteita, joissa sitä tehdään asioina, 

jotka tekevät työstä erityisen palkitsevaa ja kiinnostavaa. Hän jaotteli palkitsevat tekijät kahteen 

kategoriaan, älylliseen ja henkilökohtaiseen. 

 
Intellectually I think it is an extreme, the Afghan conflict and culture. I mean this is 
probably the most complicated culture we have and the conflict is also, I mean, in 
many ways there is no simple answers to it. So it’s often obviously intellectually 
rewarding to work with that kind of context. And if you are interested in international 
politics, international law, Afghanistan is one of the sites of war and terror and most 
massive international interventions over past decades. So it is interesting to try to 
understand that in detail. I also think, and that is the whole basic idea, I like trying to 
understand in detail the things in conflict situations, particularly in conflict situations, 
but in everything else as well. The devil is always in the details. Most of our broader 
assumptions will not serve us very well in situation like Afghanistan. So that’s an 
intellectual level to it.  
There’s a personal level at this engagement, which is when I try to formulate 
something I know I can’t finish, it is also sort of not looking away. Particularly when 
you work with human rights issues, womens rights issues, on justice issues. Theres, at 
one moment, you realize, you have actually not, they will not make the change. And 
there will absolutely be no justice for most of the people you work with. And the cases 
of violence, I mean the extreme nature of violence that Afghan women but also 
Afghans face, you can’t factually, that won’t change in a way. So there is a role of 
bearing witness of, the least I can do is being personally ready to see that violence. 
And not feeling that this is getting a little bit too nasty, I feel bad about this, so I look 
away.  

 

Elenan ajatukset ovat pitkälti hänen työnkuvansa muovaamia, kuten luonnollisesti muillakin 

informanteilla. Elena on ainut, joka käsittelee Afganistanin yhteiskunnallista ja poliittista tilannetta 

älyllisenä haasteena. Hänen työnsä ihmisoikeuksien parissa ei anna hänelle hänen kertomansa 

mukaan yhtä paljon samanlaisia suoria onnistumisen kokemuksia (kiitokset, tilastoista mitattavat 

tulokset jne.) kuin muiden työt. Kuten Elena itse toteaa, oikeuden saaminen ihmisille, joiden parissa 

hän työskentelee, on melkoisen harvinaista. Samaan aikaan kun muut pystyvät näkemään työnsä 

konkreettiset vaikutukset, joutuu Elena todistamaan epäoikeudenmukaisuuksien jatkumista.  

 

4.4.2 Vakaumus,	kiintymys	ja	velvollisuudentunto		

Afganistaniin lähdetään informanttikattaukseni perusteella usein henkilökohtaisen vakaumuksen 

vuoksi, edistääkseen itselleen tärkeitä ideologioita. Jaakolle avustustöihin lähteminen oli osa 

kristillistä lähetystyön ja avunannon ihannetta. Jaakko on itse sitä mieltä, ettei hänestä olisi tullut 

hyvää lähetyssaarnaajaa, eikä hänen paikkansa olisi ollut puhumassa ihmislaumojen edessä. Niinpä 

hän päätti opiskella maallisen ammatin, jota voisi hyödyntää työssä vieraissa maissa ihmisten 
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hyväksi. Jaakolle tärkeää on päästä jakamaan siitä hyvästä, mitä on itse saanut kokea niille, jotka 

elävät ole päässeet siitä osallisiksi. Sama perusajatus on myös niillä informanteilla, joille feminismi 

toimii henkilökohtaisena pontimena. Heille naisten aseman parantaminen on henkilökohtainen 

missio ja tavoite, vaikka he eivät sitä varsinaisesti toisikaan esiin maassa työskennellessään.  

 

Naisten aseman parantaminen tarkoittaisi myös tavallisen kansan elintason nousua (ks. esim. King 

& Hill 1997). Sekasortoisessa tilanteessa olevassa maassa on tärkeää olla unohtamatta 

heikommassa asemassa olevia, ettei heidän ihmisoikeutensa jäisi jalkoihin tilanteiden muuttuessa. 

Tasa-arvoisempaa tulevaisuutta on Sonjan mielestä turha odottaa, jos sen eteen ei tee töitä jo nyt. 

 
Mutta ehkä just sen takia, ehkä just tän epävarmuudenkin takia niinkun tavallaan 
kokee että on niinkun tärkeetä niinkun tällanen naisten vahvistaminen ja 
ryhmäyttäminen. Koska sit jos, sitte kun tilanne paranee, ni sittenhän nää naiset on 
niinkun sit tavallaan osaavampia toimimaan siin tilanteessa. Et ne ei oo niinkun 
tynnyristä hypännyt kani sit jos yhtäkkiä tuleekin tämmönen. Vaan et just tavallaan 
sitä ruohonjuuritasoo vahvistamalla, ja oikeesti kun se niin, media on kuitenkin niin 
merkittävä juttu. Et jos ne saa, jos ne saa pieniäkin juttuja, toivon ja tällasen 
yhteisymmärryksen ja muun niinkun tämmösen vahvistamiseks läpi, niin nehän on 
kaikki siis vaan niinkun plussaa. (--) Et sit niinkun aatella sitä jo sitä koko kansan, 
koko maan etua. 

 

Lähes kaikki informantit mainitsevat Afganistaniin takaisin vetäviksi tekijöiksi paikalliset ihmiset. 

Heihin tutustuminen, luottamuksen voittaminen ja ystävyssuhteiden muodostaminen koetaan 

merkittäväksi. Ihmissuhteiden muodostuminen nousee vahvasti esille työssä palkitsevana asiana. 

Paikallisten luottamuksen voittamista toivotaan ja saavutettua luottamusta vaalitaan. Luukas kertoo 

miten hyvältä hänestä tuntui kun hänen paikallinen tuttavansa totesi Luukkaan edustaman 

organisaation osoittautuneen luottamuksen arvoiseksi. Työn jatkuminen oli tälle tuttavalle osoitus 

lupausten pitämisestä ja hyvistä tarkoitusperistä. Luukas iloitsee siitä, että on saanut muodostettua 

tämän kaltaisia luottamussuhteita. Ne ovatkin ensimmäinen asia, jotka hän mainitsee kysyttäessä 

työn palkitsevista puolista. 

 
No siis nämä ihmissuhteet jotka on kehittynyt, ystävyyssuhteet. Se, että nää ihmiset 
avautuu koko ajan yhä enemmän ja enemmän omasta elämästään, ajatuksistaan, 
haaveistaan, perheestään, niin se on ollu kyllä palkitsevaa, että sen on osoitus siitä, 
että se luottamus on lisääntynyt. (Luukas.) 

 

Kaikki Afganistanissa työskennelleet järjestöt eivät ole olleet samalla tavalla luottamuksen arvoisia 

ja monilla työ onkin jäänyt kesken. Sen takia paikallisilla on syytä kyseenalaistaa kansainvälisten 
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toimijoiden syitä ja luotettavuutta. Informantit tietävät tämän ja antavat muodostuneille 

luottamussuhteelle arvoa. Työn kesken jättäminen tässä vaiheessa koettaisiin hyvin vaikeaksi.  

 
Että jollain lailla tuntee olevansa itte tietyllä tavalla vastuussa siitä, että on nyt 
aloitettu siellä jotakin ja toivoo, ettei sitä sitten tuottaisi pettymystä heille. Että silleen 
on niinkun kiintynyt siihen porukkaan ja niihin ihmisiin, siihen mitä tekee siellä. 
(Luukas.) 

 

Osittain Afganistaniin vetää siis myös velvollisuudentunto. Sonja toteaa, että olisi huomattavasti 

helpompaa lopettaa projekti jos esimerkiksi sen rahoittajat ilmoittaisivat, etteivät enää ole valmiita 

jatkamaan rahoitusta. Siten päätöksenteon saisi ulkoistettua muille. Itse samanlaisen päätöksen 

tekeminen tuntuisi mahdottomalta kun projekti tuntuu vasta päässeen kunnolla alkuun.  

