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Vaarallinen, 
pelottava, 
kotoisa

Kotiseutukokemuksia Etelä-Afrikasta

Sulevi Riukulehto

K
otiseutuun liitytään erityisellä tunnesiteellä: kotiseututunteella. Mihin ta-
hansa katseensa kääntää, tutut maisemat ja muistot valtaavat kotiseudulla 
mielen. Tuossa on lapsuuden onkipaikka, vähän kauempana vanhainkoti, 
jossa käytiin katsomassa isoäitiä, ja tuolla vietin kuusi vuotta koulussa. Tär-
keiden paikkojen ja tapahtumien tihentyessä koko alueesta tulee itsessään-
kin yhä enemmän paikka. Mauton ja väritön tila tihentyy kotiseuduksi.

Kaikki ei ole kotiseudullakaan kaunista ja miellyttävää: yhden mutkan kohdalla muistan 
ajaneeni ojaan, ja marketin takapihalla jouduin tappeluun. Nekin ovat erityisiä tapah-
tumia ja paikkoja, jotka tekevät kotiseudusta yhä syvemmin kotiseudun. Vaikka tätä ei 
yleensä ääneen sanota, kotiseututunne kattaa koko tunnekirjon rakkaudesta inhoon. Ko-
tiseutu jättää monenlaisia jälkiä.

Kotiseutu jättää monenlaisia jälkiä. Siksi kotiseutunne kattaa koko tunnekirjon. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Tutkimusryhmäni on vuodesta 2011 alkaen tehnyt toistakymmentä kotiseutututkimus-
ta, joissa on kehitetty kotiseututeoriaa ja tutkimusmenetelmiä. Kotiseutukokemukseen, 
-käsityksiin ja kotiseudun muodostumiseen liittyviä aineistoja on kerätty muun muassa 
haastatteluin ja paikkatietokyselyin, mutta varsinkin etnografista tutkimusotetta tavoitte-
levien virikekeskustelujen, eläytymismenetelmien ja kävelymenetelmien avulla. 

Kotiseudun epämiellyttävät piirteet ovat menetelmästä riippumatta suomalaisissa aineis-
toissa jääneet melko pieneen osaan. Aivan toisenlaisen kotiseutupuhunnan kohtasin Ete-
lä-Afrikassa, kun Helsingin ja North-Westin yliopistot järjestivät Gautengin maakunnas-
sa sarjan kotiseutukeskusteluja marraskuussa 2015.

Kun eteläafrikkalaiset saivat tilaisuuden kertoa kotiseutunsa tärkeistä ja merkityksellisistä 
piirteistä, he eivät epäröineet käsitellä myös synkkiä asioita. Puheeksi otettiin asunnot-
tomuus, luvaton maahanmuutto, huumeongelmat, rikollisuus, kuten tuhopoltot, ihmis-
ryöstöt ja raiskaukset, luonnonympäristöön kuuluvat vaarat, kuten maaperän epävakaus 
ja saastuminen sekä lukuisat poliittisen järjestelmän ongelmat: lukutaidottomuus, lah-
jonta, tehottomuus, poliittiset nimitykset ja rotuerottelun pitkä varjo. Pelon ja vaaran 
tunteet saivat keskusteluissa paljon tilaa. 

North-Westin yliopiston Vaal Trianglen kampukselta hankkeeseen osallistuivat professo-
ri Elize S. van Eeden ja tutkimusavustaja, sosiologi Eric Stoch. North-West vastasi tut-
kimusalueen valinnasta, järjesti tarvittavat kontaktit ja huolehti tilaisuuksien käytännön 
järjestelyistä. Tutkimusavustaja Stochin monipuolinen osaaminen oli kenttätyövaiheessa 
arvokasta. Paikallisena asukkaana hän tunsi seudun, sen asukkaat, lähihistorian ja maan-
tieteen kuin omat taskunsa ja – mikä erityisen tärkeää – hän hallitsi moitteettomasti 
alueen tärkeimmät kielet afrikaansin ja tswanan. Hän puhui myös sujuvaa englantia ja 
enemmän tai vähemmän täydellisesti pariakymmentä muuta kieltä ja toimi aineistonke-
ruussa tulkkina.

Menetelmänä virikekeskustelu

T
iedonkeruussa ei haluttu tyytyä perinteiseen kyselytutkimukseen. Haluttiin va-
paampaa ja ilmeikkäämpää tietoa alueen asukkaiden kotiseutukokemuksista ja 
kotiseudun syvärakenteista ihmisten moniäänisyyttä kadottamatta. Meillä ei 
kuitenkaan ollut mahdollisuutta oleskella tutkimuskohteessa pitkään ja siten 

hankkia ymmärrystä aiheesta perinteisin etnografisin menetelmin, sillä käytössämme oli 
vain yksi kenttätyöskentelyviikko 17.–20.11.2015.

Päätutkimusmenetelmäksi otimme virikekeskustelun, joka mahdollistaa vapaan pohdis-
kelun ja vuoropuhelun pakottamatta osallistujia valitsemaan ennalta annetuista vaihtoeh-
doista. Keskusteluissa osallistujille esitettiin valkokankaalta virikkeitä, jotka olivat sanoja, 
kysymyksiä ja kuvaryhmiä. Jokaisesta virikkeestä käytiin oma keskustelu. Sanalliset virik-
keet esitettiin kolmella kielellä (englanti, tswana ja afrikaans). Tarvittaessa niitä selitettiin 
myös muilla afrikkalaisilla kielillä. Tutkija toimi tilaisuuden juontajana ja osallistujat kes-
kustelijoina. Keskustelut videoitiin.
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Tutkimusviikosta tuli kiivastahtinen. Aluksi opiskelimme puolin ja toisin: minä kulttuu-
ria ja eteläafrikkalaiset kollegani tutkimusmenetelmää. Harjoittelukierrokset mukaan lu-
kien valmistelimme ja toteutimme yhden viikon kuluessa 17 tilaisuutta.

Tässä artikkelissa pääaineistona ovat Merafongin suurkunnan alueella järjestetyt kuu-
si kotiseutukeskustelua. Osallistujat olivat kunnan suunnittelijoita, Khutsongin asuina-
lueen mustia miehiä, kaksi ryhmää De Beerin alakoulun oppilaita, paloasemalla työs-
kenteleviä siirtotyöläisiä sekä yksi Carleton Herald -lehden toimituksen kokoama asukas-
ryhmä. Tämän artikkelin suorat lainaukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
käännöksiä näistä Merafongin keskusteluista.

