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Tiivistelmä: 	  
Tutkielma keskittyy nepalilaisten yksinelävien naisten voimaantumisen 
mahdollisuuksiin naisprojektien tukemana. Yksinelävillä naisilla tarkoitamme naisia, 
jotka ovat leskiä tai eri syistä aviopuolison hylkäämiä. Tutkielmassa tarkastellaan, 
kuinka naiset kokevat oman elämänsä yksinelävinä sekä, millä tavoin projekti on 
vaikuttanut heidän elämäänsä ja millaista muutosta se on saanut aikaan. Tutkielman 
tarkoituksena on tuoda nepalilaisten yksin elävien naisten asema ja oikeudet 
tietoisuuteen suomalaiseen sosiaalityön keskusteluun ja mahdollisesti myös 
kansainvälisen sosiaalityön kentälle. 	  
 
Tutkimusmetodeina käytämme osallistuvaa havainnointia ja haastattelua. 
Metodologisesti lähestymme tutkielmamme aiheita etnografian avulla, mikä sopii 
hyvin kulttuurin ollessa vieras tutkijalle.  Teoreettisina lähtökohtina toimivat radikaali 
ja rakenteellinen sosiaalityö ja voimaantuminen. Aineistona tutkielmassa toimii 
kuuden naisen kanssa käydyt keskustelut sekä etnografinen havainnointi ja 
analysointi. Naiset osallistuvat kolmeen eri naisprojektiin Nepalissa.  	  
 
Tutkielma osoittaa, että yksilön hyvinvoinnin lisääminen vaatii laajempaa 
vaikuttamista yhteiskunnan tasolla. Voimaantuminen yksinelävien naisten kohdalla 
vaatii heidän omaa sisäistä voimaantumista: itsetuntoa, itsearvostuksen kasvua ja 
rakenteiden tuomaa mahdollisuutta vaikuttaa osaltaan oman elämänsä tekijöihin. 
Projektit ovat vaikuttaneet positiivisesti useimpien naisten elämään antaen heille 
mahdollisuuden toimeentuloon ja osittain myös mahdollisuuden oman elämän 
hallintaan. Tutkielmassa nousi esille haaste saada slummeissa ja kadulla elävät naiset 
projekteihin mukaan. 	  
 
Nepal on allekirjoittanut kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskevan sopimuksen, 
mikä vaatii kansainvälisiltä yhteisöiltä valvontaa sopimuksen allekirjoittaneissa 
maissa, jotta asioihin todella puututtaisiin myös valtion taholta. Merkittävänä tekijänä 
naisten aseman parantamiselle ja naisten äänen kuuluville saamisena on kolmannen 
sektorin kansalaisjärjestöt ja projektit.	  
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1 ALUKSI 

 
Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on ihmiskunnan kysymys.  
(Minna Canth 1839.)  
  

Edellä esitetty Canthin ajatus kiteyttää naiskysymyksen koko ihmiskunnan 

kysymykseksi, ja tämä ajatus soveltuu hyvin myös tämän päivän Nepaliin. Pro Gradu 

-työssämme tutkimme nepalilaisten yksinelävien naisten kokemuksia elämästään ja 

naisia työllistävien projektien tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden heikkouksista. 

Yksinelävillä naisilla tarkoitamme naisia, jotka ovat jääneet leskiksi tai ovat eri syistä 

aviopuolison hylkäämiä ja ovat siksi menettäneet nepalilaisittain tärkeän sosiaalisen 

turvansa. Kaikki naiset eivät elä yksin, vaan osa heistä asuu lastensa, perheensä, 

sukulaistensa tai ystävänsä luona. He ovat kuitenkin yksin vastuussa elämästään ja 

lapsistaan ilman ulkopuolista tukea. Naiset, jotka kertovat elämästään tässä 

tutkielmassa, tuovat globaalisti tärkeää tietoa naisten asemasta ja muutoksen 

voimasta, joka ihmisessä on. Nämä naiset ovat hierarkkisen kastijärjestelmän 

(virallisesti lakkautettu 1963) vaikutuksen vuoksi alhaisimpiin kastiin kuuluvia sekä 

köyhiä. (Social Inclusion action... 2008, 13). Useat vapaaehtoistyömatkamme 

Nepaliin ovat antaneet mahdollisuuden  tutustua nepalilaiseen yhteiskuntaan ja 

kulttuuriin. Tutustuminen nepalilaiseen arkeen ja ihmisten elämään myös heidän 

kodeissaan on antanut tutkielmallemme pohjan.  

 

Enni Mikkonen (2010, 16) on tutkinut pro gradu -työssään nepalilaisen katu- ja 

lastenkotilasten oikeuksien toteutumista. Hän kuvaa, kuinka suurimmalle osalle 

maailman ihmisistä hänen tutkielmaansa osallistuneet lapset ovat vain kaukaiselta 

tuntuva häivähdys, mutta hänen kohdattuaan nuo lapset kasvotusten, tuntuu 

merkittävältä tuoda havaintoja esiin. Yhdymme tähän ajatukseen ja toteamme, kuinka 

vaikeiden asioiden tuominen esiin on lähtökohta niiden muutokselle. Myös 

suomalaisella sosiaalityöllä on sosiaalinen vastuunsa maailman naisten ja lasten 

aseman parantamisessa. Se on globaalia vastuuta, jota emme voi sulkea pois. Ihmisten 

oikeudet eivät katso kansallisuutta. Maailma on yhteinen ja ihmisoikeudet ovat 

yhteisiä, kuuluen kaikille. 
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Sosiaalityöllä voi tuoda vaimennetut äänet kuuluviin ja ihmisoikeuksien kannalta 

tärkeät asiat esille. Yhteiskunnan muutosten lähtökohtana on aina ongelmien 

tuominen julkisuuteen, jotta se saavuttaisi mahdollisimman suuren yleisön. Usein 

fraasina esitetty “näkymättömän tekeminen näkyväksi” on tutkimuksellisen mantran 

sijasta sosiaalitieteiden tutkimuksen yhteiskunnallinen tavoite (Pohjola 2003, 65). 

Tutkielmamme tavoite on tuoda nepalilaisten yksinelävien naisten asema ja oikeudet 

näkyväksi suomalaiseen sosiaalityön keskusteluun ja mahdollisesti myös 

kansainvälisen sosiaalityön kentälle. 

 

Tutkimusmetodeina käytämme osallistuvaa havainnointia ja haastattelua. 

Metodologisesti lähestymme tutkimuksemme aiheita etnografian avulla. Teoreettisina 

lähtökohtina käytämme radikaalia ja rakenteellista sosiaalityötä ja voimaantumista. 

Olemme haastatelleet kuutta paikallisiin projekteihin osallistunutta ja edelleen 

osallistuvaa nepalilaista naista.  

 

Tutkielmamme keskittyy voimaantumisen mahdollisuuksiin naisprojektien 

tukemana nepalilaisten yksinelävien naisten elämässä.  Millaiseksi naiset itse 

kokevat elämänsä? Millainen merkitys on naisprojekteilla näiden naisten 

elämässä ja millaista muutosta se on saanut aikaan? Voimaantumisen 

mahdollisuuksia tutkimme yhteiskunnan rakenteiden kautta. Näitä rakenteita ovat 

muun muassa naisen asemaan vaikuttavat rakenteet, kuten avioliitto käsitykset ja 

naisten kouluttautuminen. Valitsimme radikaalin sosiaalityön näkökulmaksi, sillä se 

pyrkii vaikuttamaan syrjiviin rakenteisiin, jotka alistavat ihmisiä. Selityksenä, miksi 

puhumme radikaalista sosiaalityöstä rakenteellisen sosiaalityön sijaan, on radikaalin 

sosiaalityön feministisessä historiassa. (Fook 1993, 1-2; Langan 2002, 211.) 

Radikaali-käsite kuvaa näkökulmaamme rakenteisiin paremmin kuin rakenteellinen 

yksinään, mutta toisaalta rakenteellinen sosiaalityö antaa käytännön toimintamalleja.   

  

Aluksi kuvaamme tutkimusympäristöämme Nepalia keskittyen naisten asemaan 

siellä. Seuraavaksi pohdimme rooliamme suomalaisina tutkijoina vieraassa 

kulttuurissa sekä omaa muuttuvaa rooliamme vapaaehtoistyöntekijästä tutkijaksi. 

Vieraaseen kulttuuriin ja maahan sijoittuvaan tutkielmaan soveltuu etnografinen 

tarkastelu ja siihen kuuluva havainnointi, myös tätä  käsittelemme luvussa kolme. 

Neljännessä luvussa tarkastelemme alistavia rakenteita voimaantumisen ja radikaalin 
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sosiaalityön näkökulmasta. Lopuksi keskitymme vahvuuksiin ja toivoon naisten 

elämässä. Tutkielmamme pohjautuu teorian lisäksi havaintoihin, naisten kanssa 

käytyihin keskusteluihin ja päiväkirjamerkintöihin. Päivittäinen ympäristön 

havainnointi on syventänyt havaintojamme naisten asemasta. Tuomme esimerkein 

esille kuuden naisen kokemuksia elämästään, jotka tuntuvat meidän 

näkökulmastamme vaikeilta ja koskettavilta tarinoilta.  

 

Avainsanat: empowerment, etnografinen tutkimus, radikaali sosiaalityö, 

rakenteellinen sosiaalityö, naisten asema, kehitysmaan naiset, Nepal, yksinelävät 

naiset 
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Kuvio 2. Naisia riisipellolla. Balkot, Nepal 2010 

 

  

 
Kuvio 3. Elämää vanhassa kaupungissa. Patan, Nepal 2009. 
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2 NAISTEN ELÄMÄÄ HIMALAJALLA 

  

2.1  Tutkimuskontekstina Nepal 
 
Nepal, noin Suomen Lapin kokoinen pieni valtio Kiinan ja Intian puristuksessa, pitää 

sisällään paljon elämää. Nepalissa asuu 29,9 miljoona asukasta. Nepalilaiset elävät 

arkeansa sisällissodan jälkeisessä uudelleen rakentamisen vaiheessa ja totuttelevat 

demokratiaan vuosisatoja kestäneen monarkian jälkeen. Viimeisen 20 vuoden aikana 

Nepalin poliittisessa järjestelmässä on tapahtunut paljon muutoksia. Vuonna 1995 

alkanut sisällissota loppui historialliseen rauhansopimukseen marraskuussa 2006. 

Sota käytiin Nepalin eliitin, eli sen aikaisen hallituksen, ja maolaisten, eli Nepalin 

kommunistisen puolueen, välillä. Sodan aikana menehtyi yli 13 000 ihmistä jättäen 

jälkeensä paljon leskinaisia ja yksinhuoltajaäitejä, sillä menehtyneistä suurin osa oli 

miehiä niin hallituksen kuin maoistien puolilta. (Suomen suurlähetystö 2011/2.) 

Lisäksi syinä naisten yksinhuoltajuuteen Nepalissa on miesten lähteminen ulkomaille 

työn perässä ja muun perheen jääminen kotimaahan naisten vastuulle. 

Yksinhuoltajaperheiden, joissa huoltaja on nainen, määrä lisääntyy jatkuvasti, ja he 

kuuluvat yleensä köyhimpään väestöön. (Madhok 1994, 135 & 142.) Lisäksi avioerot 

ovat syy yksinhuoltajuuteen, jolloin lapset jäävät pääasiassa äidille isän mennessä 

uusiin naimisiin. 

  

Tämä maa on sekaisin. Nyt puhutaan, että koko laakso saarrettaisiin. 

Kaiken saanti katkeaa. Se näkyy jo vahvasti bensan ja kaasun 

saannissa ja koululakoissa. Kun bensaa ei saa, kadut ovat 

hiljentyneet. Ahdistava ajatus. (Päiväkirjamerkintä 19.2.2008.) 

  

Poliittinen tilanne Nepalissa on yhä epävakaa ja vaihteleva. Muutama vuosi sitten 

pääkaupungissa Kathmandussa oli erilaisia lakkoja usein ja ajoittain uhka ruoan 

loppumisesta lakkojen ja polttoaine puutteen vuoksi oli todellinen. Viimeiset vuodet 

ovat vaikuttaneet rauhallisemmalta, mutta lakkoja on ollut edelleen joka vuosi ennen 

toukokuuta, jolloin perustuslakia säätävän kansankokouksen olisi pitänyt vahvistaa 

maahan perustuslaki. Tämä ei ole kansankokouksen nelivuotisen toimijakson aikana 

toteutunut. Tämän vuoksi maalikuussa 2013 nimettiin uusi vaalihallitus, jonka 
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toimintaa valvoo korkein oikeus. (Suomen suurlähetystö 2013.) Keväällä 2013 

poliittinen tilanne on muistuttanut vuosia sitten takaisista ajoista, sillä lakkoja on ollut 

usein. Kathmandun ilmapiirissä tuntui vallitsevan epävarmuus, joka johtui tulevista 

vaaleista. Ihmisistä pystyi aistimaan pettymystä maan poliittiseen toimintaan. 

Perustuslaki halutaan saada laadittua, joten ihmiset heräsivät erilaisiin kapinointiin ja 

osoittamaan mieltä perustuslain puolesta. Perustuslain puute saa kansan itse 

toimimaan parhaaksi katsomalla tavallaan, mikä saattaa aiheuttaa lisää sekasortoa.   

  

Nepalin väestöstä yhä 55,1 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Nepal on yksi 

Suomen tärkeimmistä kehitysyhteistyön kohdemaista (Kaitila & Kotilainen 2002, 3; 

Suomen suurlähetystö 2011). Kehitysmaaksi määritellään tietyillä indikaattoreilla 

maat, jotka ovat teollisiin maihin tai rikkaisiin valtioihin verrattuna vähemmän 

kehittyneitä valtioita. Usein kehitysmaaluokittelu perustuu bruttokansantuotteeseen tai 

esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) käyttämiin inhimillisen kehityksen 

indikaattoreihin, kuten lukutaito, sukupuolten välinen tasa-arvo ja köyhyys. (Mäkilä 

2002, 6.) Inhimillisen kehityksen indeksillä, jonka perusteella määritellään 

kehitysmaat, Nepal on sijalla 157 187:stä maasta . Mitä suurempi on sijainti 

indeksissä, sitä alhaisempi kehitys maassa on. Ensimmäisellä sijalla on Norja, Suomi 

on sijalla 21. (Ulkoasiainministeriö 2012; UNDP 2013.) Viimeisen kuuden vuoden 

aikana Nepalin sijainti indeksissä on laskenut 147:stä 157:ään. Käytännössä lähes 

koko Afrikka, Etelä-Aasia sekä Kaakkois-Aasia, Lähi-itä ja Latinalaisen Amerikan 

köyhimmät maat kuuluvat kehitysmaihin (Koponen 2007, 40–41). Maailman 

jakautuminen rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään, sekä tästä seuraava epätasa-

arvo, ovat keskeisimpiä globaaleja ongelmia (Koponen 2007, 11). 
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Kuvio 4. Perinteisessä nepalilaisessa keittiössä ruoka valmistetaan tulella. 

Kaupungissa ruoka valmistetaan yhä useammin kaasulla. 

 

Nepalissa 54 prosenttia väestöstä ansaitsee vähemmän kuin he tarvitsisivat 

saavuttaakseen minimielintason. Taloudellista epätasa-arvoa on nähtävissä enemmän 

naistalouksissa, joissa taloudellinen ahdinko on akuutimpaa. Köyhyys on suurinta 

maaseudulla. (Maltsoglou & Tamiguchi 2004, 18-19.) Devendra Chhretry (2004, 14-

17) on tutkimuksessaan nepalilaisista kotitalouksista jakanut nepalilaisen köyhyyden 

kolmeen eri näköalaan. Hän jaottelee köyhyyden taloudellisiin ansioihin, 

koulutukseen ja terveyden ulottuvuuteen. Tutkimuksessa on tutkittu vuosina 1976, 

1985 ja 1996 nepalilaisia kotitalouksia, jossa on nähty selkeä ero köyhyydessä 

kaupunkien ja maaseudun välillä. Köyhyys maaseudulla on Devendran (mt.) mukaan 

kaksinkertainen verrattuna kaupunkiin. 

 

Suomen suurlähetystön (2011) mukaan Nepalin väestöstä suurin osa (noin 80%) asuu 

maaseudulla, mutta kaupungistuminen on nopeaa. Usein kaupunkien ja kylien erot 

ovat suuria: kaupungeissa elämäntyyli ja kulttuuri ovat usein huomattavasti 

moninaisempia kuin maaseuduilla ja pääkaupungin Kathmandun kehitys on valtavan 

paljon maaseutua edellä. (Mt.) Rikas sosiokulttuurinen monimuotoisuus kuvaa hyvin 

Nepalia. Siellä on paljon etnisiä ryhmiä, joiden elämäntavat, uskomukset ja kieli ovat 

keskenään erilaisia. (Kaitila & Kotilainen 2002, 51). Nepalin kulttuuria ja nepalilaista 

elämäntapaa on täten haastavaa määritellä. Epätasa-arvo vallitsee erityisesti niiden 

naisten elämässä, jotka ovat jääneet yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelle. (Social 

inclusion action…2008, 13). Sukupuolella on usein vahva merkitys suhteessa yksilön 

asemaan yhteiskunnassa. Yksilöiden käsitykset sukupuolesta eivät ole tyhjiössä ja 

eristyksissä sosiaalisista rakenteista, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa niiden 
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kanssa. Näin ollen voidaan sanoa, että sukupuolet ovat kulttuurisia rakenteita (Marjeta 

2001, 17.) 

 

Nepalilainen elämä rakentuu kaduille; erilaisiin kulttuurillisiin ja yhteiskunnallisiin 

ilmiöihin muualta maailmasta tuleva törmää väistämättä. Myös naisten 

haavoittuvainen asema näkyy katukuvassa Kathmandun ytimessä. Siellä kohtaa usein 

naisia lastensa kanssa kadulla kerjäämässä. He ovat usein yksin lastensa kanssa 

jääneitä naisia, yhteisön apu ei riitä tai sitä ei ole, jolloin vaihtoehtona on kadulla 

kerjääminen. Se kerta, kun jalaton mies istui kadulla kerjäämässä pieni vauva 

sylissään, pysäytti meidät. Se oli ainoa kerta, kun kohtasimme miehen yksin lapsen 

kanssa kadulla. Sen näkeminen vaati vuosia Kathmandun kujilla kulkua. 

 

Miksi me olemme kiinnostuneet yksinelävistä naisista Nepalissa? Olemme Nepalissa 

vapaaehtoistyöntekijöinä ollessamme usein kohdanneet ilmiön, jossa äidit tulevat 

lastenkotiin lastensa kanssa valmiina luopumaan lapsistaan. He hakevat apua ja  

pyytävät usein ottamaan lapsensa lastenkotiin. Vaikka nämä äidit rakastavat lapsiaan, 

he kokevat, ettei heillä ole itsellään mahdollisuutta antaa lapsilleen ihmisoikeuksien 

mukaista elämää. He ovat riippuvaisia ulkopuolisesta tuesta.  

 

Seisoin kaupan edessä turistialueella. Nainen tuli myymään laukkuja. 
Sanoin, etten  tarvitse sellaista, minulla on jo sellainen laukku. Nainen 
kysyi, mitä teen Nepalissa. Kerroin huonolla nepalin kielellä, että 
työskentelen lasten kanssa. Koko tilanne muuttui. Hän muuttui ja minä 
muutuin hänelle; en enää ollut laukkuja ostava turisti, vaan toivo hänen 
lastensa elämään.  
 
Nainen sanoi: “Voitko ottaa minun lapseni?”  Hän alkoi itkeä ja kertoa, 
kuinka hänen miehensä on alkoholisti ja hyvin väkivaltainen. Hän kuvasi, 
kuinka mies lyö heidän 10-vuotiasta tytärtään riisikauhalla. Ja kuinka 
hänen mukanaan oleva nuori nainen on juuri jätetty yksin kahden pienen 
lapsen kanssa miehen lähtiessä toisen naisen mukaan. Ja nyt naisten 
mahdollisuudet olivat vain nuo pienet värikkäät laukut. Hain nepalilaisen 
ystävän paikalle, joka jutteli heidän kanssaan pitkään ja lupasi miettiä, 
voimmeko tehdä mitään. Muuta emme sillä hetkellä voineet.  
 
Kenen vastuulla on puuttua heidän tarinaansa? Kuka on vastuussa näistä 
lukuisista tarinoista, joita vaikeassa tilanteessa olevat naiset syytävät 
päällemme? Usein herää epätoivo, ja usko muutokseen on heikko. Toinen 
päivä osoittaa, kuinka me voimme vaikuttaa vaikeassa tilanteessa olevan 
ihmisen elämän muutokseen. Ne päivät lisäävät uskoa ja antavat voimia 
jatkaa muutoksen tavoittelussa.   
(Ote päiväkirjasta 3.2.2013)  
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Edellä mainittu päiväkirja merkintä kuvaa niitä tunteita ja tilanteita, joissa 

olemme kohdanneet apua tarvitsevia naisia. Kerjäävien sekä koruja ja 

laukkuja myyvien naisten suurin toivo ovat yleensä turistit. Tämän vuoksi 

näitä naisia tapaa erityisesti turistien suosimilla alueilla. Naisilla on usein 

pieni lapsi kantoliinassa ja he pysäyttelevät turisteja. Joskus joku ostaa 

laukun, toisena päivänä he jäävät ilman rahaa. Heidän selviytymisensä on 

epävarmaa.   

 
Ystäväni kertoi minulle elämästään: Ollessani 15 -vuotias, opiskelin 
hallituksen koulussa 7. luokalla. Vanhempani päättivät, että menen naimisiin 
alkoholisti pojan kanssa, en ollut nähnyt häntä ikinä aikaisemmin. Kuulin 
tästä siskoltani kolme päivää ennen häitäni. Minä todella halusin opiskella, 
mutta vanhempani eivät kuunnelleet minua. Yritin karata kotoa ja itkin 
paljon. Kun näin ensimmäisen kerran aviomieheni, en tiennyt, mitä tehdä. 
Pelkäsin häntä todella paljon. Se oli vaikeinta aikaa elämässäni. En ikinä 
unohda sitä. Olin kuusi onnetonta vuotta hänen kanssaan. 
 
Kun mieheni oli vielä elossa, hän ei käynyt töissä. Hän oli vain kotona ja jos 
hän halusi juoda, hän meni ulos kavereiden kanssa. Hän otti rahat juomiseen 
minulta. Jos minulla ei ollut rahaa, hän tuli vihaiseksi ja oli väkivaltainen. 
Olin aina peloissani. Kyläläiset yrittivät auttaa minua, eivätkä myyneet 
alkoholia hänelle. Kun mieheni kuoli, en tuntenut mitään. Ajattelin, että nyt 
minulla on vapaus tehdä mitä vain ja voin pitää huolta lapsistani.  
 
Muutamia vuosia myöhemmin sain töitä eräästä järjestöstä, jota rahoitetaan 
ulkomailta. Jonain päivänä haluan auttaa muita ihmisiä ja erityisesti lapsia. 
Olen ylpeä työstäni ja lapsistani. Me olemme nyt onnellisia. Minulla on 
todella mukava paikka elää, ihana perhe ja minulla on töitä. 
(Päiväkirjamerkintä 18.6.2011) 

 

 
Samaan aikaan olemme myös tavanneet naisia, jotka ovat näyttäneet meille 

vahvuutensa ja kertoneet meille elämästään. Naiset ovat selviytyneet sitkeytensä 

ansiosta ja luovuttamatta, saaneet itselleen työtä ja kodin, vaikka lähtökohdat eivät 

sitä ole tukeneet. Näissä naisissa oleva voima ja toiveikkuus ovat antaneet toivoa 

kohdatessamme naisia, jotka eivät ole selvinneet näin hyvin. Naiset ovat selvinneet, 

kun joku on uskonut heihin ja antanut mahdollisuuden siihen. Toiset lähtökohdiltaan 

vaikeassa tilanteessa olevat naiset ovat esimerkiksi itse saaneet perustetuksi yrityksen 

oman yritteliäisyytensä ja sinnikkyytensä ansiosta.  
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Nepalissa 60 prosenttia naisista on naimisissa ennen täysi-ikäisyyttä, 16 prosenttia 

ennen 15 vuoden ikää ja 24 prosenttia tämän jälkeen tai ei ollenkaan The Weekin 

(2013) tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa ei kerrota, miltä alueelta otanta on, joten 

tuloksen luotettavuus ei ole riittävä, mutta antaa kuvaa Nepalin tilanteesta. 

Todennäköisesti maaseudulla ei ole montaakaan naista, joka ei ole naimisissa, sillä 

olemme tavanneet vain muutamia naimattomia naisia Nepalin maaseudulla. Monet 

kansalaisoikeudet varmistuvat naiselle usein vain naimisiinmenon kautta jättäen 

naimattomat, jätetyt, eronneet ja leskinaiset hyvin haavoittuvaan asemaan heidän 

perusoikeuksiinsa nähden. (The United Nation… 2006, 9). 

 

Etelä-Aasian maissa, kuten Nepalin maaseudulla, naiset yleensä tekevät peltotyöt, 

keräävät polttopuut, noutavat juomaveden kaukaisista lähteistä, ruokkivat karjan, 

valmistavat ruoan, hoitavat lapset ja huolehtivat vanhuksista. (Madhok 1994, 143.) 

Talouksia omistaa kuitenkin vain 11 prosenttia nepalilaisista naisista. (UNFPA 2007, 

17). Tästä näkökulmasta yksinhuoltajaäitien tilanne on huolestuttava, sillä heidän 

mahdollisuutensa ilman miestä omistaa esimerkiksi omaa maata tai asuntoa on 

vähäiset. Tämän perusteella päättelemme, että yksinhuoltajaäidit ovat riippuvaisia 

miehensä suvusta tai lähiyhteisöstään. 

 

Valta-asemia ja alistavia rakenteita kuvaa muun muassa se, että kehitysmaissa 

palkkatyötä tekevät naiset tekevät enemmän työtä, mutta saavat vähemmän palkkaa 
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kuin miehet. Naiset ansaitsevat työstään vain 10 prosenttia kaikista tuloista ja saavat 

keskimäärin samasta työstä 60–70 prosenttia miesten palkasta. Kun naisten sekä 

palkaton työ että palkkatyö lasketaan yhteen, heidän taloudellinen panoksensa on 

yleensä suurempi kuin miesten. Naisten työpäivät ovat keskimäärin 30 prosenttia 

pidempiä kuin miesten. Naiset edustavat kehitysmaissa keskimäärin kolmasosaa 

teollisuustyövoimasta. Erityisesti nuorille naisille palkkatyö voi tarjota taloudellisen 

hyödyn lisäksi mahdollisuuden oppia uusia taitoa ja laajentaa sosiaalisia kontaktejaan. 

Viime kädessä kolmannen maailman naiset kantavat harteillaan vientiteollisuuden 

halpatyön, ilmaisen kotityön, murenevan julkisen sektorin ja epävarmemmaksi 

muuttuvan ruokahuollon painon. (Suomen UN Women 2011/3.) Yksi tutkimuksemme 

informanteista kertoi meille lapsuudenkodin arjestaan, josta ilmenee epätasa-arvoinen 

työnjako hänen vanhempiensa välillä.  
 

MAYA: Isä halusi hyvää ruokaa. Ja jos meillä ei ollut hän tuli vihaiseksi ja 

lähti. Äiti on kova tekemään töitä. Äidin rahoilla tulemme toimeen koko 

perhe, hänen työllään. 

 

Merkittävää on, että Nepal on allekirjoittanut YK:n naisten oikeuksien sopimuksen. 

Tähän vetoamalla voidaan puuttua naisten ja miesten väliseen epätasa-arvoon. 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus (CEDAW) 

allekirjoitettiin Nepalissa vuonna 1991. Siinä määritellään naisten tasa-arvoisuus 

perustuslakiin ja oikeudelliseen yhdenvertaisuuteen. Sopimukseen sisältyy myös tasa-

arvoiset oikeudet avioliitossa ja perheessä, sekä oikeus kansalaisuuteen, maan 

omistukseen, oikeus perintöön, koulutukseen, työhön, ja vapauteen kaikesta 

väkivallasta. Vaikka oikeudet on Nepalin laissa määritelty sukupuolineutraaleiksi, 

käytännössä ne eivät vielä ole sitä. (UNFPA 2007, 9;75.) Vaikka tasa-arvoiset 

oikeudet avioliitossa ja perheessä kuuluvat sopimukseen, käytännössä lapsen oikeus 

kansalaisuuteen ei yleensä tule äidin mukaan, vaan lapsen oikeus kansalaisuuteen 

määrittyy isän kautta (Mt.59). Siksi yksinhuoltajaäideillä on heikot mahdollisuudet 

saada omalle lapselleen kansalaisuus. Alla oleva kuvio tarkentaa yksinhuoltajaäidin 

mahdollisuuksia saada lapselleen kansalaisuus. 
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Kuvio kuusi on Women for Human Rights:n (WHR) tutkimuksesta, johon on 

osallistunut 410 yksinhuoltaja- tai leskinaista. Rohkenemme käyttää 2006 vuonna 

tehtyä tutkimusta aineistonamme, sillä uudempaa aineistoa nimenomaan leskien ja 

yksinhuoltajien asemasta Nepalissa ei ole löytynyt. Tiedämme, että laki osaltaan on 

muuttunut parin viime vuoden aikana mahdollisesti muuttaen näiden tilastojen 

suhteita. Mutta tutkimus kokemuksemme mukaan antaa hyvän kuvan tilanteesta. 

