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johdanto
Tämä tehtäväpaketti on laadittu koulujen kansainvälisyyskasvatusta varten. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Suomen Tinku ry:n ”Turvallinen maailma?” -hankkeen sivuston kuvagallerian ja muiden materiaalien kanssa (www.tinku.fi/turvallinenmaailma). Tehtäväpaketin tavoitteena on tutustuttaa koululaisia perulaiseen yhteiskuntaan ja vertailla perulaisten ikätovereiden elämää omaan elämäämme Suomessa.
Kaikissa tehtävissä keskeistä on, että Peruun tutustutaan perulaisten koululaisten tuottamien valokuvien ja
niitä kuvaavien tekstien kautta. Tehtäväpaketin harjoitukset on tarkoitettu peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisille ja niitä voi toteuttaa esimerkiksi kuvataiteen, äidinkielen ja maantiedon tunneilla tai erilaisten
koulussa järjestettävien teemapäivien yhteydessä. Tehtävissä on lähtökohtana perusopetuksen ainekohtainen opetussuunnitelma.
Tehtäväpakettiin kuuluu opettajalle tarkoitettu taustamateriaali Perusta ja hankkeeseen osallistuneiden lasten kotiseuduista. Sen tuella opettaja voi alustaa tehtäviä käsittelemällä Perua oppilaiden kanssa ennen tehtäviin siirtymistä.
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suomen tinku ry:n
TURVALLINEN MAAILMA?
- VALOKUVAhanke
Vuonna 2008 Suomen Tinku ry:n kansainvälisyyskasvatustyö toteutui valokuvaushankkeena, jossa noin
12-vuotiaat koululaiset eri puolilla Suomea ja Perua ottivat valokuvia teemoilla turvallisuus ja turvattomuus.
Valokuvia tuli kaiken kaikkiaan lähes 160 kappaletta,
joista kiertävään näyttelyyn valittiin noin 60.
Tuomalla esiin kuinka täysin erilaisissa ympäristöissä kasvaneet lapset kokevat turvattomuuden ja
turvallisuuden Suomen Tinku ry. pyrkii edistämään
kulttuurienvälistä ymmärrystä, sekä korostamaan lasten oikeutta turvalliseen elinympäristöön kaikkialla
maailmassa. Hankkeen tarkoituksena on myös innostaa lapsia pohtimaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja
asenteitaan.
Hankkeeseen osallistui neljä luokkaa Suomessa
ja Perussa. Perun yhteistyökoulut sijaitsevat pääkaupungissa Limassa San Juan de Mirafloresin kaupunginosassa, Aviaciónin kylässä Amazonin sademetsäalueella, Santa Elenan vuoristokylässä Etelä-Perussa ja
La Shicuanan kylässä Pohjois-Perun vuoristossa. Suomesta projektissa olivat mukana Vesalan ala-aste ItäHelsingistä, Kivenpuiston erityiskoulu Nurmijärveltä,
Syväkankaan koulu Kemistä ja Rauman Freinetkoulu.
Hanke on toteutettu Suomen ulkoasiainministeriön tiedotustuella.

Suom en Tinku ry.

Suomen Tinku ry. on
suomalainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä
Andien alueen kulttuurien
tuntemusta. Toiminta keskittyy tiedotukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen
Suomessa. Tinku tekee myös yhteistyötä Andien
maiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kuva: Jhonatan Huatay Villanueva