Toinen kuuden keskustelun sarja tehtiin naapurikunnassa Tlokwessa samoilla virikkeillä. 
Nostan tässä artikkelissa vertailumielessä vapaasanaisesti esille myös näiden keskustelujen 
kiinnostavimpia sisältöjä. Osallistujat olivat täydennyskoulutuksessa olevia poliiseja, kak-
si ryhmää valkoisia kyläläisiä Stochholmin maatilalla sekä yliopiston opiskelijoita, mus-
tia äitejä ja mustia poliitikkoja sekä virkamiehiä Potchefstroomin yliopistokampuksella. 
Osallistujia oli molemmissa kunnissa 30, yhteensä 60. 

Keskusteluvirikkeet

Keskustelutilaisuuksiin valmistimme 12 keskusteluvirikettä ja 2 kirjallista tehtävää. 
Kaikissa keskusteluissa ei ehditty ajan puutteen vuoksi käsitellä jokaista virikettä.

Aluksi tehtiin kuvallinen ylilento Merafongin asuinalueilla. Kahdeksan ilmavalokuvan 
sarja esitteli suurkunnan keskeiset taajamat järjestyksessä Fochville, Welverdiend, Wade-
la, Carletonville, Blybank, Elandsrand ja Khutsong. Viimeisenä nähtiin alue isossa ilma-
kuvassa. Mitään ei kysytty. Keskustelijoille annettiin mahdollisuus kertoa vapaasti, mitä 
ajatuksia kuvat herättivät. Jos keskustelijat halusivat käyttää puheenvuoroja jo kuvasarjan 
aikana, sekin sallittiin. 

Toisena esitettiin yksinkertainen sanavirike: isoilla kirjaimilla kirjoitettu sana kotiseutu 
viidellä kielellä: legae (tswana), home (englanti), Heimat (afrikaans), ekhaya (zulu) ja ko-
tiseutu. Mitään ei kysytty.

Kolmannessa virikkeessä tiedusteltiin, mikä tekee kotiseudusta kotiseudun. Tämä ja 
myöhemmät sanalliset virikkeet esitettiin kolmella kielellä: englanniksi, tswanaksi ja afri-
kaansiksi. 

Seuraavaksi keskustelijoita pyydettiin kertomaan, millainen valokuva parhaiten esittäisi 
heidän kotiseutuaan. 

Viidenneksi pyydettiin miettimään kotiseudun tärkeitä henkilöitä, sellaisia jotka herättä-
vät vastaajassa kotoisuuden tunteen tai ovat tehneet jotain tärkeää kotiseudun hyväksi.

Kuudes virike oli luonnonympäristöä esittävä neljän kuvan ryhmä. Kaikki kuvan kohteet 
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olivat Suomesta, Nurmosta: 1. Peltomaisema, jossa erottui useita latoja, 2. Nurmonjoki 
ja poika onkimassa laiturilla, 3. Paukanevan luonnonpuisto pitkospuineen ja lintutor-
neineen, 4. tiheä kuusimetsä. Keskustelijoille ei kerrottu, mistä kuvat ovat. Tarkoitus oli, 
että kukaan keskustelijoista ei voisi tunnistaa paikkoja. Ne nähtäisiin vain esimerkkeinä 
luonnonympäristöstä eivätkä ohjaisi keskustelua nimenomaisen paikan tapahtumiin ja 
niihin liittyviin muistoihin. Mitään ei kysytty.

Myös rakennetun ympäristön virikekuvat olivat Suomesta. Nähtävillä oli neljä nurmolai-
sille tärkeää rakennusta: 1. talvikuva Nurmon kirkosta, 2. viistokuva Kivirannan ostos-
keskukseen, keskellä Hyllykallion Prisma, takana asuinaluetta, 3. näkymä pohjalaistalon 
pihalta Nurmon kotiseutumuseosta sekä 4. Nurmon liikuntahalli. 

Kolmas kuvakollaasi keskittyi kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön. Toisin kuin edelli-
set sarjat, nämä kuusi kuvaa oli valittu Etelä-Afrikasta. Kuvissa erottuivat 1. sähköyhtiö 
Eskomin logo, jonka takana näkyi suurjännitelinja ilta-auringossa, 2. ryhmä afrikkalaisia 
katutanssijoita, 3. grillimakkaroita lähikuvassa, 4. kartonkitölkki Tlokwe-perinneolutta, 
5. Etelä-Afrikan jalkapallojoukkueen kannattajia värikkäissä asuissa sekä 6. valkoisilla ki-
villä rajattu mustien ulkoilmakirkko suurten puiden katveessa. Odotuksena oli, että aina-
kin osa kuvista tunnistettaisiin, jolloin keskustelu tulisi todennäköisesti käynnistymään 
näistä aiheista. Jos kuvassa on Eskomin logo, Eskomista luultavasti myös puhutaan. Tut-
kimuksen kannalta ei kuitenkaan ole kiinnostavaa pelkästään se, miten virikkeeseen va-
littuihin kuva-aiheisiin suhtaudutaan, vaan myös miten keskustelu leviää muihin teemoi-
hin.

Seuraavaksi esitettiin kysymys: mitä uusi asukas voi tehdä tunteakseen olonsa kotoiseksi 
uudella asuinalueella?

Vasta kymmenes virike liittyi tämän artikkelin teemaan. Nähtiin kolme uhkaavaa tilan-
netta: 1. kaivosperäisen maa-aineksen avovarastointialue, 2. karstivajoama ja ihmisiä kur-
kottelemassa romahtaneeseen kuiluun sekä 3. tulipalo.

Viimeiset kaksi virikettä olivat kysymysmuodossa. 11. virike: oletko huomannut ympä-
ristössäsi jotakin, mikä on muuttanut tai jopa hävittänyt kotiseutusi tärkeitä piirteitä? 
Tämän jatkoksi kysyttiin 12. virikkeenä toisin päin: mitkä tekijät kotiseudullasi eivät saa 
muuttua?

Viriketehtävien jälkeen osallistujille annettiin vielä kirjallinen eläytymistehtävä. Kukin 
vastaaja sai valita kahdesta vaihtoehdosta myönteisen tai kielteisen: 

A) Olet muuttanut uuteen asuntoon. Tunnet olosi kotoisaksi. Kuvaile uutta kotiasi ja 
elinympäristöäsi.
B) Olet muuttanut uuteen asuntoon. Et tunne olosi kotoisaksi. Kuvaile uutta kotiasi ja 
elinympäristöäsi.

Menetelmä tuotti runsaan ja monipuolisen keskusteluaineiston. Tässä artikkelissa siihen 
tehdään vain pieni raapaisu kotiseudun kielteisiin piirteisiin keskittyen.1 



Kaivokset kotiseudun ytimessä
Ilmakuvat herättivät lähinnä myönteisiä puheenvuoroja. Silloin tällöin keskustelijat tun-
nistivat jonkin itselleen tärkeän asuinalueen tai kuvan yksityiskohdan ja kertoivat siihen 
liittyviä mieluisia piirteitä. Huomiota saivat muun muassa Welverdiendin puutarhat ja 
Sammakkopadon retkipaikka. Joku yritti tunnistaa oman kotinsa. Kerrottiin itselle tär-
keitä muistoja.