WHR perusti vuonna 1992 leskinaisille ja yksinhuoltajanaisille ryhmiä eri puolille 

Nepalia tavoitteenaan heidän voimaantuminen. (mt.) 

 

Tutkimus perustuu näihin ryhmiin osallistuneiden naisten haastatteluihin, jotka 

toteutettiin kyselylomakkeilla ja kasvokkain haastatteluilla. WHR:n mukaan 

Nepalissa ei ole tehty paljoa leskinaisten ja yksinhuoltajaäitien aseman 

parantamiseksi, vaikka naisten asemasta puhutaan paljon niin kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla. Yksinhuoltajanaisten paikka nepalilaisessa yhteiskunnassa on 

syrjässä ja näkymättömissä. (Women for Human... 2006, ix, 1-9.)  Suurin osa 

yksinhuoltajaäideistä (63 %) ei tutkimuksen mukaan saa lapselleen kansalaisuutta, jos 

lapsen isä ei ole tiedossa tai hän on kuollut. Vaikka 14 prosenttia jätti vastaamatta 

tähän kysymykseen, on merkittävää huomata lainmukaisten oikeuksien toteutumisen 

haasteet käytännössä. Vain noin joka neljäs vastanneista on saanut lapselleen 

kansalaisuuden ilman lapsen isää. Nepalissa toimii WHR:n lisäksi paljon muita 
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kansainvälisiä ja kansallisia naisten oikeuksien puolesta toimivia järjestöjä, joilla on 

erilaisia toimintatapoja pyrittäessä parantamaan naisten hyvinvointia. 

 

2.2 Naisten eri todellisuudet  
      
Naisten oikeudet, samoin kuin ihmisoikeudet yleensäkin, voivat olla haastavia 

määrittää. Kuka määrittää ja millä perustein ihmisille ne asiat, joita kutsutaan 

oikeuksiksi? Voidaanko puhua maailmanlaajuisista naisten oikeuksista vai pitääkö 

nuo oikeudet paikallistaa? Mikä yhdistää maailman naisia ja onko oikeastaan 

olemassa yhtään sosiaalista yhdistävää tekijää kaikkien maailman naisten kohdalla? 

(Mookherjee, 2009.) Naiseuden määrittäminen ja naisten aseman määrittäminen eri 

yhteiskunnissa on feministisessä tutkimuksessa ikuinen kysymys ja väittelyn aihe. 

Edellä mainitut kysymykset tulivat usein mieleen tutkiessamme nepalilaisten naisten 

asemaa, mutta rajauksen vuoksi emme voi syventyä niihin tarkemmin. 

 
Kerromme työssämme naisten heikommasta asemasta miehiin nähden nepalilaisessa 

yhteiskunnassa. Ajatus epätasa-arvosta perustuu omiin havaintoihimme maassa sekä 

kansainvälisiin mittareihin ja tutkimustuloksiin. On kuitenkin haasteellista sanoa 

ulkopuolisena yksiselitteisesti tasa-arvon toteutumisesta nepalilaisten naisten 

elämässä, sillä kuten aikaisemmin mainitsimme, Nepal sisältää useita erilaisia 

kulttuureja ja todellisuuksia. Kun seuraamme ja havainnoimme kohtaamiamme naisia 

eri ympäristössä ja eri tilanteissa, huomaamme, kuinka naisten asema on Nepalissa 

monitasoinen. Havainnot naisten asemasta riippuvat pitkälti siitä, missä ja millaisia 

naisia kohtaamme. Tämän vuoksi Nepalissa tutkielman tekeminen on monimutkaista 

ja haastavaa. Mikkonen (2010, 8) kuvaa, kuinka hänen Nepalissa tekemiensä 

havaintojen kirjavuus lähtee maan etnisten ryhmien ja kielten moninaisuudesta. 

Maassa on 103 etnistä ryhmää ja  noin sata eri kieltä (Suomen suurlähetystö 2011), 

lisänä maantieteelliset moninaiset olosuhteet tekevät Nepalista mielenkiintoisen, 

mutta haastavan tutkimuskohteen. 

 

Kehitysmaiden naisten asemaa on nostettu Suomessa esille ensimmäisiä kertoja 1980-

luvulla. Ensimmäinen suomenkielinen teos, Ulla Vuorelan (1984) Naiset ja kehitys, 

on ollut avaavana teoksena kyseiselle keskustelulle. Mielikuva kehitysmaan naisista 
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voi olla usein hyvinkin yksipuolinen. Heidät nähdään helposti alistettuina 

viljelemässä maata ja ruokkimassa perhettään, täysin ulkopuolella yhteiskunnallisesta 

vaikuttamisesta. Näin myös usein on, mutta asiat ovat usein monipuolisempia. Kuten 

Vuorela (mt.,7) kirjoittaa, myös kehitysmaan naisissa on henkilöitä, jotka ovat 

tutkijanaisia, osallistuvat kansainväliseen keskusteluun ja etsivät keinoja naisten 

aseman parantamiseksi ja naisten aktivoimiseksi.  

 

Käymme seuraavaksi läpi neljä eri yhteiskunnan kerrosta nepalilaisten naisten 

elämästä ja todellisuuksista, joissa he elävät. Nämä esimerkit perustuvat meidän 

omiin havaintoihimme ja kohtaamisiimme Nepalissa. Esimerkit eri asemassa ja eri 

yhteiskunnantasolla elävien naisryhmien elämästä kertovat niistä suurista eroista, mitä 

Nepalin yhteiskunta pitää sisällään. Tarkoituksena on lyhyesti käydä läpi naisten 

asemaa yhteisön hylkäämän, kadulla elävän naisen tilanteesta Kathmandun 

eliittinaisten todellisuuteen. Esimerkit ovat vain pintaraapaisu kaikesta 

todellisuudesta, mutta aukaisevat hieman kuvaa eri kerroksista, missä naiset elävät 

arkeaan Nepalissa. 

 

 

 
Kuvio 7. Lapset kulkevat useimmiten äidin mukana töissä. Taka-alalla äiti pyykinpesussa. 

 

Ensimmäinen esimerkkimme kertoo sosiaalisten turvaverkostojen hylkäämästä 

naisesta, joka elää todellisuuttaan kadulla. Nainen elää yhteiskunnan verkostojen 
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ulkopuolella - ilman perustarpeita, kuten kunnon ruokaa ja juomaa, ihmisarvoa, 

henkilöllisyyttä, rakkautta ja mahdollisuuksia. Hän kärsii vakavasta 

aliravitsemuksesta ja nukkuu yönsä yhdessä katukoirien kanssa. Maassa, jossa ei ole 

kehittynyttä sosiaaliturvaa tai hallituksen kautta saatavaa huolenpitoa, lähiyhteisö on 

ihmisen turvaverkosto ja hyvinvoinnin vastuunkantaja. Kun yhteisö hylkää, elämä voi 

olla kohtalokas. 

 

Kohtasimme Maminan kadulla. Hän pyysi huutaen vettä keskellä saasteista autotien 

reunaa, keskellä roskia ja omaa ulostettaan. Osa ohikulkevista ihmisistä hiljensi 

vauhtia Maminan kohdalla katsoen häntä pitempään, mutta jatkaen matkaa, osa 

kääntäen päänsä. Hän oli hyvin heikossa kunnossa ja tarttui heti auttavaan käteen. 

Ilman omaisia hänelle oli vaikea saada paikka sairaalasta, sillä Nepalissa omaiset ovat 

osittain vastuussa potilaan hoidosta ja huolenpidosta; he istuvat potilaan sängyn 

vieressä yötä päivää, pitäen huolta muun muassa ruokkien ja vessassa käyttäen. Kesti 

useita tunteja, ennen kuin saimme vakuutettua sairaalan henkilökunnalle, että 

Maminan kuuluu saada paikka sairaalasta; hän on sen arvoinen. Hankimme 

Maminalle oman hoitajan sairaalan ulkopuolelta ja kävimme paikallisten ystäviemme 

kanssa päivittäin hänen luonaan. Lopulta sairaalan henkilökuntakin piti hänestä hyvää 

huolta. Seuraava tekstiviesti on lähetetty suomalaiselle ystävälle sairaalasta. Viestissä 

tulee ilmi hetki, jolloin Mamina on hyvin epätoivoinen. Lisäksi viesti sisältää hetken, 

jolloin hän hymyilee. Hänen hymynsä merkitsi meille paljon.  

 
Tavattiin lääkäri. Mamina söi hyvin, nyt huutaa ja itkee, oisko 
kipee? Se sama mantra jatkunu jo pitkään, ma morio (->minä 
kuolen). Mutta anto suuren hymyn aamulla kun tultiin! =) 
Menee hermot ihmisten tuijottamiseen. (Tekstiviesti 
26.2.2013.) 

 

Kymmenen päivää sen jälkeen, kun löysimme Maminan kadulta, hän kuoli. Hän sai 

viimeisinä päivinään inhimillistä kohtelua, lämpimän vuoteen, silittelyä, vettä ja 

ruokaa: perustarpeet, jotka kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Ihmiset 

lähiympäristöstä kertoivat meille Maminan tarinaa, niin paljon kuin siitä tiesivät. 

Meidän on ollut vaikeaa kohdata hänen elämän tarinansa ja ymmärtää hänen 

todellisuuttaan. 
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Sukupuoli on ollut vaikuttava tekijä Maminan elämässä. Lähellä asuvien ihmisten 

mukaan Mamina on kotoisin kaukaa, ehkä Etelä-Nepalista tai Intiasta ja hän on elänyt 

samalla bussipysäkillä ainakin vuoden. Se, että Mamina on nainen ja nuori (noin 20-

25-vuotias), tekee hänestä haavoittuvaisen. Ihmisten kertoman mukaan hänet on 

raiskattu useita kertoja ja hän tuli raskaaksi. Noin vuosi sitten, neljän aikaan yöllä, 

bussia odotteleva nainen löysi hänet yksin synnyttämästä samaisella kadulla. Nainen 

meni auttamaan synnytyksessä. Lapsen synnyttyä Mamina kysyi vauvansa 

sukupuolta. Kun hän kuuli lapsensa olevan tyttö, hän oli kääntänyt kylkensä, alkanut 

itkemään ja sanonut: “Jos hän olisi ollut poika, olisin voinut palata kotiin”. Emme 

tienneet, mitä hän tällä tarkoitti, ennen kuin pari kuukautta Maminan kuoleman 

jälkeen tapasimme naisen, joka oli sanojensa mukaan keskustellut Maminan kanssa. 

Hän kertoi meille tarinan, jonka mukaan Maminalla on aviomies. Kadulla syntynyt 

lapsi oli aviomiehen. Lisäksi hänellä oli kolme muuta tytärtä. Aviomies oli ajanut 

hänet pois kotoa ja sanonut, että hän voi palata kotiin vain, jos hän synnyttää pojan. 

Jos asia todella on näin, on lasten sukupuoli suurin syy siihen, että Mamina joutui 

elämään kadulla. Uskomusten mukaan hyvä nainen synnyttää poikalapsia.  

 

Maminan tarinaa vahvistaa vanha perinteinen ajatus poikalapsen asemasta 

nepalilaisessa yhteiskunnassa. Poika lapsi on usein vanhempiensa turva, kun tyttö 

lapset puolestaan ovat “kuluerä” siirtyessään myöhemmin aviopuolisonsa perheen 

jäseneksi. Vaikka emme voikaan olla täysin varmoja Maminan taustasta, joka 

tapauksessa hänen kohdallaan paljastuu yhteiskunnan rakenteissa oleva aukko; 

kukaan ei ole hänestä vastuussa eikä ota hänestä vastuuta. Perustamme tapaukseen 

liittyvän analyysin laajaan ja pitkäaikaiseen tuntemukseen nepalilaisesta 

yhteiskunnasta sekä muuhun aineiston antamaan tietoon.  

 

Tarvittiin rahaa, tahtoa ja vaikutusvaltaa, jotta Mamina sai mahdollisuuden päästä 

sairaalaan ja saada inhimillistä kohtelua viimeisinä elinpäivinään. Keskustelemalla 

Maminan ”kodin”, bussipysäkin, lähellä asuvien ihmisten kanssa, tuli ilmi, että useat 

olisivat halunneet auttaa häntä, mutta olivat olleet kyvyttömiä siihen. He eivät olleet 

tienneet, mitä he olisivat voineet tehdä. Ihmiset antoivat hänelle silloin tällöin ruokaa 

ja vaatteita. Heillä ei ollut resursseja vaikuttaa Maminan elämään enempää. Heillä ei 

ollut ideoita tai mahdollisuuksia auttaa Maminaa pois kadulta. He eivät olleet tietoisia 

kolmannen sektorin auttamisjärjestöistä, joita on Nepalissa lukuisia, ja joita on myös  
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suunnattu kadulla eläville naisille. Lisäksi ihmiset ovat tottuneet näkemään ihmisten 

elävän kadulla, johon ilmeisesti osakseen ovat turtuneet. He olivat tottuneet Maminan 

öiseen itkuun, joka kantautui talojen sisään.  

 

Eräs nainen kertoi rukoilleensa Maminan puolesta, sen hän pystyi tekemään. Jotkut 

ihmiset kiittelivät kyyneleet silmissä siitä, että Mamina oli viety sairaalaan, ja että hän 

sai apua ennen kuolemaansa. Osa ihmisistä taas uskoi, että toisilla on kohtalonaan 

elää kadulla, eikä siihen voida puuttua. Hindulaisen karman lain mukaan ihminen saa 

sitä, mitä on käyttäytymisellään aikaisemmassa elämässään ansainnut. Maminan 

kohtalo tuntuu hyvin kaukaiselta useille nepalilaisille ja erityisesti meille, jotka 

elämme Suomessa sosiaaliturva tukenamme. 

 

Seuraavan esimerkin naiset elävät pienessä kylässä Kathmandun ulkopuolella, 

vuoristossa, joissa talot ovat pieniä savitaloja lehmänlantaseinineen. Valkoihoinen 

vieras herättää heissä ihmetystä - he tuijottavat ja hymyilevät ujosti vierailleen. 

Hetken juteltuaan naiset usein alkavat kertoa, kuinka elämä on vaikeaa. Vesi on 

lopussa ja sitä täytyy hakea kaukaa kaivolta, ja on pieniä lapsia elätettävänä. Ruuan 

eteen naiset tekevät paljon työtä: pitkiä päiviä koti- ja peltotöitä, usein aamu neljästä 

auringon laskuun saakka. Heillä ei ole luku- tai laskutaitoa eikä mahdollisuutta saada 

hyväpalkkaista työtä.  

 

Taloudellinen toimeentulo on tämän esimerkki ryhmän naisilla hyvin heikko. He ovat 

monella tapaa riippuvaisia miehistään, usein taloudellisesti ja sosiaalisesti. He ovat 

naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, vaan he ovat 

riippuvaisia ympärillä olevista tapahtumista ja ihmisistä. Heidän tilannettaan voidaan 

pitää yhteiskunnan sosiaalisena ongelmana, joka vaatii rakenteista tulevaa muutosta. 

Muun muassa mahdollistamalla kylän naisille koulutuksen ja	   tätä kautta omien 

vaikutus mahdollisuuksien lisääminen esimerkiksi antamalla päätösvaltaa 

naimisiinmenosta ja lasten saannista sekä oikeuden palkkatyöhön. Nämä esimerkit 

voisivat olla merkittäviä edistys askeleita kohti rakenteellista muutosta.  

 
H: Oletteko kuullet miesten ja naisten tasa-arvosta ja sellaisista asioista 
radiosta tai televisiosta? Mitä te ajattelette siitä? Mitä tasa-arvo merkitsee 
teille?  

(kaikki kolme naista nauravat isoon ääneen) 
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LAXMI: En tiedä. (nauraa) 
LAXMIN YHTEISTYÖKUMPPANI: Se on vain henkilöille, jotka 
puhuvat radiossa. He tietävät. 
(Kaikki nauravat) 

 

Meidän suomalaisessa elämäntavassa ja ajattelussa näihin naisiin verrattuna on 

vuosikymmenien aikaero, eivätkä ne kohtaa monelta osaa. Kuten ylhäällä olevassa 

Laxmin luona käydyssä ryhmäkeskustelussa tasa-arvosta keskustellessamme tuli ilmi, 

että naiset eivät osanneet sanoa mielipidettään tai ajatuksia tasa-arvosta. He jättivät 

sen ajattelun asiasta mieluummin niille, jotka tietävät asiasta. He eivät kokeneet, että 

tasa-arvo -keskustelu kuuluisi heidän elämäänsä. 

 
MAYA: Minulla on kaksi pientä tytärtä.. Olen taloudellisesti riippuvainen 
miehestäni, tarvitsen häntä, joten en voi lähteä. Sitten kun en enää ole, voin 
haastaa hänet oikeuteen. 

 

Maya on taloudellisesti riippuvainen aviomiehestään. Aviomies on uudelleen 

avioitunut, mutta Maya ei voi muuttaa omilleen, ennen kuin saa mahdollisuuden 

hankkia elantonsa itse. Kyseisen esimerkki-naisryhmän kohdalla on paljon merkitystä 

sillä, millainen henkilö naiselle naitettu aviomies on. Jos aviomies on hyvä ja 

välittävä, usein naisen elämä on turvattu, ja  suuremmat mahdollisuudet hyvinvointiin 

ovat olemassa. Jos aviomies on väkivaltainen, alkoholisoitunut tai muuten 

välinpitämätön vaimoaan kohtaan, määrittyy naisen elämä toisenlaiseksi. Heidän 

henkilökohtainen tilanteessa on paljolti miehestä riippuvainen. “Tässä kylässä naisten 

elämässä kaikki riippuu aviomiehestä ja hänen perheestään” toteaa Srijana yhden 

haastattelemamme naisen ystävä. 

 

Kolmas esimerkki kertoo naisista, jotka asuvat Kathmandussa hyvällä asuinalueella 

miehensä suvun yhteisessä talossa, omissa huoneissaan perheidensä kanssa. Naisten 

aviomiehet ovat veljeksiä, joten vaimot ovat muuttaneet miestensä kotiin. Avioliitot 

ovat järjestettyjä. Keskustelut näiden naisten kanssa ja havainnoinnit heidän elämästä 

sukupuolen merkityksen näkökulmasta herättää useita ajatuksia. Naiset tekevät ruoan, 

he pesevät käsin omat, lapsensa ja miehensä pyykit. He ovat taloudellisesti 

riippuvaisia miehistään. Miehet käyvät päivät hyväpalkkaisessa työssä. Osa naisista 

on kouluttautunut, osa ei. Miehillä on moottoripyörät ja he tulevat yleensä illaksi 

kotiin. Illalla miesten tultua kotiin nauru ja keskustelu täyttävät huoneen. Mies ja 

vaimo istuvat yhdessä sohvalla, juttelevat lapsistaan, puhuvat nousevan turismin 
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hyvistä ja huonoista puolista. Suku on korkeasta kasista ja sosiaalisesti arvostettu ja 

kaikki tiedostavat oman asemansa yhteiskunnassa ja haluavat pitää sitä yllä. 

 

Onko näiden naisten elämän kohdalla kysymys sosiaalisesta ongelmasta? Kyseiset 

epätasa-arvon kohdat näkökulmastamme, eivät ylety näiden naisten sanoihin tai 

ajatuksiin. He ovat onnekkaita useisiin naisiin verrattuna. Perheiden sisällä on selvät 

roolit, jotka jakautuvat sukupuolen mukaan, mutta kaikki ottavat osaltaan vastuuta 

perheen elämästä. Kuitenkin sukupuoli määrittää paljon paikkaa ja asemaa perheessä. 

Meidän käsityksemme tasa-arvosta eivät toteudu näiden naisten elämässä, sillä heillä 

on sukupuolensa vuoksi rajatut mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen. Heidät on 

järjestetty avioliittoon usein jo nuorena, he tekevät kotityönsä yksin, he ovat 

pääasiassa taloudellisesti riippuvaisia miehistään. Silti havaintojemme perusteella 

naiset vaikuttavat tyytyväisiltä, eikä meidän käsitys tasa-arvon toteutumisen 

puutteesta näytä merkitsevän negatiivisesti heidän elämäänsä. Tuolloin herää 

kysymys, ovatko mahdollisuudet tehdä elämässään mitä vain, yhteydessä onneen.  

 

Myös näiden naisten kohdalla riippuvuus aviomiehestä monilta osin on olemassa, sillä 

avioeron tullessa elämänlaatu voi muuttua täysin ja naiset saattavat joutua vaikeaan 

tilanteeseen. Joissakin tapauksissa aviomiehen hylätessä saattaa myös miehen perhe ja 

naisen oma biologinen perhe hylätä naisen ”epäonnistumisen” vuoksi.  

 

Tässä yhteisössä naisten asema muuttuu ajan mukana ja uusi sukupolvi muuttaa 

perinteisiä käsityksiä. Saman yhteisön nuorempi sukupolvi on askeleen edellä tasa-

arvoa miehiin nähden. Naiset päättävät usein aviomiehensä itse, osa muuttaa 

kuitenkin miehensä perheen luokse ja osa muuttaa omilleen aviomiehensä kanssa. 

Avioiduttuaan he eivät usein jätä omaa perhettään, vaan ovat tiiviisti yhteydessä 

omiin vanhempiinsa ja sisaruksiinsa. Usein naiset ovat kouluttautuneita ja heillä on 

mahdollisuus hyväpalkkaiseen työhön. Todellisuutemme ovat melko lähellä toisiaan, 

mutta yhä heidän käsityksissään on sukupuolen vuoksi tuomia vaatimuksia, ajatuksia 

ja toimintoja, joita he osaltaan ylläpitävät. Nainen on yhä sukupuolensa vuoksi 

tietyssä ennalta määrätyssä roolissa perheen sisällä. Hän on vastuussa tietyistä 

tehtävistä kodin sisällä, kuten ruoan laitosta, koko perheen pyykin pesusta ja lasten 

pääkasvatuksesta. Vastaavasti mies on usein vastuussa elannon hankkimisesta 
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perheelleen. Nainen on sidottu helpommin kotiin ja hänellä on usein vähemmän 

mahdollisuuksia kodin ulkopuolella.    

 

Neljäs esimerkki naisryhmästä Kathmandun iltaelämässä hienostoalueella 

hämmentää. Kathmandun modernien nuorten naisten elämän mahdollisuudet ja 

käsitykset oikeuksistaan kohtaavat pitkälti meidän käsitystemme kanssa. He ovat 

Nepalin eliittiä. Koemme olevamme samasta maailmasta ja samalta vuosiluvulta 

näiden naisten kanssa. Tällä kertaa meidän katseemme harhailee ja seuraa tilannetta, 

mutta kukaan ei kiinnitä ulkomaalaisiin mitään huomiota. Naiset tulevat paikalle 

omilla skoottereillaan, he ovat pukeutuneet farkkuihin ja villapaitoihin, korkokanta 

saappaisiin ja lyhyisiin hameisiin sen sijaan, että he olisivat pukeutuneet paikalliseen 

naisille tarkoitettuun kurdha-asuun. Useilla naisilla on lyhyet hiukset tai punaiset 

railakkaat kiharat, joita on mahdotonta löytää esimerkiksi kylissä eläviltä naisilta. 

Toisinaan seurusteleva pari asuu kahdestaan omassa asunnossaan ilman, että he 

menisivät naimisiin tai muuttaisivat miehensä perheen kotiin, niin kuin pääasiassa 

Nepalissa on tapana. On vaikea tuntea olevansa samassa maassa kuin aikaisemmin 

esittelemiemme naisten kanssa. 

 

Vuosien jälkeen havahdumme todellisuuteen siitä, että muutos naisten 

pukeutumisessa ja elämäntyylissä on silmiinpistävä viimeisen viiden vuoden aikana. 

Kathmandun katukuva on muuttunut. Yhä enemmän pieniin hameisiin ja mekkoihin 

pukeutuneita naisia ajaa skootterilla hienoon elokuvateatteriin. Tämä vaatetyyli kertoo 

vapautumisesta perinteisistä käsityksistä, joita kohdistuu naisten pukeutumiseen. 

Perinteisten käsitysten mukaan kyseinen vaatetyyli on helposti “pahojen”, liian 

vapaiden naisten merkki.    

 

Seurasimme samasta yhteiskuntaluokasta tulevaa naisryhmää hetken odotushuoneessa 

yksityisellä puolella lastensairaalassa. Muutaman tunnin ajan seuratessamme 

vanhempia pienten lastensa kanssa huomasimme, kuinka vastuu on jakautunut 

odotushuoneessa tasa-arvoisesti vanhempien kesken. Odotushuoneessa oli 

odottamassa vuoroaan lääkärille noin kuusi vanhempaa, jotka hoitivat ja hyssyttelivät 

kipeitä itkeviä lapsiaan. Merkille pantavaa on se, että lasten isät vaihtoivat vaippaa, 

juottivat tuttipullosta ja rauhoittelivat lapsiaan siinä missä äiditkin. Maan sisällä 

olevien naisten kulttuurierot toisiinsa nähden tuntuvat yhtä vahvalta kuin kulttuurierot 
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meihin ulkomaalaisiin. Kuilu meidän ja eliitti naisten välillä tuntuu pienemmältä, kuin 

heidän kuilu kylän naisiin nähden. Nepalin moninaiset kasvot yllättävät usein. Vaikka 

emme ole haastatelleet tämän ryhmän naisia ja keskustelleet heidän kanssaan aiheesta, 

olemme satunnaisten tapaamisten kautta ymmärtäneet heillä olevan paljon valinnan 

vapautta elämässään.  

 

Jokaisella naisella on kuitenkin henkilökohtainen tarina. Todellisuus ja elinympäristö, 

jossa he elävät eivät kerro suoraan heidän henkilökohtaisesta onnellisuudestaan tai 

hyvinvoinnistaan. Naiset kohtaavat elämän vaikeuksia ja elämän iloa jokaisella 

yhteiskunnan tasolla. Edellä esitettyjen esimerkkien tarkoitus ei ole antaa kuvaa 

järjestyksestä huonommasta parempaan elämään. Jokaisella tasolla on naisia, jotka 

voivat olla onnellisia ja nauttivat elämästään, vaikka rakenteet eivät siihen tukisikaan. 

Ei ole yksiselitteistä, että hyvinvointimittareiden mukaan hyvinvoivat olisivat 

tyytyväisempiä elämään kuin mittareiden mukaan vähemmän hyvinvoivat ihmiset. 

Olemme Nepalissa havainneet, että ihmisillä, joilla on vähän taloudellisia varoja, on 

usein myös positiivinen elämänasenne ja nuo ihmiset elävät usein tiiviisti yhdessä. 

Samaan aikaan, kun monien naisten vaikeat ja huolestuttavat tarinat ovat meille 

mieleenpainuvia, myös naisten nauravat kasvot, ystävällinen olemus, ja yhteiset 

iloiset hetket muiden kylän asukkaiden kanssa, ovat meille ikuisesti mieleenpainuvia.  

 

Neljäs ryhmä näyttäytyy meille länsimaalaisille tuttuna, ja siksi helppona ja 

tavoiteltavana.  Siinä rakenteet tuovat enemmän mahdollisuuksia ja elämä näyttäytyy 

mahdollisuuksien vuoksi helpommalta. Emme tosin tiedä, kokevatko naiset nämä 

vapaudet myönteisinä vai kielteisinä. Tätä analyysia voisimme viedä syvemmälle 

uusien tulkintojen ja tulosten kanssa, mutta meidän tutkimuksen kannalta se ei ole 

tarpeellista. Koska esitellyt ryhmät perustuvat meidän aineistoomme ja tulkintaamme 

asiasta sekä pieneen otantaan yksin elävistä naisista, ei se anna kokonaisuudessaan 

kuvaa naisten asemasta ja kokemuksista Nepalissa.  