VALOKUVAhankkeen TOTEUTUS
Suomessa valokuvaustehtävä toteutettiin luokanopettajien johdolla. Opettajat saivat Tinkulta ohjeet kuvaustehtävän toteuttamiseen, mutta saivat itse päättää
millä tavalla lähestyivät teemoja.
Toukokuussa 2008 Tinkun edustajat vierailivat
Suomen yhteistyökouluilla. Vierailujen aikana katsottiin oman luokan ja perulaisten ottamia valokuvia,
puhuttiin lasten elämästä Perun vuoristossa sekä pohdittiin Suomen ja Perun kuvien eroja ja yhtäläisyyksiä.
Suomalaisten koululaisten mielestä valokuvaamisen
lisäksi projektissa oli kiinnostavinta perulaisten kuvien näkeminen ja niiden vertailu omien luokkatovereiden ottamiin valokuviin.
Perussa työpajoja toteutti suomalainen vapaaehtoistyöntekijä, jonka Tinku lähetti Peruun Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) alaisen Etelän
vapaaehtoisohjelman (Etvo) kautta. Työpajoissa pohdittiin pelon ja turvan tunteita ja opeteltiin valokuvaamisen perusteita. Työpajojen päätteeksi kouluissa
järjestettiin oppilaiden valokuvista pieni näyttely vanhemmille sekä koulun muille oppilaille ja opettajille,
jonka jälkeen oppilaat saivat muistoksi omat valokuvansa.
Liman koulua lukuun ottamatta suurin osa perulaisista oppilaista otti valokuvia ensimmäistä kertaa
elämässään. Yleensäkin maailman tarkastelu kuvan
kautta on vierasta Perun maalaisyhteisöissä, joissa eletään ilman televisiota tai painettua mediaa. Oppilaiden
mielestä valokuvaaminen oli hauskaa ja he odottavat
innolla muiden koululaisten kuvien näkemistä.
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koululaisten KUVIsta esiin
nousseet AIHEET
Kun raumalaisilta lapsilta kysyttiin arveltuja perulaisten lasten pelkoja, olivat vastauksina ”maanjäristys,
tsunami, ryöstäjät ja muut uhkaavat ihmiset kadulla”. Näistä kaksi jälkimmäistä osui oikeaan etenkin
Liman kohdalla, mutta maanjäristystä esitti vain yksi
kuvista, tsunamia ei yksikään. Shicuanan kylän lapset
Perun pohjoisessa vuoristossa olettivat suomalaislasten pelkäävän samoja asioita kuin he itsekin pelkäsivät: ”henkiä, hulluja, käärmeitä ja selkäsaunaa”. Näistä
käärme sekä ”hulluihin” ehkä rinnastettavissa olevat
”juopot” ja ”pahat ihmiset” sisältyivät suomalaislasten
pelon aiheisiin.
Kuvien yhtäläisyyksien ja erojen tarkasteleminen on tärkeä osa projektia. Se luo mielenkiintoisen
pohjan erilaisten kulttuurien tarkasteluun ja kansainvälisyyskasvatukseen. On kuitenkin huomioitava,
että tehtävänanto, sen hetkiset ympäristötekijät ja
luokkatovereiden ideat ovat vaikuttaneet valokuvien
aiheisiin. Jokaisella lapsella ja aikuisella on varmasti
monta pelon aihetta, samoin kuin on useita turvallisuutta tuovia asioita. Kuvien aiheiksi lapset valitsivat
vain yhden kohteen kummastakin.
Niin turvan kuin turvattomuudenkin aiheista
suurin osa liittyy toisiin ihmisiin. Pelkoa aiheuttavat
tuntemattomat ihmiset, jotka esimerkiksi ryöstävät,
seuraavat tai murhaavat. Tututkin ihmiset voivat aiheuttaa turvattomuutta. Perussa tätä ilmentää selkäsaunan ja Suomessa kiusaamisen pelko. Ainoastaan