Tlokwen keskustelijoille naapurikunnan ilmavalokuvat eivät olleet yhtä tuttuja. Esimer-
kiksi täydennyskoulutuksessa olleet poliisit tunsivat tuskin yhtään asuinaluetta, mutta he 
vertasivat kuvien näkymiä itselleen tärkeisiin paikkoihin ja rakennuksiin eri puolilla maa-
ta. Jopa silmät kyynelissä kerrottiin omasta ikävästä lapsuuden maisemiin. Hyvin saman-
tapaisia puheenvuoroja olen kuullut myös suomalaisissa kotiseutukeskusteluissa.

Yllättävämpää oli, että eteläafrikkalaiset keskustelijat käyttivät runsaasti aikaa myös ku-
vien epämiellyttäviin piirteisiin. Sellaista puhetta ei suomalaisissa kotiseutukeskusteluissa 
juuri kuule. Monet uhat, vaarat ja jopa pelkoa herättävät asiat esitettiin kotiseudun osana 
lähes kaikkien virikkeiden yhteydessä, vaikka niitä ei mitenkään kalasteltu eikä juontaja 
ohjannut niihin keskustelua. Usein pelkopuhe käynnistyi jo ylilentokuvien aikana. Huol-
ta herätti esimerkiksi kuvissa näkynyt metsä: ”Se pelottaa noiden puiden vuoksi. Mie-
tin paljon käärmeitä, ja vihaan niitä. Tuollaisessa paikassa en tahtoisi kulkea.” Kuitenkin 
vaaralliset eläimet, kuten käärmeet ja hyönteiset, miellettiin kuuluviksi oman kotiseudun 
kokonaisuuteen.

Merafongin alueen isossa kuvassa kaivosalueet erottuivat vaaleina. Google Earth 2014.
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Eniten huolestuneita puheenvuoroja herätti teollisuusalueiden yleisnäkymä. Vaikka ku-
van yksityiskohdat eivät juuri erottuneet, Merafongin keskustelijat tiesivät, että vaaleat 
alueet olivat kaivoksia. Jotkut yllättyivät, kuinka suuri osa kotikunnasta oli kaivosten 
käytössä. Yhdessä keskustelussa kuva vangitsi huomion pitkäksi aikaa. Suuri huoli koh-
distui alueelle varastoituihin jätemaihin (tailings dams). Kaivosyhtiöt ovat läjittäneet osit-
tain käsittelemänsä maa-ainekset valtaviksi kummuiksi, jotka ovat myös huomiota herät-
tävä maisematekijä. 

Osallistujat kertoivat laveasti näissä keinotekoisissa vuorissa muhivasta suuronnettomuu-
den uhasta. Kasat sisältävät edelleen arvokkaita mineraaleja, raskasmetallijäämiä ja syani-
dia, joita päätyy väistämättä myös ympäristöön tuulen ja sateiden vaikutuksesta. Alueen 
vesistöt ja maaperä ovat vaarassa saastua. Aihe oli keskustelijoille tuttu, sillä jätekummut 
olivat jo aiheuttaneet paljon ongelmia. 

Virallisten, paperinmakuisten arkistonimien ohella kummuista keskusteltiin tuttavalli-
silla kutsumanimillä. Puhuttiin ”surullisen kuuluisasta Old Smokeysta” ja ”läjä numero 
kuutosesta”.

Kaikki Merafongin ryhmät keskustelivat jossain vaiheessa maan läjityksestä – viimeistään 
virikkeen kymmenen maakumpua esittävän kuvan yhteydessä. Yksi keskustelija epäi-
li – ilmeisesti piloillaan – josko kyseessä olikin Australian Ayers Rock. Hänen mielestään 
korkeat maa-aineskasat eivät oikeasti kuuluisi lainkaan tähän maisemaan. Ajatus toistui 
muissakin keskusteluissa: 

”Nuo maakasat turmelevat maiseman luonnollisen ilmeen. Ennen läjitystä tuossa oli ta-
sanko. Nyt siinä on näköeste – takana olevaa aluetta ei voi nähdä. Eikä sitä ole tarpeeksi 
maisemoitu kasvillisuudella, joka suojaisi paikasta nousevalta pölyltä. Se ei ole hyvä jut-
tu. Ja ympärillä oleva kasvillisuuskin on liian kuivaa.” 

Keskustelijat tunnustivat jätemaakasat kotiseudun osaksi: ne seurasivat kaivostoimintaa, 
joka oli koko alueen elinkeinotoiminnan perusta. Yhtiöt ulottivat vaikutuksensa kaik-
kialle hyvässä ja pahassa. Kaivannaisten vuoksi alue oli asutettu. Kaivokset tarjosivat työ-
tä, kaivosyhtiöt olivat luoneet alueen peruspalvelut, kuten kaupat ja koulut.

”Missä on maakasa, siellä on teollisuutta – toisin sanoen kaivos. Jos kasoja ei näy, se 
tarkoittaa, että ei ole teollisuuttakaan – – ja useimmat täällä Etelä-Afrikassa ovat kaivok-
sista riippuvaisia. Jos ei ole kaivostoimintaa, työllisyysaste laskee.” 

Kaivosyhtiöistä oltiin ylpeitä, mutta niihin liittyi myös lieveilmiöitä: muun muassa maa-
ainesten varastokummut. Useimmille keskustelijoille ne tuntuivat edustavan sellaista 
kotiseudun piirrettä, josta pitäisi päästä eroon. Yksi keskustelija selitti, että hänen mie-
lestään kotiseudusta pitäisi tuntea ylpeyttä. Hän tunnisti kuvista kyllä kotiseutunsa to-
dellisuuden, mutta ei voinut olla ylpeä tällaisesta ympäristöstä, jossa varastoidut maaka-
sat aiheuttavat saaste- ja pölyongelmia. Tämä sai keskustelijat pohtimaan myös kunnan 
toimintatapoja, esimerkiksi kaavoitusta. Tarvittaisiin jonkinlaisia puskureita suojaamaan 
lähiympäristöä. Kyseltiin, miksi kunta kaavoittaa verrattain lähelle maakasoja, vaikka nii-
den myrkyllisyys on tiedossa. Aihe toistui useissa keskusteluissa.
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Yhteiskunnallisten 
ongelmien vyyhdet

Y
hteiskunnalliset ja poliittisen järjestelmän ongelmat muodostivat laajan vyyh-
den, jota selvitettiin kaikissa keskusteluissa monisanaisesti. Puhuttiin esimerkik-
si päättäjien osaamattomuudesta, poliittisista nimityksistä, korruptiosta, luvat-
tomasta asutuksesta sekä kaivosyhtiöiden liiallisesta vaikutusvallasta. 