 

Jaakko nosti itselleen palkitsevana asiana esiin paikallisilta ihmisiltä saadut kiitokset.  

 
Että apu on menny perille, ihmiset on ollu kiitollisia, tyytyväisiä siitä että täällä on 
joku joka auttaa heitä ja ajattelee heidän parastaan. Koska valitettavasti asia ei oo 
siellä silleen et ne paikalliset ihmiset välttämättä ajattelis toistensa parasta. Et ne 
ajattelee vaan omaa parastaan. Ja niin kauan kun ihmiset ajattelee silleen niin ei asiat 
mee edespäin. (Jaakko.) 

 

Kiitosten saamisen mainitsevat myös Anna, Emma, Sonja ja Luukas. He toteavat, että afgaaneilta 

saa kiitosta varsin helposti, pienenkin tuntuisista asioista ja osittain kyseessä lienee kulttuurin 

kohteliaisuus ja vieraanvaraisuus. Silti kiitoksista voi Emman sanoin saada ”älyttömästi 

mielihyvää”. 

 

Paikallisiin ja Afganistanin kulttuuriin tutustuminen on ollut lähes kaikille informanteille tärkeää. 

Paikallisen kulttuuri ja mielenmaisema poikkeaa heidän mielestään varsin paljon suomalaisesta ja 

se, että sitä voi oppia ymmärtämään aina vain paremmin koetaan palkitsevana. Anna mainitsee 

kielitaitonsa karttumisen itselleen tärkeänä motivaattorina. Kielitaito mahdollisti syventyvät 

ystävyyssuhteet paikallisten kanssa ja samalla myös erilaisen tavan auttaa. Annan rooli muuttuikin 

paikallisten keskuudessa työn ulkopuolella ohjaajasta enemmänkin kuuntelijaksi. Hän kertoo 

tarinoita siitä, miten tärkeää paikallisille oli, että on joku joka vain kuuntelee. Afganistanin 

kulttuurille ei ole hänen mukaansa ominaista, että toisia kuunnellaan neuvomatta ja arvostelematta 

heidän toimintaansa. Näin ollen Anna valittiin usein kuuntelijan ja lohduttajan asemaan ja hän sai 

samalla kuulla paljon hyvin henkilökohtaisista asioista. Parhaimmillaan hänen apunsa pelasti 

ihmisiä yrittämästä itsemurhaa.  
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Annalle paikallisten kanssa työskentely oli palkitsevaa myös sikäli että hän nautti työpaikan 

kohteliaasta ja avuliaasta ilmapiiristä. Hänen toisessa Afganistanin aikaisessa toimipaikassaan 

työskennellessään kokema yhteishenki oli hänen mukaansa erinomainen teki työstä mukavaa. Anna 

puhui informanteista ainoana myös siitä, miten paljon sai Afganistanissa viettämästä ajastaan eväitä 

tulevaisuutta varten. Hän koki kasvaneensa ihmisenä ja oppineensa ymmärtämään vieraita 

kulttuureja paremmin.  

 

4.4.3 Työn	selkeä	hyöty		

Samaan saamastaan hyvästä jakamiseen liittyy myös ajatus oman työn merkityksellistämisestä. 

Anna kertoi ajatelleensa ulkomaille lähtöä jo pidemmän aikaa. Hän koki, ettei työnsä Suomessa 

ollut tarpeeksi haastavaa ja että hänellä olisi ollut enemmän annettavaa. Hädänalaisten auttaminen 

paikassa, jossa työllä olisi todellista merkitystä alkoi kiehtoa enemmän ja enemmän ja tilaisuuden 

koittaessa Anna tarttui siihen. Tässä tapauksessa olikin melko suurelta osin kysymys edellisen työn 

poistyöntävistä tekijöistä sen sijaan että Afganistan olisi vielä itsessään vetänyt puoleensa. Työn 

merkityksen vetovoiman alkoikin tuntea vasta maassa jonkin aikaa työskenneltyään. Informanttieni 

joukosta ehdoton Afganistanveteraani, maassa eniten aikaa viettänyt Jaakko kuvaa kokemustaan 

oman työnsä merkityksestä. 

 
Ja se että siellä omalla työpanoksella on merkitystä. Suomessa mä koen melkeen kuka 
tahansa voi tehä sen. Et täällä on jonossa ihmisiä ja kuka tahansa voi tehä sen 
homman. Mut ei oo jonossa ihmisiä jotka voi mennä sinne ja tehä jotain juttua, millä 
on siellä merkitystä. Ei se oo helppoo lähtee sinne kun tietää ne turvallisuusriskit, et 
on siin omat haasteensa. Ehkä se just se palkitsevuus, et näkee et sillä pienellä 
panoksella on merkitystä, et siellä tarvitaan. Se saa lähtemään.  

 

Osaltaan kyse on siis oman merkityksen korostamisesta. Ihmisillä on perustavaluontoinen tarve 

tuntea itsensä hyödyllisiksi ja tarvituiksi (Vrt. Kahn 1990.) Afganistanissa työskennellessä on 

helpompi olla ainutlaatuinen ja merkittävä kuin vain työskenneltäessä ”tavallisena” 

ammattimiehenä Suomessa. 

 

Työn merkityksellistämisessä olennaista on työnkuva. Vaikka työn merkitys olisi konkreettisesti 

nähtävissä ja arvioitavissa, täytyy sen olla myös tekijälle itselleen merkityksellisen tuntuista. (Rosso 

& kumpp. 2010.) Anna toteaakin jälkikäteen ensimmäisen työnsä Afganistanissa olleen sellaista, 

mitä ei olisi valmis lähtemään uudestaan tekemään. Annan mielestä hänellä ei ollut tarpeeksi 
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annettavaa asemassaan ja vastaavaan toimeen pitäisi ottaa eri koulutusalan ihmisiä, jotka voisivat 

ohjata useampaa paikallista ihmistä. Sen sijaan toisessa  toimessaan hän tunsi tekevänsä järkevää 

työtä, jolla oli suuri merkitys myös organisaatiotasolla järjestössään. 

 

Haastatteluista on pääteltävissä, että Afganistaniin vetäviin tekijöihin kuuluu työnkuvan lisäksi 

työvaihe. Projekti, jonka parissa Sonja työskentelee, on nyt päässyt alkuvaikeuksien yli. Sen 

jatkamista edelleen helpottavat vakiintuneet perustoimintamallit. Lisäksi suunnitteilla on kehittää 

toimintaa kouluttamalla paikallisia, joille siirtää vastuuta kouluttajina. Projektin tilanne on siis 

sellainen, että sen jatkaminen tuntuu houkuttelevalta. Sen sijaan huomattavasti helpompaa olisi 

lopettaa hankkeita, jotka eivät ole vielä edenneet alkuvaikeuksia pidemmälle ja henkilökohtaisia 

suhteita paikallisiin ei ole muodostunut. Näitä projektien keskeytyksiä on tapahtunut informanttien 

mukaan eri järjestöjen toimesta Afganistanissa niin paljon, että monet paikalliset ovat alkaneet 

suhtautua uusiin projekteihin lähtökohtaisesti skeptisesti. 

 

Afganistanin vetävien tekijöiden lisäksi motivaatioon vaikuttivat tekijät, jotka palkitsivat maassa 

ollessa sekä myös sieltä tulon jälkeen. Lähes kaikki informantit mainitsivat että erityisen 

palkitsevaa oli nähdä työn konkreettisia tuloksia. Tulokset ovat kouluttavien ihmisten uusien 

taitojen oppimista, paikallisten ihmisten elintasoa parantavien projektien onnistumista ja tiettyjen 

asioiden nostaminen poliittisen huomion kohteeksi. Toisaalta se on myös yksittäisten ihmisten iloa 

ja itseluottamuksen lisääntymistä heidän saadessa apua ja huomiota.  