 

Mistä johtuu se, että erot naisten elämässä ovat näin suuria? Nepalissa sosiaaliturva ei 

ylläpidä tasa-arvoa ihmisten välillä, vaan lähes kaikki naisen elämässä riippuu, 

millaiseen ja mihin kastiin, sukuun tai perheeseen nainen syntyy. Jos hän syntyy 

taloudellisesti hyvin toimeentulevaan ja sosiaalisesti arvostettuun perheeseen, on 

tytöllä lähtökohdat ja mahdollisuudet elämässä usein hyvät. Esimerkiksi tällöin myös 
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tyttö pääsee hyvään ja arvostettuun kouluun. Vaikka sukupuoli on vahva tekijä 

yhteiskunnan rakenteissa ja se tuo erityispiirteensä naisten elämään, silti arvostetun ja 

rikkaan perheen nainen on usein sosiaalisesti paremmassa asemassa, kuin alhaisen 

kastin köyhä mies. Yhteiskuntaluokat pelaavat suurta roolia siinä, miksi ihmisten 

asemien erot ovat niin suuria. 

 

Yhteiskuntaluokat ilmenee yhteiskunnan rakenteissa pääasiassa kastijärjestelmän 

vuoksi. Vaikka kastijärjestelmä on virallisesti lakkautettu, se määrittelee vahvasti 

ihmisen paikan yhteiskunnassa edelleen ja se vaikuttaa suuresti sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Ylimmät kastit tuntuvat pitävän kiinni erityisyydestään ja 

tavoistaan. Ylimpien kastien brahminien ja chhetrien hallussa on suuri osa valtioin 

viroista, akateemisista paikoista sekä suurimmista liikeyrityksistä. Perinteisesti 

ylemmät kastit eivät syö alempikastisten valmistamaa ruokaa eivätkä salli 

alempikastisten tulla taloonsa. (Suomen suurlähetystö..2011. ) 

 

SIVAKUMARI: Synnyin köyhään perheeseen, joten minun kättäni ei 
voitu korjata tuolloin… Ei ollut rahaa lääkehoitoon, joten käsi on yhä 
tällainen.. Jos olisin tuolloin saanut hoitoa käteeni, voisin pestä käteni, 
jolla syön, voisin laittaa hiukset letille, nyt voin vain kammata ne.  
 

Sivakumarin tarina kertoo, kuinka köyhällä ja alhaisen kastin henkilöllä ei ollut 

mahdollisuutta hoitaa kättään. Varakkaamman perheen lapsi olisi päässyt lääkäriin ja 

hän olisi saanut tarpeellisen hoidon. Hän ei tuolloin todennäköisesti eläisi 

vammautuneena loppu elämäänsä, jolloin hänen koko elämänsä muodostuisi 

toisenlaiseksi. Kyseinen esimerkki kertoo aseman merkityksestä yhteiskunnassa. 

Rikkailla ja köyhillä on eri lähtökohdat elämään. 

 

Eroihin voidaan lisätä perhekulttuuri ja perinteisten käsitysten noudattaminen. Naisen 

asema perheessä riippuu myös perheen suhtautumisesta perinteisiin uskonnollisiin 

käsityksiin naisten ja miesten rooleista ja sukupuoleen liittyvistä uskomuksista. 

Nepalissa yhteiskunnalliset tabut ja taikausko värittävät naisten arkipäivää (Heikkilä 

2011). Nainen, joka syntyy perheeseen, jossa ei eletä noiden uskomusten mukaan, on 

usein vapaampi kuin tiukkojen normien alla elävä nainen. Esimerkiksi rikkaan ja 
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sosiaalisesti arvostetun perheen nainen saattaa syödä kuukautisten aikaan yksin 

keittiön ulkopuolella, koska on tuolloin perinteisen uskomuksen mukaan likainen. 

Kuulemamme mukaan uskomus liittyy ajatukseen, että taivaassa nainen pääsee yhden 

askeleen ylemmäs, jos hän noudattaa kyseistä tapaa. 

 

 

 
 

Nepalilaisia perinteisiä käsityksiä kuvaa hyvin yllä oleva taulukko, joka esittää 

naisten asumismuotoja kuukautisten aikana. The weekin (2013) haastattelemista 

naisista 46,20 prosenttia asuu kuukautisten aikana muun perheen kanssa samassa 

talossa, mutta eri huoneessa. Naisista 11,90 prosenttia asuu kuukautisten aikana 

eläinten talossa, useimmiten vuohien ja lehmien kanssa. 19 prosenttia naisista elää 

kuukautisten aikana eri talossa kuin muu perhe ja loput eivät ole vastanneet.  

 

Uskomusten mukaan avioliitto suojaa naista säilyttämään puhtautensa. (Aura 2011, 

43-44.) Yksi merkittävä tekijä naisten elämässä on heidän aviomiehensä. Nainen 

muuttaa useimmiten aviomiehensä perheen kotiin, elää arkeaan heidän kanssaan ja 

usein viettää paljon aikaa muun muassa aviomiehen äidin kanssa. Se, miten 

aviomiehen perhe suhtautuu naiseen, ja usein myös se, että onnistuuko nainen 

täyttämään vaaditut vaimon kriteerit, määrittää naisen arvostusta ja asemaa perheessä. 
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H: Ja tiedätkö miksi miehesi haluaa ottaa uuden vaimon?  
MAYA: He sanovat, että minä olen sairas, että olen hullu… Olen 
psyykkisesti heikko ja olen syönyt 10 vuotta mielialalääkkeitä. Siksi 
hän menee uudelleen naimisiin… Koska olen sairas. Äitini ei kertonut 
ennen häitä miehelle ja hänen perheelleen, että syön lääkkeitä, ja siksi 
he nyt haluavat uuden vaimon ja sanovat, että me huijasimme heitä ja 
he ovat vihaisia.       
H: Onko tämä sinun miehesi valinta vai hänen perheensä, mitä luulet? 
MAYA: Perhe painostaa häntä myös uudelleen avioitumaan.. En ole 
tottunut työskentelemään pellolla, meillä ei ollut kotona peltoa vain 
talo, ja he haluavat jonkun joka osaa työskennellä pellolla. Alusta asti 
miehen vanhemmat ovat olleet minulle vihaisia, koska en osaa 
peltotöitä. Ja siksi he erottivat minut ja mieheni eri taloon asumaan.  

      

      

Niin sanotun hyvän vaimon kriteerit määrittää useimmiten miehen perhe ja eri 

taustoista tulevan naisen voi olla vaikea täyttää nämä kriteerit. Mayan esimerkki 

kuvaa hyvin sitä surua ja huolta mitä aiheutuu, jos vaimo ei kykene täyttämään 

vaadittuja kriteereitä. Vaikka aviomies on pitkälti vaikuttava tekijä naisen asemassa 

yhteiskunnassa, niin sanotun “hyvän perheen” nainen ei ole miehestä välttämättä niin 

riippuvainen. Jos hyvän perheen nainen menettää jostain syystä aviomiehensä, voi 

olla että hän pärjää hyvin itse. Hänellä voi olla yhä mahdollisuudet elämässään. Hän 

voi käydä hyväpalkkaisessa työssä ja tulla yhä taloudellisesti hyvin toimeen. 

Sosiaalista asemaa tuossa tapauksessa pitää yllä oma perhe ja suku, jos välit ovat 

säilyneet läheisinä.  

 
Tutkielmaamme osallistuvat naiset ovat henkilöitä, joiden elämää vaikeuttaa 

yhteiskunnan naisia alistavat rakenteet, ja jotka ovat sukupuolensa vuoksi 

haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tutkielmassamme puhumme naisten heikosta 

asemasta peilaten sitä YK:n naisten oikeuksien määrittämiin kriteereihin ja niiden 

toteutumiseen nepalilaisten naisten elämässä. On olemassa yleisiä rakenteita, jotka 

tekevät Nepalissa naisista haavoittuvaisempia kuin miehistä. Perustelut näille, 

rakenteelliselta tasolta tuleville alistaville tekijöille nepalilaisten naisten elämässä 

kirjoitamme auki luvussa 4.2 Naisia alistavat rakenteet.   
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3 TUTKIJANA VIERAALLA MAALLA 

  

3.1 Kuka tietää, miten tietää? – Sosiaalitutkimuksen eettisiä kysymyksiä 
 

Tutkielman tekeminen monivivahteisten rakenteiden muodostamassa, vieraassa 

yhteiskunnassa, herättää useita kysymyksiä ja haasteita sen tekijöille. Kysymyksellä 

”kuka tietää” tarkoitamme, keitä me olemme tutkimaan ja hakemaan oikeita 

vastauksia ihmisryhmästä, joka elää toisella puolella maailmaa omaa todellisuuttaan? 

Tiedonmuodostuksen kannalta, on olennaista kysyä kenen tiedolla on oikeastaan 

merkitystä ja mitä voimme länsimaalaisina tietää nepalilaisten yksinelävien naisten 

kokemuksesta ja elämästä. Feministinen tutkimus 1970-luvulta alkaen on painottanut 

tätä kyseenalaistaessaan valkoisen, keskiluokkaisen, tiedemiehen ainoan oikean ja 

neutraalin tiedon tuottajana. (Oinas 2004, 209-211.) 

 

Tutkimuskohteemme sijoittuu meille vieraalle maalle, vieraaseen yhteiskuntaan, joten 

on merkittävää miettiä tutkimuksemme eettisiä kysymyksiä. Sen vuoksi haluamme 

perehtyä eettisesti kestävän sosiaalitutkimuksen periaatteisiin ja peilata omaa 

työtämme niiden toteutumiseen. Se, miten tuomme työssämme julki naisten elämää, 

on meidän tulkintaamme ja tutkimuksemme syntyy meidän, tutkijoiden kautta. 

Tutkijan roolissa on tutkija väistämättä osa tutkimustaan. (ks. Pohjola 2003, 54.) 

 

Tutkiessamme nepalilaisten yksinelävien naisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa, 

jossa me olemme ulkopuolisia, meidän tulee tunnistaa erilaisen taustamme vaikutus 

tulkintaamme. Mikä arvo on länsimaalaisella tieteellisellä tiedolla nepalilaisten 

naisten asemasta, jos emme tiedä, miten he itse kokevat asemansa? On tärkeää 

tiedostaa omat käsityksemme naisen asemasta ja yrittää ymmärtää heidän 

käsityksiään, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. 

  

Työmme tarkoituksena on lähestyä tätä marginaalissa usein kadulla tai köyhissä 

oloissa olevaa ihmisryhmää mahdollisuutena ja toivoa herättävänä; tarkoitus ei ole 

korostaa alisteista yksinelävien naisten tilannetta ja elämää ja ylläpitää stereotypioita. 

Stereotypioille on tunnusomaista se, että ne pelkistävät kohteena olevia ihmisryhmiä 

mustavalkoisiksi toimijoiksi, liioittelevat heidän joitakin ominaisuuksiaan ja 
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jähmettävät heitä liikkumattomaan tilaan (Törrönen 2005, 17).  Lisäksi työmme 

tarkoituksena on oppia ja lisätä asiantuntijuutta yksilön ja yhteiskunnan sidoksesta, 

siitä ajatuksesta, että rakenteet ovat ihmisten tekemiä, joten niitä on mahdollista 

muuttaa. Usein meillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään todellisuuteemme. 

  

Sosiaalityön tutkimuksessa nousevat vahvasti esiin tutkimuksen sensitiivisyyden 

haasteet. Näissä tutkimuksissa korostuvat inhimillinen vuorovaikutus ja yhteydet 

ihmisten vaikeisiin elämäntilanteisiin ja samalla usein arkaluontoisiin 

henkilökohtaisiin kysymyksiin. Niiltä ei vältytä kuitenkaan rakenteellisissakaan 

tarkasteluissa, sillä yhteiskunnalliset vaikutussuhteet linkittyvät aina ihmisten 

elämänpolitiikan mahdollisuuksiin. (Pohjola 2003, 54.) 

  

Tanja Joona (2002, 113) kuvaa tutkijan roolia alkuperäiskansojen tutkimisessa. Hänen 

kokemukset siitä voidaan yhdistää meidän tarkasteluun kaukaisessa kulttuurissa 

sijaitsevien yksinelävien naisten asemaan. Joona kuvaa, kuinka alkuperäiskansa 

edustaa tutkijalle toista, jos itse ei ole alkuperäiskansan jäsen. Jokaisessa yhteisöissä 

esiintyy aina minän ja toisen kahtiajakoa. Yksilö voidaan käsittää toiseksi vain 

suhteessa toisiin. Yksi inhimillisen ajattelun peruskäsitteistä on toiseus. (Beauvoir 

1949, 13;154.) Joona (mt.) vahvistaa ajatuksemme siitä, kuinka toiseuden 

kohtaaminen voi olla ongelmallista ja sen tarkasteleminen läheltä tai hieman 

kauempaa asettaa lähes aina haasteita, henkilökohtaisia valintoja ja taistelua 

tutkimuksen teon oikeudesta. Tuolloin pätee haaste siitä, että me kohtaamme vieraan 

kulttuurin, mutta myös me itse edustamme vierasta kulttuuria.  

 
H: Suomessa  on monta kuukautta pimeää talvella.. 
SIVAKUMARI: Monta kuukautta? Miten he kuluttavat aikansa 
pimeässä?  
H: Sisällä on aina valoisaa.. Talvella olemme paljon sisällä.. Kesällä 
aurinko ei laske ollenkaan.. Lähes joka talo on sisältä lämmin, siellä 
on lämmityssysteemit, vain ulkona on kylmä.. 
SIVAKUMARI: Se tarkoittaa, että Suomessa he eivät kasvata 
vihanneksia, niinhän? 
H: Kasvatamme perunoita ja niin edelleen. Ja kaupasta löytyy kaikki 
vihannekset.. 
SIVAKUMARI: He menevät pimeällä kauppaan ostamaan? (nauraa) 
H: Ei ole niin pimeää ettei voisi mennä... 
SIVAKUMARI: Kun on valoisa hetki, he menevät nopeaa kauppaan 
ja tulevat nopeaa takaisin..? 
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H: (nauraa) Jollekin ilta kuusi tarkoittaa sitä, että työt loppuvat ja 
tullaan kotiin rentoutumaan, mutta jollain toisella voi alkaa työt ilta 
kuudelta... ei eletä auringon mukaan. Ja pimeälläkin kadulla on aina 
valot. 
SIVAKUMARI: Okei... Kouluttautuneille henkilöille se on ok, mutta 
entä ne jotka eivät ole kouluttautuneet, he jotka eivät tiedä paljon kello, 
eivätkä osaa katsoa kelloa...(naurahtaa)  

 

Keskustelu Sivakumarin kanssa valottaa sitä kuilua, joka vallitsee meidän ja noiden 

kylien naisten maailmankuvien - ja käsitysten välillä. Elämme hyvin eri maailmoissa 

informanttiemme kanssa. Heidän elinympäristönsä ja ajattelutapansa on meille 

vierasta, mutta kuten huomaamme edellä esitetystä keskustelupätkästä, että myös 

meidän elämäntyyli on heille yhtä vieras.  

  

Mikkonen (2010, 16, ks. s 3) kuvaa tutkielmansa alussa tutkijan roolia vieraalla 

maalla ja pohtii tutkimuksen eettisyyttä. Hän kuvaa, kuinka nepalilainen kulttuuri on 

värikkyydessään vahva, mutta länsimaisuuden vaikutukset näkyvät jo ja tukahduttavat 

osittain perinteitä ja paikallisuutta. Mikkonen kuvaa pyrkimystään lähestyä 

nepalilaista kontekstia ennakkoluulottomasti niin, etteivät länsimaiset näkökulmat 

peittäisi alleen hienojakoisia kulttuurisia piirteitä. Hän lisää, kuinka hän toisaalta juuri 

vie länsimaissa kehitettyjä lasten oikeuksia sekä syrjinnän ja sorron vastaisen 

sosiaalityön ideoita kentälle, jossa oikeuskäsityksiä ohjaavat yhä vahvasti 

uskonnolliset ja kulttuuriset tekijät. Samoin tutkimuksessamme teoreettisena 

viitekehyksenä rakenteellinen sosiaalityö ja voimaantumis–käsitteeseen liittyvä 

teoreettinen keskustelu ovat länsimaissa ja länsimaiden näkökulmasta kehitettyjä ja 

tulkittuja. Voimme kuitenkin yhdistää kyseisten teorioiden vaikutusmahdollisuuksia 

Nepalin yksinelävien naisten asemaan, perustaen sen kansainvälisiin ihmisoikeuksiin 

ja tasa-arvon edistämiseen. 

  

Pohjola (2003, 54) on määritellyt erilaisia eettisiä lähtökohtia sosiaalitutkimukseen. 

Kaikki kohdat on tärkeä tarkastella ja huomioida niiden merkitys omaa 

sosiaalitutkimusta tehdessä. Käymme läpi nimetyt lähtökohdat, joista ensimmäisenä 

Pohjola kuvaa historiallisen herkkyyden merkitystä.  Historiallisella herkkyydellä hän 

tarkoittaa sitä, että yksilöt, ryhmät ja perheet kantavat kukin omalla tavallaan ja 

eriasteisesti mukanaan omaa elämänhistoriaansa. Kaikilla on oma tarina, joka on hyvä 

ottaa huomioon yleistyksiä tehdessä. Nepalilaisista yksinelävistä naisista puhuttaessa 
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emme kuitenkaan voi tietää heidän kaikkien omaa elämänhistoriaa yleistyksiä 

tehdessä, mutta meidän tulee huomioida, että yleistyksiin liittyy riskinsä.  

  

Tutkimuksen kannalta on merkittävää huomioida kontekstuaalinen sensitiivyys. Se 

liittyy ihmisten ja ryhmien toimintaympäristöjen merkityksen ymmärtämiseen. Eri 

ympäristöissä ajattelutavat, asenteet ja toimintakäytännöt muovautuvat omanlaisiksi. 

(Pohjola 2003, 54.) Esimerkiksi Nepalissa köyhässä kylässä nainen ja mies elävät 

arkea, joka näyttäytyy meille täysin miehen kontrollin vallassa olevalta. Mies hallitsee 

heidän elämäänsä ja päättää perheen asiat. Koemme, että mies kontrolloi, käyttää 

valtaa ja nainen on toinen, vallan ulkopuolella oleva perheenjäsen. Nainen itse ei 

kuitenkaan välttämättä koe näin, vaan hän voi kokea olonsa turvalliseksi miehen 

päättäessään heidän elämästään. Hän voi kokea itsensä hyväosaiseksi, koska hänellä 

on aviomies, joka huolehtii ja pitää hänestä huolta. Voimmeko sanoa hänelle, että olet 

alistettu? Ja jos niin teemme edistääkö se naisen asemaa, jos hän ajattelee olevansa 

alistettu, eikä tilanne kuitenkaan muutu? Tämän vuoksi tiedon lisääminen ei 

pelkästään auta, vaan tärkeää on, että rakenteet muuttuvat tasa-arvoisemmiksi ja 

kaikille pyritään antamaan samat mahdollisuudet ja lähtökohdat oman elämän 

hallintaan. 

 

Eettisessä sosiaalitutkimuksessa tutkijan tehtävä on kulttuuristen osatekijöiden 

tavoittaminen, ja niiden monien merkitysten ja ulottuvuuksien takaa. Kulttuurinen 

sensitiivisyys käsitettä on alettu käyttämään myös liian huolimattomasti, jolloin 

muodostuu helposti kategorisoiva ja yleistävä tekijä, sen sijaan, että ymmärrettäisiin 

ihmisten toiminnan moninaisuus. (Pohjola 2003, 54). Yleistäminen on vaarana 

useassa tapauksessa, kun puhutaan ihmisryhmistä, jotka kuuluvat esimerkiksi samaan 

elämäntilanteeseen. Tuolloin helposti heidän ajatellaan olevan kaikella tavalla 

samanlaisia ja helposti tuolloin syntyy myös epätasa-arvoista luokittelua. Ulkoapäin 

annetut määritelmät ja leimat tietyistä ryhmistä ovat rakentamassa identiteettiä, ja ne 

rakentavat negatiivista sosiaalista identiteettiä eli leimattua identiteettiä. Useimmiten 

leimatut identiteetit liittyvät sosiaalisiin ongelmiin. (Kulmala 2006, 66.)  

  

Eettisesti kestävän sosiaalitutkimuksen on lisäksi huomioitava ihmisten erilaisuuteen, 

hyvä- tai huono-osaisuuteen ja yhteiskunnallisiin tulkintoihin väistämättä liittyvät 

ideologiset näkökulmat. Ihmisten tulkinnat todellisuudesta ovat erilaisia. Tutkijan 
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haaste on se, miten kohdata oman taustan pohjalta hyvin toisenlaisia kokemuksia ja 

arvoja omaavat ihmiset. (Pohjola 2003, 54.) Esimerkiksi kuviteltu tilanne, joka on 

noussut mieleemme matkustaessamme Saudi-Arabian kautta Nepaliin, jossa huntuun 

pukeutunut musliminainen kohtaa kadulla toisen naisen shortseissa ja t-paidassa. 

Heidän katseensa kohtaavat ja molemmilla voi olla sama tunne siitä, että toinen on 

alistettu nainen. Hunnulla kasvonsa peittävä musliminainen voi kokea olonsa 

turvalliseksi ja suojatuksi huntunsa alla, ja nähdä shortseihin pukeutuneen naisen 

alastomana seksisymbolina, jonka mieli ei ymmärrä suojautua. Mattila (2008, 38) 

määrittää todellisuutta siksi, millaiseksi sen tajuaa. Todellisuuden määrittyminen 

riippuu näkökulmasta maailmaan ja siitä, kuinka sitä kuvataan.  

  

Toiminnallista sensitiivisyyttä tarvitaan monissa tutkijan lähestymistavoissa ja 

valinnoissa. Olennaista on tutkijan tapa ja asenne kohdata tutkimuksessa mukana 

olevat ihmiset. Emme voi asettua nepalilaisten naisten yläpuolelle, ja meidän tulee 

tunnistaa omat ennakkoluulomme ja asenteemme. Subjektiivisella sensitiivisyydellä 

viitataan sekä tutkijan että tutkittavan molempien asettumista tutkimustoiminnan 

subjektiksi. Yhteiset keskustelut naisten kanssa ovat verrattavissa osittain jopa 

ystävän kanssa vietettyihin teehetkiin. Avoin keskustelu oli vastavuoroista, jossa 

molemmat olivat aktiivisia toimijoita, vaikka ennakkokäsitysten pohjalta epäilimme 

ovatko naiset valmiita kertomaan elämästään vieraille ihmisille.   

 

Lisäksi poliittinen ymmärrys kuuluu sosiaalitutkimuksen lähestymistapoihin, sillä 

poliittiset valinnat heijastuvat ihmisen arkeen. Sosiaalityön tutkimuksessa kohdataan 

perustuvat kysymykset ihmisoikeuksien toteutumisesta. On tärkeä huomioida 

henkilökohtaiset ulottuvuudet, sekä rakenteelliset tekijät, jotka ovat sidoksissa 

toisiinsa. (Pohjola 2003, 54.) Kun tarkastelemme kohtaamiemme naisten elämää, 

meidän tulee huomioida poliittisten rakenteiden merkitys naisten elämässä. Emme voi 

erottaa sitä heidän henkilökohtaisesta elämästään. Tuntemalla Nepalin kulttuuria ja 

poliittisia rakenteita, voidaan ymmärtää naisten elämäntilannetta paremmin. Heidän 

valintansa eivät usein ole heidän henkilökohtaisia valintojaan vaan niihin vaikuttavat 

vahvasti se mikä on hyväksyttävää yleisesti yhteiskunnassa ja minkälaisia käsityksiä 

yhteiskunnan rakenteet pitävät yllä. Esimerkkinä tälle on keskustelu leskien uudelleen 

avioitumisesta. Vaikka tänä päivänä uusi laki pyrkii kannustamaan leskien uudelleen 

avioitumiseen tukemalla uusia avioliittoja rahallisesti, käytäntöön se ei ole vielä 
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siirtynyt. Vanhat poliittiset rakenteet ovat vahvasti yhä vaikuttamassa ja muutos vaatii 

aikaa. Vaikka lakiin on yhä enemmän kirjoitettu erilaisia oikeuksia ja 

mahdollisuuksia, käytännön rakenteet estävät lakien toteutumista. Dilmayan ja 

Laxmin ajatukset uudelleen avioitumisesta kuvaavat heidän suhtautumistaan siihen.  

 
DILMAYA: Uudelleen avioituminen ei ole mahdollista edes ajatuksissa... 
Meidän kulttuurissa ei ole mahdollista mennä uudelleen naimisiin. Yksi avioliitto 
on kaikki. Mitä tahansa voisi tapahtua. (Naurahtaa) Kukaan perheen jäsenistä ei 
ole tukenut uusissa asioissa kuten  uudelleen naimisiinmenossa tai työssä, täytyi 
vain hyväksyä tilanne.   
 

**** 
 

H: Oletko ajatellut mennä uudelleen naimisiin? 
LAXMI: (Nauraen) En, en...(uudelleen nauraen) 
H: Okei.. Mutta mitä yhteisö ajattelisi, ystäväsi ja perheesi, jos menisit uudelleen 
naimisiin? Ajattelisivatko he, että  on mukava, että sinulla on joku ihminen sen 
sijaan, että olisit yksin? Vai ajattelisivatko he, että olet paha tyttö? Vai mitä 
luulet?  
LAXMI: Meidän elämässä ei voi niin tehdä! Jos menisin uudelleen naimisiin, 
minun perhe ja kyläyhteisö eivät antaisi minun tulla ikinä takaisin (nauraen), en 
voisi tulla takaisin kotiin sen jälkeen. 
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3.2 Vapaaehtoistyöntekijästä tutkijan rooliin 

 

 
Kuvio 9. Luonnon monimuotoisuutta Himalayalla, Balkot; Mustang,Nepal 2011. 

 
 

Nepal tarjoaa uskomattomalla luonnollaan ja värikkäällä kulttuurillaan paljon 

näkemistä ja kokemista. Maa on kuuluisa vuoristaan ja korkeista huipuistaan. Sen 

tunnetuin luonnonilmiö on maailman korkein huippu Mount Everest (Suomen 
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suurlähetystö 2013). Kyliä ja kaupunkeja koristavat peltojen porrastukset, kansa 

värikkäissä vaatteissaan ja valtauskonnon, hindulaisuuden, tuomat vivahteet 

katukuvassa. Nepalissa käy vuosittain paljon turisteja vuoristovaelluksilla ja 

monimuotoista luontoa ihailemassa.  

 

Matkamme Nepaliin alkoivat vuosia sitten vapaaehtoistyöntekijän roolista, joka on 

hitaasti vuosien varrella monimuotoistunut, ja tehnyt meistä nyt myös tutkijoita. 

Vapaaehtoisjaksomme nepalilaisessa lastenkodissa ovat olleet pääosin ruuanlaittoa, 

siivousta ja lasten auttamista niin kouluun kuin sosiaaliseen elämään liittyvissä 

asioissa sekä lasten taustojen selvittämistä. Elämä on pyörinyt lastenkodin arjen 

ympärillä. Aika on muuttanut ja moninaistanut rooliamme tiiviissä yhteisössä, jossa 

olemme Nepalissa eläneet. Vapaaehtoistyöjaksojen rinnalla olemme työskennelleet 

järjestön hallituksessa, joka rahoittaa lastenkodin toimintaa, ja jonka tarkoituksena on 

antaa lapsille lasten oikeuksien mukainen elämä. Järjestön toiminta perustuu 

suomalaiseen ja nepalilaiseen yhteistyöhön ja ystävyyteen. Suomessa työskentely on 

sisältänyt Nepalin lasten asemasta tiedottamista ja aktiivista rahankeräystä kuuden 

vuoden ajan. 

 
 

Yhdessä vietetyt kuukaudet ovat mahdollistaneet syvemmän ymmärtämisen 

toistemme välillä.  Usein se, että tutkijat onnistuvat saamaan aitoa ja oikeanmukaista 

tutkimusaineistoa vieraassa kulttuurissa vaatii sen, että tutkija elää tuota vierasta arkea 

tutuksi. Tarvitaan usein vuosia yhdessä oloa, että paikallinen ja ulkomaalainen voivat 

kohdata toisensa ilman vahvempia ennakkoluuloja, tietynlaisia odotuksia ja kulttuurin 

tuomaa kuilua. Satu Ranta-Tyrkkö (2005, 239) kuvaa, miten tutkijan asema ja rooli 

määrittyy aina suhteessa muihin tehdessään väitöskirjaa intialaisessa yhteisössä.  

 

Tutkimuksen metodologiaksi valitsimme etnografisen tutkimuksen. Etnografiselle 

tutkimukselle on useita eri määrittelyjä riippuen siitä, mistä tieteenalasta tutkimusta 

tehdään. Etnografisella tutkimuksella viitataan tutkijan käyttämien menetelmien 

kirjoon erityisesti silloin, kun tutkimukseen sisältyy läsnäoloa tutkimuksen kohde-

yhteisössä. (Lappalainen 2007, 9.) Etnografinen menetelmä antaa mahdollisuuden 

havainnoida tutkittavan arkea yksityiskohtaisemmin, ja kuvata sekä havainnoida 

asioita mikrotasolla (Fetterman 1998, 32–33). Etnografisen tutkimuksen keinoin 
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pyritään kuvamaan ja selittämään tilanteita sisältäpäin mahdollisimman 

totuudenmukaisesti, pyrkimättä muuttamaan vallitsevaa kulttuuria. Havainnointi on 

yksi etnografisista tutkimusmenetelmistä, mikä puolestaan sopii hyvin vieraassa 

kulttuurissa tehtävään tutkimukseen. Kun kulttuuri on eri kuin tutkijalla, etnografisen 

menetelmän merkitys korostuu. (Hammersley & Atkinson 1995, 130). Toisaalta 

tutkimus ymmärretään etnografiaksi silloin, kun tutkimus tuottaa kuvausta kansasta, 

kulttuurista tai yhteisöstä.  