Perun sademetsäalueen pelon aiheissa ei ole toisia ihmisiä. Siellä yleisin pelon aihe on villieläimet ja niistä
erityisesti käärme. Turvaa tuovat molemmissa maissa
eniten ystävät ja perhe, jotka huolehtivat ja rakastavat.
Turvan ja turvattomuuden teemoihin liittyvät
myös paikat, joissa toisia ihmisiä kohdataan, mutta
jotka itsessään voivat olla turvallisia tai pelottavia.
Esimerkkejä pelottavista paikoista ovat Limassa kadut
ja puistot, La Shicuanassa Plaza Congaksi kutsuttu
kukkula, jossa uskotaan asuvan ”lapsia syöviä hulluja”.
Sademetsäalueella pelkoa herättää viidakko ja Suomessa muun muassa metsä, hissi tai korkeat paikat.
Molemmissa maissa esiintyy pelko hylättyjä tai huonokuntoisia taloja kohtaan. Olennaista teemoissa on
yksin jäämisen pelko, sillä niin paikat kuin ihmiset ja
olennotkin pelottavat enemmän, kun ne joutuu kohtaamaan yksin.
Tyypillisiä turvallisia paikkoja ovat koti ja koulu,
Perussa myös kirkko. Molemmissa maissa yleinen koti
ja perhe –teema korostuu erityisesti Perun eteläisen
vuoriston ja sademetsäalueen kuvissa. Koulussa ystävät, opettajat, opiskeleminen ja Limassa myös poliisin
läsnäolo koetaan turvalliseksi. Perun maaseutupaikkakunnilla kodin yhteydessä mainitaan usein koko
kyläyhteisö. Kotiin ja kyläyhteisöön liittyvät samalla
kotityöt, pelto ja omat eläimet. Suomalaisten kuvissa
kotiteema ei ole yhtä korostunut kuin Perussa, vaan
turvaa tuovien aiheiden kirjo on laajempi.
Vaikka suomalaisten kuvissa poliisi ei nouse
turvallisuuden aiheeksi, tulee näissäkin esille yhteiskunnallinen kontrolli. Suomen turva-aiheisiin sisältyy muun muassa turvakamera ja liikennesäännöt.
Tapaturmien pelko näkyy Suomen kuvissa Perun kuvia enemmän. Perulaisten kuvissa esiintyy paljon uskontoon ja uskomuksiin liittyviä aiheita. Siinä missä
kirkko luo monelle turvaa, hautausmaa ja henget pelottavat. Nämä pelon aiheet ihmetyttivät suomalaisia
lapsia. Toisaalta suomalaisilla mielikuvitus aiheuttaa
monenlaisia pelkoja. Muun muassa taruolennot ja kauhuelokuvat saavat aikaan painajaisunia.

Kuva: Johanna Tuominen
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PERU
28,8 miljoonan asukkaan Perun tasavalta sijaitsee Etelä-Amerikassa,
Andien vuoriston keskiosassa. Peru
on kulttuuriltaan ja luonnoltaan
maailman monimuotoisimpia maita. Andien vuorijono jakaa Perun
kolmeen osaan: kuivaan rannikkoon, vuoristoon ja trooppiseen
Amazonian sademetsään. Suurin
osa maan pinta-alasta on sademetsää, mutta väestö on keskittynyt pienelle, aavikkoiselle rannikkokaistaleelle.

HISTORIA

ALKUPERÄISKANSAT

Ennen siirtomaa-aikaa Perussa oli useita esikolumbiaanisia korkeakulttuureja, joiden arkeologisia jäännöksiä löytyy yhä jatkuvasti eri puolilta maata. Perussa on kymmenen UNESCOn maailmanperintökohdetta.
Espanjalaisten valloittajien saapuessa Andeille vuonna 1532 aluetta hallitsi mahtava inkavaltio.
Espanjalaiset kukistivat inkahallitsija Atahualpan ja
alistivat kansan vuosisatoja kestävään orjuuteen. Peru
itsenäistyi Espanjan alaisuudesta vuonna 1821.
Perun historiaan kuuluu useita kapinoita ja konflikteja esimerkiksi köyhien ja rikkaiden tai intiaanien
ja espanjalaisperäisen väestön välillä. Yhteiskunnalliset ongelmat kärjistyivät vuonna 1980 maolaisen sissiliike Sendero Luminoson (Loistava Polku) ja myöhemmin MRTA:n (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru eli Túpac Amarun vallankumouksellinen
liike) syntyyn vuoristoalueilla. Vuoteen 2000 saakka
jatkunut aseellinen konflikti valtion ja kapinallisten
välillä johti sitä tutkineen totuuskomission mukaan
69 000 henkilön kuolemaan tai katoamiseen ja jätti
syvät jäljet perulaiseen yhteiskuntaan. Uhreista noin
80 % oli köyhää maaseutuväestöä.