 

Suurin osa informanteista keskittyy kuvailemaan työn palkitsevia puolia ennemmin yksilöiden kuin 

tilastojen kautta. Emma ja Sonja uskovat, että koulutuksiin päässeet naiset ovat saaneet niistä 

paljonkin irti. Sen lisäksi, että ne ovat tarjonneet heille muutaman rauhallisen päivän toisten naisten 

seurassa normaalin arjen keskellä, niistä on saanut myös ammatillista tietotaitoa ja itsetuntoa. 

Emma uskoo, että myös ylipäätään naisten kanssa keskusteleminen ja kiinnostuksen osoittaminen 

heidän asioitaan kohtaan on tärkeää. Samalla heille voi kertoa esimerkiksi Suomen historiasta ja 

siitä, miten naisten asema on täällä muuttunut merkittävästi suhteellisen lyhyessä ajassa; asioista ja 

tavoitteista, jotka ovat Emmalle ja Sonjalle itselleen läheisiä. Afgaaninaisille ei tietenkään voi 

luvata, että sama tapahtuisi Afganistanissa. Silti toivon valaminen auttaa heitä jaksamaan työntekoa 

näiden tavoitteiden edistämiseksi. 
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Emmalle antoisaa on ylipäätään sekin, että koulutuksiin riittää osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita 

siitä, mitä heillä on sanottavana. Afganistanissa naiset suhtautuvat intohimoisemmin koulutuksiin, 

sillä mahdollisuuksia niihin on vähemmän. 

 
Ja hienointahan on ylipäätään se, että huomaa että sinne kurssille ylipäätään tulee, ja 
sit tajuu, että vaude minkälaisia tyyppejä tääl on. Ja sit kun ne on niin kiinnostuneita. 
Toki välillä väsyneitäkin mut siis kyselevät ja ahmivat sitä tietoo, ni onhan se ihan 
huimaa. Ja me ollaan oltu siis, me oltiin viime syksynä siellä Bamyanissa, siellä 
maakunnassa missä ne buddhapatsaat, kun ne talebanit ne räjäytti sillon, ni siellä oli 
siis se, ne oli suhteellisesti vähän nuorempii, mut ne oli jotenkin niin, ne oli niin 
huimia, koska ne oli vielä, ehkä se kun se on syrjäsessä ni sinne ei ees tulla niin usein. 
Ne oli niin kauniilla tavalla nöyriä siinä oppimisinnossaan. Ne kuunteli ja imi kaiken. 
Koska Kabulissa on sit myös sellasia vähän diivempaakin jengiä, vähän semmosta, 
jotka ei aina niin jaksa keskittyy, mut sit ne haluu tulla kurssille ilman muuta. Et on ne 
hienoja hetkiä. Tajuu et ei se mee kankkulan kaivoon vaan tajuu et sillä on merkitystä. 
Ainakin sillä yksityisellä tasolla. (Emma.) 

 

Sonja kuvaa työn merkitystä sanomalla, että siinä näkee “välähdyksiä ihmisistä”, heidän innostaan 

ja potentiaalistaan, joka voisi viedä heidät pitkälle jos he vain saisivat mahdollisuuden. 

Ammattitaidon kartuttaminen on itsetunnon kannalta olennaista. Sonja toteaa, että itsetunnon 

nostamiseen voi riittää jo yksinkertaisesti sekin, että naiset saavat kokeilla uusia ammattiinsa 

liittyviä tarvikkeita. Vaikka heillä ei itsellään moisia välineitä olisi käytössään, he voivat sanoa 

osaavansa käyttää niitä ja tilaisuuden mahdollisesti koittaessa heillä on peruskäsitys niiden 

toiminnasta. 

 

Jaakko jakaa käsityksen ihmisten taitojen kehittymisen palkitsevuudesta. Jaakolle tärkeää on se, että 

ihmiset ikään kuin löytävät oman paikkansa. Tällä hän oman selityksensä mukaisesti tarkoittaa 

ihmisten lahjakkuutensa tunnistamista ja hyödyntämistä heille itselleen mieluisena toimintana. 

Mahdollisuus vaikuttaa pienillä teoilla suurestikin toisten elämään on vastuuntuntoa ja näkemystä 

edellyttävä asema.  

 

5 Pohdinta	

Olen tässä tutkielmassa tarkastellut diskurssianalyysin keinoin Afganistanissa työskennelleiden 

avustustyöntekijöiden käsityksiä työnsä asettamista haasteista ja vastaavasti niistä seikoista, jotka 

työssä koetaan palkitsevina ja motivoivina. Aineistosta isoimpaan rooliin nousevat kulttuuriero- 

epävakaus-, sukupuoli ja motivaatiodiskurssit. Informanttini tuottivat näitä diskursseja kukin 
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moninaisista rooleista käsin. Nämä roolit limittyvät toistensa kanssa ja antavat erilaisia merkityksiä 

eri asioille. Varsin yleistä oli, että diskursseissa ilmenee eroja ja ristiriitaisuuksiakin sen mukaan, 

minkälaisen roolin kautta haastateltavat omaa työtään peilasivat. Rooleja ei pitäisi ajatella kiinteinä 

ja muuttumattomina vaan päinvastoin nimenomaan ”joustavasti vaihtelevina roolipositioina” 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 38). Esimerkiksi pohtiessaan koettua samanlaisuutta tai 

erilaisuutta afgaanien kanssa, totesi useampikin informantti, että afgaaneissa on hyvin 

länsimaalaistuneita ihmisiä (vertailu välillä länsimaalainen, suomalainen ja afgaani) mutta 

saattoivat hetkeä myöhemmin todeta, että paikallisten työtovereiden koulutustaso oli huono 

(vertailuna hyvin koulutettu ihminen ja Afganistanin heikomman koulutusjärjestelmän tuotos). 

Samaten turvallisuusuhkista puhuttaessa toiset totesivat, etteivät pelkää työskennellä Afganistanissa 

(avustusjärjestön työntekijä), mutta koska heillä on lapsia, he eivät tahdo asettua vaaraan (äiti/isä). 

Näitä rooleja on lukematon määrä ja ne ovat jatkuvassa muutosliikkeessä. Niinpä suurin osa jää 

aina käsittelemättä. Samat roolierot näkyvät myös aineiston tulkitsijan eli tutkijan työskentelyssä.  

 

Informanttien kuvaa Afganistanista ja afgaanikulttuurista muokkasi myös se, milloin he olivat ensi 

kertaa vierailleet maassa ja minä aikana he olivat toimineet siellä erityisen aktiivisesti. Lähes kaikki 

informantit huomioivat esimerkiksi turvallisuustilanteen muutoksen vuosien kuluessa ja sen 

vaikutukset paikallisten suhtautumisessa länsimaalaisiin.  

 

Näitä johtopäätöksiä luettaessa on edelleen pidettävä mielessä miten rikkonainen Aidland, 

avustustyöntekijöiden kenttä, on. Erilaisten persoonallisuuksien toimiessa eri puolilla maailmaa, eri 

työtehtävissä ja erilaisissa yhteisöissä on täysin turha olettaa, että avustustyön haasteet olisivat 

samat kaikilla. Aidlandin kontekstin läpi tarkasteltuna on ennemminkin mielenkiintoista keskittyä 

siihen, mikä on yhteistä. Mitä yhteneväisyyden kertovat avustustyöntekijöiden motivaatiosta 

työtään kohtaan ja mitkä ovat universaaleja pulmia? Samaten hedelmällisempää 

avustustyöntekijöiden työskentelyä koskevan keskustelun kannalta on verrata tässä ja aiemmassa 

tutkimuksessa näkyviä eroavaisuuksia avustustyöntekijöiden ajatusmalleissa ja työhön 

suhtautumisessa, ei niinkään kulttuurin ominaispiirteitä erittelemällä. Kulttuuriset eroavaisuudet 

voikin lukea kuvauksena Afganistanista ja informanttieni kokemuksista siellä. Ne tuovat lisää tietoa 

tästä tietystä toimintaympäristöstä, eivät avustustyön tekemisestä yleisellä tasolla. Toiseuden 

käsitteen kannalta on mielenkiintoista paikantaa ne toiminnan piirteet, joissa informantit halusivat 

tehdä eroa oman kulttuurin ja vieraan kulttuurin välille. 
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Etniset ryhmät ja niiden väliset kärhämät ovat  olennainen osa Afganistanin historiaa ja aiheuttivat 

informanteilleni heidän kertomansa mukaan toisinaan haastavia tilanteita erityisesti 

yhteistyöongelmien muodossa. Tälle etnisyyksistä juontavalle haasteelle ei löydy aiemmasta 

tutkimuksesta vastinetta. Aiemmassa tutkimuksessa ei pahemmin käsitellä eroja paikallisen väestön, 

kohdemaasta kotoisin olevien avustustyötekijöiden ja ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden välillä. 