Keskustelijoiden suhde hallitsevaan ANC-puolueeseen2 oli huomiota herättävän ristirii-
tainen. Vahvoja ANC:n puolustajia ei keskustelijoissa ollut lainkaan, äänestäjiä paljon-
kin. Äänekästä kritiikkiä ja suoria syytöksiä esitettiin useissa keskusteluissa. ANC:tä kun-
nioitettiin Etelä-Afrikan vapauttajana, mutta vain harvat tuntuivat olevan tyytyväisiä sen 
politiikkaan. Kuvaavaa on, että missään keskustelussa kotiseudun tärkeäksi ihmiseksi ei 
nimetty yhtäkään paikallista, alueellista tai kansallista poliittista vaikuttajaa. Kuitenkin 
ANC on johtanut maata koko apartheidin jälkeisen ajan vuodesta 1994. 

Pitkissä puheenvuoroissa arvosteltiin, suorastaan ryöpytettiin, muun muassa hallituksen 
maahanmuutto-, asunto- ja tasa-arvopolitiikkaa. Lukuisat yhteiskunnalliset langanpäät 
kytkettiin toisiinsa niin, että keskustelijat tuntuivat puhuvan kaikista ongelmista yhtä 
aikaa. Asiat vaikuttavat toisiinsa, ja ongelmat esiintyvät yhdessä. Esimerkiksi keskustelu 
luvattomasta siirtolaisuudesta kääntyi nopeasti nuorisotyöttömyyteen, huumeisiin ja ri-
kollisuuteen. 

Erityisen huolestuneita oltiin Nyaupe-nimisen huumeen leviämisestä. Kerrottiin, että se 
koukuttaa heti ensikokeilusta, aiheuttaa rikollisuutta, ja lasku rikoksista ja uhrien hoi-
dosta jää veronmaksajille. 

”Nyaupe on erittäin vaarallinen, laiton huume. Sitä kuljettavat laittomat maahantuli-
jat muista Afrikan maista ja myyvät naapurustossa lapsillemme. Tämä johtaa siihen, että 
riippuvaiset varastavat mitä tahansa myytävää keneltä tahansa kyetäkseen ostamaan tätä 
ainetta.” 

Kerrottiin lapsesta, joka varasti vanhempiensa jääkaapista ruokaa ja myi saadakseen rahaa 
huumeisiin. Kerrottiin kaduilla liikkuvista huumekauppiaista, jotka maksoivat poliisin 
hiljaiseksi. Ilmiannoista ei ollut apua: ”Mitään ei seuraa: kun poliisit tulevat, ne vain lah-
jotaan, lähtevät pois. Pitkin päivää näkyy nuoria ostoksilla.” 

Puhujien mielestä hallituskin oli osasyyllinen ilmiöön salliessaan ihmisten maahantulon 
laittomia aineita mukanaan, ja poliisikin edusti viime kädessä hallitusta: ”Sellaisella po-
liisilla, joka ei oikeasti pysäytä rikoksia, ei tee mitään. Tutkijan korvaan puheenvuoroissa 
häivähti suorastaan salaliiton pelko: ”hallitus sallii huumekaupan jatkumisen tahallaan, 
sillä se ei kaipaa sivistynyttä nuorisoa – joutuisivat vielä itse oppositioon.”

Kaivostoimintaan liittyy monia ongelmavyyhtejä. Kerrottiin esimerkiksi entisestä 
Blywoorin kaivoksesta. Keskustelijat valittivat, että kaivosta ei suljettu kunnolla. 



Luvattomat muuttajat asuvat 
usein epävirallisilla asuinalueil-
la ilman yhteiskuntapalveluja.
Kuva: Sulevi Riukulehto.

84



85



86

Työttömiksi jääneet kaivosmiehet harjoittivat siellä edelleen luvattomasti ammattiaan 
käytettävissä olevin välinein ja menetelmin. He kuluttivat valtavasti vettä ja saastuttivat 
ympäristöä. Askel rikolliseksi oli tuossa elämäntilanteessa lyhyt.

”Työttömiksi jääneille kaivosmiehille ei korvattu kaivoksen sulkemista, joten päädyttiin 
sellaiseen tilanteeseen, että alueella on runsaasti laittomuuksia ja rikollisuusaste on hyvin 
korkea, esimerkiksi varkauksia, raiskauksia, murhia. Poliisi ei kuitenkaan tutki rikoksia, 
sillä osa poliiseistakin on osallisina rikollisessa toiminnassa. Kaikki tällainen vaikuttaa 
meihin, kun rikollisuus leviää kyliimme ja koteihimme.”

Monet yhteiskunnalliset epäkohdat liitettiin korruptioon. Viranomaiset, muun muassa 
poliisit, lakimiehet ja kunnan työntekijät, ottivat lahjuksia. Tätä käyttivät hyväkseen niin 
kaivosyhtiöt kuin suoranaiset rikolliset. Esimerkkejä kerrottiin muun muassa asunto-
tuotannosta, paikallistalouden kehittämisestä ja rikostutkinnasta.
 
”Kaivosteollisuus lahjoittaa aika ajoin rahaa kunnalle paikallistalouden kehittämistoimis-
ton kautta (Local Economic Development Office, LED), mutta kun raha saadaan, toimis-
to ei kanavoikaan sitä yhteisön yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseksi vaan se menee 
joidenkin poliitikkojen taskuihin.”

Pelottava luonto

Y
ksi keskustelujemme erikoisuuksista olivat nurmolaisia luonnonmaisemia ja ra-
kennuksia esittävät virikkeet. Kukaan keskustelijoista ei voinut tunnistaa niitä, 
mutta siitä huolimatta kuvat osoittautuivat erinomaisiksi keskustelun avaajiksi. 
Ne johdattivat nopeasti puheen keskustelijoille tuttuihin tapahtumiin ja maise-

miin. Historiatietoisuuden tutkija Donald Polkingthorne kutsuu ilmiötä esikertomuksel-
lisuudeksi (prenarratiivisuudeksi). Ihmiset kiinnittävät aina huomionsa niihin asioihin, 
jotka ovat omassa kokemuspiirissä merkittäviä. Oudoksi tai tuntemattomaksi jäävät asiat 
pyritään tulkitsemaan ja selittämään parhaan ymmärryksen mukaan. Epäselvät tekijät ta-
rinoitetaan tutun kokonaisuuden osiksi. Suomalaisilla on ilmiötä kuvaava sanonta: joka 
härjillä ajaa, se härjistä puhuu. 

Niinpä afrikkalaiskeskustelijatkaan eivät vaienneet tai hämmentyneet suomalaismaise-
mista. Hekin puhuivat omista ”härjistään”. Kuvakollaasi latomaisemasta, Nurmonjoesta 
ja Paukanevan pitkospuista herätti eteläafrikkalaisissa pitkiä puheenvuoroja heidän oman 
kokemuspiiristään: apartheidista, rangaistusleireistä, kaivosyhtiöistä, ympäristönmuutok-
sista sekä lasten ja naisten turvattomuudesta. 