Väestöstä lähes puolet (45 %) kuuluu maan alkuperäiskansoihin ja kolmannes on espanjalaisperäistä. Muita
huomattavia väestöryhmiä ovat kreolit, afroamerikkalaiset, japanilaiset ja kiinalaiset. Alkuperäiskulttuureja ja -kieliä on lähes viisikymmentä, niistä suurin osa
sademetsän alueella. Näkyvimmät alkuperäiskansat
ovat kuitenkin Andien vuoristossa asuvat ketsuat ja
aimarat. Ketsuan kieltä puhuu äidinkielenään noin 4
miljoonaa ja aimaran kieltä noin 350 000 perulaista.
Alkuperäiskansojen oikeuksien polkeminen on
Perussa tavallista, ja perinteisiin kulttuureihin ja kieliin suhtaudutaan väheksyvästi. Alkuperäiskansat
ovat aliedustettuina politiikassa ja elävät valtaväestöä
todennäköisemmin köyhyydessä. Heidän on vaikea
saada koulutusta omalla äidinkielellään.

Kuva: Johanna Tuominen
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Muuttaessaan työn perässä kaupunkeihin alkuperäiskansojen edustajat hylkäävät helposti oman kielensä ja kulttuurinsa, joko tietoisesti tai pakon edessä.
Moni alkuperäiskulttuuri onkin vaarassa hävitä kokonaan.
Perinteisiä, luonnon monipuoliseen ja kestävään
hyödyntämiseen perustuvia elämäntapoja uhkaavat
lisäksi ympäristön muutos ja saastuminen. Esimerkiksi parantamiseen tai kankaiden värjäämiseen käytettyjen eläin- ja kasvilajien kadotessa katoaa samalla
arvokkaita kulttuuriperinteitä. Luonnon tuhoutuminen vaikeuttaa myös perinteisten elinkeinojen harjoittamista maaseutuyhteisöissä.
Perun valtauskonto on katolisuus. Alkuperäisväestön keskuudessa se on sulautunut perinteisiin
uskomuksiin, jotka elävät edelleen vahvana. Perinteisiä juhlia juhlitaan katolisten juhlien yhteydessä.
Evankeliset herätysliikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan ja niiden myötä vanhoja uskomuksia on hylätty.
Evankelisuus kieltää esimerkiksi tanssimisen, joka on
olennainen osa perinteisiä juhlia.

hankkeet tukevat ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja huumeiden vastaista toimintaa.
Köyhyys on vaikuttanut rikollisuuteen. Taskuvarkaudet ja ryöstöt kaduilla ovat kaupungeissa yleisiä.
Poliisin arkistojen mukaan vuoden 2007 aikana Perussa tehtiin 113 000 väkivaltailmoitusta. Vuonna 2006
Limassa raportoitiin 30 sieppausta. Rikkaita tai vaikutusvaltaisia ihmisiä siepataan lunnaiden toivossa.
Tavallisia ihmisiä siepataan toisinaan kadulla ja heidät
pakotetaan nostamaan rahaa pankkiautomaatista tai
pankista. Syynä sieppauksiin ovat muun muassa suuret ja jatkuvasti kasvavat tuloerot
rikkaiden ja köyhien välillä.