Paikalliset ovat oma ryhmänsä, ulkomaalaiset ovat oman kokonaisen maailmansa, Aidlandin, 

muodostavia vieraita ja kohdemaasta kotoisin olevat avustustyöntekijät sijoittuvat tälle välille 

riippuen siitä, puhuvatko he esimerkiksi samaa kieltä paikallisten kanssa ja jakavatko he saman 

kulttuuriperinnön. (ks. Fountain 2011.) Tässä tutkimuksessa etnisyyden erottelun erityispiirteenä on 

se, että avustustyön kohderyhmään kuuluu samanaikaisesti eri etnisistä ryhmistä olevia jäseniä, 

joilla voi olla hyvinkin samanlaiset elämänhistoriat ja kokemuspohjat, mutta he eivät silti halua 

tulla toimeen keskenään.  

 

Etnisyyden aiheuttamista haasteista puhuttaessa on otettava huomioon se, miten stereotypiat 

muovaavat ajattelua (ks. Bar-Tal 1997). Haastatteluaineistossa toistuu joitakin yleisiä stereotypioita 

kuten pashtujen ylemmyydentunne muita etnisiä ryhmiä kohtaan tai yhteistyövaikeudet eri ryhmien 

jäsenten välillä. Etnisyyksien väliset ongelmat Afganistanissa ovat tietenkin todellisia, mutta niiden 

liika pohdinta saattaa aiheuttaa kärjistyneitä tulkintoja. Tieto siitä, että eri etnisyyksien välillä on 

ollut paljonkin kahnausta eri yhteyksissä historiassa (ks. esim. Sergejeff 2011) saattaa vaikuttaa 

siten, että ulkomaalaiset ovat liiankin herkistyneitä löytämään etnisyyksistä syyn ihmisten 

käytökselle. Tällöin voi unohtua, että yhtä hyvin riitaa voivat aiheuttaa sosioekonomisen taustan 

erot, eroavat intressit tai vain osapuolten erilaiset luonteet. (Opittujen ajatusmallien vaikutuksesta 

vieraan kulttuurin tulkitsemisessa Jouhki & Paaso 2011; Jouhki 2006, 206–223. Ks. myös Said 

1979.)  

 

Kyseessä on siis omalta osaltaan toiseuden tunnetta (ks. luku 3) ylläpitävä toimintamalli. Vieraan 

kulttuurin ja toiseuden ajatuksia aiemmin esitellessäni pohdin, että informanttieni suhtautumista 

vieraan kulttuurin kohtaamiseen voidaan pitää varsin kaksijakoisena. Toiseutta pohdittaessa 

voidaan ottaa lähtökohdaksi se, että kulttuuri säätelee kaikkea toimintaa (käyttäytymismallien 

antajana, Lehtonen 2004, 16-18) tai sitten se voi olla tekijä, jonka ei pitäisi antaa liikaa vaikuttaa 

käsityksiin toisista ihmisistä (ja heidän toiminnastaan, Clifford & Marcus 1986; Hannerz 1999). Itse 

koen, että nämä käsitykset ovat pisteitä samalta janalta, jonka toisessa päässä on käsitys siitä, että 

kulttuuri määrää täysin ihmisen elämää, ja toisessa päässä ajatus siitä, että ihminen on täysin vapaa 

kulttuurista. Kumpaakaan ääripäätä ei varmasti ole olemassa, vaan esimerkiksi minun 
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informanttieni henkilökohtaiset näkemykset kulttuurien erilaisuuden vaikutuksesta afgaanien 

kohtaamiseen sijaitsivat janan keskikohdan paikkeilla. Käsitys kulttuurin vaikutuksesta oli varmasti 

myös hyvin tilannesidonnainen kunkin kohdalla. Sama ihminen saattoi puhua siitä, miten afgaanit 

ovat suomalaisten kanssa täysin samanlaisia ja hetkeä myöhemmin puhua siitä, miten yhteiskunnan 

korruptio haittasi kaikkea toimintaa maassa. Monesti samankaltaisuus afgaanien kanssa liitettiin 

informanttien puheissa tilanteisiin, joissa oli käyty syvällisiä keskusteluja yksittäisten ihmisten 

kanssa. Erot puolestaan tulivat herkemmin esiin silloin kun käytettiin sanaa ”kulttuuri” ja puhuttiin 

nimettömistä ihmismassoista. Tässä todistunee jälleen se, että suurten kokonaisuuksien 

ymmärtäminen on ihmisaivoille helpompaa luokittelujen ja jaottelujen kautta (ks. stereotypiat, Bar-

Tal 1997)? Samalla tavoin informanttien puheissa oli viitteitä siitä, että mitä kauempana olevaa 

ihmisryhmää he tarkastelivat, sitä erilaisempana he sitä pitivät. Esimerkiksi informantit kertoivat, 

miten joissakin järjestöissä työntekijöiden rekrytointi saattoi tapahtua sukulaisuussuhteiden 

perusteella, mutta kukaan ei uskonut näin tapahtuneen omassa järjestössään.  

 

Kulttuurieroiksi miellettyihin seikkoihin suhtauduttiin aineistossa informantista ja kerrotusta 

tilanteesta riippuen joko asioina, joita piti yrittää sietää (kuten vanhoilliset ajattelumallit ja 

myöhästelevät aikataulut), joiden kanssa oma toiminta piti sovittaa yhteen (mm. kulttuurin 

mukainen pukeutuminen, koulutuksessa tarvittavien välineiden tuominen mukana Suomesta), joita 

tuli vaalia (mm. paikallisten käsitys omasta parhaastaan ja hyvän ilmapiirin säilyttäminen 

työpaikoilla) tai joita yritettiin kiertää soveltamalla työtä erilaiseksi (mm. turvallisuusuhkien tai 

paikallisten negatiivisen suhtautumisen takia tehdyt suunnitelmien muutokset). Jokainen informantti 

toi siis esiin sen, että kulttuurierot piti huomioida toiminnassa mutta ne eivät estäneet sitä. Toiminta 

piti vain suunnitella kulttuuri huomioiden ja siten, että se herätti paikallisissa luottamusta. 

Luottamussuhteen aikaansaaminen ja ylläpito koettiinkin afgaanien kanssa toimittaessa erityisen 

tärkeänä. Hyvät välit paikallisiin yhteistyökumppaneihin mahdollistivat toiminnan mutta tarjosivat 

myös tilaisuuden päästä lähemmäs kulttuuria ja muodostaa ystävyyssuhteita afgaanien kanssa. 

Informanttien mukaan avain luottamussuhteen syntymiseen on keskinäisen kunnioituksen 

osoittamisessa. Afganistanissa varsin tärkeässä asemassa oleva uskonto ja sen säännösten 

noudattaminen vaikutti informanttien mukaan työskentelyyn hyvinkin vähän. Uskonto limittyi 

osaltaan ärsyttävinä pidettyihin vanhoillisiin asenteisiin ja toimintatapoihin, pukeutumiseen ja 

sukupuolen kokemukseen, mutta itsessään se ei aiheuttanut haasteita esimerkiksi niin että 

informantit olisivat kokeneet sitä mainittavasti erottavana tekijänä itsensä ja paikallisten välillä. 
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Suurimmat erot informanttien vastausten välillä ovat keräämässäni aineistossa siinä, miten he 

suhtautuvat kielitaidon tärkeyteen ja paikallisten asiantuntemukseen oman maansa suhteen. 