 
Ikkunaluukut ovat auki. Katson nousevaa kuuta. Kaikki tähdetkin näkyvät 
kirkkaammin ja lähempää kuin Suomessa. Sanoinkuvaamatonta! Tämä 
kaikki on yhtä ihmettä mulle niin kuin minä tämän kylän asukkaille. Ihania 
ihmisiä. 
(Ote päiväkirjasta 12.10.2006) 
 

 
Erityisen etnografisesta tutkimuksesta tekee sen ruumiillinen ja emotionaalinen 

läsnäolo (Lappalainen 2007, 9-10). Ote päiväkirjasta vuodelta 2006 kuvaa hiljalleen 

rakentuvaa suhdetta Nepaliin. Alun ihmettely muuttuu pikkuhiljaa arjeksi. Nepalissa 

ollessamme elämme intensiivisesti mukana paikallisten elämässä. Tuossa yhteisössä 

me olemme avoimia arvostelun kohteita heille niin ulkonäkömme kuin 

toimintatapojemme osalta. Naisena meitä on arvosteltu paikallisten keskuudessa 

muun muassa teekaupalla käymisestä ja vaatetuksesta, vaikka olemme tietoisesti 

pyrkineet huomioimaan paikallista kulttuuria pukeutumisessamme - erilaisuus 

kiinnostaa. Arvostelu on useimmiten hyvin positiivista, mutta meidän on ollut 

välttämätöntä tottua ulkopuolisten kommentteihin asioista, jotka Suomessa koetaan 

henkilökohtaisiksi asioiksi eikä julkisen keskustelun aiheiksi. Pääosin suhtautuminen 

on kuitenkin ollut erittäin ystävällistä sekä kiinnostunutta. 

 

Useimmiten paikalliset ihmiset ottavat ulkomaalaiset vierailijat erittäin ystävällisesti 

vastaan ja ovat hyvin vieraanvaraisia. Mutta olemme myös kohdanneet ihmisiä, jotka  

näkevät meissä rikkauden ja ajatuksen rahasta valkoisen ihon vuoksi. Toiveena silloin 

usein on, että antaisimme rahallista avustusta. Opiskelijoina maassa olleena oma 

varallisuus ei ole ollut suurta, ja välillä tähän “moneylady” -ajatukseen on ollut vaikea 

suhtautua. Lisäksi ajatus tuntuu usein epämiellyttävältä, sillä emme halua edustaa 

rahaa. Kaikki tällaiset pienet asiat ovat saaneet toivomaan, että voisi soluttautua 

paremmin paikalliseen väestöön.  
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Etnografiseen tutkimukseen liittyy olennaisesti tunteet, niitä on mahdotonta selättää, 

vaikka kuinka haluaisi. Tutkija ei voi työskennellä kentällä ilman tunteita. Usein 

kentällä heränneet vahvat tunteet kohtaamistamme vaikeista asioista näyttäytyvät 

meille eri tavalla kuin silloin, kun olemme poissa kentältä. Paikan päällä tunteita 

herättäviä asioita tulee jatkuvalla virralla ja kaikkea ei ehdi siinä hetkessä sisäistää, 

joten syvempi ja pitempi kestoinen ajatustyö on kohdallamme usein tehty Suomessa. 

Ranta-Tyrkkö (2005, 239)  kuvaa osuvasti etnografisen tutkimuksen tavoitteita olla 

ahne aineiston ja kokemusten hankinnassa ja pyrkiä haavoittuvuuden suojaamisen 

sijasta melkeinpä hankkimaan haavoja antautumalla alttiisti erilaisiin olosuhteisiin ja 

tilanteisiin.  

 

Sana etnografia tulee kreikan kielen sanoista etno- ja graphein. Ethnos-sana tarkoittaa 

kansaa ja graphein-sana kuvausta ja kirjoittamista eli termi etnografia voidaan ajatella 

olevan ihmisistä tehtävän tutkimuksen kirjoittamista. Etnografian juuret ovat 

antropologisessa tutkimuksessa, joka tutkii ihmisille tyypillistä käyttäytymistä ja 

kulttuuria. Alunperin antropologit tutkivat tutkijan huoneesta käsin erilaisten 

kulttuurien ja yhteisöjen toimintaa ja tapoja. Tämä on vaihtunut niin, että tutkijat 

viettävät tutkimuskohteensa parissa vuosia kerätessään aineistoa havainnoimalla ja 

haastattelemalla. Etnografia on levinnyt muun muassa sosiaalitieteeseen, 

kasvatustieteeseen ja yhteiskuntatieteeseen, ja tämän vuoksi on antropologinen 

tutkimusmenetelmä. Suomessa etnografian keinoin on tutkittu erityisesti kouluun 

liittyviä ilmiöitä (Lappalainen & Hynninen & Kankkunen & Lahelma & Tolonen 

2007, 42). Kenttätyö on saanut osakseen kritiikkiä ja kyseenalaistusta monilla 

tavoilla. Sitä on kritisoitu siitä, että se on pahimmillaan muistiin kirjoittamista 

asioista, jotka voivat olla väärin ymmärrettyjä tai täysin itsestään selviä (Behar 1996, 

5-9). 

 

Etnografisen kenttätyöjakson ihannepituuden ajatellaan olevan kuudesta kuukaudesta 

yhteen vuoteen (Fetterman 1998, 35). Asettumisella tutkittavan arjen keskelle saadaan 

selville monia uskomuksia, ajatuksia, pelkoja ja oletuksia. Kahdeksan vuotta sitten 

suomalaiset ystävämme saapuivat vapaaehtoistyöntekijöiksi lastenkotiin Nepaliin, 

Kathmanduun. Lapset käyttivät sanaa miss (neiti) ystäviemme omien nimien sijasta. 

He olivat lapsille ulkomaalaisia, turisteja, vapaaehtoistyöntekijöitä. Tuolloin kuilu 

paikallisiin oli suuri. Kun me saavuimme samojen lasten elämään, tästä vuoden 
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kuluttua, meitä kutsuttiin miss -nimikkeen sijaan useimmiten omilla nimillämme, joka 

teki meistä yksilöitä. Mutta olimme yhä joukko suomalaisia, joiden odotettiin 

käyttäytyvän keskenään samalla tavalla ja olevan tietynlaisia. Meihin kohdistui selviä 

odotuksia ja roolimme heidän odotuksissaan oli selvä, jonka lähes kaikki 

ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät saivat väistämättä osakseen. Pikkuhiljaa 

kansalaisuus alkoi tehdä eroa ulkomaalaisten välillä; oli merkitystä, onko 

vapaaehtoistyöntekijä tai vierailija Australiasta vai Suomesta. Suomalaiset saivat 

tuossa yhteisössä oman paikkansa, australialaiset omansa ja tanskalaiset omansa. 

  

Nyt, kun seitsemän vuotta on kulunut siitä, kun tapasimme toisemme ensi kerran 

näiden ihmisten kanssa, meidät lastenkodissa aikaa viettävät suomalaiset nähdään 

persoonina. Meillä on omat tapamme olla, omat luonteemme ja lastenkodin asukkaat 

kohtaavat meidät yksilöinä. On totta, että meillä on yhä rooli, joka asettaa tietynlaisia 

odotuksia, mutta se rooli on monipuolistunut kokoajan ja roolin selkeys on hävinnyt. 

Olemme yhtä aikaa ulkomaalaisia, mutta olemme samaan aikaan sisällä yhteisössä. 

Enää meidän tekemisiin ei kiinnitetä huomiota kodin sisällä, saamme tehdä 

iltatoimemme ilman useita silmäpareja toisin kuin vuosia sitten. Lastenkodin lapset ja 

nuoret ovat tottuneet siihen, että tulemme paikalle ja taas menemme, mutta olemme 

osa heidän elämää ja kasvua. Olemme ystäviä, jotka tulevat maailman toiselta puolen. 

Olemme jo tottuneet ja identifioituneet olemaan näitä “ystäviä” vieraillessamme 

Nepalissa ja olemme saavuttaneet luottamuksen toistemme välillä.  

 
Lapsilla vapaapäivä, ja liikennelakko. Jäi Kathmanduun lähtö tällä 
kertaa. Täällä elää täysillä. Ihanat ihmiset ympärillä, ei yksinäisyyttä 
millään tasolla. Lapset syövät, on päivällinen ja on kylmä. Nepalin 
talvipäivä ilman aurinkoa. (Ote päiväkirjasta 23.1.2008.)  

 

Rooli tutkijana on toisenlainen verrattuna vapaaehtoistyöntekijään. Tutkielmaamme 

osallistuneet naiset palauttavat meidät siihen pisteeseen, että olemme heille vahvasti 

ulkomaalaisia, toisia ja erilaisia. Tapaamisissa esittelemme itsemme pro gradu- 

tutkielman tekijöinä vapaaehtoistyöntekijän sijaan. Se, että ensi tapaamisessa 

esittelemme itsemme tutkijoina, tekee meidän roolin alusta asti toisenlaiseksi kuin se, 

että esittelemme itsemme vapaaehtoistyöntekijöiksi. Vapaaehtoistyöntekijänä 

oleminen tarkoittaa, että vietämme paikallisten kanssa yhdessä aikaa, tutustumme 

toisiimme ja olemme läsnä.  Tutkijan rooli tekee meistä etäisempiä tutkielmaan 
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osallistuneisiin naisiin nähden. Vapaaehtoistyöntekijän rooliin kytkeytyy enemmän 

odotuksia ja tarpeita. Siihen rooliin asettuminen tekee suhteesta enemmän 

henkilökohtaisen ja usein pitkäkestoisen. Nepalin kielen perusosaamisella ja 

kulttuurin tuntemisella on suuri merkitys naisten kohtaamisissa. Lisäksi olemme 

kohdanneet usean vuoden ajan lastenkotityössä sosiaalisesti haastavissa tilanteissa 

eläviä ihmisiä, mikä helpotti myös naisten elämäntarinoiden kohtaamisessa ja 

analysoimisessa. Aikaisemmalla kontekstin tuntemisella on merkitystä monella 

kohtaa tutkimuksen teossa ja aineiston keruussa.  

 

 
Kuvio 10. Lastenkodin elämää. Balkot, Nepal 2008. 

 

Jokaisella tutkijalla on omat motiivinsa tutkimuksen tekemiseen, ja tulkintaan 

vaikuttavat tutkijan tapa havainnoida ja tehdä haastatteluja sekä haastateltavien 

suhtautuminen tutkijaan. (Emerson & Fretz & Shaw 2007, 354). Tutkijoina meidän on 

tunnistettava omat motiivimme ja mahdolliset tulkintaan vaikuttavat seikat ja tuotava 

ne esille tutkielmaa tehdessä. Motiivimme tutkielmaan ovat nousseet lastenkodin ja 

lasten näkökulmasta, kun olemme kohdanneet äitejä, jotka ovat valmiita luopumaan 

lapsistaan. Olemme heränneet miettimään, mitkä on yksinhuoltajaäitien 

mahdollisuudet nepalilaisessa yhteiskunnassa. Olemme tutkijoina menneet hetkeksi 

kurkistamaan  näiden naisten elämään ja haluamme kuulla heidän ajatuksiaan, jotta 

saamme tutkielmaamme heidän omat tarinansa. Kuten etnografian tavoitteena on, niin 

on meidänkin tavoitteena tavallisten ihmisten tarinoiden näkyväksi tekeminen  

(Lappalainen 2007, 10).  
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Tutkielmaamme osallistuva kohderyhmä on meille uusi ja olemme heille uusia 

henkilöitä. Tästä johtuen on haastavaa saada aikaan tasavertainen kohtaaminen ja 

saavuttaa luottamus. Miksi naiset haluaisivat aukaista itsensä ja puhua rehellisesti ja 

avoimesti tuntemattomalle tutkijalle heidän elämästään? Etnografiselle tutkimukselle 

on hyvin tyypillistä tutkia alistettujen ja syrjittyjen ryhmien kulttuureja ei niinkään 

yläluokkien kulttuureja. Tämä vahvistuu myös meidän tutkimuksessamme. Sirpa 

Lappalainen (2007, 12) nostaa esille kysymyksen, miksi ja millä oikeudella tutkija 

soluttautuu tutkimuskohteena olevassa yhteisössä elävien ihmisten elämään, on 

tärkeää tutkijana miettiä omaa oikeutustaan tehdä tutkimusta juuri kyseisestä 

yhteisöstä tai ryhmästä.  

 

Oikeutuksena voidaan pitää jokaisen YK:n ihmisoikeussopimuksia, joita voidaan 

pitää yleismaailmallisina hyvinvoinnin mittareina. YK:n ihmisoikeudet on hyväksytty 

kaikissa YK:n jäsenvaltioissa, joihin Nepal myös kuuluu. Jokaisen ihmisen tulisi 

tiedostaa omat ihmisoikeutensa hyvinvointiin. Tämä on merkityksellistä sillä, jotta 

ihmiset voivat kasvaa täyteen toimintakykyynsä heidän tulee tiedostaa omat 

oikeutensa. Sosiaalityöntekijät voivat toimia näiden oikeuksien asianajajana sekä 

valvojana ja työskennellä kohti oikeudenmukaista todellisuutta. Arvot kuten tasa-

arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, solidaarisuus ja vastavuoroisuus 

voivat auttaa saavuttamaan nämä oikeudet tarjoten puitteet missä toimia. (Dominelli 

2011, 90.) Näiden toteutumista haluamme tutkimuksessamme tarkastella 

mahdollisuuksien valossa ja naisten kokemusten näkökulmasta.  

 

Vapaaehtoistyöntekijänä näitä kysymyksiä työn oikeutuksesta ei tule vastaan, sillä 

meidän tehtävämme ei ole kuunnella henkilöiden tarinoita, nauhoittaa niitä ja saada 

aikaan keskustelua. Kun vapaaehtoistyöntekijöinä pelaamme yhdessä jalkapalloa, 

autamme kotiläksyissä ja teemme yhdessä ruokaa, on luottamuksen saavuttaminen 

helpompaa ja luottamuksen syntyminen tapahtuu pitemmän ajan kuluessa. 

 

Kun esittelemme itsemme tutkijoiksi sanoen jotain nepalin kielellä, se muuttaa  

hieman tutkimukseen osallistuneiden naisten käsityksiä meistä. Usein se herättää 

ihmetystä ja iloa. Yhteinen kieli on suuri tekijä tapaamisissa, sillä se poistaa kuilua 

meidän välillämme. Nepalin kielen puhuminen usein paljastaa, että olemme viettäneet 

maassa aikaa ja olemme jollain tapaa sisällä maan tapahtumissa. Myös se, että 
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olemme naisia yhdistää suhdetta tutkimukseen osallistuneiden naisten kanssa, ja tuo 

usein tapaamiseen avoimuutta ja sukupuolen vuoksi tutkija on helpommin 

kohdattavissa.  Ranta-Tyrkön (2005, 230) mukaan tutkijan toimintaa luetaan 

ympäröivästä kulttuurista käsin eikä hänen omilla ehdoillaan. Sukupuoli voi olla 

merkittävä sellaisissa tilanteissa, joissa tutkija ei koe sillä olevan merkitystä. 

Tutkielmassamme meidän tulee huomioida se, että tulkkimme ja informanttimme on 

mies. Tämän vuoksi voi olla mahdollista, että naiset jättivät jotain sanomatta. Näitä 

asioita voi olla muun muassa seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Kansalaisuus on 

sukupuolen lisäksi merkittävä määrittäjä asettaen tutkijan toiseuteen.  

 

Vaikka tutkijan rooli tuntuu etäisemmältä, silti siinä muodostuu suhde meidän ja 

tutkimukseen  osallistuneiden naisten välille. Suhteessa jaetaan jotain erityistä. 

Etnografia on kohtaaminen, jossa tutkija asettuu kuuntelemaan tutkimukseensa 

osallistuvien ihmisten tietämistä ja merkityksenantoja, kunnioittaen ja tunnustaen, että 

heidän tietonsa ei koskaan voi olla täysin hänen tietoaan (Hakala &Hynninen 2007, 

209-225).  Tapaamisissa käydään keskustelua henkilökohtaisista asioista, siinä jaetaan 

tärkeitä asioita ja pyritään ymmärrykseen.  Kohtaaminen on lyhytkestoinen, mutta 

usein intensiivinen. Usein suhde ei kuitenkaan jatku, eikä sitä pidetä yllä tapaamisten 

jälkeen. David Fettermanin (1998, 1) mukaan kenttätyön tärkein osa on olla keskellä 

tutkittavan elämää. Arjessa tapahtuva havainnointi ja kyseleminen sekä nähdyn ja 

kuullun ylöskirjaaminen ovat keskeisessä roolissa. Etnografista tutkimusta tekevät 

tutustuvat henkilökohtaisesti tutkimuskohteeseensa ja opettelevat toimimaan sen 

arkisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa järjestyksissä. Tutkijoiden on tärkeää tunnistaa 

oma toiminta kentällä ja tapansa kerätä tietoa sekä analysoida sitä. (Lappalainen 

2007,10.) Etnografisen tutkimusotteen keskiössä on kenttätyö, joka edellyttää tutkijan 

olemista tutkittavan arjen keskellä. Arjen tilanteiden havainnointi, kyseleminen ja 

kohtaaminen antavat monipuolista tietoa, ja tutkijan rooli osallistuvan havainnoinnin 

kautta nousee merkittäväksi tekijäksi. Pro gradussamme etnografinen tutkimusote 

näkyy erityisesti meidän oman osallistuvan havainnoinnin kautta.   

 

Haastattelujen kautta saadun tiedon tulkinnassa on ratkaisevaa tutkijan taito peilata 

kulttuurista merkitystä kerättyyn aineistoon (Hirsijärvi & Remes & Sajavaara 2009, 

207). Haastattelu on hyvä menetelmä, kun asia on entuudestaan tutkittu vain vähän. 

Haastattelutyypit jaetaan karkeasti kahteen lajiin: strukturoituihin ja avoimiin 



39	  	  

	  

haastatteluihin. Strukturoitua haastattelua tarvitaan usein perustietojen selvittämiseen 

ja yhteyden luomiseen virallisemman reitin kautta. Informaaliset haastattelut ovat 

etnografiselle tutkimukselle yleisin tiedonkeruu muoto (Fetterman 1998, 38; 

Hammersley & Atkinson 1995, 139). Hirsijärvi Sirkka, Remes Pirkko ja Sajavaara 

Paula (2009, 208) kuvaavat näitä avoimiksi haastatteluiksi, jolloin tutkija kirjaa ylös 

keskustelun kautta nousseet havainnot ja tiedot. Luonteeltaan ne ovat vapaita 

keskusteluhetkiä, joiden tarkoituksena on epäsuorasti saada tutkimukseen tärkeää 

informaatiota. Kysymyksen asettelu tulee tehdä mahdollisimman avoimeksi, jotta 

kyllä/ei-vastauksille ei jää liikaa tilaa (Hammersley & Atkinson 1995, 153). Tämä 

vähentää tutkijan ennakkoajatusten ja –käsitysten vahvistumista sekä tulosten 

johdattelua. Tutkielmassamme avoin haastattelu soveltui parhaiten naisten 

kokemuksien kartoittamiseen. Vapaamuotoisen keskustelun kautta pääsimme lähelle 

ja tutuiksi naisten kanssa.  

 

Sherman Heylin (2001, 369; 379) mukaan etnografisen haastattelun lähtökohdat 

tutkijan toiminnalle ovat haastattelijan toiminnan perustuminen vastuulliseen 

kuuntelemiseen ja eettisen toiminnan kehittämiseen tutkimukseen osallistuvien 

kesken koko tutkimusprosessin ajan. Etnografisessa haastattelussa tulee tiedostaa oma 

rooli haastattelijana ja sen vaikutus haastatteluun. Huomioitavaa on, että 

etnografisessa haastattelussa keskustelun avulla voidaan saavuttaa vain osittaista 

tietoa eli kaikki merkitykset eivät tule esille (Sherman 2001, 370). Haastateltavien 

mielipiteet ja kokemukset ovat heidän subjektiivisia ajatuksia todellisuudesta, ja ne 

voivat näyttäytyä toisille erilaisina. 

  

Haastattelun avulla ihmiset välittävät ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Näiden 

paikkansa pitävyyttä voidaan tarkastella havainnoinnin myötä tutkittavan 

ympäristössä. Havainnoinnin avulla saadaan suoraa, välitöntä tietoa tutkittavien 

arjesta ja toiminnasta. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 212–213). Osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkijan rooli vaihtelee sen mukaan, miten kokonaisvaltaisesti hän 

osallistuu ryhmän tai tutkittavien toimintaan. Täydellisen osallistumisen eettisenä 

ongelmana nähdään se, kuinka kertoa tutkittavalle tutkimuksesta ja samalla sekä 

toimia luonnollisesti, että kerätä tietoa tieteellisiä tarkoituksia varten.  
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Tutkijan omat havainnot ympäristöstä ovat aina kirjoittajansa näköisiä ja 

valikoituneita (Emerson, Fretz, & Shaw 2007, 65). Riitta Laakso toteaa (2009, 61), 

että etnografinen tutkimusote antaa mahdollisuuden monipuoliseen tiedon 

hankkimiseen ja asettumiseen tutkittavan arjen keskelle, mutta merkityksellisempää 

on tutkimusotteen metodologinen sitoumus. Se on ajatus siitä, että tieto rakentuu 

tutkijan ja tutkittavien keskinäisessä vuorovaikutuksessa tunnustaen samalla tiedon 

subjektiivisen luonteen. 

 

Etnografia on monipuolinen metodologia, jonka avulla on mahdollista tarkastella 

vaikkapa poliittisen päätöksen teon sekä yhteiskunnallisten muutosten ja uudistusten 

seuraamuksia ihmisten joka päiväsessä elämässä. Etnografisen tutkimuksen vahvuus 

on sen mahdollisuuksissa tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa tekemällä 

näkyväksi erilaisia eroja tuottavia, poissulkevia ja ihmisten toimijuutta rajoittavia 

käytäntöjä. (Lappalainen 2007, 14.)  

 

Vanhoja päiväkirjoja ja sähköposteja lukemalla olemme pyrkineet palauttamaan 

mieleemme tapahtumia seitsemän vuoden takaa. Tutkielmaamme olemme poimineet 

molempien matkapäiväkirjoista merkintöjä, jotka antavat tutkielman sisältöön 

henkilökohtaisemman kosketuksen. Naisten kanssa käytyjä keskusteluja olemme 

lukeneet useita kertoja läpi, leikanneet niitä pieniksi paloiksi ja yhdistelleet niitä 

muun aineiston kanssa. Keskustelut olemme jakaneet analysointi vaiheessa 

aikajärjestykseen menneisyydestä nykyhetkeen ja nykyhetken  suhteesta 

tulevaisuuteen. Olemme pyrkineet erottelemaan naisten tarinoista mahdollisia 

kulttuurisia ja henkilökohtaisia vahvuuksia ja heikkouksia, sekä pohtimaan naisten 

kohtaamia sosiaalisia ongelmia, niiden yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä.  

 

 

3.3 Kohtaamisia tutkielman naisten kanssa 
 

MAYA:  Haluan seistä omilla jaloillani. 
 
Yhdessä vietetyt keskusteluhetket tutkielmaan osallistuneiden naisten kanssa toimivat 

tutkielmamme pääaineistona. Yhteensä kuusi naista kolmesta eri naisprojektista tai -

järjestöstä kertoivat meille elämästään ja ajatuksistaan. Käytämme tutkielmassa 
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avoimien haastattelujen sijaan termiä keskustelut, sillä kohtaamiset ovat 

keskusteluluontoisia. Haastattelu-termi tuo helposti mieleen useita kysymyksiä ja 

vastauksia ilman keskustelevuutta. Kaksi keskusteluista olivat ryhmäkeskusteluita, 

joissa oli mukana useampia nepalilaisia ja kaksi suomalaista. Osan naisista tapasimme 

vain kerran ja nauhoitimme tuon yhden yhteisen keskusteluhetken, osan naisista 

tapasimme useita kertoja ja vietimme yhdessä enemmän aikaa muun muassa heidän 

kodeissaan. Yhden kerran tapaamiemme naisten kanssa keskustelut kestivät noin 

tunnin verran. 

 

Kerroimme tutkielmaamme osallistuneille naisille tutkielmastamme ja sen 

tavoitteista, ja kysyimme halua osallistua siihen. Keskustelimme heidän kanssaan 

myös meidän työstämme lastenkodissa Nepalissa ja kerroimme heille Suomesta. 

Sovimme, että käytämme tutkielmassamme heidän oikeiden nimien sijasta keksittyjä 

nimiä. Kaikki naiset osallistuivat mielellään; osa halusi vaihtaa keskustelun päätyttyä 

puhelinnumerot ja ottaa valokuvia yhdessä. Keskusteluhetkemme olivat pääasiassa 

luontevia. Lähes kaikki naiset vaikuttivat avoimilta myös kertoessaan omista 

ongelmistaan ja vaikeista asioista elämässään. Suurin osa naisista ei vaikuttanut 

häpeävän tarinaansa meidän edessämme. Muutama keskustelu aiheutti tunteiden 

purkauksia itkuna, mutta se ei usein vaivannut ilmapiiriä. 

 

Luottamuksen rakentamisessa tutkielmaan osallistuneiden naisten kanssa myös 

paikalla oli merkitystä. Kaksi tapaamisista olivat projektin tehtaalla eli naisten 

työpaikalla, kolme naisten kotona ja yksi teekaupalla Kathmandun eli Nepalin 

pääkaupungin ytimessä. Se, että istuimme naisten kotona yhdessä teetä juoden, 

jutellen tasavertaisesti, kertoen myös itsestämme, antoi luontevamman ja 

rehellisemmän kohtaamisen ja jutteluhetken välillämme kuin tehtaassa tapahtunut 

keskustelu. Naisilta, kenen koteihin menimme, saimme lahjat, vaihdoimme 

puhelinnumerot ja olimme kuin uudet ystävykset. Keskusteluhetket, jotka tehtiin 

esimerkiksi naisten työpaikalla eivät muodostuneet niin läheisiksi kuin 

kotitapaamiset. Tällöin olimme projektiin saapuneita vierailijoita.  
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Kuvio 11. Naisten luona vierailulla. Dulikhel, Nepal 2013. 

 

Haastattelemamme naiset Laxmi ja Maya ovat iältään alle 30-vuotiaita ja loput neljä 

Chandrika, Dilmaya, Rita ja Sivakumari ovat noin 40-vuotiaita. Kukaan naisista ei 

ollut varma omasta iästään vaan he tietävät sen vain suunnilleen. Kaikki naiset ovat 

sosiaalisesti erityisasemassa yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Chandrika, 

Dilmaya ja Rita ovat leskiä ja yksinhuoltajia, Laxmi on leski, mutta hänellä ei ole 

lapsia. Maya on käytännössä yksinhuoltaja, sillä  hänen miehensä meni uudelleen 

naimisiin, vaikka he ovat yhä virallisesti naimisissa. Mies halusi uuden “paremman” 

vaimon, koska Maya ei ole kyennyt työskentelemään miehensä perheen pellolla. 

Maya asuu yhä miehensä ja hänen uuden vaimonsa kanssa, mutta hän toivoo, että 

voisi muuttaa erilleen asumaan. Sivakumari puolestaan on jätetty heti avioliiton alku 

kuukausina. Haastattelemiemme naisten avioliitoista yksi kuudesta on 

rakkausavioliitto ja muut ovat järjestettyjä avioliittoja. Rita on avioitunut yli 20-

vuotiaana ja loput viisi ovat avioituneet 12-17-vuotiaina eli alaikäisinä. Naiset eivät 

olleet varmoja omasta naimisiinmenoiästään, mutta arvelivat ikänsä suunnilleen.  

 

Kaikissa keskusteluissa isossa roolissa toimi nepalilainen ystävämme ja 

informanttimme, joka veti ja ohjasi keskustelujamme naisten kanssa. Hän toimi 

keskusteluissa myös tulkkina. Kukaan naisista ei puhunut englantia vaan he puhuivat 

omaa äidinkieltään nepalia. Kolme eri kieltä toi oman haasteensa keskustelujen 

analyysiin, sillä puheen kääntäminen voi helposti muuttaa joitakin käsityksiä tai 
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keskustelun tulkintaa. Tulkki käänsi keskustelut englanniksi meidän vajavaisen 

nepalin ymmärryksen vuoksi ja me käänsimme käännöksen suomeksi. 