TALOUS JA ELINKEINOT
Perun talous perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten kaivos- ja öljyteollisuuteen, kalatalouden
tuotteisiin sekä matkailuun. Suurin osa väestöstä saa
elantonsa maanviljelystä ja kalastuksesta. Kaivosteollisuus on maalle erittäin tärkeä. Peru on maailman
suurimpia kullan, kuparin ja sinkin tuottajia. Perulla
on myös suuria kaasu- ja öljyvarantoja, joista riittää
myös vientiin. Varsinkin kaasuteollisuus on kehittynyt ja tuotanto on kasvanut.
Köyhyys on yksi Perun suurimmista haasteista.
39 % Perulaisista elää köyhyydessä, eli heidän päivittäiset tulonsa eivät riitä perustarpeisiin, kuten monipuoliseen ja ravitsevaan ruokaan. Alkuperäiskansojen
keskuudessa köyhiä on 63 %, ja maaseudulla on enemmän köyhyyttä kuin kaupungeissa. Pääkaupungin
köyhissä slummikaupunginosissa elinolot ovat yleensä kuitenkin kurjemmat kuin maaseudulla, koska kaupunkiolosuhteissa ei ole mahdollista viljellä maata, ja
kaikki tarvikkeet juomavedestä alkaen on ostettava
rahalla. Koska Peru luokitellaan keskitulotason maaksi, sen saamia kehitysyhteistyövaroja on vähennetty.
Kaikki Suomen kehitysyhteistyöhankkeet Perussa
tukevat joko suoraan tai epäsuorasti Perun köyhyydenvastaista ohjelmaa. Tällä hetkellä käynnissä olevat

Kuva: Johanna Tuominen

YMPÄRISTÖ
Ilmasto- ja ympäristöolosuhteet vaihtelevat suuresti
Perun eri alueilla. Perun maa-alasta reilu puolet on
metsää. Sademetsäalueella sataa lähes päivittäin ja
on ympäri vuoden kuumankosteaa. Rannikkoalue
on kuivaa aavikkoa, jolla sataa harvoin. Rannikolla
on talvella viileää ja kesällä kuuma. Vuoristoalueella
ilmasto vaihtelee vuorokaudenajan mukaan: päivisin
on aurinkoista ja lämmintä, mutta öisin viileää. Kesällä vuoristossa on sadekausi, jolloin vettä sataa lähes
päivittäin. Talvella on kuiva kausi ja keskilämpötila
on alhaisempi kuin kesällä. Vuoristoalueella ilmasto
vaihtelee kovasti: mitä korkeammalle noustaan, sitä
karummat ovat ilmasto-olosuhteet. Korkealla vuoristossa voi sataa talvella lunta, kun samaan aikaan alempana, vuoriston ja sademetsän raja-alueella ilmasto on
trooppisen lämmin. Peru sijaitsee päiväntasaajan eteläpuolella, joten siellä on kesä silloin, kun Suomessa on
talvi, ja päinvastoin.
Kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristötuhot
ovat Perussa valtavia. Suurin osa Pohjois-Perun jois-
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ta on saastuneita, mikä on osittain seurausta ympäristönsuojelun laiminlyönnistä kaivostoiminnassa.
Luontoon pääsevät jalostuskemikaalit tekevät viljelysmaasta käyttökelvotonta, ja ruokakasvien viljely estyy. Myös huumekasvien viljely ja öljykasvien viljely
biopolttoaineeksi vievät viljelysmaata ruokakasveilta.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat Perussa voimakkaina. Perun vuoristossa sijaitsee yli
puolet maailman trooppisen alueen jäätiköistä, jotka
sulavat kiihtyvällä tahdilla ilmaston lämpenemisen
seurauksena. Jäätikköjen kadotessa katoavat myös ne
vesivarastot, joita jäätiköt ovat ylläpitäneet. Lisäksi
jäätiköiden kiihtyvä sulaminen aiheuttaa tulvia, koska jäätiköt eivät valuta vesiään tasaisesti jokia pitkin.
Myös Amazonin alue tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta, ja on mahdollista, että koko ekosysteemi
muuttuu. Ennusteiden mukaan rankkasateet ja tulvat lisääntyvät Pohjois-Perun rannikolla ja Andien
alueella tullaan kärsimään kuivuudesta. Peruun on
toukokuussa 2008 perustettu ympäristöministeriö,
jonka tehtävänä on suojella maan luonnon monimuotoisuutta.
Peru on seismologisesti epävakaata aluetta.
Vuonna 1970 siellä sattui yksi maailmanhistorian
tuhoisimmista maajäristyksistä, jossa kuoli 70 000
ihmistä. Vuoden 2007 aikana Perussa oli 191 maanjäristystä. Näistä yksi oli elokuussa Liman eteläpuolella
tapahtunut, Suomessakin uutisoitu järistys, jossa kuoli yli 500 ja loukkaantui 1500 ihmistä, ja jonka seurauksena useat kylät ovat edelleen jälleenrakennuksen
kohteina. Perun rannikkoalueella myös tsunamit ovat
mahdollisia järistysten yhteydessä. Esimerkiksi vuonna 1746 Liman kupeessa sijaitseva Callaon kaupunki
tuhoutui kokonaan tsunamin voimasta. Viimeisin tuhoja aiheuttanut tsunami sattui vuonna 2001.