Kielitaitoiset informantit pitivät kielen osaamista hyvin tärkeänä paikallisiin tutustumisen ja heidän 

luottamuksensa saavuttamisen kannalta. Kielitaidottomat informantit eivät puolestaan pitäneet 

tilannettaan mitenkään ongelmallisena. Sama jaottelu näkyy omalla tavallaan myös 

tutkimuskirjallisuudessa. Esittelin jo tämän tutkimuksen teoriaosuudessa aiemmasta 

tutkimuskirjallisuudesta kumpuavaa käsitystä paikalliseen kulttuuriin tutustumisen (ja paikallisen 

kielen opettelun) tärkeydestä. Näiden näkemysten mukaan avustustyön tekemisen ei pitäisi niinkään 

pyrkiä (kustannus)tehokkuuteen vaan vaalia ennemminkin perinteitään sitoutuneiden, paikalliseen 

kulttuuriin ja elämäntapaan perehtyneiden kielitaitoisten työntekijöiden muodossa. Näiden 

näkemysten perusteena on se, että parempi toimintaympäristön tuntemus takaa paremmat pitkän 

aikavälin tulokset. (Hindman 2011; Fechter 2011.) Minun informanteistani kaikilla oli joko työnsä 

luonteen ja rahoittajien vaatimusten puolesta hyvä ymmärrys Afganistanista maana ja ympäristönä. 

Kaikki heistä työskentelivät Afganistanissa useamman vuoden ajan, joko yhtäjaksoisesti tai aina 

uudestaan maahan palaten. Kyseessä on siis ryhmä, jota ei voida verrata suoraan Hindmanin ja 

Fechterin erityisesti kyseenalaistamiin avustustyöntekijöihin, jotka toteuttavat tietyn projektin lähes 

samalla kaavalla maassa kuin maassa eivätkä tätä varten tarvitse erityistä kulttuurin tuntemusta.  

 

Oman aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että kielitaito ja hyvä paikallistuntemus ovat lähinnä 

tekijöitä, jotka lisäävät informanttien mahdollisuuksia liikkua ja toimia itsenäisesti, toki oman 

organisaationsa asettamien turvallisuusmääräysten puitteissa. Ymmärrettävästi kielitaidon ja 

paikallistuntemuksen tärkeys riippuu aina työskentelyalasta ja -alueesta. Joissakin työtehtävissä ja 

organisaatioissa kielitaito on lähtövaatimus työstä selviämiselle, mutta suurin osa informanteistani 

pärjäsi oman kokemuksensa mukaan hyvin myös tulkkien välityksellä toimiessaan. Samoin 

paikallistuntemus korostui kun liikkuminen tapahtui omaehtoisesti, mutta kyyditykset oli täysin 

järjestettävissä myös paikallisten kontaktien avulla tai erikseen tilattuna palveluna. Näin ollen 

minulla ei ole aineistoni perusteella mitään syytä esittää Hindmania ja Fechteriä mukaillen, että 

kielitaito ja hyvä paikallistuntemus olisi tehnyt toisista informanteistani parempia saati 

tehokkaampia avustustyöntekijöitä kuin niistä, joilla näitä etuja ei ollut. Sen sijaan väittäisin, että 

kielitaito ja paikallistuntemus olivat varmasti sekä työskentelyä, että erityisesti arkea Afganistanissa 

rikastuttaneita asioita.  

 

Mielenkiintoista tutkimuskirjallisuudessa oli se, että samaan aikaan kun erityisesti Hindman (2011) 

ja Fechter (2011) kampanjoivat avustustyön säilyttämiseksi saman muotoisena kuin ”vanhoina 
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hyvinä aikoina” eli tietylle alueelle tiettyihin tehtäviin sitoutuneiden kulttuurieksperttien pitkinä 

työsopimuksina, he tuntuvat korostavan erityisesti avustustyöntekijöiden yhteisön säilyttämisen 

tärkeyttä. Hindman ja Fechter toivovat avustustyöntekijöiltä tietoa ja kokemusta avustustyöstä ja 

toiminta-alueestaan, mutta perustelevat tätä lähinnä kertomalla miten kurjina heidän informanttinsa 

muutokset kokevat.  Paljon huomiota erityisesti Hindmanin puheenvuorossa saa esimerkiksi 

kokemus avustustyöntekijöiden yhteisöjen näivettymisestä kun puolisot ja lapset jätetään aiempaa 

lyhyempien työsuhteiden ajaksi kotimaahan odottamaan. Avustustyöntekijöiden viihtyvyys ei 

kuitenkaan kerro paljoakaan avun tehokkuudesta. Fechterin ja Hindmanin lähtökohtana tuntuukin 

tässä valossa olevan ennemmin avustustyöntekijöiden perinteisen elämäntavan säilyttäminen ja 

vaaliminen omana kulttuurimuotonaan kuin avustustyön varsinaisen tavoitteen, 

tarkoituksenmukaisen avun perille saaminen mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa avustustyöntekijöiden sosiaalista elämää raportoidaan lähestulkoon täysin 

avustustyöntekijöiden yhteisön näkökulmasta. Tämä on luontevaa tutkimuksissa, jossa Aidland 

ymmärretään nimenomaan avustustyöntekijöiden yhteisöksi, johon kuuluu paikallisista korkeintaan 

pieni samanhenkinen ryhmä. (Eyben 2011.) Jos Aidland tulkitaan puolestaan avustustyöntekijöiden 

toimintakentäksi, jossa keskiössä on avun toimittaminen kohteeseen (Apthorpe 2011), ovat 

paikalliset ihmiset avun vastaanottajina mielestäni äkkiseltään ajatellen kaikista olennaisin 

ihmisryhmä. Itse keskityin informantteja haastatellessani nimenomaan heidän sekä paikallisten 

kollegojen ja avun kohteen välisiin suhteisiin. Aiempi tutkimuskirjallisuus on sen sijaan keskittynyt 

hyvin paljon nimenomaan avustustyöntekijöiden itse muodostamiin yhteisöihin (ks. esim. Hindman 

2011; Eyben 2011; Verma 2011), muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (ks. esim. Fountain 

2011. Joissakin tapauksissa tutkittu avustustyöntekijöiden yhteisö on muodostunut suurimmalta 

osaltaan paikallisista toimijoista, jolloin kontrasti avustustyöntekijöiden ja paikallisten välillä on 

hieman tasoittunut ks. esim. Yarrow 2011). Tämän näkökulmaeron takia (keskittyminen joko 

avustustyöntekijöiden ja paikallisten välisiin suhteisiin tai avustustyöntekijöiden keskinäiseen 

verkostoon) aineistossani tuntuu vuorovaikutuksen osalta olevan varsin vähän yhteistä aiemman 

tutkimuksen kanssa. Toisin kuin aiemmassa tutkimuksessa (ks. esim. Eyben 2011), omassa 

aineistossani ekspatriaattien yhteisö ei noussut millään lailla keskeiseksi tekijäksi. Informanteistani 

ekspatriaattityöntekijöiden yhteisöstä käsitteenä puhui vain Anna, jolle tämä yhteisö tarjosi turvaa 

neuvojen ja yhteisöllisyyden muodossa. Annalla oli kuitenkin myös hyviä paikallisia ystäviä. 