Yksikään suomalaisen luonnonmaiseman kuva ei saanut keskustelijoiden varauksetonta 
hyväksyntää. Vaikuttaa siltä, että kauniit ja turvalliset pohjalaismaisemat eivät olekaan 
kauniita ja turvallisia, kun niitä katsotaan riittävän kaukaa. Ensimmäisen kuvan avoin 
peltomaisema ei herättänyt kotoisuuden tunnetta: ”Se ei tavallaan sano minulle mitään, 
kun en ole koskaan ollut sellaisessa ympäristössä.” Osaa keskustelijoita kuva puhutteli 
voimakkaasti: he löysivät esikertomuksellisen selityksensä apartheidin ajalta ja kertoivat 
muistoja peltotöistä. Potchefstroomissa yksi keskustelija oli täysin vakuuttunut siitä, että 
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kuvan ladot olivat mustien maatyöläisten asuntoja. Hän arveli itsekin käyneensä tässä ni-
menomaisessa paikassa. Kuva teki puhujaan niin voimakkaan vaikutuksen, että avustaja-
ni joutui tilaisuuden jälkeen vakuuttelemaan häntä siitä, että virikekuvalla ja suomalaisil-
la tutkijoilla ei ole ollut mitään tekoa Afrikan kolonialismin kanssa. 

Peltoihin liitettiin myös avoimen paikan pelko. Sama toistui myös suomaiseman kohdal-
la: avoimella paikalla ihminen tai petoeläin voi hyökätä kimppuun. Kotoisammaksi koet-
taisiin alue, joka tarjoaisi suojaa. Metsämaisemassa sitä nähtiin kuitenkin liikaa. Mustissa 
naisissa metsä herätti epäilyä, jopa pelkoa. Kahdesti muisteltiin puusta kimppuun pudot-
tautunutta pahantekijää. 

”En pidä numerosta neljä, tuosta jossa on paljon puita. Se tuo mieleen sarjamurhaajan, 
joka tappoi paljon naisia ja heitti ne sitten puihin. Niiden [puiden] näkeminen siis pelot-
taa minua.” Synkän metsän sijaan tämä keskustelija halusi kuvaan ihmisiä piknikille ko-
reinensa. Tyhjä metsä, ilman ihmisiä oli hänestä epäilyttävä. Yhden keskustelijan ajatuk-
set metsämaisema vei pakkotyöleirille. Tämä mielleyhtymä perustui kokemuksiin: van-
hassa Etelä-Afrikassa kuritushuonevankeja käytettiin muun muassa metsätöissä. 
Toisessa keskustelussa kuvan metsämaisemaa luonnehdittiin suorastaan kauhuelokuvan 
ympäristöksi. ”Kauhuelokuvissa käytetään tällaisia kuvia.” Yksi osallistuja osasi nimetä 
elokuvan Wrong Turn. Kolmaskin keskustelija vahvisti kauhuelokuva-ajatuksen:
”Metsässä ei voi kävellä yksin.” ”Ei. Se ei ole turvallista.”

Yksi keskustelija oli kuitenkin aivan eri mieltä. Hän piti erityisesti kuvista, joissa näkyi 
puita. Hän olikin syntyisin metsäiseltä alueelta: ”Pidän männyistä, sillä Tzaneenissa, jos-
ta tulen, Pietersburgissa, Georgesvillessä, mäntyjä on joka puolella.” Juontaja tiedusteli, 
tuovatko puut hänen mieleensä kotiseudun, ja keskustelija vahvisti: ”Se vie minut takai-
sin Tzaneeniin, Drakensburgiin.” Kaikkien muiden mielestä metsä oli pelottava paikka. 
Puussa voi olla jotain kamalaa. Yksi osallistuja muisteli koulussa luettua kertomusta, jos-
sa puusta laskeutui naisen kimppuun jokin olento. 

Kukaan Tlokwen keskustelijoista ei lähestynyt suomaisemaa luonnonrauhan tai kauneu-
den näkökulmista. Paukanevan pitkospuut lintutorneineen johti toistuvasti keskustelun 
siihen, miten surkeaan kuntoon hylätyt kaivosalueet jätetään. Kuvassa nähtiin esimer-
kiksi ”yksinäinen kaivostorni [oik. lintutorni] eikä minkäänlaista maisemointia. Kaikki 
kuollutta.” Yksi keskustelija sijoitti kuvan vankilakokemuksiinsa: hän hahmotti kuvan 
pitkospuut valvonta-alueen rajoiksi ja viereisen lintutornin vartiotorniksi.

Myös joki herätti epäilyksiä: missä ovat onkivan lapsen vanhemmat? Arveltiin, että ky-
seessä täytyy olla hyvin köyhä lapsi, koska hän joutuu hankkimaan ruokansa kalastamal-
la. Eikö hän tiedä, että alueen joet ovat kaivostoiminnan vuoksi niin huonolaatuisia, että 
niiden kalaa ei pitäisi syödä? Uiminenkin on kielletty. Merafongin keskusteluissa vesi oli 
tyypillisesti pelottava ja vaarallinenkin elementti. 
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Vaaroja rakennetussa 
ympäristössä

R
akennetun ympäristön kuvat saivat vaihtelevamman vastaanoton. Liikuntahallia 
arveltiin kaivosyhtiön rakennukseksi. Nurmon kirkko tunnistettiin kyllä kirkok-
si, mutta myös kaivosyhtiön konttoriksi, autiotaloksi ja kummituslinnaksi. Af-
rikkalaisten mielestä rakennus oli huonosti hoidettu: puita ja pensaita rehottaa 

ympärillä luokattomassa tilassa. Talvista maisemaa luonnehdittiin pelottavaksi, luotaan-
työntäväksi ja kylmäksi. 

Ostoskeskus herätti vastenmielisyyttä tukkoisuutensa vuoksi: ”En pidä toisesta kuvasta. 
Se näyttää ostoskeskukselta. En pidä niistä, koska ne ovat liian täyteen ahdettuja.” Toi-
nen puhuja piti kuvan paikoitusaluetta kuitenkin miellyttävänä. Kuvassa nähtiin myös 
liikenneonnettomuuden mahdollisuus. 

On epämiellyttävää, jos ihmisiä on liikaa, mutta autiuskaan ei miellytä. Koululaiset ker-
toivat, että ”ostoskeskukset ovat tunnettuja kidnappauksista”, ja tyhjässä pihassa nähtiin 
siihen otollinen ympäristö. Ostoskeskus punnittiin pelon paikaksi myös Tlokwen kes-
kusteluissa: aitaamattomat pihat ja avarat kadut tarjoavat väijymispaikkoja väkivallante-
kijöille. Liikuntahalliakaan ei pidetty paljon turvallisempana: ”se on liian pysähtynyt ja 
autio. Joku voi siepata minut”, selitti eräs keskustelija.