KOULUTUS
Perun väestostä yli kolmasosa on alle 18-vuotiaita.
Perulaiset lapset aloittavat koulunsa kolmevuotiaina
lastentarhoissa, jotka vastaavat Suomen esikoulujärjestelmää. Lastentarha on periaatteessa pakollinen
3–6-vuotiaille lapsille, mutta Perun valtio ei pysty järjestämään esiopetusta kaikille lapsille. Myös 6-vuotiaana aloitettava, 11-vuotinen peruskoulu on kaikille
pakollinen, mutta käytännössä etenkään maaseudulla
kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua.
Osallistumista kouluopetukseen voivat hanka-

loittaa pitkät välimatkat, perheen heikko taloudellinen
tilanne tai koulussa käytetty opetuskieli ja -kulttuuri.
Esimerkiksi Andien vuoriston maaseutukylien lapset
saattavat kävellä kouluun tunteja vaikeassa maastossa.
Erityisesti yläkouluiässä koulunkäynti vaikeutuu, koska monissa kylissä ei ole yläkoulua, ja lasten täytyisi
muuttaa suurempaan kylään tai läheiseen kaupunkiin
koulua käydäkseen. Valtion koulu on lapsille ilmainen,
mutta kuluja syntyy koulutarvikkeiden ostosta. Jotkut
joutuvat keskeyttämään koulun ansaitakseen rahaa
palkkatyössä.
Opetusta voi saada yksityisissä tai julkisissa kouluissa. Yksityiset koulut ovat maksullisia ja niiden opetus on tavallisesti tasokkaampaa kuin julkisissa koululaitoksissa. Lukukausimaksujen vuoksi yksityisiin
kouluihin pääsevät vain varakkaiden perheiden lapset,
joten koulutuksen tasossa on eroja eri väestöryhmien
välillä.
Kuusivuotiseen alakouluopetukseen osallistuu
90,5 % ja viisivuotiseen yläkouluopetukseen 69,4 %
lapsista (2005), mutta koulutuksen laadussa on vakavia ongelmia. Opettajien ammattitaidossa on puutteita
ja oppilaiden koulumenestys on varsin heikkoa. Yksityiskouluissa puolella ja julkisissa kouluissa yli 90
%:lla toisen luokan oppilaista on vaikeuksia ymmärtää
lukemaansa.
1980-luvulta lähtien on panostettu kaksikieliseen monikulttuuriseen opetukseen alueilla, joilla lasten äidinkielenä on jokin muu kuin espanja. Käytännössä tätä on ollut vaikea
toteuttaa, sillä pätevistä
kaksikielisistä opettajista ja hyvästä
opetusmateriaalista on pulaa.
Kaksikielinen monikulttuurinen opetus