Tutkimuskirjallisuudessa kuvattu malli avustustyöntekijöiden yhteisön sisälle muurautumisesta ei 

siis tule hänen kohdallaan kyseeseen. 
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Suhtautuminen afgaanien asiantuntemukseen oman maansa suhteen herätti informanteissani paljon 

tunteita. Erityisen voimakkaasti mielipiteensä ilmaisivat ne, joiden mielestä afgaanien ymmärrystä 

omasta maastaan ei arvosteta tarpeeksi. Näissä mielipiteissä korostui tavoite toimia kulttuurin 

mukaisesti oikein ja sitouttaa paikalliset jatkamaan toimintaa itsenäisesti. Toisaalta epäilyksen 

kohteena ei aina ollut se, etteivätkö afgaanit tuntisi omaa maataan vaan se, että he olettaisivat liikaa 

kansainvälisten tahojen avulta. Informanttien puheenvuoroista ja asenteista paistaa läpi heidän 

erilaiset toimintaympäristönsä ja yhteistyökumppaninsa. Joissakin toimissa on varmasti erityisen 

hyödyllistä kuunnella paikallisten mielipidettä. Informanteistani Jaakko oli tehnyt hyvin 

konkreettista kehitystyötä afgaanien parissa. Hänen kokemuksensa mukaan on esimerkiksi turha 

kaivaa kaivoa kylään, jos kylän asukkaat eivät aio käyttää ja huoltaa sitä. Jaakko yleisti saman 

ajatusmallin myös muuhun avustustyöhön ja uskoi vahvasti, että toimintamuotojen tulisi olla 

lähtöisin suoraan paikallisilta tai niiden pitäisi ainakin saada paikallisten tuki ja hyväksyntä jo heti 

toiminnan alusta. Näin paikalliset saataisiin sitoutettua jatkamaan aloitettua toimintaa. Marian 

näkemys tuntui sen sijaan ennemminkin perustuvan siihen, että afgaaneille pitäisi opettaa 

ulkomaalaisten järjestöjen ja valtioiden hyväksi havaitsemia toimintaperiaatteita ja -malleja. Tässä 

näkemyksessä ei huomioitu näiden toimintaperiaatteiden ja -mallien soveltumista nimenomaan 

Afganistaniin, vaan vain niiden koettu paremmuus Afganistanin senhetkisiin vastineisiin verrattuna.  

 

Informanttieni käsitys afgaanien asiantuntemuksesta maansa suhteen oli ympäristöstä ja 

työtehtävistä riippuvaista. Huomionarvoista aineistoni tuloksia arvioidessa on se, että informanttini 

toimivat varsin suppealla alueella Afganistanin sosioekonomisella kentällä. Vain yksi 

informanteistani oli työskennellyt maaseudulla köyhien paikallisten ihmisten parissa. Suurin osa 

teki koulutus-, organisointi- ja johtamistöitä urbaanin keskiluokan parissa, eikä ollut vieraillut 

maaseudulla lähes ollenkaan. Yksi puolestaan työskenteli hyvin korkea-arvoisten paikallisten ja 

kansainvälisten henkilöiden kanssa, eikä hänellä ollut tehtävänsä mukana tulevien tarkkojen 

turvallisuusmääräystensä puitteissa mitään pääsyä ”tavallisten” paikallisten vaikutuspiiriin. 

Haastateltujen toiminnan maantieteellinen sijainti ja heidän ihmissuhdeverkostonsa vaikuttavat 

pakostikin heidän kokemuksiinsa maasta. Esimerkiksi hyvin kansainvälistyneiden ja korkeasti 

koulutettujen afgaanien kanssa (turvallisuustilanteeltaan suhteellisen vakailla alueilla) toimineet 

informantit tuntuivat luottavan enemmän paikallisten ammattitaitoisuuteen ja maan parempaan 

tulevaisuuteen koulutettujen ihmisten myötä. Toisaalta tätä luottamusta verotti se, jos haastavissa 

tehtävissä toimivat informantit kokivat paikalliset yhteistyökumppanit selkeästi itseään vähemmän 

koulutetuiksi tai muutoin epäpäteviksi tehtäviinsä.  
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Afganistanissa ollessaan informantit muodostivat kukin itselleen oman toimintaympäristönsä, jossa 

työ ja sen kautta tutuiksi tulleet paikat ja ihmiset olivat keskiössä. Luukas puhuu itse tunteneensa 

elävänsä ikään kuin kuplassa mitä tulee turvallisuusasioihin. Kuplan sisällä oli turvallista vaikka 

muualla Afganistanissa tapahtui hyvin väkivaltaisia välikohtauksia. Saman ajatuksen kuplasta voi 

liittää myös muihin asioihin elämänpiirissä. Kuplaan kuului rajattu määrä ihmiskontakteja rajatussa 

työpaikasta ja asuinalueesta koostuvassa urbaanissa keskiluokkaisessa elinpiirissä (vrt. Aidland 

bubblelandina, Apthorpe 2011a). Kuplan sisällä asiat tuntuivat olevan informanteilla järjestyksessä 

ja hyvin, mutta kuplan ulkopuolelle jäävät osa-alueet elämästä Afganistanissa he kokivat 

polarisoituneesti kenties hyvinkin vierastettavina. Esimerkiksi lähinnä korkea-arvoisten 

virkamiesten kanssa työtä tehneen Marian puheessa Afganistanin maaseutu näyttäytyy alkeellisena 

paikkana, jossa oikeusjärjestelmä ei ole naisia varten. 

 

Afganistanin turvallisuustilanteeseen informanttini suhtautuivat luottavaisesti. Kukaan ei kertonut 

pelänneensä maassa ollessaan, mikä oli mielestäni melko yllättävää. Toisaalta lähes kaikki 

informantit toivat esiin käsityksen, jonka mukaan Afganistaniin ei kuulukaan lähteä jos siellä kokee 

olonsa turvattomaksi. He myös kertoivat arvioivansa turvallisuustilanteen uudelleen ennen jokaista 

työpätkäänsä maassa. Riskien puntarointi ja itselle sopivan riskitason valitseminen korostui myös 

Rothin tutkimuksissa avustustyönteosta konfliktialueilla. Roth näkee itse valitut riskit toisena 

ominaispiirteenä, jolla perustella avustustyön paikkaa edgework-tutkimuksen osana. (Roth 2014, ks. 

myös Lyng 1990, 2005b.) Toinen ominaispiirre, jonka Lyng (1990) määrittelee modernille 

edgeworkille on se, että se on toimintaa, jolla pyritään pakenemaan arjen harmautta. Rothin (2014) 

tutkimuksessa tämä oli varsin selvästi esillä, sillä hän raportoi informanttiensa lähteneen varsin 

hyvistä mutta mielenkiinnottomiksi muuttuneista työtehtävistä etsimään merkityksellisyyttä omalle 

työpanokselleen. Omista informanteistani vain yhdellä oli täysin vastaava selitys Afganistanissa 

työskentelyyn päätymiselle. Anna lähti työpaikaltaan siksi, että koki pystyvänsä antamaan (ja 

saamaan myös itse työstään irti) enemmän muualla. Muut informanteistani olivat joko työuransa 

alusta asti hakeutuneet avustustöihin, kuten kristillistä vakaumustaan noudattava Jaakko sekä ne, 

joille ihmisoikeudet ja rauhantyön edistäminen olivat nimenomaisesti omaa koulutusta ja 

mielenkiinnon kohteita vastaava ala.  

 

Koska kaikki informanteistani olivat työskennelleet Afganistanin parissa yhtäjaksoisesti tai pätkissä 

useamman vuoden ajan, voitaneen todeta, että he ovat kokeneet konfliktialueella työskentelyn 

itselleen sopivaksi toiminnaksi. Näiden ”pelottomien” ihmisten valikoituminen tutkimukseni 

informanteiksi johtuu varmasti osittain siitä, että turvattomuuden tunteen kanssa hyvin selvinneiden 
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ihmisten on miellyttävämpää puhua aiheesta. Toisaalta yksittäisistäkin pelon kokemuksista 

puhuminen ventovieraalle tutkijalle voidaan myös kokea sen verran hankalaksi, että informanttini 

eivät ole halunneet tuoda tämän kaltaisia ajatuksia julki. Itse suhtaudun informanttieni kuvaukseen 

pelon tunteen sulkemisesta arkisen toiminnan ulkopuolelle varsin inhimillisenä reaktiona, jonka 

kyseenalaistaminen on tässä yhteydessä turhaa. Päinvastaisia kokemuksia on silti varmasti 

olemassa, kuten Emma antaa ymmärtää puhuessaan Afganistanin reissulla ongelmia aiheuttaneesta 

kollegastaan. Emman tulkinnan mukaan tämä kollega oli vaikeuttanut toimintaa käytöksellään, 

koska ei ollut kestänyt matkan luomaa turvallisuusuhkaa, muttei ollut myöskään voinut myöntää 

pelkäävänsä. Samoin kuin Rothin tutkimuksessa, aineistossani perhe, sukulaiset ja ystävät ovat 

pääasiallisia syitä rajoittaa työskentelyä konfliktialueella. (Roth 2011; 2014.) Vain yhdellä 

informanteistani oli perhe mukana hänen työskennellessään Afganistanissa. Muut joko jättivät 

perheensä kotimaahan tai olivat perheettömiä. Perheet mainittiin ensimmäisinä syinä kun kyselin 

informanteiltani mikä saattaisi saada heidät lopettamaan Afganistanissa työskentelyn.  