 

Kaikki naiset ovat kotoisin kylistä Kathmandun ulkopuolelta. Kaksi naisista 

työskentelee ja asuu tällä hetkellä yhdessä Nepalin suurimmista kaupungeista 

Pokharassa, muut naiset asuvat  kylissä kaupunkien ulkopuolella. Kaikki naiset ovat 

köyhistä oloista kotoisin. 

 

Kolme naisista on työskennellyt naisprojektissa noin 10 vuotta. Yhdellä heistä on oma 

yritys tällä hetkellä, joka tuottaa käsitöitä. Näiden kolmen naisen kohdalla projektin 

mahdollisuudet ovat tutkittavissa, sillä monet vuodet näyttävät jo projektin tuottamaa 

tulosta heidän elämässään. Yksi naisista on aloittanut käsityöprojektissa kolme 

kuukautta sitten, joten hänellä kaikki on vielä alussa projektin näkökulmasta. Kaksi 

naisista on aloittamassa projektia. Heidän kanssaan projekti etsii oikeaa mahdollista 

tapaa tukea naisia voimaantumiseen.  

 

Rita ja Sivakumari työskentelevät järjestössä nimeltä Women Skills Development 

Organization (WSDO). Järjestön tarkoituksena on auttaa vaikeassa tilanteessa olevia 

naisia ja voimaannuttaa heitä tarjoamalla heille työpaikka niin, että yksinelävät naiset 

eivät ole riippuvaisia muista ihmisistä, vaan tulevat toimeen itsenäisesti. Järjestön 

kautta naiset saavat koulutuksen käsitöiden tekoon, joita he itse alkavat koulutuksen 

jälkeen tuottamaan. Järjestön markkinat ovat laajat ja myynti ulottuu muun muassa 

Eurooppaan ja muualle Aasiaan. Molemmat naiset ovat työskennelleet järjestössä 

pitkään ja heillä on toisistaan poikkeavat kokemukset projektissa työskentelystä. 

(Move Nepal 2013.) 

 

Tapasimme Ritan WSDO:n tehtaalla, jossa Rita oli parhaillaan tekemässä langoista 

pieniä lankarullia. Hänen aviomiehensä kuoli, kun hän oli noin 25-vuotias. Rita ei ole 

kuitenkaan varma miehensä kuoliniästä. Hänellä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, milloin 

hänet on järjestetty avioliittoon, mutta arvelee sen tapahtuneen, kun hän oli noin 24-

vuotias.  

 

Tapasimme Sivakumarin ensimmäisen kerran WSDO:n tehtaalla hänen työpaikallaan, 

jonka jälkeen lähdimme yhdessä työpäivän päätyttyä hänen kotiinsa. Vietimme pari 
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tuntia hänen hyväkuntoisessa, pienessä, mutta hyvin askeettisessa asunnossaan juoden 

teetä ja keskustellen. Sivakumari naitettiin, kun hän oli 12-vuotias. Hän muistaa yhä 

hääpäivänsä: sen kuinka aviomies ja aviomiehen perhe tulivat hänen kotiinsa ja 

hääjuhla alkoi. Hän tapasi tuolloin ensimmäistä kertaa miehensä ja jo illalla hän 

muutti viereiseen kylään, aviomiehen kotiin. Vain muutaman kuukauden päästä siitä, 

kun Sivakumari oli paimentamassa karjaa pelolla, hän tippui vuoristoisessa maastossa 

alas rinnettä ja loukkasi vakavasti kätensä. Yhä tänä päivänä hänen kätensä on 

toimintakyvytön. Onnettomuuden jälkeen aviomies ja hänen perheensä eivät ole 

osoittaneet mitään mielenkiintoa Sivakumaria kohtaan. Nykyisin Sivakumari ei 

kertomansa mukaan tunnistaisi omaa miestään, mutta epäilee, että mies tunnistaisi 

hänet kätensä vuoksi. 

 

 
Kuvio 12. Nainen kehrää lankaa mattotehtaalla. (Kuvan henkilöt eivät liity tutkimukseen) 

Kathmandu, Nepal 2008. 
 

 

Dilmaya ja Laxmi työskentelevät Nepalin hallituksen ylläpitämässä projektissa 

nimeltä Micro-Enterprise Development Program (MEDEP). Tapasimme Dilmayan 

Kathmandussa pienessä teekaupassa. Dilmayalla on yksi kouluikäinen tytär ja hänen 

aviomiehensä kuoli lapsen ollessa vielä pieni. Dilmaya ei tiedä syytä aviomiehensä 

kuolemaan, mutta epäilee kuolinsyyn olevan sydänkohtaus, sillä mies oli 

kuolinhetkellään nuori ja terve ja hän kuoli yllättäen kävellessään. Dilmaya on 
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aloittanut projektissa 10 vuotta sitten ja kokee, että projektilla on ollut merkittävä 

vaikutus hänen elämässään. Dilmaya kertoi meille Laxmista, nuoresta leskinaisesta, 

joka asuu kaukana kaupungista olevassa kylässä. Dilmaya on kouluttanut Laxmin 

käsitöiden tekoon. Myöhemmin matkustimme Laxmin luokse kylään kuulemaan 

hänen tarinaansa. Laxmi oli aloittanut vasta kolme kuukautta sitten projektissa, joten 

hän ei ollut saanut siitä vielä elantoaan. Sen sijaan hän oli saanut työpaikan, minne 

hän voi tulla yhdessä muiden naisten kanssa aamuisin. Molemmat naiset ovat 

järjestetty avioliittoon nuorena ja heidän aviomiehensä ovat kuolleet vuosia sitten.  

Laxmilla ei ole omia lapsia. Hänen miehensä oli lähtenyt Intiaan töihin, mutta ei 

koskaan palannut sieltä. Laxmi ei tiedä tarkemmin miehensä kuolinsyytä. Miehen 

perhe ei kohdellut Laxmia hyvin miehen kuoleman jälkeen, joten hän muutti 

hiljalleen takaisin omaan kyläänsä. 

 

MEDEP ohjelma käynnistyi 1998 Nepalin hallituksen ja United Nation Development 

Programin yhteistyössä. MEDEP tukee vähävaraisia perheitä ja henkilöitä 

yrittäjyyteen, edistää yritysten kehittämistä ja luo yrittäjien kanssa vahvaa 

kumppanuutta niin kuluttajiin kuin muihin paikallisiin yrittäjiin. Ohjelman 

tarkoituksena on lisätä pienyrittäjyyttä luoden uutta ja dynaamista elinkeinoelämää 

Nepalin maaseuduilla. Tavoitteena on edistää hallituksen pyrkimyksiä vähentää 

köyhyyttä koko maassa. (MEDEP 2008.) 

 

Maya ja Chandrika ovat juuri aloittaneet naisprojektissa. Maya Nepal ry:n 

naisprojekti on perustettu yksin jääneiden naisten tueksi, jotta heillä olisi 

mahdollisuus selvitä itsenäisesti. Naiset itse osallistuvat projektiin suunnittelemalla 

mahdollisia toimintatapoja oman tilanteensa parantamiseksi. Aluksi Mayan on 

tarkoitus tehdä pieniä käsitöitä, joita myydään Suomessa ja muissa maissa 

mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena hänen kohdallaan on, että hän voisi 

myöhemmin opettaa muita naisia ja vetää näin omaa projektiaan. Chandrikan 

kohdalla tuetaan ensin akuutisti hänen lastensa koulunkäyntiä osallistumalla 

koulumaksuihin, ja mietitään eri mahdollisuuksia siihen mitä työtä Chandrikalla olisi 

mahdollista tehdä kotikylässään. 

 
CHANDRIKA: Menetin suurimman taloudellisen tuen           

elämässäni. (miehensä kuolemasta) 
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Chandrika on leski ja kahden lapsen äiti. Hänen kanssaan tapasimme useamman 

kerran. Kävimme keskustelua hänen kanssaan hänen kotonaan, sekä kodin lähellä 

sijaitsevalla teekaupalla. Chandrikan mies kuoli moottoripyöräonnettomuudessa 

kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä hän asuu lastensa kanssa pienessä kylässä ja on 

erittäin köyhä. Maya Nepal ry:n naisprojektilla on tarkoitus tukea Chandrikaa työn 

saannissa ja sitä kautta itsenäisessä elämässä. Mayalla on aviomies, mutta hän on 

juuri uudelleen avioitunut. Mayan luona kävimme useita kertoja ja olimme mukana 

hänen vaikeassa elämäntilanteessaan. Hänellä on kaksi pientä tytärtä. Mayan suhde 

lapsiin on hyvin tiivis ja läheinen ja molemminpuolinen välittäminen ja rakkaus 

näkyivät kaikessa heidän toiminnassaan.  

 

MAYA:  Jos mieheni avioituu uudelleen, kukaan ei tiedä mitä 

tulevaisuudessa tapahtuu minulle.  
 

Edellä kirjoitettu Mayan ajatus on ennen miehensä uudelleen avioitumista. Noin kaksi 

viikkoa edellisen tapaamisen jälkeen Maya soitti ja ilmoitti tuohtuneena ja surullisena, 

että nyt hänen miehensä on ottanut virallisesti uuden vaimon heidän kotiinsa. Tällä 

hetkellä Maya, hänen aviomiehensä ja uusi vaimo asuvat samassa huoneessa, mutta 

naisprojektin tuella on tarkoitus muuttaa tilannetta niin, että Maya voi muuttaa 

lastensa kanssa omaan asuntoon ja itsenäistyä niin, että hän ei olisi taloudellisesti 

riippuvainen miehestään. Havaintojemme mukaan mies ei ole kiinnostunut Mayan 

selviämisestä. Maya on täysin riippuvainen miehestään, hänen toimeentulonsa on 

hänen miehensä vallassa. Tähän mennessä naisprojekti on mahdollistanut Mayalle 

lääkäriin pääsyn ja hänen terveydentilan tutkimisen, sillä Mayalla on ollut vuosia 

mielialaan lääkitys, jota ei oltu vuosiin tarkistettu. Lisäksi projektiin osallistuvat 

paikalliset ihmiset ovat tärkeänä henkisenä tukena Mayan vaikeassa tilanteessa 

keskustellen hänen kanssaan, pyrkien antamaan hänelle ymmärrystä ja neuvoja. 

 

Mayan ja muiden naisten kertomukset elämästään kuvaavat hyvin sitä moninaista 

todellisuutta siitä, millaisia syitä nepalilaisten naisten huonoon asemaan on. Olemme 

tutustuneet useisiin muihin naisiin, jotka elävät samankaltaisissa tilanteissa kuin 

tutkimukseemme haastattelemamme naiset. Keskustelut tutkimuksemme naisten 

kanssa herättivät osiltaan surullisia tunteita ja ahdistusta epäreiluilta tuntuvien 

elämänkohtaloiden vuoksi. Keskustelujen aikana käytiin monia vaikeita asioita läpi ja 
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naiset vaikuttivat olevan hyvillään saadessaan jakaa kokemuksiaan ulkopuolisten 

kanssa. Heidän tarinoistaan tuli tuolloin merkittäviä, heitä kuunneltiin ja heitä 

kannustettiin. Mutta keskusteluhetkemme olivat yhtä aikaa kauniita. Niissä 

nauroimme paljon hauskoille jutuille ja jaoimme myös positiivisia tunteita ja 

ajatuksia. Pienet vaatimattomat keittiöt täyttyivät puheensorinasta ja mausteisen teen 

tuoksusta. Naisten elämän vaikeat osa-alueet eivät rikkoneet hyvää ilmapiiriä, vaan 

elämän kirjavuus oli käsinkosketeltavaa.  
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4 VOIMAANTUMINEN RADIKAALIN SOSIAALITYÖN 

ULOTTUVUUTENA 

  

4.1 Lähtökohtia voimaantumiseen 
 
Empowermentin eli voimaantumisen lähtökohdat on nähty olevan radikaalissa, 

kriittisessä ja erilaisissa sortoa vastustavissa liikkeissä, joihin myös feministinen 

sosiaalityö linkittyy. Empowerment-käsitteellä ei ole vakiintunutta suomennosta, 

mutta olemme valinneet tutkielmaamme käännökseksi voimaantuminen. Sitä on 

käännetty valtaistumiseksi, valtaistamiseksi, voimavaraistumiseksi, voimaantumiseksi 

tai toimintatavan lisääntymiseksi. (Kuronen 2004, 279–280.) Kansainvälisesti 

empowerment on yleisesti käsite, joka yhdistetään kehitysyhteistyöhön ja erityisesti 

naisten asemaan koskevissa keskusteluissa.  

  

Empowermenttiin liittyvän keskustelun valtaistumisesta ja voimaantumisesta  Liisa 

Hokkanen (2009, 332–334) selkeyttää jakamalla käsitteet makro- ja mikrotasoille. 

Valtaistavan sosiaalityön nähdään lisäävän yksilöiden ja ryhmien sekä yhteisöjen 

mahdollisuuksia vaikuttaa omatoimisesti elinympäristöönsä ja olosuhteisiinsa. 

Valtaistavaan sosiaalityöhön linkittyy vahvasti voimaantuminen, mutta se katsoo 

asioita enemmän makronäkökulmasta, kun voimaantumisen näkökulma puolestaan on 

enemmän yksilökeskeinen ja perehtyy asioihin mikrotasolla. Valitsimme työmme 

painopisteeksi voimaantumisen yksin elävien naisten kohdalla. Voimaantuminen on 

tie valtaistumiseen, joten voimaantuminen tutkimuksemme naisten tilanteessa on 

ensisijainen. (Mt.) Dilmayan kohdalla voidaan puhua jo valtaistumisesta, sillä hän 

omistaa oman yrityksensä ja on kyennyt työllistämään muita kyliensä naisia 

yritykseensä.  

 
DILMAYA: Alussa oli vähän vaikeaa tämän bisneksen aloittaminen, 
koska en saanut mitään taloudellista tukea sen aloittamiseen.. Mutta sain 
2000 rupiaa (noin 20 euroa) ruokarahaa, jotta pystyin osallistumaan 
koulutukseen. Minulla ei ollut mahdollista saada pankilta lainaa, koska 
minulla ei ole mitään omaisuutta. Mutta sitten kylässä oleva kehitysjärjestö 
teki hakemuksen, jonka avulla sain pankilta lainaa. Sain 8000 rupiaa (noin 
80 euroa) lainaa ja säästin ruokarahoistani yhteensä 2000 rupiaa (noin 20 
euroa), ja sain kokoon 10 000 rupiaa (noin 100 euroa), jonka jälkeen aloin 
saada enemmän lainaa. 
Nyt minulla on minun oma yritykseni ja annan töitä muille kylän naisille.  
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Dilmaya on hyvä esimerkki siitä, miten hän on löytänyt omat vahvuutensa. Hän 

kertoo myös mikrolainan merkityksestä. Mikrolainoista ollaan tehty useampia 

tutkimuksia, ja Johanna Hietalahden (2013) väitöstutkimus mikrolainoista Etelä-

Afrikassa on tuoreimpia suomalaistutkimuksia. Hietalahden (2013, 179-181) mukaan 

mikrolainoihin liittyy riskejä, jotka voivat myös vaurioittaa yhteisöjen ja perheiden 

elämänlaatua ja aiheuttaa kateutta eikä mikrolainaryhmiin liittymiset kohottaneet aina 

elintasoa. Mutta huomioitavaa on, että mikrolaina-menetelmiä on monenlaisia eivätkä 

ne välttämättä joka yhteisössä toimi ja tue yksilön voimaantumista. Dilmaya on 

Village Development Communityn lainan avulla saanut oman yrityksen toimintaan ja 

päässyt omavaraiseksi. Hänen tapauksessaan tulos näyttäytyy positiiviselta. 

 

Yleisesti empowermentissa nähdään olevan kyse prosessista, jossa ihmiset voivat 

parantaa elämänsä hallintaa ja laatua. (Hokkanen 2009, 317; 329; Kuronen 2004, 

279–280.) Lähes kaikki yhteiskuntaa ja ihmisiä sivuavat tieteet ovat omaksuneet 

käsitteen empowerment. Tiedeareenoilla ja ammatillisilla areenoilla käsitteen käytön 

yleistyminen on tuonut sen moninaisine suomennoksineen myös yleiskieleen. Käsite 

on näillä areenoilla sama, mutta silti sille annetut merkitykset vaihtelevat tieteiden 

välillä. Empowerment on laajuutensa vuoksi myös hämärtynyt käsite. Kuitenkin 

moninaisuutensa vuoksi se tarjoaa joustavan välineen sosiaalityön olemuksen 

analysointiin. (Hokkanen 2009, 315.) 

  

Sosiaalityön voimaantumis-määritelmät syntyvät vuorovaikutuksessa muiden 

tieteiden kanssa. Sosiaalityön näkökulmasta yhden yleisesti hyväksytyn ja kattavan 

määritelmän empowermentille on esittänyt Robert Adams (1993, 5), jonka mukaan 

voimaantumisen avulla yksilöiden, ryhmien ja yhteisöiden on mahdollista vaikuttaa 

elinolosuhteisiinsa ja muuttaa niitä. (Hokkanen 2009, 332.) Adamsin (mt.,) mukaan 

empowerment on lisäksi keino, jonka avulla yksilöt tulevat kykeneviksi 

kontrolloimaan olosuhteitaan ja saavuttamaan päämääriään sekä auttamaan itseään ja 

toisiaan elämän laadun maksimoimisessa. Empowermentin perusarvoiksi todetaan 

usein ihmisarvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja itsemääräämisoikeus. Poliittisen 

näkökulman empowerment saa siitä, että sen juuret nähdään olevan naisliikkeen, 

mustien ja vammaisten vapaustaistelussa, ja se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntatasolla 

ihmisten oikeuksiin. Tutkielmamme on tehty ruohonjuuritasolla niiden ihmisten 
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keskellä, jotka elävät oletetusti alistavien rakenteiden vaikutuksen alaisena. Naiset itse 

ovat merkittävässä roolissa taistelussaan oikeuksiensa puolesta. 

 

Voimavaralähtöisen sosiaalityön tavoitteena on empowerment ja tämän prosessi, jossa 

yksilöitä, ryhmiä, perheitä ja yhteisöjä autetaan löytämään sekä käyttämään resursseja 

ja välineitä, joita löytyy heistä itsestään ja ympäristöstään. Yhteisöllinen sosiaalityö 

sopisi myös yhtenä osa-alueena tutkimuksemme aiheeseen, mutta jätämme rajauksen 

vuoksi nämä näkökulmat tässä työssä käsittelemättä. (Boelius 2008, 80.) Feministinen 

kritiikki, joka määrittää sukupuolittunutta valtaa, on tärkeä huomioida tarkasteltaessa 

nepalilaisten naisten oikeuksia. (Kuronen 2004, 285).  Tutkimuksemme teorian 

radikaalin sosiaalityön puolestaan on nähty asettuvan heikkojen ja alistettujen 

ryhmien rinnalle ja se on pyrkinyt heidän ”äänensä” vahvistamiseen ja toimijuutensa 

mahdollistamiseen. Se etsii syitä järjestelmistä, ja pyrkii muuttamaan alistavia ja 

syrjiviä rakenteita. (Hokkanen 2009, 317.) Naisprojektit voidaan nähdä radikaalin 

sosiaalityön esiasteina, mutta ne eivät tue kovin poliittiseen toimintaan. Useissa 

projekteissa tosin on tavoitteena linjattu naisten tietoisuuden lisääminen omista 

oikeuksistaan.   

 

Voimaantumisen käsite on noussut suosioon sosiaalityön kentillä 1980-luvun 

puolivälissä ihmisten hyvinvointia edistävien hankkeiden kautta (Siitonen 1999,85). 

1990-luvulle tultaessa voimaantuminen on noussut pintaan uudelleen muotoutuneena. 

Tällöin voimaantumista on alettu tulkita korostaen yksilön tietoisuuden 

mahdollisuuksia. Muutos ei Malcom Paynen (2005, 301–306) mukaan tapahdu 

irrallaan yhteiskunnasta, vaan se liittyy individualistiseen ihmiskäsitykseen ja 

yhteiskunnan pluralisoitumiseen eli muuttumiseen moni-ilmeisemmäksi ja -

arvoisemmaksi sekä suvaitsevammaksi. Voimaantuminen linkittyy vahvasti 

rakenteisiin vaikuttamiseen ja sitä kautta radikaaliin sosiaalityöhön, jota käsittelemme 

seuraavassa luvussa. Voimaantumisen mahdollisuuksia ei täten voida linjata 

yhtäläisiksi, sillä erilaisissa yhteisöissä ja kulttuureissa se vaatii yksilöllistä 

näkökulmaa. Voimaantumisen edellytykset ovat yhteydessä yhteisöjen ja perheiden 

sisäisiin rakenteisiin. Naisryhmiä ei tulisi tämän vuoksi katsoa yhtenäisenä ryhmänä, 

vaikka kaikilla olisi sama tavoite voimaantuminen. 
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Voimaantumisen perinne nousee pääasiallisesti kolmesta historiallisesta traditiosta. 

Yksi niistä on kriittinen sosiaalityön teoria, jossa keskeisenä tehtävänä on parantaa 

sorrettujen ja vähemmistöryhmien elinolosuhteita ja hyvinvointia. Toista traditiota 

kutsutaan organisaatioteoriaksi, joissa tavoitteena on yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

lisääminen. Kolmantena mainitaan sosiaalipsykologinen teoria, joissa lähtökohtana 

on yksilön kehittyminen. Kaikissa näissä lähestymistavoissa korostuvat 

humanistisesta filosofiasta ja tutkimusperinteestä nousevat ajatukset ihmisestä ja 

ihmisen kehittymisestä. (Mahlakaarto 2010, 25.) Kaikki edellä esitetyt traditiot ovat 

siis sidoksissa toisiinsa voimaantumisen tutkimuksessa. Voimaantumisen traditiot 

voidaan nähdä myös projektien tärkeimpinä tavoitteina; hyvinvoinnin ja 

elinolosuhteiden parantaminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä 

yksilön kehittyminen. Tutkielmamme naiset ovat kaikki yhtä lukuun ottamatta 

saavuttaneet ainakin osittain edellä esitettyjä tavoitteita projektien avulla tai ainakin 

toivoa siihen on olemassa heidän kohdalla, joilla projekti on vasta alussa. Käymme 

tarkemmin läpi projektien merkitystä tutkimuksemme naisten elämässä luvussa 5.1 

Keinoja naisten aseman parantamiseksi.  

  

Yksilön voimaantuminen rakentuu ihmistä vahvistavien elementtien ja yhteisöllisten 

voimavarojen yhteistuloksena. Voimaantuminen nähdään monimutkaisena yksilön ja 

yhteisön dynaamisena prosessina, jossa keskeistä on vastavuoroisuus: yksilön 

voimaantuminen lisää yhteisön voimaantumista ja päinvastoin. Kuitenkaan 

yhteisöllinen voimaantuminen ei välttämättä tarkoita jokaisen yksilön tasolla 

tapahtuvaa yksilöllistä voimaantumista. (Mahlakaarto 2010, 29.)  

 

4.2 Naisia alistavat rakenteet 
 
Sosiaalityön näkökulmasta lähtökohtana nepalilaisten yksin elävien naisten 

voimaantumisen mahdollisuuksille voidaan pitää radikaalia rakenteisiin vaikuttavaa 

sosiaalityötä. Sen tarkoituksena on avata uusia näkökulmia sosiaalityöntekijöille 

ongelmien ratkaisuun ja antaa heille rohkaisua poliittisempaan ja vaikuttavampaan 

sosiaalityöhön. Radikaali sosiaalityö pyrkii puuttumaan seikkoihin, jotka aiheuttavat 

sosiaalisia ongelmia, eikä ainoastaan auttamaan ongelmiin joutuneita. Se on peräisin 

marxilaisista teorioista, jotka tunnetaan luokkayhteiskuntaristiriidoista ja siihen 
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liittyvistä taisteluista. Nykyinen radikaali suuntaus sai alkunsa suurimmalta osalta 

1960–1970 -luvulla sosiaalisen uudistuksen ajasta. Se on siirtynyt sosiaalisten 

muutosten alla kohti naisten oikeuksien puolustamista ja sorron vastustamista eri 

vähemmistöryhmien puolustajana. (Mullaly 1993, 102; Payne 2005, 227.)  

 

Radikaalin sosiaalityön peruslähtökohtana on tasa-arvon lisääminen ja muutos 

parempaan yhteiskunnan alhaisimmissa asemissa olevien ihmisten kohdalla. Sen 

luonteeseen kuuluu jatkuva yhteiskuntakriittisyys erityisesti sortavia käytäntöjä 

vastaan, ja tavoitteena on muun muassa henkilökohtainen vapautuminen ja 

yhteiskunnallinen muutos. (Mäntysaari 2009, 103.) Nepalilaisessa kontekstissa 

alhaisissa asemissa olevien ihmisten kohdalle, kuten tutkimuksemme informantit, 

kaivataan näitä ajatuksia muutokseen. Niitä kaivataan, jotta mahdollisimman moni 

saavuttaisi tasa-arvoisen aseman yhteiskunnassa ja pystyisi vaikuttamaan omaan 

elämään, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä pienenisi, ja tasa-arvo toteutuisi.  

 

Radikaali sosiaalityö käsitteenä on ongelmallinen moniulotteisuutensa ja 

hajanaisuutensa vuoksi, sulkiessaan sisäänsä varsin useita sosiaalityön suuntauksia. 

Pohjana toiminnalle on muun muassa poliittisuus, rakenteisiin vaikuttaminen, 

voimavarojen hyödyntäminen, yhteisöllisyys ja tasa-arvo.  Historiallisesti se on 

kriittisen ja rakenteellisen sosiaalityön edellä kävijä. (Payne 2005, 227;249.) 

Rakenteellinen sosiaalityö kumpuaa radikaalista suuntauksesta, ja rakenteisiin 

vaikuttaminen on osa myös radikaalin sosiaalityön käytäntöä. Rakenteellisen 

sosiaalityön keinoja käymme läpi tarkemmin, kun puhumme alistaviin rakenteisiin 

vaikuttamisesta luvussa 5.1. Radikaalilla ja - rakenteellisella sosiaalityöllä on sama 

lähtökohta ja ajatus vaikuttaa yhteiskunnan huono-osaisten aseman parantamiseen, ja 

ero niissä on hienosäätöinen.  Tutkielmassa mainitsemamme projektit ja erilaiset 

hankkeet työskentelevät köyhyyden poistamiseksi sekä tasa-arvon rakentamiseksi. 

Projektien tavoitteena on vaikuttaa rakenteisiin erityisesti naisten aseman 

parantamiseksi. Muun muassa MEDEP-hankkeen tavoitteena on syrjäisten alueiden ja 

köyhien ihmisten tukeminen rakenteisiin vaikuttamalla. MEDEP työskentelee 

nimenomaan valtion ja yksittäisten ihmisten välillä ja haluaa vaikuttaa vähävaraisten 

perheiden elämään. (MEDEP 2008.) 
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Radikaali sosiaalityö pelkistetään helposti laajaksi kokoelmaksi yhteiskuntakriittisiä 

ajatuksia. Yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttaminen ei ole helpoin tapa toimia 

sosiaalityöntekijänä. Työntekijältä se vaatii osaamista. Tasa-arvon lisäämiseksi on 

kuitenkin merkittävää, että marginaaliryhmät otetaan mukaan vaikuttamiseen 

yhteisössä ja päätöksen teossa. Radikaalissa sosiaalityössä painotetaan ihmisten 

omien voimavarojen hyödyntämistä saavuttaakseen sosiaalinen muutos. 

Näkökulmasta riippumatta keskeistä on, että syrjäytyneiden ryhmien ja yhteisöjen on 

otettava vahvempi rooli yhteiskunnassa (Payne 2005, 231–233). Lähes jokaisessa 

Nepalissa vierailemassamme kylässä toimii kylän naiskomitea, johon kuuluu kylän 

naisia. He kokoontuvat usein kerran viikossa keskustelemaan ja päättämään kylän 

asioista; tarkoitus on, että naiset voivat tätä kautta vaikuttaa kylän asioihin ja 

osallistua sen kehittämiseen ja yhteisön rakenteiden muutokseen. Seurasimme Mayan 

ja Chandrikan osallistumista kylän naisyhteisöön, jonka johtajana toimi 

karismaattinen nainen. Havainnoidessamme pidemmän aikaa kyseistä yhteisöä ja 

menemällä syvemmälle sen rakenteisiin, löysimme erilaisia ilmiöitä ja asetelmia sen 

sisältä. Naisilla oli selvät valta-asetelmat suhteissaan ja yhteisön johtajan 

tarkoitusperät naisten aseman parantamiseksi olivat osittain kyseenalaisia, sillä hän 

ajoi osittain omaa etuaan huono-osaisten naisten kustannuksella. Chandrika koki 

tämän naisyhteisön voimavarakseen ja yhteisön johtaja oli hänelle esikuva, kun taas 

Mayan kohdalla kyläyhteisö osoittautui ongelmallisemmaksi. Hän ei kokenut 

saavansa yhteisöstä apua ja kylän johtajaa hän ei useista syistä pitänyt suuressa 

arvossa niin kuin monet muut kylän naiset. Chandrikan ja Mayan lisäksi Dilmaya 

osallistui oman kylänsä komiteaan.  