Suomalaisia kuvia katsellessaan eteläafrikkalaiset keskustelivat paljon epämiellyttävistä 
asioista. Kuvia arvioitiin leimallisesti pelon maantieteen näkökulmasta. Tuntemattomat 
tai selitystä vaille jäävät paikat tulkittiin turvattomiksi. Osa puheenvuoroista oli poissul-
kevia. Omasta kotoisuuden piiristä rajattiin pois epämiellyttäviä asioita: kuvat eivät ol-
leet kotoisia, koska ne olivat liian avoimia, liian kylmiä, liian tukkoisia tai niissä oli liian 
vähän ihmisiä. Samalla keskustelijat paljastivat olennaisia piirteitä oman kotiseutunsa 
nykyarjesta ja menneisyydestä: kaivostoiminnan ongelmista, saasteista, omista juuristaan 
apartheidin aikana, rikollisuuden ja väkivallan todellisuudesta. Nämäkin asiat on otetta-
va huomioon oman kotiseudun arjessa.

Onnettomuuksia ja 
ilkivaltaa

R
unsaimmat pelkoihin ja vaaroihin liittyvät keskustelut käytiin ymmärrettäväs-
ti virikkeen 10 kohdalla. Tulipalon, karstivajoaman ja maa-ainesvaraston kuvat 
esittivät nimenomaan kotiseutuun liittyviä vaaroja. Kaikkia näitä aiheita oli kui-
tenkin jo käsitelty edeltäneiden virikkeiden yhteydessä.

Tulipalot nousivat keskusteluun jo ilmalennon aikana. Fochvillen taajama toi yhden 
osallistujan mieleen tulipalon, joka tuhosi hänen asuntonsa edellisvuonna. Samalla kes-
kustelu sai vahvan poliittisen sävyn, sillä puhujan mielestä talo olisi voitu pelastaa, mutta 
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palokunta hidasteli eikä lopulta tullut ollenkaan paikalle. Hän oli vakuuttunut, että vi-
ranomaiset odottivat saavansa lahjuksia. Hän vei asiansa myös oikeuteen, mutta kuvasi 
tulosta kiihtyneesti ja sarkastiseen sävyyn: 

”ajattelin, että saan ehkä apua ’neutraalilta’ oikeusistuimelta, jolla on oikeus rankais-
ta hallitustakin, mutta he epäonnistuivat, eikä se johtunut siitä, että heillä ei olisi ollut 
näyttöä. He epäonnistuivat, koska minulla ei ollut rahaa lahjuksiin. Yksi hallituksen vi-
ranhaltijoista todellakin lahjoi jutussani lautamiehenä toimineen henkilön.” 

Omasta mielestään keskustelija oli jutussaan hyvinkin vahvoilla, mutta uskoo hävinneen-
sä korruption vuoksi. Hänelle jäi synkkä kuva maansa oikeusjärjestelmästä.

Lisää keskusteluja tulipaloista kuultiin, kun katseltavaksi tarjottiin naapurikunnan kirjas-
topaloa esittävä kuva. Aiheeseen tartuttiin heti. Yksi keskustelija kertoi, että vaikka palo-
vaara oli hänen asuinalueellaan ihan todellinen, vielä suurempi se oli maaseudulla, alu-
eilla joissa on kuivaa kasvillisuutta. ”Tulipalon kuva panee ajattelemaan Welverdiendiä, 
meidän kotiseutuamme, sillä siellä on aina suuri palovaara. Paloja on etenkin veldillä ja 
maatiloilla.” Tulipaloja sytytetään myös mielenilmaukseksi. 

Kaikissa keskusteluissa osallistujat pitivät selvänä, että kuvan tulipalo oli omalta koti-
seudulta. Kuvan rakennus tunnistettiin kuitenkin vain yhdessä keskustelussa: ”Näyttää 
Thokhozin virastotalon palolta. Sillä tavalla! Siinäpä vasta kotiseutua!” Keskustelijoiden 
mukaan tämäkin palo oli sytytetty tahallaan, mielenilmaukseksi.

Useilla oli omakohtaisia muistoja tulipaloista. Lapsetkin olivat miettineet tulipalon mah-
dollisuutta. Siitä oli keskusteltu kotona ja koulussa. Palovaaran uhka nähtiin esimerkiksi 
kynttilöissä, kaasuliedessä, sähköjohdoissa ja leivänpaahtimessa. Kerrottiin myös sukulai-
sen omistaman maatilan palosta.

Tulipalojen aiheuttamia vahinkoja lisäsi keskustelijoiden mukaan se, että niiden usein 
annetaan palaa loppuun. ”Eihän paikallisella palokunnallamme ole edes ajoneuvoa. Eipä 
siis yllätä, että kuvassakaan ei ole paloautoa taltuttamassa tulta.”

Virikkeen toinen kuva karstivajoamaan kurottelevista ihmisistä jakoi mielipiteitä. Vajoa-
mat ovat Merafongissa yleisiä. Vesi liuottaa karstimaahan onkaloita, jotka voivat olla ki-
lometrien syvyisiä. Kuvan maanvajoamakin liitettiin kaivostoimintaan: ”Tuo viimeinen 
kuva näyttää kaivoksen aiheuttamalta vajoamalta.”

Epävakaat alueet ovat vaarallisia, mutta niillä oleskelua ei voi kokonaan välttää. Turhia 
riskejä ei pitäisi kuitenkaan ottaa. Virikekuvan vajoamaa arveltiin todella vaarallisek-
si. “Onkohan tuossa vajoaman reunalla turisti? Vai ovatko nuo ihmiset kunnostamassa 
paikkaa? Vai pelkästään leikkimässä? Jos he vain leikkivät, niin kyseessä on kasvatuksen ja 
ymmärryksen puute.”

Lapsia karstivajoamat eivät juurikaan huolettaneet. Kuvaa pidettiin lähinnä jännittävänä: 
”ihmiset siinä katselevat syvyyteen korkealta”. Koska maanvajoamia on kaikkialla, niihin 
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on totuttu. Pienimmät vajoamat voivat houkuttaa leikkimään. Näin itsekin lapsia aja-
massa polkupyörillä rinkiä vajoaman sisällä samaan tapaan kuin skeittirampilla. Lapset-
kin mainitsivat putoamisen mahdollisuuden hieman myöhemmin: ”joku voi säikäyttää 
heidät; he voivat luisua reikään ja loukkaantua.” Yksi keskustelija piti ruohikossa makoi-
lua ylipäätään vaarallisena lian ja hyönteisten vuoksi. 