Kuva: Luz Clarita Sangama Tapullima, Silcia Sangama
Tapullima ja Maria Llaneth Sangama
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kuuluu alkuperäiskansojen oikeuksiin ja on ollut jo
kauan alkuperäiskansojen vaatimuksena. Jotkut vanhemmat ovat tosin vastustaneet sitä peläten, etteivät
heidän lapsensa opi kunnolla espanjaa ja joutuvat siksi
syrjityiksi. Kaksikielisen monikulttuurisen opetuksen on kuitenkin todettu parantavan alkuperäisväestön lasten koulumenestystä ja itsetuntoa.
Perulaisissa kouluissa ei tarjota ruokaa, vaan jokainen tuo omat eväänsä. Poikkeuksena on viime vuosina aloitettu valtion projekti, joka pyrkii hoitamaan
maaseutualueiden lasten aliravitsemusta tarjoamalla
jokaiselle lapselle kouluaterian. Usein ”ateria” saattaa
olla vain täysjyväkeksi.

TERVEYS
Etenkin maaseudulla julkisessa terveydenhuollossa on vakavia puutteita, koska monissa kylissä ei ole
omaa terveysasemaa. Terveyspalvelujen piiriin hakeutumista vähentää pitkien etäisyyksien lisäksi myös
luottamuksen puute modernia lääketiedettä ja kylien
ulkopuolelta tulevia terveystyöntekijöitä kohtaan.
Lääkkeisiin ei myöskään aina ole rahaa. Kansanparantajien palveluja ja luonnonlääkintää käytetään
paitsi maaseudulla myös kaupungeissa.
Joillakin seuduilla Andien vuoristossa jopa yhdeksän kymmenestä lapsesta kärsii kroonisesta pitkäkestoisesta aliravitsemuksesta, joka haittaa lasten
kognitiivista kehitystä. Myös loiset ovat yleisiä. Lapsikuolleisuus on maaseudulla 85,3 jokaista tuhatta
elävänä syntynyttä kohden, kun kaupungissa vastaava
luku on 39. Myös lapsivuodekuolleisuus on Perussa
korkea: 240 naista 100 000 synnyttäjää kohden. Esimerkiksi Suomessa vastaava luku on 7.

Kuva: Hugo Watson Sangama Tapullima

Vuonna 1996 tehdyn arvion (INEI) mukaan
perulaisten odotettu elinikä on vuosina 2005–2010
keskimäärin 71,23 vuotta. Tässäkin on suuri ero kaupunki- ja maaseutuväestön keskuudessa: maaseudulla
keskimääräinen odotettu elinikä on 68,58 ja kaupungissa 74,27 vuotta.
Yleisimmät kuolinsyyt Perussa ovat alahengitystieinfektiot (12 %) ja sydän- ja verisuonisairaudet (6
%). Lasten yleisimmät kuolinsyyt ovat synnytykseen
liittyvät ongelmat (38 %), keuhkokuume (14 %), ripulitaudit (12 %) ja tapaturmat (9 %). Luvut ovat koko
maan keskiarvoja, joten ne eivät näytä eroja maaseutuja kaupunkiympäristön välillä. Tuberkuloosin esiintyvyys Perussa on suhteellisen korkea: 162 tapausta 100
000 henkeä kohden vuodessa.