 

Radikaali sosiaalityö on kehittynyt 1970-luvulla kohti kriittistä suuntausta sisällyttäen 

feminismin, syrjinnän vastaisen suuntauksen ja elementit voimaantumisen teoriasta. 

Keskeiset elementit radikaalissa teoriassa sisältää huomion kiinnittämisen 

mieluummin rakenteelliseen kuin yksilölliseen selitykseen sosiaalisissa ongelmissa. 

Tarkoituksena on edistää tiedon lisäämistä sosiaalisesta epätasa-arvosta, poliittisesta 

vaikuttamisesta ja sosiaalisesta muutoksesta, koska se auttaa taistelussa kulttuurista 

ylivaltaa vastaan. Radikaalissa näkökulmassa on kannattavaa huomioida myös 

feministinen suuntaus, joka analysoi patriarkaalista systeemiä ja sen vaikutuksia 

yksilön elämässä. (Fook 1993, 2-7; Payne 2005, 227–228.)  
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Kulttuurista ylivaltaa Nepalissa määrittää muun muassa nepalilaisten pääuskonto ja 

siihen liittyvät uskonnot. Nepalilaisista 81 % on hinduja, ja usein uskonto määrittää 

vahvasti heidän elämäänsä. Hindulaisten kastijärjestelmä kiellettiin 1963, mutta se 

määrittelee edelleen vahvasti ihmisen paikkaa yhteiskunnassa. Kaikkien niin sanottua 

likaista työtä tekevien ajatellaan olevan koskemattomia ja alinta kastia, ja tähän 

alimpaan kastiin tai heidän alle asetetaan usein yksinhuoltajaäidit, lesket ja muista 

syistä yksinelävät naiset. (Suomen suurlähetystö 2011.) Vahvat perinteet ja käytännöt 

ovat haastavia muuttaa, erityisesti silloin, kun uskonnon ajatellaan määrittävän sitä. 

Hindulaisuus on rakentunut vahvasti patriarkaalisuuden ympärille. (Sarkar 2007, 22-

25). Patriarkaalista järjestystä voidaan pitää yhtenä voimakkaimmista tekijöistä 

siihen, että naiset ovat alistetussa asemassa Nepalissa. 

 

Patriarkaalisuutta on määritelty viittaamaan naisten ja miesten eriarvoista asemaa 

yhteiskunnassa sekä miesten harjoittamaa naisten ja lasten hallintaa perheen piirissä. 

Patriarkaalisuus pitää sisällään sukupuolten ja sukupolvien välisen hallintasuhteen, 

joka muodostaa hierarkian eri osapuolten välille. Hierarkiassa miehet ovat ylempänä 

kuin naiset ja aikuiset ovat ylempänä kuin lapset. Patriarkaalisuus ei kuitenkaan 

tarkoita, ettei naisilla tai lapsilla ole yhtään vaikutusvaltaa, oikeuksia tai resursseja. 

Patriarkaalisuus ei myöskään tarkoita, että kaikki miehet alistaisivat naisia tai että 

kaikki naiset olisivat alistettuja. Patriarkaalisuuden avulla kuvataan ennemmin mies- 

ja naissukupuolien sekä sukupolvien välistä suhdetta. (Huomo 2007, 27.)  

 

Patriarkaalisuus kuvaa yhteiskuntajärjestystä, jossa miehet ovat hallitsevassa 

asemassa. Käsitteellä patriarkaalinen järjestys kuvataan hallitsevan ja hallitun ryhmän 

suhdetta. Hallintasuhdetta määrittävät yleensä erilaiset molemminpuoliset oikeudet ja 

velvollisuudet. Käsite nouseekin alun perin siitä, miten perheen pää hallitsi kaikkia 

muita taloutensa jäseniä, olivat he sitten naisia, lapsia tai esimerkiksi antiikin aikana 

orjia. Hallinnan vastineeksi perheen pää oli velvollinen elättämään ja suojelemaan 

talouteensa kuuluvia ihmisiä. Oikeudet ja velvollisuudet eivät kuitenkaan välttämättä 

jakaudu tasa-arvoisesti hallittujen kesken. (mt.) Patriarkaatin vaikutukset näkyvät 

tutkimuksemme naisten elämässä. Esimerkiksi Mayan tilanne kuvaa hyvin sitä valta-

asetelmaa, joka hänen ja hänen miehensä suhteessa on ja mikä on heidän 

kyläyhteisönsä käsitys miehen ja naisen oikeuksista. Mies omaa selvästi enemmän 

valtaa niin perheen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Erilaisten oikeuksien lisäksi 
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miehellä on velvollisuutenaan perheen elatus. Seuraava sitaatti kuvaa Mayan 

kertomana niitä yhteisössä vallitsevia asenteita ja ongelmia, joita esiintyy hänen 

elämässään. 

 
Maya: Kun mieheni kertoi minulle, että nyt hänellä on toinen vaimo ja että 
nyt he muuttavat samaan taloon minun kanssani, tulin niin vihaiseksi, huusin 
ja tiputin television maahan ja se meni rikki. Poliisit soitettiin paikalle, koska 
“tämä hullu nainen riehuu”.  Parin päivän kuluttua tästä minulle ja 
miehelleni tuli taas iso riita uudelleen avioitumisen vuoksi. Mieheni sanoi 
minulle, että minä voin kuolla ja uusi vaimo voi pitää huolta lapsistamme. 
Sain raivokohtauksen ja yritin itsemurhaa. Aukaisin kaasupullon, lapsi oli 
minun sylissäni, otin tulitikut ja koitin sytyttää tulitikun. Olin tosissani ja 
valmis kuolemaan. Mieheni haki kyläläiset paikalle, jotka pysäyttivät minut 
ja he veivät minut yhdessä turvakodille. Olin siellä kaksi päivää. Kaikki 
ajattelevat, että olen hullu. Poliisit ja kaikki tietävät, että miehelläni on uusi 
vaimo, eivätkä he voi tehdä sille mitään, eivät he välitä.  
 
Nyt mieheni on sitä mieltä, että hän auttaa minua tällä avioitumisella. Hän 
sanoo, että uusi vaimo työskentelee pellolla, joten minä voin tehdä nyt 
pelkästään kotitöitä. Ja pitkän tauon jälkeen hän suostui tuomaan omat 
pyykkinsäkin pesetettäväksi minulle.  
 
Menin hakemaan apua kylän naisyhteisöltä, että he pysäyttäisivät mieheni 
uudelleen avioitumisen, mutta naiset ja muut kylän ihmiset sanoivat vain, 
että kaikki miehet menevät uudestaan naimisiin, jos miehellä on vaan rahaa 
siihen. He voivat ottaa vaikka kymmenen vaimoa.  
   

 

Syvennymme hieman lisää erittelemään patriarkaalisen järjestyksen 

ilmenemismuotoja Nepalissa. Patriarkaatin ilmenemismuotoja on useita, kuten 

esimerkiksi naisten alhaisempi koulutus miehiin nähden, avioliittoon liittyvät 

käsitykset ja toiminnot kuten lapsiavioliitot ja hyvän naisen “odotukset”.  Lisäksi 

muun muassa naisten taloudellinen riippuvuus miehestä sekä naisten palkka, työnjako 

ja naisten vähäisemmät mahdollisuudet omistaa tai käyttää omaisuuttaan ovat myös 

osa patriarkaalista järjestelmää. Olemme käyneet läpi edellä esitettyjä 

ilmenemismuotoja aikaisemmissa luvuissa kuvatessamme nepalilaisten naisten 

asemaa, muun muassa palkkaeroja ja työnjakoa. (Ks. luku 2.1.) Sen vuoksi emme 

toista niitä enää, vaikka ne kuuluvatkin yhteiskunnan naisia alistaviin rakenteisiin. 

Käymme sen sijaan lisää läpi niitä rakenteita, jotka ylläpitävät epätasa-arvoa.  

 

Avioliittoon liittyvät toiminnat ja odotukset on kuitenkin vielä mainittava alistavien 

rakenteiden yhteydessä, vaikka niitä olemme käsitelleet jo aikaisemmissa luvuissa. 
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Avioliitto tekee naisista vaimoja, joiden elämä on sen jälkeen usein etukäteen 

määriteltyä; vaimon rooli on olla kotona ja pitää huoli kodinaskareista, sekä synnyttää 

lapsia ja tulla äidiksi sekä kantaa vastuu kodista. Useissa tapauksissa 

naimisiinmenoon kuuluu, että tyttö ja nainen muuttavat poissa oman perheensä luota 

ja siirtyvät asumaan miehen perheen luokse (The United Nations 2006, 9). Lisäksi 

ihmisoikeusjärjestöjen mukaan nepalilaiset naiset kokevat avioliitossaan raiskaamista, 

seksuaalista hyväksikäyttöä vieraiden tai jopa sukulaisten taholta ja perheväkivaltaa. 

YK:n väestörahaston UNFPA:n mukaan haasteena on se, että perheväkivalta nähdään 

yksityisenä asiana eikä siitä käydä julkista keskustelua. (Heikkilä 2011.) 

Sivakumarin loukatessa kätensä hänet hylättiin, mutta jos loukkaantunut olisi ollut 

mies, olisi miehen vaimo hyvin todennäköisesti pyrkinyt pitämään miehestään huolta. 

Naiset joutuvat miehiä helpommin hylätyiksi muun muassa puutteellisten 

maanviljelytaitojen ja sairauksien vuoksi. Vaimo nähdään usein hyödykkeenä miehen 

perheelle, ja jos nainen ei ole hyödyksi, voi kohtalona olla yhteisön ulkopuolelle 

jääminen. Tutkimuksen naisista Sivakumari, Maya, Laxmi ja Chandrika ovat 

miehensä menetettyään kokeneet hylkäämisen myös miehen perheen puolelta. Laxmi 

on heistä ainoa joka on palannut omaan lapsuuden kotiinsa tämän jälkeen. Maya, 

Chandrika ja Sivakumari ovat saaneet kaikki jonkunlaista tukea omalta perheeltään 

hylkäämisen jälkeen, mutta pääasiassa he ovat joutuneet tulemaan toimeen omillaan 

ja projektit ovat heille sen vuoksi hyvin tärkeitä. Sukupuoliongelman ydin on 

poliittisia rakenteita syvemmällä - se piilee perinteisessä nepalilaisen naisen mallissa. 

Kunnon nainen on naimisissa, ja perheväkivaltaakin saatetaan pitää joskus naisen 

syynä; miehellä on oikeus rangaista niskuroivaa vaimoaan. (Matilainen 2011.) Myös 

miestä saatetaan moittia alkoholin juomisesta tai väkivallasta ja sen tekevät usein 

suvun muut naiset. YK:n mukaan Nepal onkin yksi Aasian pahimmista sukupuolista 

väkivaltaa harjoittavista maista (Heikkilä 2011).  

 

Kuten aikaisemmin avasimme naisten ajatuksia uudelleen avioitumisesta, ei se ole 

usein mahdollista leskille, vaikka laki sen nykyisin salliikin. Dilmaya kertoi olevansa 

onnellinen, ettei hänen tarvitse enää pukeutua leskinaisille tarkoitettuun valkoiseen 

pukuun paikallisen tavan mukaan, sillä kaikki tunnistaisivat hänet leskeksi. Leskeys 

on ikään kuin leima epäonnistumisesta, koska leskinaisen tulisi pukeutua valkoiseen. 
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Valkoiseen pukeutuminen on yhteisöjen sisäinen normi, johon tietyissä yhteisöissä 

suhtaudutaan löysemmin ja toisissa puolestaan tiukemmin. Toisinaan miehen äiti 

antaa kälylleen vapauden pukeutua, miten haluaa, kuten Dilmaya kohdalla. Dilmaya 

koki helpotusta, koska hänen ei enää tarvinnut julkisesti kantaa lesken leimaa. 

Kuitenkin leskeksi jääneen informanttimme oli vaikea käyttää muita vaatteita, vaikka 

hänen miehensä äiti asian salli, koska ympäristö oletti naisen pukeutuvan valkoiseen. 

Dilmaya ei halunnut antaa itsestään kapinallisen kuvaa. Perinteiset normit ovat usein 

vahvoja ja muiden ihmisten reaktiot normien rikkojille voivat tuntua pelottavilta. 

Osallistuttuaan projektiin ja edistyessään käsityöurallaan Dilmaya vapautui tuosta 

perinteisestä ajatuksesta. Tavatessamme hänet Kathmandun teekaupalla, oli hän 

pukeutunut punaiseen mekkoon ja molemmissa käsissä oli useita värikkäitä 

rannerenkaita. Tämä leskinaisen asu oli symboli rohkeudesta ja vapaudesta. 

 

RITA: ...ainoastaan jotkut pojat kävivät koulua, siksi me naiset olemme 

tämmöisiä. (naurua) 
 

Kouluun pääsemättömyys on ympäri maailmaa näkyvä ja puhuttu naisia alistava 

rakenne. Tämä on nähtävissä mediassa tunnettujen kansainvälisten järjestöjen 

markkinoinnissa koulutuksen puolesta, jotta maailman tytöt pääsisivät kouluun. YK:n 

yksi vuosituhattavoitteista on ilmainen peruskoulu kaikille maailman lapsille vuoteen 

2015 mennessä (UNDP 2012). Havaintojemme mukaan Nepalissa on tehty paljon 

töitä tyttöjen koulunkäynnin edistämiseksi. Nykyisin noin 95 prosenttia 

peruskouluikäisistä eli 5-9-vuotiaista lapsista aloittaa koulunkäynnin, mikä on noussut 

huimasti viimeisten vuosien aikana. Kuitenkin noin 38 prosenttia koulunsa 

aloittaneista jättää koulun kesken. Valtion kouluissa koulunkäynti on ilmaista sekä 

koulukirjat 1-5-luokille ovat kaikille ilmaisia ja tytöille kirjat ovat ilmaisia 

kahdeksanteen luokkaan asti. Vuosituhattavoitteiden mukaiset uudistukset turvaavat 

perusopetuksen kaikille kahdeksanteen luokkaan asti. Tyttöjen koulunkäynti on 

lisääntynyt ja alkuopetukseen osallistuu yhtä monta tyttöä kuin poikaa nykyisin. 

Tyttöjen koulunkäynti jää kuitenkin yleensä alaluokkiin, koska perhe usein haluaa 

kotiin apuvoimia sekä tyttöjen kouluttamista ei nähdä yhtä tärkeänä kuin poikien, 

koska tyttö muuttaa usein avioiduttuaan aviomiehensä perheeseen. Suurena haasteena 

on saada myös alhaisen kastin jäsenet mukaan koulutukseen. Kaikista yli 15-
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vuotiaista nepalilaisista 60 prosenttia on lukutaitoisia, kun taas puolestaan 15-24-

vuotiaista 87 prosenttia on lukutaitoisia. (Suomen suurlähetystö 2013.)  

 

Vaikka Nepalissa koulutuksen taso nousee, naisten määrä koulutuksen korkeimmilla 

tasoilla vähenee. 77 naista 100 miestä kohti käy peruskoulun, vain 43 naisista saa 

päättötodistuksen ja vain 23 naista valmistuu korkeakoulusta kuten collegesta tai 

yliopistosta. (UNFPA 2007, 24–25.) Tässäkin on eroja kaupungin ja maaseudun 

välillä. Kaupungissa kouluttamattomien naisten määrä on 50 prosenttia ja 

maaseudulla vastaava luku on 80 prosenttia. (Matilainen 2011.) Naisten 

kouluttautuminen kuitenkin lisääntyy kokoajan kaupungissa, sekä maaseudulla. 

Koulutuksen positiivista vaikutusta käsittelemme lisää luvussa 5.1 Keinoja naisten 

aseman parantamiseksi.  

 

 
Kuvio 13. Kadulla asuva nainen kysymässä kouluikäiselle lapselleen paikkaa lastenkodista. 

Lalitpur 2008. 
 

 

Fook (2005, 9) määrittelee valta-asemaa ja virheellistä tietoisuutta merkittäväksi 

osaksi yksilöiden sortamista. Valta-asema muodostuu rakenteellisesti, mutta koetaan 

henkilökohtaisesti. Vallassa olevat henkilöt voivat suoranaisesti hyväksikäyttää 

ihmisiä, mutta myös petkuttaa itseään sillä, että sorto ja epätasa-arvo ovat 

väistämättömiä. Heillä voi myös olla itsepetokseen perustuvia uskomuksia eli 
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virheellistä tietoisuutta paikastaan sosiaalisissa rakenteissa omasta vallastaan ja 

muutoksen mahdollisuuksistaan. Tällainen ajattelu johtaa ihmiset tuomittavaan 

käytökseen.  Virheellinen tietoisuus puolestaan tarkoittaa, että ihmiset eivät ole 

tietoisia siitä, että sosiaalinen järjestelmä on luotu menneisyydessä ja sen takia se on 

muutettavissa. (Mt.) Nepalissa alistavien rakenteiden ylläpito on usein seurausta 

valtaa omaavien tahojen epäoikeudenmukaisesta ja hierarkkisesta ajatusmallista. 

Sujata (994, 133) perustelee Etelä-Aasian ja sitä ympäröivien valtioiden 

levottomuuksien merkittäviksi syiksi vallanpitäjien välinpitämättömyyttä ihmisten 

perustarpeista, kuten ravinnon ja asunnon tarpeesta. Hän jatkaa, että näin on niissäkin 

maissa joihin hallinto on valittu demokraattisilla vaaleilla. 

 

Nyt tiedän, miltä se tuntuu, että toisilla on valta. Ja miten niitä 
pompotellaan, joilla sitä ei ole. Naisten kanssa passia jonottamassa. Milloin 
hakemuslomakkeen alalaidassa on liikaa tyhjää tulostusasetuksien takia, 
milloin kuva on vähän vinossa. Turhaa juoksutusta. Aamu viidestä kello 
yhteen jonotusta, silti palvelunumero 160. Kaikki vaan nöyrästi jonottivat, 
miehet ja naiset tiiviissä jonossa. Ihmiset huolehtivat toisistaan, jakoivat 
eväitä, pitivät paikkaa. Jos on rahaa ja valtaa, ei tarvitse jonottaa. 
(Ote päiväkirjasta 13.3.2011) 

 

Ihmisiä passi-jonossa yhdisti sama kokemus vallasta ja tarve saada passi. Vaikka tässä 

tilanteessa ihmiset olivat eri taustoista ja heidän arkielämänsä poikkesivat keskenään 

toisistaan, valtion valtajärjestelmässä he olivat samanarvoisia. Tosin jonosta puuttuivat 

yhteiskunnan hyväosaisimmat ihmiset, ja mietimmekin, mitä kautta he passinsa 

saavat.  
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Kuvio 14. Maaseudun naisia. Dulikhel 2006. 

 

Rakenteellista epätasa-arvoa kuvaa myös se, että miehillä on usein taloudellinen valta 

ja se voi asettaa yksinelävät naiset huonoon toimeentuloon. Taloudellinen toimeentulo 

on merkittävä syy siihen, että naiset ovat riippuvaisia miehistään ja heidän on vaikea 

tulla toimeen omillaan. Yksinelävillä naisilla on usein vaikeuksia elättää itsensä ja 

lapsensa itsenäisesti. Seuraava taulukko kuvaa yksinhuoltajanaisten ja leskien 

mahdollisuuksia käyttää omaisuuttaan miehen kuoleman tai lähtemisen jälkeen. 
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WHR:n tutkimuksen mukaan 53 prosentilla yksinhuoltajanaisista ei ole 

mahdollisuutta käyttää omaisuuttaan ilman miestään. Huomattavaa on, että 17 

prosenttia vastanneista naisista totesivat mahdollisuuden käyttää omaisuuttaan 

yhdentekevänä, josta herää kysymys heidän tietoisuudesta taloudenhoitoon ja 

taloudellisista kysymyksistä elämässään. Noin joka kolmannella on mahdollisuus 

käyttää omaisuuttaan.   

      

H: Mielialalääkkeesi ovat miehesi ostamia?     
MAYA: Kyllä, tämän kuukauden. Hän oli vihainen, mutta hän osti ne. Viime     
kuussa äitini osti ne minulle. Mieheni ei anna minulle rahaa käteen, vaan hän 
ostaa itse ruoan ja muun tarpeellisen. Ei edes yhtä penniä hän anna käteeni. 

      

Yhteisön merkitys on suuri ja se rakentaa yhteiskunnan olemusta huomattavasti. 

Nepalilaiset elävät usein tiiviissä yhteisöissä. Yhteisö on yksineläville naisille usein 

voimavara ja uhka yhtä aikaa. Heidän alistettuun asemaansa vaikuttaa usein se, että he 

ovat miehensä menettäneenä epäonnistujia yhteisön silmissä. Heitä pidetään sen 

vuoksi usein huonossa asemassa, ja he kohtaavat usein sen vuoksi syrjintää 

lähiyhteisöltään. Usein naimisissa olevat äidit ovat siviilisäätynsä vuoksi yhteisössä 

onnistuneempia kuin äidit, joilla ei ole aviomiestä. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

naisten kokemuksia erovaisuudesta ja syrjinnästä omassa yhteisössään verrattuna 

naimisissa oleviin naisiin. 
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Vain kolme prosenttia yksinhuoltajanaisista ei koe minkäänlaista syrjintää 

yhteisössään. Fyysistä ja henkistä väsymystä kokivat yksinhuoltajanaisista noin joka 

viides ja häiriökäyttäytymistä yhteisönsä puolelta koki noin joka kolmas. 

Nepalilaiseen kulttuuriin kuuluvassa ruoanjaossa epätasa-arvoa koki 8 prosenttia. 

Ruoanjaolla tarkoitetaan ruokatarjoilua, jossa esimerkiksi pieni kyläyhteisö jakaa 

ruoan keskenään. Ylipäätään epätasa-arvoa yhteisössään koki 40 prosenttia naisista. 

Yhteisö on myös usein suuri voimavara yksinelävien naisten elämässä. Tuolloin 

naiset saavat tukea kylän muilta naisilta ja vahva sosiaalinen elämä ja tukiverkosto 

muodostuvat kyläyhteisöstä. Joskus voimme aistia yhteisössä vallitsevan hyvän 

ilmapiirin; pellolla tehdään yhdessä töitä auringon paisteessa auttaen toinen toistaan ja 

naisten puheensorina ja nauru kantautuvat pitkälle. Naiset jakavat henkilökohtaiset 

asiansa, ilot ja surut. 

 
H: Tunnetko koskaan oloasi yksinäiseksi?      
SIVAKUMARI: En... Töissä on paljon minun kaltaisiani naisia, ja jaamme toistemme 
kanssa kaikki asiat, iloiset ja surulliset . Päivät menee nopeaa.. 
H: Olet asunut 10 vuotta yhdessä ystäväsi kanssa, tappeletteko koskaan? (naurua) 
SIVAKUMARI: Ei, miksi tapeltaisiin, autamme toisiamme, mitään ei ole jäljellä kun 
kuolemme, miksi olla kateellinen toiselle? 

  

Radikaali sosiaalityö on saanut paljon kritiikkiä puutteellisuudestaan. Langan (2002, 

215) herättelee miettimään empowermentin ja radikaalin sosiaalityön 

mahdollisuuksia. Hänen mukaansa empowerment kutsuu ihmisiä ottamaan osaa 

sellaisiin päätöksiin, mihin heillä ei ole oikeasti mahdollista vaikuttaa, kun resurssit 

eivät riitä. Langanin mukaan liian usein empowerment tarkoittaa ihmisten työstämistä 

voimattomiksi, kun he saavat voimaa, mutta ei mahdollisuuksia vaikuttaa. 

Radikaalille sosiaalityölle tämä tarkoittaa palaamista perinteiseen sosiaalityöhön ja 

avun jakamiseen. Myös Simpkin (1989, 171) kritisoi radikaaliuden laimentumisesta ja 

hajanaistumisesta, vaikkakin radikaalilla suuntauksella on joitakin tapoja tulla entistä 

käytännöllisemmäksi. Hän myös väittää, että monet radikaalin sosiaalityön tavoitteet 

eivät ole tulleet käytäntöön. Esimerkkinä ihmisten työstämisestä voimattomiksi on 

Laxmi, joka on saanut koulutuksen työhönsä ja saanut myös ompelukoneita ja 

yhteistyökumppaneita, mutta koulutukseen ei ole sisältynyt koulutusta siitä, miten 

tuotteet saadaan markkinoitua myyntiin. Laxminilla on iso pino kauniita itse tehtyjä 

huiveja pienen pellistä rakennetun tehtaan pöydällä, mutta hänellä ei ole tietoa miten 
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ja missä saisi nuo huivit myytyä. Laxmin itse on kuitenkin melko toiveikkaana 

tulevaisuuden suhteen ja toivoo löytävänsä markkinat tuotteilleen.   
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5 KOHTI VOIMAANTUMISTA 

 

5.1. Keinoja naisten aseman parantamiseksi  
 

 
 

Kuvio 17. Naiset ompelukoulussa. (Kuvan naiset eivät liity tutkielmaan). Bhaktapur 2012. 
 
 

Sosiaalityössä on painotettu sosiaalisten epäkohtien esille nostamista jo viime 

vuosisadan alussa ja kehitetty yhteisöllisiä auttamisen rakenteita. Radikaalista 

sosiaalityöstä kumpuava rakenteellinen sosiaalityö -käsitteenä on kuitenkin tullut 

käyttöön vasta 1970-luvulla. Keskustelu rakenteellisesta sosiaalityöstä on ollut 

huomattavasti vilkkaampaa kansainvälisesti kuin Suomessa. Näkyvän jakson 

rakenteellinen sosiaalityö koki 1980-luvulla, aikana jolloin rakennettiin 

hyvinvointivaltioita. (Pohjola 2011, 209 & 210.)  

 

Rakenteellinen sosiaalityö oli näkyvässä roolissa hyvinvointivaltion rakentamisen 

aikaan Suomessa, myös Nepalin yhteiskunnassa rakenteellinen sosiaalityö voi tarjota 

toimintatavoillaan mahdollisuuden hyvinvoinnin lisääntymiseen. Pohjola (2011, 214) 

perustelee rakenteellisen sosiaalityön merkitystä sillä, että sosiaalityö on 

lähtökohdiltaan ihmisten tukemista heidän kohtaamissa epäoikeudenmukaisuuksissa. 

Sosiokulttuuriset, poliittiset ja taloudelliset tekijät rakentavat ihmisen elämänkulkua 

monin tavoin.  

Pohjolan (2011, 215) mukaan on merkittävää saada sosiaalityön rinnalle myös muut 

toimijat yhteiskunnasta vaikuttamaan ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja 
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ongelmien poistamiseen. Vaikka Pohjolan esittämä tulkinta on lähtökohdiltaan 

länsimaalaisesta yhteiskunnasta käsin tarkasteltua, voimme kiinnittää sen helposti 

myös Nepalin yhteiskunnan toimintaan. Nepalissa sosiaalityön ammattikunnalla on 

sama haaste saada mukaan muut toimijat ja tahot ratkomaan sosiaalisia ongelmia. 

Nuorista politikoista Nepalissa löytyy toivoa muutoksen tavoittelussa sosiaalityön ja 

kansalaisjärjestöjen rinnalle. Hanna Käyrä (2012) kirjoittaa artikkelissaan nuorista 

nepalilaisista poliitikoista, jotka ovat täynnä vaikutustahtoa. Kommunistisen puolueen 

opiskelijapuheenjohtaja Mahendra Shah yhdessä muiden opiskelijapoliitikkojen 

kanssa on sitä mieltä, että Nepal tarvitsee muutosta ja että opiskelijat voivat osoittaa 

tarvittavat muutokset ja institutionalisoida ne. Shah kuvaa artikkelissa, kuinka 

monarkia loppui jo vuosia sitten ja nyt on korkea aika toimia yhteiskunnan 

muuttamiseksi parempaan suuntaan. Nepalissa yritetään tuoda marginaaliset ryhmät 

yhteiskunnan keskiöön ja Shahin mukaan myös hän yhdessä muiden opiskelijoiden 

kanssa tukee tätä ajatusta.  

 

Pohjola (2011, 215,216) on jäsentänyt sosiaalityön rakenteelliset toimintafunktiot ja 

hän on jäsentänyt ne neljään ydinalueeseen; tietotyöhön, strategiatyöhön, 

inkluusiotyöhön ja oikeudenmukaisuustyöhön. Vaikka ne ovat eroteltuna tässä kohdin 

toisistaan, limittyvät ne vahvasti toisiinsa. Seuraavaksi tarkastelemme toimintojen 

ydinalueita. Niiden merkitys voidaan nähdä myös Nepalin yksinelävien naisten 

oikeuksiin vaikuttamisessa ja heidän asemansa parantamisessa. 