 

Puhuessaan suhtautumisestaan turvallisuuteen informanttini antoivat hyvin samanlaisia vastauksia 

kuin Rothin (2011) informantit. Aineistosta löytyy kaksi erilaista tapaa suhtautua turvallisuuteen 

Afganistanissa työskennellessä, aktiivinen ja passiivinen. Turvallisuuskäsitys riippui järjestön 

koosta, tunnettuudesta, toimenkuvasta ja toimintametodeista. Massiiviset turvatoimet tuntuivat 

esimerkiksi Marian mielestä tuovan turvaa. Jaakon järjestössä aseistautuminen nähtiin puolestaan jo 

ideologisellakin tasolla vääränä ratkaisuna. Roth (2011; 2014) listaa oman tutkimuksensa 

perusteella kolme erilaista tapaa, joilla avustustyöntekijät voivat normalisoida vaaran kokemusta. 

Omat informanttini mainitsemat tavat toimia pelon kanssa voidaan jakaa näihin samoihin 

kategorioihin. Ensimmäinen on sen toteaminen, että riskejä on kaikkialla. Esimerkiksi Emma sanoo 

suurimman riskin niin Afganistanissa kuin Suomessakin olevan auto-onnettomuuteen joutuminen, 

joten on turhaa pelätä liikaa mitä kaikkea muuta voi tapahtua. Toinen tapa normalisoida riskejä on 

tottua uhkatilanteiden yleisyyteen. Kun pommituksista ja sieppauksista tulee arkipäivää, ne eivät 

enää pelota samalla tavalla kuin jos niitä sattuisi turvallisena pidetyssä ympäristössä. Kolmantena 

tapana informanttini nostivat esiin etuoikeutetun asemansa paikallisiin nähden 

evakuointisuunnitelmineen.  

 

Sekä aktiiviselle että passiiviselle turvallisuuskäsitykselle yhteistä on se, että järjestöt luovat 

omannäköisensä turvallisuusohjeet, joita tulee noudattaa. Tämä auttaa toimimaan yllättävissä 

vaaratilanteissa järkevästi. Ennakointi, ympäristön tarkkailu ja tilanteen seuraaminen 

turvallisuuspäivityksistä on tärkeää kummankin turvallisuusnäkökohdan puitteissa. Erona on se, että 
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suurten resurssien turvajärjestelyissä on monesti henkilökuntaa erikseen turvallisuustilanteen 

seurantaa varten kun taas pienempien turvatoimien järjestöissä vastuu tilanteen seuraamisesta jää 

viimekädessä työntekijälle itselleen. Kaikkia uhkia ei tietenkään voida ennakoida. (Roth 2011 & 

2014.) Informanteistani osa kertoi ottaneensa turvallisuutensa kannalta riskejä. Osittain nämä olivat 

tilanteita, jota ei olisi etukäteen arvannut kovinkaan uhkaavaksi, kuten Sofia kertoo kokemuksistaan 

burqaostoksilla. Ulkomaalaisiin epäluuloisesti tai avoimen vihamielisesti suhtautuvia ihmisiä on 

joka puolella Afganistania ja tämän kaltaisen ryhmän saapuminen paikalle voi muuttaa 

turvallisuudentuntemusta huomattavasti. 

 

Sukupuolen rooli Afganistanissa toimittaessa on aivan erilainen kuin informanttien kotimaassa. 

Varsinkin Afganistanissa työskentelevät naiset joutuvat kokemaan sukupuolensa aivan uudella 

tavalla; se asettaa yllättäviä rajoitteita ja saattaa tehdä itsenäiseen toimimiseen tottuneista naisista  

riippuvaisia miehisestä tuesta ihan arkisissakin asioissa. Aiemmassa tutkimuksessa 

avustustyöntekijöiden sukupuolta käsitellään vain kritisoitaessa sitä, että naispuoliset 

avustustyöntekijät päätyvät usein tekemään projekteja naisten parissa vaikka heillä olisi koulutus ja 

ammattitaitoa muihin, miehisinä pidettyihin, tehtäviin (Verma 2011). Omassa aineistossani sama 

näkyi osittain, käytännöllisenä aspektina maassa, jossa erityisesti ulkomaalaisten miesten on 

vaikeaa lähestyä paikallisia naisia. Tämä kahtiajako ei kuitenkaan ollut minun aineistoni mukaan 

koko totuus. Sen sijaan kaikki informanttini tekivät joko enemmän tai vähemmän töitä myös 

vastakkaisen sukupuolen kanssa. Tämä onnistui, koska ulkomaalaiset naiset laskettiin ikään kuin 

kolmanneksi sukupuoleksi ja miehillä oli pääsy joko oman vaimonsa kautta tai vapaamielisen 

järjestön puitteissa puheyhteyteen paikallisten naisten kanssa. Liikkuminen ja työskentely 

Afganistanissa on varmasti helpompaa ja itsenäisempää ulkomaalaisille miehille, kuin naisille, 

mutta toisaalta naisten mahdollisuus päästä tutustumaan miehiä tarkemmin kummankin sukupuolen 

kokemusmaailmaan tarjoaa heille toisella tapaa hyvät lähtökohdat työn tekemiseen ja paikallisten 

ihmisten parissa toimimiseen. ”Kolmanteen sukupuoleen” kuulumisen etunäkökulmaa ei ole 

huomioitu aiemmassa ekspatriaattityöntekijöitä sukupuoliroolien kautta tarkastelevassa 

tutkimuksessa  (vrt. esim. Hartl 2003; Coles & Fechter 2011.) 

 

Anna pohdiskelee, ettei sukupuoli ollut kuitenkaan ainoa asia, jonka mukaan ulkomaalaisten 

työpanosta arvotettiin. Hänen kokemuksensa mukaan myös pukeutuminen, sosioekonominen 

asema, ammatti, kielitaito ja pätevyys tehtävässä vaikuttivat selvästi siihen, mitä Afganistanin 

mieskollegat hänestä ajattelivat. Pukeutuminen oli seikka, jonka monet informanteistani nostivat 

esiin tavalla tai toisella. Pukeutumisen vaatimukset erityisesti naisilla on yksi Afganistanin 
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erikoispiirteistä, jota ei käsitelty lainkaan tutkimuskirjallisuudessa. Käytännössä informanttieni 

kohdalla piti hyvin paikallaan sääntö, jonka mukaan mitä lähempänä informantit elivät ”tavallisten” 

afgaanien arkea, sitä enemmän he kiinnittivät huomiota siihen, että pukeutuivat kulttuurin 

edellyttämällä tavalla. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä aikansa lähinnä virastoissa suojatuissa 

olosuhteissa muiden ulkomaalaisten ja tarkkaan valittujen paikallisten kanssa aikaa viettäneet eivät 

kokeneet omakohtaisesti paheksuntaa paikallisten osalta. 

 

Informanteistani kenelläkään motivaatio Afganistanissa työskentelyyn ei johtunut alun perin  

maasta ja kulttuurista itsessään vaan suurin osa oli päätynyt Afganistaniin töihin ikään kuin 

puolivahingossa. Joko maassa oli avautunut kiinnostava työmahdollisuus tai sitten he olivat olleet 

maassa vierailulla muiden työtehtävien yhteydessä ja palanneet sinne tämän vierailun pohjalta. 