Karstivajoamien uhkaan suhtauduttiin vähän samaan tapaan kuin heikkoihin jäihin Suo-
messa. Heikot jäät tiedetään vaarallisiksi. Kymmeniä ihmisiä kuolee jäihin joka vuosi. 
Siitä huolimatta pilkkimiehet kiirehtivät jo syksyn ensimmäisille jäille. Jokivarren asuk-
kaille keväinen jäidenlähtö jäälauttoineen on kotiseudun vuodenkiertoon olennaisesti 
kuuluva, tärkeä asia. Vaarakin on kotiseutukokemuksen osa.

Yksi keskustelija määritti hasardikuville yhdistävän otsikon: ”luonnon tasapainon rik-
koutuminen”. Puhujan syyttävä sormi osoitti kaivostoimintaan, mutta hän esitti toivei-
ta myös hallitukselle: ”Kaivoksen on otettava vastuu liejukasoista. Kaivamisen päätyttyä 
heidän pitäisi kunnostaa ympäristö. Hallituksen on otettava vastuu palotoimesta.” Syytä 
oli myös piittaamattomissa ihmisissä, jotka rakensivat vaarallisille paikoille, kuten myrk-
kyjäämiä sisältävien jätekumpujen viereen ja kurkkivat henkensä kaupalla karstivajoa-
miin. Jopa tulipalon kaltaisiin onnettomuuksiin voitaisiin jossain määrin varautua. 

Osa siirtotyöläisinä Merafongissa asuvista keskustelijoista suhtautui hasardivirikkeeseen 
torjuvasti. Yksi paloaseman keskusteluun osallistunut selitti kuvaavasti, että virike kuvasi 
hänen työtään ja työpaikkaansa, jota hän ei oikeastaan pitänyt kotiseutunsa osana. Hä-
nelle koti(seutu) oli ennen muuta mukavuuden alue: ”en minä halua mitään tuosta [on-
nettomuuksien kuvista] kotiini, jossa tunnen oloni mukavaksi.” Toinen osallistuja pohti, 
että työpaikan ja kodin välillä olisi yleensäkin hyvä olla etäisyyttä. Hänkin piti virikkeen 
tunnelmaa epämiellyttävänä: ”työn pitäisi olla kaukana asuinalueesta. Niiden välissä pi-
täisi olla iso erottava puskuri.”

Maa-ainesten varastointialue, 
tulipalo ja ihmisiä karstivajoaman 
reunalla. Kuvat: Eric Stoch.
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Turvallisuuden merkitys

V
aikka pelon ja vaaran kokemukset saivat runsaasti tilaa eteläafrikkalaisten ko-
tiseutukeskusteluissa, afrikkalaiset keskustelijat eivät sivuuttaneet myöskään 
turvallisuuden tunnetta. Siitäkin puhuttiin paljon. Oman yksityisyyden ra-
jaaminen osoittautui keskustelijoita yhdistäväksi ja kotiseutua luonnehtivaksi 
tekijäksi. 

Kun keskustelijoita pyydettiin valitsemaan yksi valokuva itselle henkilökohtaisesti tär-
keästä paikasta tai asiasta, ylivoimaisesti useimmin mainittu kuva-aihe oli omaa kotia 
ympäröivä aitaus. Suomalaisen lukijan mielessä muuri voi herättää mielikuvan eristykses-
tä tai vankeudesta, mutta Merafongissa se edustaa turvallisuutta, asioiden hallintaa ja en-
nakoitavuutta. Etelä-Afrikassa jokainen asumus on tapana erottaa jonkinlaisella aidalla, 
sillä aitaamattomaan taloon on lähes mahdotonta saada vakuutusta.

Usein kuviin valittiin myös perheenjäseniä: isä, äiti tai omat lapset. Sitä perusteltiin tur-
vallisuuden, läheisyyden, rakkauden ja tuttuuden kaltaisilla määreillä. 

Esineistä useimmin mainittiin rumpu. Se viittasi harrastuksiin, yhteisöllisuuteen sekä ko-
tiseudussa vahvasti läsnä olevaan musiikin ja tanssin kulttuuriin. Mutta kotiseudun ku-
vaksi nimettiin myös rujompia näkymiä, kuten kuva maisemaa halkovista viemäriputkis-
ta. Niitä perusteltiin toteamalla, että nekin kuuluvat omaan elinympäristöön. Yksi Car-
letonvillen keskustelija selitti, että karstivajoamat ovat vaarallisia, mutta hänelle ne ovat 
tuttuja. Hän voisi valita ne kotiseutua esittäväksi kuvaksi, sillä niitä on joka puolella.

Etelä-Afrikassa jokaisen kodin ja julkisrakennuksen ympäröi aita. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Kotiseudun muuttumisen 
aiheuttamat uhat

E
dellisen hasardivirkkeen aiheet olivat yhä osallistujien mielissä, kun heiltä kysyt-
tiin, onko jokin muuttanut tai jopa hävittänyt kotiseudun tärkeitä piirteitä. Kai-
vokset saivat niskaansa varsinaisen ryöpyn: ”Syytän kaivoksia siitä, etteivät ne kor-
jaa jälkiään lopetettuaan, sillä ne saastuttavat vetemme, eikä se vahingoita pelkäs-

tään ihmisiä vaan myös karjaa; se myös rajoittaa meitä edistymästä elämässä. Vedessä on 
säteilyä, mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä, mitä varoituskyltit tarkoittavat – mikäli 
kylttejä on asetettu. He käyvät kalassa, tai lapset leikkivät vedessä.” 

Pahana kakkosena seurasi paikallishallinto; sitä ruodittiin vielä pitemmin sanakääntein. 
Monet kokivat, että nykyhallinnon aikana poliittisesti sopiva ohittaa pätevämmän: ”Kun 
nykyinen hallitus otti vallan, se potkaisi pihalle kaikki osaavat ihmiset ja korvasi poliittisil-
la nimityksillä.” Siksi päätöksentekijät eivät enää olleet yhtä osaavia kuin ennen. Kerrottiin 
korkeissa asemissa olevista ihmisistä, jotka olivat lukutaidottomia ja viranhaltijoista, jotka 
eivät suoriutuneet töistänsä, koska osaaminen puuttui. 

Sama ajatuskulku paljastui tukiasuntojen rakentamista koskevasta puheenvuorosta:
”Hallitus rakentaa tukiasuntoja sinne, missä asun. He tekivät noin 50 taloa vajoamisher-
käksi tiedetylle alueelle; kaikki nuo talot menetettiin karstivajoamien vuoksi.” Puhuja on 
vakuuttunut, että näin tapahtui, koska lukutaidottomat ja epäpätevät ihmiset olivat päät-
tävissä asemissa. Maapohjan turvallisuuden selvittänyt arvioijakin oli hänen mielestään pä-
temätön, pikemmin poliittisesti kuin taitojensa perusteella nimitetty.