 

Tietotyöllä tarkoitetaan tiedon tuottamista monipuolisesti rakenteellisen sosiaalityön 

tueksi. Tiedon tuottamisen muun muassa sosiaalisista olosuhteista on tärkeää. Lisäksi 

merkittävää on erilaisen tiedon välittäminen kansalaisille ja päättäjille. (Pohjola 2011, 

215.) Nepalissa yksi merkittävimpiä mahdollisuuksia yhteiskunnan tasa-

arvoistumiselle on tiedon lisääminen ja tiedon tuottaminen. Havaintojemme ja 

kokemuksiemme perusteella politiikka ei usein tavoita kaukaisia köyhiä kyliä, ja 

lähtökohta muutokselle on se, että päättäjät ovat tietoisia kansalaisten sosiaalisista 

olosuhteista. Haasteena on, että vaikka päättäjät ovat tietoisia olosuhteista, usein 

heidän halunsa muuttaa niitä ei ole tarpeeksi vahva, jotta siihen löytyisi tavat toimia 

muutoksen eteen köyhimpien ja marginaalissa elävien etuja ajatellen. Tie muutokseen 

vaatii usein valtaapitävien asennemuutosta ja tasa-arvoista ihmisten näkemistä. 

Poliittisilla päätöksillä ja talousjärjestelmällä on suora vaikutus kansalaisten 
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hyvinvointiin. Lisäksi naisten kouluttautumisen lisääminen on merkittävä tapa luoda 

tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.    

 

Tietotyön rinnalle voimme nostaa maailman kuulun Paulo Freiren Sorrettujen 

pedagogiikan tarjoamia keinoja sorrettujen yksilöiden voimaantumiselle ja 

vapautumiselle.  Sorrettujen pedagogiika on klassikko, joka on noussut tärkeään 

arvoon kasvatustieteissä ja Freiren esittämää vapautuksen teoriaa voimme yhdistää 

tutkimuksemme naisten voimaantumisen analyysiin. Sorrettujen pedagogiika pyrkii 

antamaan keinoja sorrettujen yksilöiden voimaantumiseen. Sen mukaan ratkaisu 

löytyy yksilön tutustuessa vallitsevaan poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 

tilanteeseen ja tämän jälkeen suhtautuessa tiedostavasti itseään ja ympäristöään 

koskeviin asioihin. Sorrettujen pedagogiikan keskeisenä ajatuksena on tiedostaminen, 

jonka avulla ihminen tulee tietoiseksi häntä ympäröivästä todellisuudesta ja kyvystään 

vaikuttaa tähän todellisuuteen. Ajatus on voimaannuttaa ihmisiä tiedostamaan 

poliittinen ja muiden heitä kohtaan harjoittama sorto ja vapautua siitä. Sorretut 

pystyvät kasvatuksen avulla vapautumaan yhteiskunnallisesta sorrosta. 

Yhteiskunnallinen sorto kohdistuu ihmisiin, joilla ei ole valtaa. (Hannula 2000 1&2. )  

 

Teorian mukaan kasvatus on yksi väylä vapautua yhteiskunnan sorrosta. Kasvatuksen 

roolissa toimii moni yhteiskunnan taho. Naisprojektit ja muut kansalaisjärjestöt ovat 

yksi tärkeä väylä tietoisuuden levittämiseksi. Maya Nepal ry:n naisprojekti pyrkii 

työllistämisen lisäksi levittämään tietoisuutta ja uudenlaista ajattelua sorrettujen 

naisten kesken. Projektin paikalliset vetäjät käyvät keskusteluja naisten kanssa 

yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista asioista tavoitteena lisätä tietoisuutta. Lisäksi 

tärkeässä kasvattajan roolissa ovat opettajat. Opettajat ovat lasten ja nuorten 

kasvattajia. Opettajien koulutus vaikuttaa opettajien osaamiseen ja siihen, millaista 

tietoisuutta he levittävät. Nepalissa koulujärjestelmässä on yhä paljon kehittämisen 

varaa sellaiseksi, että lapset ja nuoret oppisivat ajattelemaan ja näkemään 

yhteiskunnan ilman hierarkioita, sekä kehittämään omaa ajattelua.  

 

On tärkeää lisätä tietoisuutta tyttöjen ja naisten koulutuksen merkityksestä ja 

oikeudesta. Kuten edellä mainitsimme Nepalissa sukupuoli on merkittävässä roolissa 

epätasa-arvoisuuden näkökulmasta koulutuksen suhteen. Pojille annetaan jo perheen 

puolelta paremmat mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään. Erityisesti 
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kaupunkien ulkopuolella tiedotuksella on suuri merkitys, sillä sinne tieto leviää 

hitaammin. Koulutuksen puute voi johtua esimerkiksi vanhempien ja yhteisöjen 

tiedonpuutteesta koulutuksen tärkeydestä.           

 

Freire tuli alunperin tunnetuksi kehittämästään lukutaidon opetusmenetelmästä, jota 

sovellettiin laajasti Brasilian lukutaito-ohjelmissa 1960-luvulla ja myöhemmin eri- 

tyisesti kehitysmaissa.  Lukutaito-ohjelmissa lukutaidottomat opettelevat lukemaan ja 

kirjoittamaan niin sanotusti omilla sanoillaan ja kokemuksillaan, oman ympäristönsä 

käsitteillä. Tarkoituksena on, että he samalla oppivat, että heidän käsityksensä 

todellisuudesta on yhtä pätevä kuin vallassa olevien. Näin lukutaidon oppiminen on 

askel kohti poliittista osallistumista kulttuurissa, jossa lukutaidoton jää marginaaliin 

eikä voi osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Lukutaidottomien opetuksessa 

lukutaidottomuutta ei pidetä pelkästään kasvatuksellisena asiana vaan 

lukutaidottomuus liitetään laajempiin sosiaalisiin ja poliittisiin yhteyksiin. (Hannula 

2000, 2.) Tutkimuksemme naisista Ritalla, Sivakumarilla ja Chandrikalla ei ole 

lukutaitoa, joka vähentää heidän mahdollisuuksiaan ja se jo itsessään helposti asettaa 

heidät yhteiskunnassa vaikuttamisen ulkopuolelle. Vaikka he ovat saaneet 

naisprojektin kautta työtä ja elinkeinon, eivät he ole oppineet lukemaan tai saaneet 

mahdollisuutta aikuiskoulutukseen. Maya on kouluttautunut naisista pisimmälle ja 

hän on suorittanut peruskoulun.  Rita, Sivakumari ja Chandrika taas ei ole käynyt 

kouluja ollenkaan. 

 

RITA: En edes tiennyt, mikä on koulu.  

 

Strategisella sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityön ja hyvinvointipalveluiden 

suunnitelmallisuuden edistämistä. Lisäksi strateginen sosiaalityö painottaa 

vaikuttamista yhteiskunnallisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön. (Pohjola 2011, 215.) 

Sosiaalityön edistäminen on merkittävä keino edistää tasa-arvoisuutta ja sosiaalista 

yhdenmukaisuutta nepalilaisessa yhteiskunnassa. Sosiaalityön suunnitelmallisuus, 

monipuolisuus, sen edistyminen ammattikuntana ja koulutusohjelmana Nepalissa on 

yksi tekijä rakenteiden muutokselle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Nepal on 

kehittynyt paljon ihmis- ja sukupuolioikeuksien kehityksen indikaattoreissa. Tämä 

voidaan laskea erilaisten kansainvälisten sopimusten ja niin kansainvälisten kuin 

kansallisten järjestöjen saavutukseksi, sillä näiltä tahoilta on tullut paljon 
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vaikuttamispyrkimyksiä Nepalin hallitusta kohtaan ihmisoikeuksiin liittyvissä 

asioissa. (UNFPA 2007, 3.) Näitä vaikutuksia käsittelemme enemmän luvussa 5.2. 

Vahvuudet ja toivo.  

 

Kansalaisia osallisuuteen ja vaikuttamiseen kiinnittyvää tietä nimitetään 

inkluusiotyöksi. Inkluusiotyöhön sisältyy eri tahojen yhteistyö, verkostoituva työ ja 

ihmisten mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen. (Pohjola 2011, 216.) Nepalissa on 

useita kansainvälisiä ja myös paikallisia projekteja, joiden yhteistyö ja 

verkostoituminen ovat tärkeä tapa viedä osaamista ja edistystä eteenpäin. Muun 

muassa nykyisissä kolmannen sektorin naisprojekteissa on tavoitteena se, että naiset 

itse ovat osallisia projektissa toimijana, eikä vain sivusta seuraajana. Tavoitteena 

hyvinvoinnin edistämiseksi on merkittävää, että alhaisessa asemassa olevat yksin 

elävät naiset tulevat toimeen omillaan ja heille annetaan mahdollisuus projekteissa 

osallistua itse oman elämänsä hallintaan. Haasteena on kuitenkin saada naiset mukaan 

poliittiseen toimintaan. Maya Nepal ry:n ja Medep projektien tavoitteena on saada 

naiset myös yritys-toimintaan mukaan tukemalla heitä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Naisia tulisi enemmän tukea itsenäisiksi yrittäjiksi ja vaikuttajiksi yhteiskunnassa. 

Projektien rohkaisemia poliittiseen toimintaan osallistuvia naisia emme ole vielä 

kohdanneet.  

 

Hokkanen (1998, 77) määrittää projektit vaihtoehtoisiksi tavoiksi järjestää palveluita 

ja tuottaa hyvinvointia kansalaisille, silloin kun kansallinen hyvinvointijärjestelmä on 

puutteellinen toimimaan kansalaistensa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hokkanen sanoo: 

”Kansalaisen oma tietämys elämästään ja heidän subjektiivisien näkemysten 

arvostaminen on vuorovaikutteisen palvelujärjestelmän peruskivi”. Tämä voidaan 

nähdä tärkeänä myös voimaantumisen kannalta. Kollektiiviset palvelut kuten tässä 

tapauksessa naisten projektit voivat tuoda järjestelmään siitä puuttuvaa joustoa ja 

kansalaiskeskeisyyttä. Ne tukevat myös yhteiskunnan kehittymistä. (Mt.) 

 

Naisprojektit voidaan nähdä Nepalin yhteiskunnan kehittymisen kannalta hyvin 

tärkeänä monelta osin. Kuten Hokkanen edellä kuvaa, projektit ovat tärkeä tapa luoda 

hyvinvointia kansalaisille maassa, jossa järjestelmä itsessään ei hyvinvointia luo. 

Tärkeää on selvittää, miten kansalaiset, yksilöt, projekteihin osallistuvat naiset itse 
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ovat kokeneet ne heidän elämässään ja kuinka merkityksellisiksi. Tutkittaessa 

naisprojektien nettisivuja voi lukea, kuinka niissä luvataan projektien avulla tehdä 

naisista omavaraisia ja voimaantuneita. Kysyimme naisilta, mikä on heidän, 

projekteihin osallistuneiden naisten kohdalla, todellisuus. Mitä projektit ovat saaneet 

aikaan heidän elämässään?   

H: Tykkäätkö työstäsi? 

SIVAKUMARI: Tykkään paljon, nautin siitä. Aika kuluu nopeaa... menen tänne ja 
tuonne tehtaalla. Olen kuullut, että kaupunginhallitus haluaisi ostaa tämän järjestön 
itselleen. Jos projektille tulee uusi omistaja, uskon, että menetämme työmme. Ja niin 
monta vuotta olemme työskennelleet tässä järjestössä.. Niin nämä ovat tämän hetken 
surulliset uutiset. Pelkään, mitä jos niin käy. 

H: Niin, se on surullinen uutinen. Mitä tekisit, jos työt tässä järjestössä loppuisivat? 

SIVAKUMARI: Menen kylääni, takaisin samaan elämään. Joskus uskon, että se on 
vain juoru, että järjestö lopetettaisiin, mutta joskus olen huolissaan, mitä jos oikeasti 
niin käy… Jos niin käy ajattelen joskus, että voisin perustaa pienen kaupan, mutta 
kun en tiedä miten luetaan ja lasketaan.. 

*** 

H: Mitä ajattelet tulevaisuudestasi? 

SIVAKUMARI: Jos tämä järjestö pysyy pystyssä loppuun saakka, haluan kuolla 
työmatkalla,..Haluan tulla ja mennä ja kuolla yhtäkkiä... Niin ettei kenenkään tarvitse 
pitää minusta huolta, että loppuun asti voisin työskennellä  järjestössä ja pitää 
itsestäni huolta. 

*** 

H: Mitä ajattelet millainen elämäsi olisi, jos et olisi osallistunut tähän projektiin? 

DILMAYA:  Voi ei ! En voi edes ajatella sitä! Jopa sen ajatteleminen tuntuu 
vaikealta. Elämäni olisi hyvin erilainen. Olin fyysisestikin huonossa kunnossa ennen. 
Nyt olen terve. Minulla ei ollut mitään. Nyt minulla on jo oma tontti ja talokin. 

 
Kaikki tutkimuksemme naisista kokevat tarvitsevansa ulkopuolista tukea 

tilanteeseensa, mutta Sivakumarille, Dilmayalle ja Mayalle projektit ovat erittäin 

tärkeitä, jopa elinehto. Sivakumari elää projektin ansiosta itsenäisesti, hän tienaa 

elantonsa itse ja sosiaalinen turvaverkosto muodostuu työpaikalla. Huolta herättää 

hänen kohdallaan se, että hän on projektista yhä täysin riippuvainen. Jos hän menettää 

työpaikkansa järjestössä, hänellä ei ole suuria mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. 

Tällöin voidaan miettiä, onko voimaantumista tapahtunut tai kuinka pitkälle se 

kantaa. Dilmayan elämä muuttui projektin myötä. Hän pääsi lesken leimastaan 

vapautumalla perinteisistä tavoista, hän saavutti sosiaalisesti arvostetun aseman 
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omassa kyläyhteisössään kouluttamalla muita naisia ja johtaa hyvin menevää 

yritystään.  Hän ei ole saanut koulutusta pelkästään käsitöiden tekoon, vaan hän on 

saanut projektin kautta koulutusta myös  muun muassa yrityksen ylläpitämiseen ja 

hallinnointiin. Hän ei ole enää riippuvainen projektista vaan on voimaantunut 

itsenäiseksi yrittäjäksi ja hänen tulevaisuutensa ei ole riippuvainen MEDEP järjestön 

tulevaisuudesta. Maya taas piti tärkeänä sitä, että hänellä on projektin kautta kontakti 

ihmisiin, jotka neuvovat ja tukevat häntä vaikeissa tilanteissa. Hänelle on myös 

tärkeää, että pääsee omavaraiseksi ja riippumattomaksi miehestään. Hän haluaa olla 

itsenäinen ja projekti voi antaa mahdollisuudet siihen. 

 
H: Tykkäätkö sinä työstäsi?                          
LAXMI: Tykkään… Koska minun ei tarvitse työskennellä auringossa päivisin ja 
kun sataa voin olla sisällä.  
 

Laxmille tärkeää oli se, että hän työskentelee tehtaassa sisällä, eikä enää ulkona 

pellolla. Laxmi rakennutti pienen tehtaan yhdessä viiden muun naisen kanssa  ja 

hankki sinne muutamia kutomakoneita. Taloudelliseen tilanteeseen ei ole vielä tullut 

suuria muutoksia hänen kohdallaan, koska hän on tehnyt käsitöitä vasta muutaman 

kuukauden ja hän on myynyt vain joitakin huiveja kylän ihmisille. Laxmi oli 

kuitenkin hyvillään opittuaan ompelemaan ja hän piti työtään helppona. Hänellä ja 

hänen yhteistyökumppaneilla on projektin tuomaa toivoa tulevaisuudessa.  

 

LAXMI: Me mietimme, miten tehdä tästä iso yritys..(vähän naurua) 
LAXMIN YHTEISTYÖKUMPPANI: Tämä on hyvä työ monen muun työn 

sijaan. Me uskomme, että tulevaisuutemme muuttuu tämän kautta.  
H: Nyt te voitte tulla toimeen omillanne.. Ja tienata oman rahanne itse.. 
LAXMI: Niin… 

 

Laxmi pitää itseään itsenäisenä jo sen vuoksi, koska hänellä ei ole perhettä. Hän 

kokee elämänsä myös helppona, koska hänellä ei ole lapsia kenestä pitää huolta. 

Miehensä kuoleman jälkeen hän on elännyt omien vanhempien kanssa ja heidän 

varoillaan tehden töitä perheelle. Hänelle projektin tuomat mahdollisuudet ovat 

avanneet uusia mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä vain käsitöiden tekoon.  

LAXMI: Minun kaverini tekee kaiken yritykseen liittyvät paperihommat.. En 

tiedä niistä mitään.  
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Kritiikkiä naisten työllistämis- ja kehittämishankkeille on annettu niiden 

stereotyyppisestä toiminnastaan. Taitoja kasvatetaan perinteisissä naisille ajatelluissa 

töissä kuten kotityöt ja käsityöt sekä omien tuotteiden myynnillä eikä heitä kouluteta 

työskentelemään muualla, ja kasvattamaan mahdollisuuksiaan markkinoilla. Naiset 

pidetään yleisesti työläisen asemassa huonosti palkatuilla aloilla eikä koulutus ole 

tarpeeksi työntekijäorientoitunutta. (UNFPA 2007, 77.)  

 
RITA: Jos löydän muita töitä haluan vaihtaa, koska tämä on epäterveellistä sairasta 
työtä, sillä tulen kankaista ja villasta sairaaksi. Kun vien kankaita ja lankoja kotiin, 
koko huone on pölyinen ja sumuinen.    
 
H: Mitä se muu työ voisi olla, mitä haluaisit tehdä, jos saisit valita? 
RITA: En ole nähnyt muita töitä, joten miten voin tietää, jos en tiedä vaihtoehtoja.. 
         
H: Osaatko nyt kuvitella jonkun työn jos ajattelet?    
RITA: Jotain helppoa työtä ja terveellistä. 

 

Rita oli naisista ainoana sitä mieltä, että olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa, eikä hän 

nähnyt työtään positiivisena. Hänelle WSDO järjestö on antanut mahdollisuuden 

työhön ja toimeentuloon, mutta työn Rita kokee raskaaksi. Hän tekee työnsä pääosin 

kotona, joten työyhteisö ei myöskään ole joka päivä läsnä. Rita on saanut koulutuksen 

käsitöiden tekoon, eikä hän koe löytävänsä helposti muuta työtä. Luku ja 

laskutaidottomana hänen on haastavaa löytää mieluista työtä. Myös taloudellista 

toimeentuloa Rita pitää tiukkana. Hän tekee hyvin pitkää päivää saadakseen 

maksettua asunnonsa vuokran ja ruokaa. Hänelle projekti antaa mahdollisuuden 

niukkaan toimeentuloon, mutta enempää mahdollisuuksia se ei ole Ritalle avannut. 

Chandrikan kohdalla projekti on vasta miettinyt mahdollisuuksia tukea hänen 

voimaantumistaan. Chandrikalle on tärkeintä lasten mahdollisuus kouluun ja lasten 

tulevaisuus. Omat halut ja intressit tulevat vasta sen jälkeen.  

Projektien merkitykset naisten elämässä ovat kirjavia. Voimaantuminen on osittain 

hyvinkin onnistunutta, mutta kuitenkin jokaisen kohdalla se on erilaista. Kyse ei ole 

yksinkertaisesta, helposta toiminnasta, jossa naisten voimaantuminen tapahtuu 

itsestään. Kuten tutkimuksen naisten kohdalla huomaamme, tulokset ovat 

monenlaisia.  
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Inkluusiotyö pitää sisällään myös ihmisten mahdollisuutta osallistua vaikuttamiseen. 

Osallistumista ja vaikuttamista tavalliset kansalaiset ovat harjoittaneet Nepalissa 

erilaisilla mielenosoituksilla ja protesteilla, jossa valtaa pitävien tahojen on ollut 

joskus pakko kuunnella kansalaisten mielipide. Esimerkkinä tästä voidaan pitää 2010 

vuoden tapahtumia, kun maoistit asettivat yleislakon, joka lamaannutti koko maan 

taloutta ja ihmisten arkista selviytymistä. Kun lakko oli kestänyt yli viikon, nousi 

monet tuhannet kansalaiset taistelemaan omien oikeuksiensa puolesta järjestäen 

rauhantahtoisia vastamielenosoituksia. Tämä yllätti ja pysäytti maoistit ja he 

lopettivat lakon vedoten kansan tahtoon. Se, oliko syy lopettamiseen oikeasti kansan 

tahto vai jokin muu, on vaikea sanoa, mutta ainakin kansalaiset pääsivät takaisin 

arkirutiineihinsa. 

 

Oikeudenmukaisuustyöllä taas tarkoitetaan muun muassa sosiaalisten oikeuksin 

edistämistä. Sosiaalityöntekijän on otettava vastuu hyvinvoinnista, julkisten 

hyvinvointipalveluiden edistämisestä, sekä eri väestöryhmien hyvinvoinnin tasa-arvon 

nostamisesta esille. (Pohjola 2011, 219 & 220.) Nepalissa sosiaalityö on uusi ala ja 

sen arvostus on siellä suuri, mutta nuorena alana sillä ei ole vielä yhteiskunnan koko 

mittakaavassa toimivaa sosiaalityöntekijöiden verkostoa. Kuitenkaan 

sosiaalityöntekijällä ei ole yksinään mahdollista ottaa vastuuta ihmisten 

hyvinvoinnista, sillä järjestelmän täytyy tukea mahdollisuutta siihen. Niinpä edellä 

esitetty lähtökohta ei ole suoraan verrannollinen tämän päivän nepalilaisen 

sosiaalityöntekijän mahdollisuuteen. 

 

Sosiaalityö raivaa tietään Nepalissa ja ottaa kokoajan suurempaa roolia 

yhteiskunnassa. Vierailut Kathmandun sosiaalityön laitoksella ja keskustelut laitoksen 

johtajan kanssa, selvittivät sosiaalityön koulutusohjelmaa Nepalissa. Sosiaalityön 

koulutus on Nepalissa yhdessä yliopistossa mahdollisuus suorittaa maisteritutkintona, 

ja muissa yliopistoissa se on tällä hetkellä kandidaatintason koulutus. Sosiaalityön 

opiskelijat tekevät paljon käytännönjaksoja opiskelun aikana ja harrastavat aktivismia 

sosiaalisten ongelmien parissa. Oletettavasti sosiaalityöllä tulee olemaan kokoajan 

suurempi vaikutus yhteiskunnassa esiintyvien sosiaalisten ongelmien eheyttämisessä. 

Rakenteisiin vaikuttaminen on muun muassa julkista puhetta ja massamediaa. Sillä 

mitä media tuottaa, on merkitystä ihmisten asenteisiin ja elämän katsomukseen. 

Mediassa esiintyvät aiheet vaikuttavat usein suoraan kansalaisiin ja heidän 



73	  	  

	  

asenteisiinsa. Julkinen ja poliittinen puhe vallitsevista oloista on tapa lisätä ihmisten 

tietoisuutta, ja sitä kautta vaikuttaa sosiaalisiin epäkohtiin. Julkisella puheella on 

mahdollisuus vaikuttaa naisten asemaan Nepalissa muun muassa asenteiden 

muutoksen kautta. Olemme vuosien mittaan havainneet, kuinka nepalilaiset 

sanomalehdet ovat yhä enemmän alkaneet kirjoittamaan naisten asemaan liittyviä 

juttua ja artikkeleja. Erityisesti maaliskuussa viettävänä kansainvälisenä 

naistenpäivänä lehdet ovat täynnä aiheeseen liittyviä otsikoita. Naistenpäivänä naiset, 

naisasiat ja naisiin liittyvät ihmisoikeudet nousevat sanomalehtien otsikoihin runsain 

määrin. Olemme havainneet, kuinka naistenpäivää juhlitaan usein Nepalissa 

enemmän kuin Suomessa ja se näkyy katukuvassa. Lisäksi esimerkiksi monissa 

työpaikoissa työskentelevät tuolloin vain miehet ja naisilla on vapaapäivä.  

 

Muutosten kautta yksinelävät naiset saavat oikeuksia vaikuttaa elämäänsä. UN 

Womenin (Suomen UN Women 2011) mukaan naisia voimaannuttamalla voidaan 

vähentää köyhyyttä ja nälkää sekä ehkäistä konflikteja ja saada kehitysmaiden kehitys 

kasvuun. Naisten koulutus ja palkkatyöhön osallistumisen mahdollisuus ovat keinoja 

hyvinvoinnin lisääntymiseen, jotka määrittävät suuntaa tasa-arvoisempaan 

yhteiskuntaan. UNFPA puolestaan (United Nations Population Fund 2007, 9) 

määrittää naisten voimaantumisen keinoiksi tasa-arvoiset mahdollisuudet 

kouluttautua, taitojen kehittämisen, työllistäminen ja oikeudet lisääntymisterveyteen 

liittyvissä asioissa.  

 

Yksinelävien naisten voimaantumisesta puhuttaessa, on hyvä muistaa, että 

voimaantumisprosessissa toinen ihminen ei voimaannuta toista, vaan voimaantuminen 

lähtee yksilöstä itsestään. Voimaantuminen on yhteydessä sekä yksilön että ryhmän 

hyvinvointiin siten, että yksilön ja ryhmän jäsenten voimaantuminen ja hyvinvointi 

heijastuvat toisiinsa. (Mattila 2008, 30–31.) Ei ole riittävää, että yksilö yhteisön 

sisällä ymmärtää epätasa-arvon vaikutukset omassa elämässään, vaan rakenteiden 

epätasa-arvoinen vaikutus tulee sisäistää niin yhteisön sisällä kuin yhteiskuntatasolla, 

jotta yksilön voimaantuminen ei muuttuisi voimattomuuteen.   

 

Brittiläinen radikaali sosiaalityö muun muassa keskittyi työskentelyyn paikallisissa 

yhteisöissä lisätäkseen tasa-arvoa ja puuttuakseen sortaviin rakenteisiin (Langan 

2002, 214). Jotta voidaan muuttaa rakenteita yhteiskunnallisella tasolla, täytyy 
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yhteisöjen itsessään tunnistaa kehittymisen tarpeet tasa-arvoisuuden lisäämiseksi ja 

syrjinnän poistamiseksi. Pelkästään yhteiskunnallisella tasolla tehdyistä linjauksista ei 

ole apua, jos niitä ei saada käytäntöön paikallisiin yhteisöihin. MEDEP hanke, jonka 

tukemia Dilmaya ja Laxmi ovat, menee nimenomaan kaukaisiin kyliin ja vuoristoihin 

paikallisiin yhteisöihin tukeakseen vähävaraisia perheitä omavaraisiksi. Kun 

Nepalissa kaukaisten kylien yksilöt saavat muun muassa erilaisten kehityshankkeiden 

kautta tietoisuutta ja voimaantuvat omissa yhteisöissään, voi se muuttaa pikkuhiljaa 

yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Tarkoituksena ei ole, että kylistä ihmiset joutuvat 

muuttamaan kaupunkiin saadakseen mahdollisuuksia, sillä Nepalissa usein ihmiset 

lähtevät paremman elämän perään kylistä kaupunkeihin.  

 

5.2 Vahvuudet ja toivo 
 

”Naisten yhteistyössä on voimaa.” 

Khwaja (1994,186.) 

  
Tasa-arvon edistyminen vaatii paljon työtä eri tahoilla. Sen edistymiseksi Suomessa 

on täytynyt muuttaa lainsäädäntöä, hallintoa, tuomioistuinkäytäntöä ja ennen kaikkea 

ihmisten asenteita. Suomessa tasa-arvossa ja naisten täysvaltaistamisessa on päästy 

pitkälle. Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys on usein tulkittu seuraukseksi suomalaisten 

naisten aktiivisesta asemasta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kuitenkin edistysaskelista 

huolimatta tehtävää riittää edelleen myös Suomessa. Maailmassa ei ole yhtään 

sellaista yhteiskuntaa, jossa naiset ja miehet olisivat täysin tasa-arvoisia keskenään. 

(Halonen 2006, 6.)  Nepalissa tasa-arvo työskentely on suurimmalta osalta aluillaan, 

mutta käynnissä. Asia on julkisuudessa esillä, vaikka se ei usein vielä käytäntöä 

monelta osin kohtaa. Myös kouluissa on alettu puhua tasa-arvosta, mutta usein 

puhuttaessa tasa-arvosta yhä painotetaan naisen paikan olevan kotona ruokaa 

laittamassa ja lapsia hoitamassa, kun mies puolestaan joutuu ottamaan vastuun 

perheen taloudellisesta puolesta. Kuitenkin asian yhteydessä painotetaan molempien 

työn olevan tärkeää.  