Motivaatio saattoi juontaa henkilökohtaisesta vakaumuksesta uskonnon (kristillinen 

lähetystyöihanne) tai aatteen (informanteillani erityisesti feminismi) pohjalta tai tarjotusta 

mahdollisuudesta harrastaa itsetutkiskelua ja testata omaa toimintakykyään haastavissa tilanteissa 

epävakaassa maassa. Avustustyöntekijöitä käsittelevässä aiemmassa tutkimuksessa altruistinen 

idealismi on saanut varsin paljon huomiota motivaationlähdettä perusteltaessa (ks. esim. De Jong 

2011; West 2002; Smillie 1995; Vaux 2004.) Tämän tutkimuksen aineistosta ei kuitenkaan nouse 

kovinkaan paljon suoranaisen altruistisia ajatuksia. Informanttini saattavat mainita vakaumuksistaan 

puhuessaan esimerkiksi siitä, että haluavat antaa takaisin saamastaan hyvästä, mutta pääpiirteittäin 

heidän motivaationsa työtä kohtaan tuntuu muodostuvan siitä, mitä he kokevat itse kokevat 

saavansa työstä. Ajatus halusta auttaa tuli siis esille sivulauseissa, mutta sitä ei määritelty 

primääriksi syyksi. Toisaalta avustustyöstä puhuttaessa sitä saatetaan pitää myös niin itsestään 

selvänä syynä, etteivät informantit kokeneet tarvetta painottaa sitä sen kummemmin.  

 

Kaikki informantit nimesivät useita erilaisia tekijöitä motivaatiolleen maassa työskentelyyn (vrt. 

Wrzesniewsi, Dutton & Debebe 2003; Morse & Weiss 1955). Nämä motivaationlähteet olivat 

pitkälti samoja, joita aiempi avustustyöntekijöiden motivaatiota selvittänyt tutkimus erittelee (ks. 

esim. Fechter ja Hindman 2011; Apthorpe 2011b). Mielenkiintoinen yhteinen nimittäjä minun 

aineistossani esiin tulleille motivaationlähteille oli se, että ne painottuivat valtaosin syihin, joiden 

takia jatkaa työskentelyä maassa, eivät syihin aloittaa avustustyötä siellä. Useimmin mainitut syyt 

aineistossani olivat ehdottomasti maassa muodostetut sosiaaliset suhteet ja velvollisuuden tunne 

paikallisia yhteistyökumppaneita kohtaan. Sosiaalisten  suhteiden syntyminen ja syveneminen 

koettiin omassa työssä erityisen palkitsevina. Informantit eivät perustelleet paikallisiin ihmisiin 

perustuvaa motivaatiotaan kertomalla, että ikävöisivät heitä jos eivät menisi Afganistaniin, vaan 
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sillä etteivät halua jättää heitä pulaan. Tämä näkemys limittyy toiseen lähes kaikilla informanteilla 

toistuneeseen motivaatioperusteeseen; oman työn merkityksellisyyden kokemukseen. Sen lisäksi, 

että työn jäljet saattoi nähdä hyvinkin konkreettisesti ympäristössä tai erinäisissä tilastoissa, oli 

informanteilla vahva tunne siitä, että juuri he olivat myötävaikuttaneet positiivisiin muutoksiin (ks. 

Fechter & Hindman 2011). Tätä tunnetta lisäsi varmasti paikallisten osoittama kiitollisuus 

avustustyöntekijöitä kohtaan. Informanteistani melkein kaikki mainitsivat paikallisilta saadut 

kiitokset yhtenä työnsä palkitsevimmista puolista ja tekijänä, joka motivoi jatkamaan työtä.  

 

Projektittaisuus ja määräaikaiset työsuhteet saavat aikaan sen, että avustustyöntekijät viettävät 

kohdemaassa lyhyemmän ajan ja saattavat kiertää kymmenissä maissa työuransa aikana jos 

pysyttelevät avustustyönteon piirissä. Tämänkaltainen työhistoria tuntui olevan varsin yleinen 

aiemman avustustyöntekijöiden tutkimuksen mukaan. (Ks. esim. Verma 2011; Rajak & Stirrat 

2011.) Omassa aineistossani oli sen sijaan huomattavasti yleisempää, että avustustyötä tehtiin 

pitkään samassa maassa ja vain parilla oli kokemusta useammasta. Karkeasti tiivistäen voisikin 

väittää, että siinä missä aiemman tutkimuksen informantit olivat kosmopoliitteja 

ammattilaisavustustyöntekijöitä, minun informanttini olivat ennemminkin tiettyjen 

avustusjärjestöjen palkkalistoilla toimivia omien alojensa ammattilaisia, joille Afganistan oli 

valikoitunut ja vakiintunut toimintaympäristöksi. Tämä havainto on yhtenevässä linjassa sen 

kanssa, että informanttini ilmoittivat merkittäväksi motivaationlähteekseen nimenomaan 

muodostuneet sosiaaliset suhteet paikallisiin ihmisiin. Läheiset tuttavuussuhteet muodostuvat ajan 

kanssa yhdessä työskennellessä ja samaan tavoitteeseen sitouduttaessa; eivät silloin kun maahan 

tullaan vain suorittamaan tietty projekti mahdollisimman nopeasti.  

 

Kyselin haastattelujen lopuksi informanttieni mietteitä Afganistanin tulevaisuudesta. He kertoivat 

omia näkemyksiään, afgaanituttaviensa mielipiteitä ja omaa käsitystään yleisestä ilmapiiristä 

Afganistanissa. Näkemykset olivat varsin samankaltaisia. Niitä väritti juuri haastattelujen alla 

käydyt presidentinvaalit (syksy 2014) ja toive siitä, että uusi presidentti Ashraf Ghani hallituksineen 

saisi aikaan positiivisia muutoksia maassa. Kaikki haastatellut totesivat, että Afganistanin 

tapauksessa tulevaisuutta on äärimmäisen vaikea ennustaa. Silti he eivät voisi kuvitella 

Afganistanin enää ajautuvat takaisin vanhaan (Talebanin valta-ajan kaltaiseen yhteiskuntaan), sillä 

kansa on koulutetumpaa eikä halua enää luopua saavuttamistaan oikeuksista (ks. Mitä 

Afganistanissa on saavutettu, Ulkoasianministeriö). Suomen Valtioneuvoston selonteossa 

Afganistanin tilanteesta (2014) todetaan, että todennäköisimmin Afganistanin yhteiskunnan kehitys 

jatkuu, mutta edistyminen tapahtuu vähitellen ja vaivalloisesti. Informantit puolestaan toteavat, ettei 
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heillä ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin suhtautua tulevaisuuteen optimistisesti. Jos he eivät 

uskoisi pystyvänsä tukemaan maan kehittymistä työllään, ei heillä olisi motivaatiota ja jaksamista 

sen tekemiseen. 
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Liite	

Haastattelurunko	

- Miten päädyit alun perin Afganistaniin? 

- Mikä/mitkä olivat pääasialliset toimenkuvasi? 

- Millainen paikka Afganistan on? 

- Millaisia ihmisiä afgaanit ovat? 

à Miltä Afganistanissa toimiminen tuntui? 

- Miten köyhyys näkyi ja tuntui? 

- Näkyikö kulttuurien erilaisuus toiminnassa? Miten? 

- Näkyikö uskonnon vaikutus? Miten? 

- Millä tavalla Afganistan poikkeaa toimintaympäristönä omasta ”normaalistasi”? 

- Mitkä asiat Afganistanissa toimittaessa helpottuivat ajan myötä? Oliko niitä? Vaikeutuiko 

jokin? 

- Miten konfliktitila vaikutti toimintaan? Koitko itse uhkaa? 

- Mitä on tärkeää tietää Afganistanissa toimittaessa? 

- Mikä työssä oli palkitsevaa? Entä negatiivista? 

- Mikä Afganistaniin vetää edelleen? 

- Millaisena näet Afganistanin tulevaisuuden? 

- Mitä muuta haluaisit tuoda esiin? 

 