Keskustelijoiden mielestä tilanne oli kehittynyt entistä huonommaksi. Asutusohjelmas-
sa oli ongelmia. Uudet talot olivat pienempiä ja uudet asuinalueet huonompia kuin van-
hat. Sekä laatu että määrä olivat laskeneet pitkään. Asutusohjelman parhaat asunnot olivat 
vuosikymmenten takaa. ”Asiat kehittyvät huonosta pahemmaksi. Edellinen hallitus järjesti 
ihmisille parempia taloja – talot ovat muuttuneet nelihuoneisista yksihuoneisiksi. Ihmisiä 
siirretään epävakaille alueille, kuten karstivajoamien liepeille.”

Kotiseudulla tapahtuneista epämiellyttävistä muutoksista kertoo myös eläytymistehtävän 
vastaus: ”Nämä uudet talot eivät tunnu mukavilta, sillä ne sijaitsevat vaarallisella alueella, 
epävirallisen asutuksen vieressä, alueella, jota ei huolleta.” 

Kotoisuuden tunteen 
muodostuminen

K
aikista edellä kuvatuista kielteisistä ja ikävistä piirteistä huolimatta eteläafrikkalai-
set kotiseutukeskustelijat sittenkin pitivät omaa kotiseutuaan arvossa. Eläytymis-
tehtävän vastauksissaan he paljastivat, että Merafongista poismuuttamiseen suh-
tauduttiin torjuvasti. Uusi asunto haluttaisiin valita pääsääntöisesti saman kunnan 

alueelta. Kauemmas haluttiin muuttaa lähinnä silloin, kun sinne syystä tai toisesta oli jo 
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muodostunut yhteys. Täysin vieraalle alueelle muuttamisessa nähtiin monia ongelmia. 
Turvattomuus lisääntyisi, jos yhteys nykyisiin ystäviin ja perheeseen katkeaisi: ”En tuntisi 
olevani kotonani vaan olo tuntuisi tyhjältä, sillä kaikki ystäväni olisivat poissa ja perheeni 
olisi kaukana.”

Kuka tietää, millaisia olisivat naapurit ja millaista rikollisuutta uudella alueella kohtaisi? 
Vanhalla kotiseudulla vaarallisetkin asiat olivat jo tuttuja. Siellä osattiin liikkua, toimia 
odotusten mukaisesti ja ennakoida tulevaa. Muuttaessa voisi menettää itselleen tärkeitä 
asioita ja kohdata tuntemattomia uhkia. Uudet ihmiset olisivat vieraita, selviytymisen epä-
varmuustekijä. Keskustelijat eivät ajatelleet pelkästään rikollisuutta. Kielteinen vaikutelma 
voisi syntyä myös epätietoisuudesta tai epäluulosta alueella asuvia ihmisiä kohtaan: “Ei, en 
pidä tilanteesta, sillä en tunne heidän uskontoaan, tai mitä he tekisivät, tai sitä, olisivatko 
he hyviä vai huonoja ihmisiä.”

Häiritseviä asioita voisi liittyä myös asuinrakennukseen: talo ei saisi olla liian suuri eikä 
vieras. Suomalaisittain outo henkimaailmakin mainittiin turvattomuuden syynä: ”Olen 
muuttanut uuteen taloon eikä se tunnu kodilta eikä mukavalta. Ihmiset ympärilläni teke-
vät oloni epämukavaksi, talo on liian suuri ja jokin pelottaa minua. Luulen, että talossa on 
henkiä, jotka valtaavat minut nukkuessani ja pelottavat minua.” Koti ei ole koti, ellei sitä 
tunne kunnolla.

Monikulttuurisuus on Etelä-Afrikalle tyypillistä. Maaseudullakin törmää kulttuurien kir-
joon. Jokainen on miettinyt erilaisuuden kohtaamista, ja siksi vastauksia kysymykseen, 
mitä ihminen voi tehdä kotoutuakseen, annettiin kuin apteekin hyllyltä: Muita ei saa lou-
kata. On noudatettava sääntöjä. On ymmärrettävä paikallista kulttuuria. Tarvitaan kun-
nioitusta. Se, mikä sopii muille, ei välttämättä sovi sinulle.

Monilla oli tarjota mietelause muuton varalle: Kunnioita yhteisöä. Ymmärrä asemasi. Kes-
kustele itseäsi vanhempien kanssa. Tutki paikkaa ja opettele toimimaan siellä. Toisin sa-
noen: ole hiljaa ja kuuntele. Näissä sanoissa on englanninkielessä samat kirjaimet: listen = 
silent. Niillä on myös sisällöllinen yhteys: kunnolla voi kuulla vain, jos on itse hiljaa.
Jotkut ohjeista ovat keskenään ristiriidassa, mutta silti oivallisia: On hankittava paikallisia 
ystäviä, sillä paikka on ihmisiä. Omia juuriaan ei silti saa kadottaa, sillä paikka jättää ih-
miseen aina jäljen. Siksi ajatus siitä, että uusi paikka otetaan omaksi viemällä sinne jotakin 
vanhasta, sai vahvaa kannatusta. Uudesta asuinpaikasta tulee sinun kotiseutusi, kun teet 
siellä sinulle tärkeitä asioita. Se luo kotoisuutta. Kyse on asenteesta: jokainen antaa itse 
merkityksen paikalle.

Alakoulun oppilaat tarjosivat konkretiaa: Tärkeintä on tutustua naapureihin. Jokin ruo-
kalahja voi olla sopiva vieraanvaraisuuden osoitus. Se voi johtaa vastavierailuun ja tehdä 
koko yhteisölle hyvää. Yksi kertoo käyneensä esittäytymässä naapureille jo etukäteen. Var-
sinaisen muuttohetken tultua asukkaat olivatkin jo tuttuja.

Afrikkalaiset olivat yksimielisiä siitä, että yhteisön ulkopuolelle ei kannata jäädä. Yksi kes-
kustelija muotoili kotoutumiseen kolmiosaisen ohjeen: ”elä maassa maan tavalla, tutustu 
ihmisiin ja liity yhteisöösi, mutta älä tallo muiden varpaita”. Uskon, että tämä ohje toimii 
kaikkialla, myös Suomessa.



94

Viitteet 
1. Merafongin aineisto on kokonaan litteroitu. Se on 
 esitelty myös suomalaiselle tiedeyhteisölle julkai-
 sussa Riukulehto Sulevi: Kaiken takana kaivos. 
 Merafongin kotiseutukeskustelut Etelä-Afrikassa. 
 Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 
 207. Seinäjoki 2020 (111 s.). Tlokwen keskuste-
 lut ovat toistaiseksi käytettävissä vain videotallen-
 teina. Aineistoja säilytetään North-Westin yliopis-
 tossa Vaal Trianglen kampuksella.
2. Afrikan kansalliskongressi, engl. African National 
 Congress.
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