 

Vaikka naisten asemassa on suuria eroja eri maiden välillä, silti kaikissa 

yhteiskunnissa naiset kohtaavat hämmästyttävän samanlaisia ongelmia. Esimerkiksi 

naisten asema työmarkkinoilla ei ole tasa-arvoinen ja naisiin kohdistuu seksuaalista 
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ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Lisäksi myös prostituutio, nais- ja lapsikauppa sekä 

naisiin kohdistuva väkivalta ovat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. (mt.) Naisten 

asema kuitenkin vaihtelee enemmän ei-teollisissa maissa kuin teollisuusmaissa 

(Boulding 1984, 45). Missään puolella maailmaa naisen heikko asema ei ole ennalta 

määrätty totuus. Aina on mahdollista edistää tasa-arvoa ja tavoitella 

oikeudenmukaisempaa maailmaa. 

 

Nepalissa tehtävää on paljon tasa-arvon saavuttamisessa, mutta edistystä on 

tapahtunut. Sitä on onnistuttu parantamaan muun muassa monin uusin lakialoittein. 

Esimerkkeinä siitä abortin laillistaminen vuonna 2002, ja vuodesta 2007 lähtien naiset 

ovat saaneet hankkia passin ilman isänsä tai aviomiehensä lupaa. Tosin vielä vuonna 

2011 nepalilaisten ystäviemme hankkiessa passia heidän täytyi saada lupa passin 

hankkimiseen heidän miespuoliselta sukulaiseltaan. Lain käytäntöön saaminen ei ole 

sujunut ongelmitta. Lisäksi naisten omistusoikeudet ovat parantuneet lain myötä, joka 

sallii myös naisten omistaa maata. Naiskansanedustajien määrä on kasvanut 33%:n, 

mutta naisten ääni ei vielä kuulu hallituksessa vahvojen miespoliitikkojen rinnalla. 

(Matilainen 2011.)  

 

Ulkoministeriö (2011/2) kuvaa, kuinka äitikuolleisuus on puolittunut Nepalissa 

vuoden 1990 jälkeen. Sen mukaan Nepalissa on myös lisätty esimerkiksi 

synnytysasemia ja koulutettu kyläkätilöitä ja terveysasemilla syntyville naisille 

korvataan matkakustannuksia, jotta useampi synnyttäisi terveysasemalla. 

Terveyspalveluiden saannissa on kuitenkin epätasa-arvoa asuinpaikan, kastin, etnisen 

taustan ja taloudellisen tilanteen mukaan. Ulkoministeriön esittämät luvut 

nepalilaisten naisten oikeuksien parantamisesta ovat toiveita herättäviä. Työtä on 

jatkettava, jotta esimerkiksi tunnustamattomat yksinelävät naiset pääsisivät osalliseksi 

heille kuuluvista sosiaalipalveluista. 
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Kuvio 18. Raskaana olevien naisten terveydenhuoltoa edistävä juliste terveysaseman seinällä 

vuoristokylässä. 
 

Madhok (1994, 152) kuvaa, kuinka Etelä-Aasiassa naisten tietoisuus omasta 

sorretusta asemasta sekä epäoikeudenmukaisten kehitysohjelmien kielteisestä 

vaikutuksesta on voimakkaasti kasvanut 70-luvulta. Hän vahvistaa, kuinka naisryhmät 

ovat tuoneet esiin kriittisen näkökulman kehitykseen ja he ovat asettaneet 

kehitysstrategioihin haasteita ja kapinoineet tasa-arvon puolesta ja loukkauksia 

vastaan. Aikaisemmin kerroimme tasa-arvo-keskustelusta naisten kanssa. Tämä 

keskustelu kuvaa hyvin sitä, että näillä naisilla ei edelleenkään ole riittävästi tietoutta 

omista oikeuksistaan ja keinoista vaikuttaa omiin elinoloihin. Nuo naiset tuntuvat 

tyytyvän osaansa ja tekevän työnsä. Heille on tärkeää selvitä itsenäisesti eivätkä he 

kritisoi julkisesti alistavia rakenteita. Tulkitsemme, että naisilla ei ole vielä riittävästi 

resursseja alkaa ajamaan oikeuksiaan. Toisista naisista on nähtävillä halu tähän, mutta 

he eivät ole siihen riittävän rohkeita. 

 
Naisen asema on hiljalleen paranemassa. Naisten tulee kuitenkin myös ottaa 
vastuuta, eikä pelkästään vaatia lisää oikeuksia – muuten muutosta ei synny. Koska 
naisille ei aikaisemmin ole annettu vastuuta, sen ottaminen on vaikeaa. Nepalin 
naiset ovat risteyskohdassa, voimme valita joko helpon tai vaikean tien. 
(Matilainen 2011.) 

 

Naisten toimimisen merkitystä Etelä-Aasiassa kuvaa naisten pitkä perinne 

järjestäytyneissä ryhmissä toimimisessa. Tämä järjestäytynyt yhteistyö naisten kesken 

on antanut heille mahdollisuuden toimia monella tavoin omien elinolosuhteidensa ja 
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ympäristön tilan parantamiseksi. He järjestävät terveydenhoitoa käsitteleviä 

valistuskampanjoita, kehittävät slummialueiden jätehuoltoa, muodostavat 

osuuskuntia, järjestävät rahoitusta ja koulutusta naisille, jotta nämä voisivat itse 

työllistää itsensä. Aasiassa ja muissa vähemmän kehittyneissä maissa naisissa ja 

miehissä on toimintaa, neuvokkuutta, yritteliäisyyttä ja yhteistyötä hyvinvoinnin 

lisäämiseksi, josta kertovat erilaiset paikalliset hankkeet ja projektit. Ne todistavat, 

että ihmiset ovat päättäneet vastustaa epäoikeudenmukaisia käytäntöjä ja politiikkaa 

toiminnan keinoin. He ovat päättäneet, että ylätasolla tapahtuvan suunnittelun ja 

päätösten tulee noudattaa ruohonjuuritason elämän vaatimuksia, jotta suunnitelmat 

toimisivat ja ihmiset hyväksyisivät ne.  (Madhok 1994, 153 & 154.)  

 

Kukaan tutkielmaamme osallistuneista naisista ei ole aktiivinen naisten oikeuksien 

ajaja tai yhteiskunnallinen vaikuttaja. Keskusteluissa tulee esille, ettei heillä ei ole 

noussut ainakaan vielä kapinaa epätasa-arvoista järjestelmää vastaan. Jokainen haluaa 

tehdä työtä leipänsä eteen ja selviytyä omasta elämästään. Kuitenkin jokaisessa 

tutkielmaamme osallistuneessa naisessa on henkilökohtaista vahvuutta ja lähes kaikki 

naiset pitivät tämän hetkistä järjestelmää epäoikeudenmukaisena, johon he eivät ole 

tyytyväisiä. Vaikka heitä voisi pitää alistujina ja yhteiskunnan valtarakenteet 

hyväksyvinä yksilöinä, on heissä vahvuutta ja halua muutokseen. Keskusteluissa 

ilmenee, kuinka naiset haluavat muutosta omaan tämän hetkiseen elämäänsä, he 

haluavat poistaa pelon, nälän ja epävarmuuden. Työn lomassa he eivät ehdi tai osaa 

ajatella poliittista vaikuttamista. Se saattaa tuntua kaukaiselta ja lisäksi siihen 

vaikuttaa usein myös se, etteivät ihmiset luota poliittiseen toimintaan Nepalissa. 

Mahdollisuuden saatuaan useimmat heistä ovat pystyneet rikkomaan osittain 

perinteisiä käsityksiä myös heidän henkilökohtaisessa elämässään. Naisten ajattelussa 

ja toimintatavoissa keskinäiset erot ovat myös suuria. Osa naisista on omalla työllään 

onnistunut saavuttamaan arvostetun roolin työssään ja yhteisössään, kun taas osa 

tyytyy elämään valtarakenteiden alla kokematta tarvetta muutokselle. Myös 

naisliikkeiden oma järjestäytyminen tuottaa ongelmia. Se on vielä järjestövetoista, ja 

naisten oikeuksien ajaminen on usein Katmandussa elävien yläkastisten, 

varakkaampien naisten etuoikeus (Matilainen 2011). 

 

Naisten persoonista ja heidän tarinoista nousee esille heidän henkilökohtainen 

vahvuus ja erilaiset voimavarat. Maya ei hyväksy mieheltään saamaansa kohtelua 
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helpolla. Hän taistelee sitä vastaan rohkeasti. Kun aviomies kertoo hänelle uudesta 

naisestaan, Maya menee juttelemaan kylän muiden naisten kanssa ja hakee apua. Hän 

soittaa miehensä uudelle naiselle ja yrittää saada hänet ymmärtämään, että miehellä 

on jo vaimo ja kaksi lasta ja estää tällä avioitumista. Vaikka lopulta mies tuo uuden 

vaimon samaan kotiin, Maya ei hyväksy asiaa, vaan aikoo lähteä itse, kunhan pääsee 

ensin omavaraiseksi. Maya pyrkii vaatimaan oikeanmukaista kohtelua mieheltä ja 

hänen perheeltään, vaikka ei olekaan kyennyt täyttämään miehensä perheen 

toivomuksia.  Hänen kanssaan vietetty aika toi ilmi hänen persoonansa vahvuuden. 

Hänellä on vahvat omat mielipiteet ja hän tietää mitä haluaa. Hän on myös ennalta 

tuntemattomien miesten seurassa rohkea ja avoin, hän suhtautuu tasavertaisesti 

miehiin ja naisiin. Myös  meidät ulkomaalaiset hän kohtaa tasavertaisesti ja avoimesti. 

Hän on yhtä välitön kaikkien seurassa.  

 
H: Tiesitkö, että uusi laki on tullut, että jos menee uudelleen naimisiin ilman virallista 
eroa, siitä voi joutua vankilaan?       
MAYA: Joo joskus mieheni tulee ja vaatii minua allekirjoittamaan avioerohakemuksen.. 
H: Ja mitä sanot siihen?         
MAYA: Sanon, että jos haluat mennä uudelleen naimisiin tee se, mutta minä en aijo 
koskaan antaa sitä hakemusta sinulle. Sitten, kun seison omilla jaloillani haastan hänet 
oikeuteen. 

 

Sivakumarin vahvuus näkyy hänen oman elämänsä selviytymistarinassaan. Hän ei ole 

lannistunut liikkumattoman käden vuoksi. Sivakumari oli tapaamisessa puhelias ja 

mietti asioita, hänen ystävänsä sanoin “filosofoi”. Vaikka hän vaikutti ensi 

tapaamisessa hyvin aralta ja vähäpuheiselta, jo toisessa tapaamisessa istuessamme 

hänen huoneessaan yllätyimme hänen sisällä olevasta vahvuudestaan, joka tuli ilmi 

hänen puheessaan ja olemuksessaan. Hän on avoin puhumaan omista ajatuksistaan ja 

elämästään. Hänellä ei ole kuitenkaan tulevaisuuteen asetettu tavoitteita tai 

vaatimuksia. Hän on saavuttanut omasta mielestään jo tarpeeksi. Osalla 

tutkimuksemme naisista on häneen verrattuna enemmän kunnianhimoa ja 

taistelutahtoa. 

 
H: Sinä teet työtä itse ja tienaat omat rahasi, tunnetko ylpeyttä siitä? 
SIVAKUMARI: Kyllä.. En ole riippuvainen kenestäkään, enkä ole kenenkään 
taakkana. 
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Myös Chandrika tietää, mitä hän haluaa. Hänellä on selvänä päämääränä omien 

lastensa hyvinvointi, ja hän on valmis kokeilemaan uusia töitä ansaitakseen paremmin 

rahaa. Hän haluaa selvitä yksin eikä hän halua olla riippuvainen muista ihmisistä. 

Hänellä on vahva tukijoukko ympärillään, sillä kylän muut naiset tukevat häntä eikä 

Chandrika koe olevansa yksin, vaikka onkin yksinhuoltaja kahdelle lapselleen. Kylän 

yhteisö on hänelle voimavara.  

 

H: Kenen kanssa jaat sinun vaikeat asiat ja tunteet? 
CHANDRIKA: Parhaan ystäväni kanssa ja on täällä monia muitakin naisia kenen 
kanssa jaan asiani.(naurua) Monet heistä tukevat minua. Tämän kylän äidit, siskot, 
vaimot, he kaikki rakastavat minua. 

 

Sosiaalisesti alhaisessa asemassa ollut Dilmaya alkoi yrittäjäksi, ja hankki omia 

työntekijöitä verrattain lyhyessä ajassa. Hänen kanssaan keskustelu oli 

voimaannuttavaa myös meille, sillä hän on rohkea ja avoin. Hänen positiivinen 

elämänasenteensa näkyi hänen nauravassa olemuksessaan.  

 
DILMAYA: Yritän tarjota koulutuksen muille naisille, sellaisille kuin minä olin. 
Haluan tarjota työtä niille, jotka sitä tarvitsevat, minulla on paljon kokemusta tästä 
asiasta, jatkan tästä eteenpäin. (naurua) 
 

Rita ja Laxmi ajattelivat vähiten omia oikeuksiaan keskustelujemme perusteella. 

Ritalla ei ole uskoa itseensä niin, että hän omasta mielestä voisi esimerkiksi vaihtaa 

työpaikkaa tai osata muuta työtä. Rita kuitenkin suhtautuu asioihin humoristisesti. 

Hän osaa nauraa itselleen ja työkavereilleen hyväntahtoisesti. Rita tekee töitä neljän 

naisen ryhmässä ja ilmapiiri heidän kesken vaikuttaa hyvältä. Rita on kasvattanut 

poikansa yksin kylästä lähdön jälkeen. Laxmi oli tapaamisessa aran oloinen, mutta 

nauroi jatkuvasti. Laxmi uskoi positiivisesti omiin mahdollisuuksiin oppia uutta työtä. 

Laxmin ympärille muodostuu tiivis yhteisö naisista, joiden kanssa hän työskentelee. 

Hänen arkeensa liittyy hauskanpitoa ystäviensä kanssa niin kuin suurimmalla osalla 

tutkimuksemme informanteista. Naiset muodostavat keskenään tiiviitä yhteisöjä, he 

ovat yhdessä vahvoja ja vaikeista elämäntilanteista huolimatta ovat yhdessä nauravia 

ja iloisia. Nuo Nepalin kylien naiset näyttävät meille, mitä on selviytyminen. 

Tapaamiset heidän kanssaan opettavat ja antavat myös meille  ajatuksia kevyempään 

elämänasenteeseen.  
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Jos kehitysmaan naiset ja erityisesti yksin elävät naiset nähdään Nepalin yhteiskunnan 

uhreina ja avuttomina passiivisina toimijoina, tuolloin vaarana on heidän 

voimavarojensa poissulkeminen. Tämä ajatusmalli on jo lähtökohdaltaan epätasa-

arvoinen, kategorisoiva ja se sulkee mahdollisuuden noiden naisten voimaantumiseen. 

Mikkonen (2010, 74) kuvaa sitä, kuinka etsimällä vahvuuksia ongelmalähtöiseen 

teemaan, saadaan aikaan tärkeää raikkautta sen sijaan, että aihe nähtäisiin pelkästään 

rankkana. Myös Marjeta (2001, 17&18) vahvistaa ajatustamme kirjoittamalla siitä, 

että sukupuolijärjestelmistä tehdyt teoriat ovat heikkoja niissä tutkimuksissa, joissa 

sukupuolijärjestelmä on tarjonnut viitekehyksen esimerkiksi musliminaisten elämän 

tarkasteluun niin että, musliminaiset on nähty muuttumattoman islamin uhreina, ei 

aktiivisina toimijoina ja vaikuttajina.  

 

MAYA: Mietin, että miten voin olla vahva, miten voin kouluttaa lapseni. Äitini kotoa 

en enää saa taloudellista tukea, enkä muualta yhteiskunnasta.. Haluan seistä omilla 

jaloillani. Haluan pitää huolta omista lapsistani. Rakastan lapsiani. 
 

Usein alhaisessa asemassa olevat kehitysmaan äidit ovat siirtäneet tärkeää tietoa 

muun muassa tyttärilleen. He harjoittavat esimerkiksi elinikäistä terveydenhoitoa, 

mukaan luettuna lasten ja vanhusten hoito. Lisäksi kotitalouksien tuotteiden 

vaihdannan harjoittaminen ja sukulaissuhteiden jatkuva ylläpitäminen, sekä 

valmistautuminen säännöllisesti uusiutuviin ja elämän kriisivaiheisiin liittyviin 

tapahtumiin ovat osa useiden äitien osaamista. Tämä kaikki edistää osaltaan yhteisön 

asianmukaista ravitsemista. Voidaan sanoa, että paljon muun muassa arvokasta 

ravitsemukseen liittyvää teknologiaa katoaa sen vuoksi, että se on naisten hallussa 

eikä sitä pidetä kyllin arvokkaana, jotta kehitysasiantuntijoiden kannattaisi siihen 

tutustua. (Boulding 1984, 45.) Joona (2003, 124) kysyy pohtiessaan tutkijan roolia, 

että onko olemassa muita, yhtä arvokkaita ja tärkeitä tiedon tuottajia, joiden arvo eri 

perustu länsimaiseen koulutukseen ja tieteellisiin käytäntöihin. Naisilla Nepalin 

maalaiskylissä, on paljon merkittävää tietoa, jota meillä länsimaisilla ei usein ole.   

 

Lapin Kansassa (30.5.2012) ilmestyneessä kirjoituksessa on haastateltu nepalilaisia 

naisia, jotka kertovat heidän elämäänsä kuuluvista kamppailuista ja toiveista. Yksi 

haastateltavista, Durga Sob on feministisen järjestön puheenjohtaja, ja hän on alun 

perin köyhistä oloista kotoisin. Hän on kirjoituksen mukaan tehnyt paljon töitä 
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saavuttaakseen paremman asemansa. Sob on sitä mieltä, että alakastisenkin henkilön 

on mahdollista nousta ja vaurastua. Toinen haastateltavista, Shanti Adhikari, on 

Kathmandusta oleva parlamentaarikko, ja myös hän on sitä mieltä, että naisten on itse 

osallistuttava taisteluun asemansa puolesta. Hänen mielestään naisliike on tänä 

päivänä todella vahva Nepalissa, ja lisäksi hän muistuttaa, että vaikka vaikeuksia on 

paljon, silti täytyy olla tyytyväinen edistykseen. (Partanen 2012, 4.) Edellä mainitut 

esimerkit nepalilaisista naisista kertovat ja vahvistavat ajatusta siitä, että myös 

paikallisilla naisilla on usein kova halu pyrkiä muutokseen ja tavoitella tasa-

arvoisempaa yhteiskuntaa. 

 

Toivoa nepalilaisten heikossa asemassa olevien naisten kohdalla antaa myös Laakson 

(2010) haastattelema nepalilainen naistoimittaja Subina Shresta, jonka mielestä viime 

vuosina on edistytty naisten aseman parantamisessa. Subinan mukaan myös 

maaseudun alueilla, joissa naisten ääntä ei ole ennen kuultu lainkaan, naiset ovat 

tulleet paljon aloitteellisemmaksi. Naisten terveys on myös parantunut hallituksen ja 

avunannon työn ansiosta. Lisäksi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 

äitikuolleisuus on vähentynyt alle puoleen. Synnytykseen kuoli vuonna 1990 870 

naista 100 000 synnytystä kohden, kun taas vuonna 2008 niitä oli samaa lukua kohden 

380 (Ulkoministeriö 2011/2). 

 

Nepalilaiset odottavat tulevaisuudelta tasa-arvoisempia rakenteita ja sitä kautta 

hyvinvoinnin lisääntymistä. He ovat alkaneet vaatimaan parempia 

koulutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoa, työpaikkoja ja sosiaaliturvaa, sekä teitä ja 

sähköä. (Laakso 2010.) On tärkeää, että paikalliset itse pyrkivät saamaan muutosta 

aikaan ja vaativat sitä päättäjiltä. 

 

Hanna Käyrä (2012) kirjoittaa, kuinka nepalilaiset opiskelijapoliitikot uskovat 

tavallisiin nuoriin tärkeänä muutoksen voimana. Nuoret tunnustavat Nepalin tilanteen 

vakavuuden ja he ovat ottaneet kantaakseen Nepalin tulevaisuuden. Kun Nepalin 

poliittiset johtajat käyvät loputtomalta vaikuttavaa valtataistelua, eri puolueiden 

opiskelijaedustajat istuvassa sovussa saman pöydän ääressä. Vaikka he tulevat eri 

puolueista, he ovat yhteisellä asialla Nepalin rauhan ja demokratian puolesta. Käyrä 

jatkaa huomionarvoisella ajatuksella siitä, kuinka poliittisesta kriisistä huolimatta 

nuorten näkemys Nepalin tulevaisuudesta on valoisa.  
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Kehitysministeri Heidi Hautalan sanat vahvistavat tutkimuksemme aiheen tärkeyttä. 

Hänen mukaansa Suomi haluaa tukea yli kymmenvuotisen sisällissodan seurauksista 

kärsineitä naisia ja tukea heidän oikeuksiaan ja mahdollisuutta jatkaa elämää, vaikka 

he olisivat leskiä tai menettäneet muuten miehensä tai poikansa. (Heikkilä 2011.) 

Näihin sanoihin tukeutuen, voimme varmistua siitä, että Nepalin naisten tilanne on 

tärkeä nostaa esille.  

 

 
Kuvio 19. Naiset juhlivat naisten juhlapäivänä. Kathmandu, Pashupatinath 2008. 
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6 POHDINTA  

 
Sosiaalityön tavoitteena on saada aikaan muutosta. Sen tarkoituksena on pyrkiä 

vaikuttamaan ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen lieventämällä sosiaalisia ongelmia 

ja ratkaisemaan niitä. Kuten aikaisemmin mainitsimme mahdollisuudet yksilön 

hyvinvoinnin lisäämiseen vaatii laajempaa vaikuttamista yhteiskunnan tasolla. Näin 

ollen sosiaalisten olojen parantaminen ja muuttaminen on mahdollista vaikuttamalla 

vallitseviin rakenteisiin niin, että sosiaalisten ongelmien tuottamat haasteet ihmisten 

elämässä olisi mahdollista ratkaista tai niitä olisi mahdollista lieventää.  

 

Voimaantuminen vaatii yksinelävien naisten kohdalla heidän omaa sisäistä 

voimaantumistaan; itsetuntoa, itsearvostuksen kasvua sekä rakenteiden tuomaa 

mahdollisuutta vaikuttaa osaltaan oman elämänsä tekijöihin. Yksineläviä naisia 

voimaannuttamalla voidaan saada itseensä luottavia ja toimintakykyisiä naisia, jotka 

pyrkivät yhdessä ja voimakkaina muuttamaan syrjiviä rakenteita omille lapsilleen, 

tuleville  sukupolville. Naisten aseman parantaminen on koko yhteiskunnan 

hyvinvoinnin lisäämistä. Merkittävänä naisten aseman parantamisena ja naisten äänen 

kuuluville saamisena on kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen yhteinen päämäärä 

naisten voimaantuminen. Nepalissa useat erilaiset projektit tekevät vankalla 

kokemuksella naisten asemaa vahvemmaksi nepalilaisessa yhteiskunnassa. Tätä 

joukkoa kasvattamalla voidaan saada yhteiskuntatasolla merkittäviä muutoksia aikaan 

ja saada valtio myös sitoutumaan naisten aseman parantamiseen näkyvin keinoin.  

 

Tutkielmamme naiset kuten Chandrika näkee projektissa mahdollisuuden, jonka 

kautta hän voi saada kunnon työtä. Projektin tuella Chandrika uskaltaa haaveilla oman 

kaupan perustamisesta, vaikka häntä se pelottaakin. Naisprojektin tuen Chandrika 

kokee tärkeänä, sillä ilman projektia hänellä ei olisi omien sanojensa mukaan 

mahdollisuuksia. Maya taas tekee hienoja laukkuja ja toivoo pääsevänsä asumaan 

omaan asuntoon miehensä ja tämän uuden vaimon luota. Maya uskoo, että projektin 

tuella hän pystyy lisäämään käsityötaitojaan ja saamaan käsityöt markkinoille ja 

tienaamaan oman elantonsa. Sivakumari on vammautumisestaan huolimatta 

naisprojektin avulla päässyt omille jaloilleen, käyden töissä ja tienaten itse elantonsa. 

Laxmi on karjanhoidon sijaan projektin avulla päässyt tiiviiseen ja vahvaan 

naisyrittäjä joukkoon, joilla on suuret odotukset yrityksen suhteen ja he tekevät töitä 
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odotusten toteutumisten eteen. Laxmi on vielä nuori ja hänen kohdallaan monet 

mahdollisuudet ovat avoinna.  

 

Projektien tuki on ollut tutkimuksemme naisille merkityksellistä uudesta 

tutkimustiedosta huolimatta. (vrt. tutkimukset projektien ja pienlainojen merkityksestä 

naisten elämässä s.50) Dilmaya on onnellinen selviytymisestään, ja kokee projektin 

tärkeänä osana elämäänsä. Projektin avulla Dilmaya on saanut koulutuksen ja tätä 

kautta voinut jakaa omia taitojaan myös muille. Dilmaya näkee tulevaisuuden 

valoisana sekä mahdollisuuksia vaikuttaa. Dilmaya ajattelee tulevaisuuttaan selkeästi 

enemmän kuin muut naiset. Esimerkiksi Rita keskittyi elämään päivän kerrallaan eikä 

osannut ajatella tulevaisuuttaan.  

 

Haasteena naisprojekteille ja -hankkeille on kuitenkin se, että miten saada esimerkiksi 

slummeissa ja kaduilla asuvat  naiset rohkaistumaan mukaan toimintaan. Usein 

alistettujen naisten on vaikea uskoa omiin kykyihinsä ja osallistua itsenäisesti 

projekteihin. Liian usein ihminen joutuu jäämään kadulle rakentamaan kotia ja 

elämää, vaikka apua tarjoavia projekteja ja järjestöjä olisi hänen ympärillään. 

Informantimme Mamina on esimerkki tästä. Järjestöjä on olemassa hänen kaltaisilleen 

katunaisille, mutta nuo järjestöt eivät tavoittaneet Maminaa kadulta, ja katuelämä 

koitui hänen kohtalokseen. Radikaalin sosiaalityön keinoin naisia voidaan saada 

paremmin mukaan menemällä ruohonjuuritasolle naisten omiin yhteisöihin ja 

tukemalla heidän voimaantumistaan heidän omissa yhteisöissään. Voimaantumisen ja 

kasvaneen itsearvostuksen ansiosta osallistuminen oman yhteisön ulkopuolella voi 

myöhemmin olla mahdollista.  

 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan sopimuksen tarkoitus on 

tavoittaa kaikki maailman naiset. Käytännössä sopimuksen tavoitteet eivät Nepalissa 

toteudu, vaikka ne ovat kirjoitettu perustuslakiin. Se kertoo siitä, että sopimuksen 

tavoitteiden toteutumista ei valvota. Tämä vaatii myös kansainväliseltä tasolta 

huomion kiinnittämistä yksittäisten valtioiden tapaan edistää oikeuksien toteutumista. 

Positiivista on, että Nepal on allekirjoittanut sopimuksen, sillä se on lähtökohta 

epäkohtiin puuttumiselle. Voidakseen paremmin ja tasa-arvoisemmin tämä maailma 

tarvitsee naisia miesten rinnalle yhteiskunnallisena vaikuttajina. Valtioiden tulisi 
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yhdessä maailmanlaajuisesti toisiaan tukien perehtyä naisten aseman kohottamiseen ja 

miettiä keinoja naisten alistamisen ehkäisyyn. 

 

Vaikka tutkimuksessa pohjaamme ajatuksemme keskusteluihin, havainnointiin ja 

erilaisiin lähteisiin, selviä, yksiselitteisiä johtopäätöksiä on vaikea vetää. Tilanteet ja 

rakenteet elävät ja muuttuvat kokoajan. Sosiaalitutkimus Nepalissa ei anna yhtä 

kuvaa, vastausta tai tulosta. Mitä syvemmälle maan rakenteisiin menee, sitä 

monimutkaisemmaksi asiat ilmentyvät. Tutkielmaa ja analyysia yksinelävien ja 

huono-osaisten naisten elämästä ja heidän mahdollisuuksistaan Nepalissa voisi jatkaa 

loputtomiin, mutta tehty pohjatyöskentely ja siihen liittyvä ajatustyö aukaisee uusia 

portteja tulevaisuuteen, sekä herättää kiinnostusta jatkaa tutkimusta ja työskentelyä 

naisten parissa. Merkittävää olisi tehdä tutkimusta, jossa olisi mukana naisia 

mahdollisimman monesta yhteiskuntaluokasta, jolloin tutkimus kuvaisi laajemmin ja 

monipuolisemmin Nepalin naisten elämää.   
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