ALUEKUVAUKSET
Sademetsä
Aviaciónin
kylä, Lamas
Amazonin sademetsäalueella
on lukuisia ekosysteemejä, joissa
esiintyy paljon arvokkaita kasvi- ja
eläinlajeja. Luonto on vihreää ja rehevää.
Alueella sataa lähes päivittäin ja lämpötila
on läpi vuoden 24–29 asteen välillä. Sademetsäalueen
ihmiset ovat maineeltaan iloisia, ystävällisiä ja
puheliaita sekä hyvin oman arvonsa tuntevia.
Aviaciónin kylä sijaitsee Perun pohjoisosassa,
Amazonin sademetsän reuna-alueella, noin 1200 metrin korkeudessa. Maisemaa hallitsevat kasvillisuuden
peittamät vuoret, ja ilmasto on hiukan viileämpi kuin
alankosademetsässä kauempana Andien vuoristosta.
Aviaciónissa asuu kuutisenkymmentä perhettä ja
asukkaita on yhteensä 240–300. Noin puolen tunnin
ajomatkan päässä on 15 000 asukkaan kaupunki, Lamas.
Aviaciónin kyläläiset ovat kaksikielisiä. He puhuvat äidinkielenään ketsuaa ja espanjaa.
Kylän naiset työskentelevät pelloilla kauniissa
mekoissa, ja tytöt pukeutuvat kirkkaan pastellin värisiin hameisiin ja t-paitoihin. Juhliin laitetaan koruja ja
hiukset koristetaan erivärisillä satiininauhoilla. Myös
miehet pukeutuvat perinteisiin asuihin, housuihin ja
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lyhyeen liiviin, ja sitovat päähänsä kirkkaanvärisen
huivin. Jotkut käyttävät villilintujen höyhenilla koristeltuja päähineitä.
Juhlissa tanssitaan ja soitetaan rytmikästä rumpu- ja huilumusiikkia. Tanssit saattavat olla jopa vaarallisia, sillä tanssiparit yrittävät työntää toiset tanssijat kumoon. Tanssi on nopeaa ja askeleet korkeita,
joten tanssiminen lämpimässä säässä vaatii hyvää
kuntoa. Juhlien yhteydessä on tavallista heittää tanssijoiden päälle vettä, olutta tai chicha-juomaa.
Kyläläisten pääelinkeino on maanviljely, vaikka
kylästä löytyykin myös puuseppä ja keraamikko. Lähes kaikilla kyläläisillä on maanviljelypalsta, minkä lisäksi he metsästävät riistaeläimiä omiin tarpeisiinsa ja
myytäväksi. Riistaeläimiä ovat muun muassa villisika,
linnut, apinat ja vyötiäiset. Viljelykasveja ovat muun
muassa banaani, kahvi, pavut, maissi, appelsiini, mandariini ja kookos. Kaupungista tuodaan maitoa, juustoa ja kalaa. Kylässä on myös pieni kalanviljelyallas, ja
lähijoista saadaan jonkin verran kalaa. Kotieläiminä
on kanoja, härkiä, hevosia, sikoja ja koiria. Hevoset ja
härät ovat lähinnä työapuna maanviljelyssä.
Alueella valmistetaan käsityönä keraamisia käyttöastioita, jotka koristellaan luonnonväreillä maalaamalla. Keraamikon ammatti kulkee perinteisesti suvussa. Paikallisesti viljellystä puuvillasta valmistetaan
kuviollisia vöitä ja laukkuja. Symboliset eläinkuviot,
joilla käsityöt koristellaan, kulkevat sukupolvelta toiselle. Lehdistä punotaan taitavasti erilaisia mattoja.
Sademetsäalueen kylissä tunnetaan myös monia parantavia kasveja.
Sademetsäalueella syödään paljon kalaa, banaania eri muodoissa, riisiä, maniokkia, papuja ja kanaa.
Lähes joka päivä syödään makeaa tai vihreää banaania
joko paistettuna, keitettynä tai muussattuna. Tyypillisiä juomia ovat maissista tai maniokista valmistettu
chicha, hedelmäjuomat sekä erilaiset mahlasta ja juurista valmistetut alkoholijuomat, joilla uskotaan olevan erityisesti rakkauteen ja seksuaalisuuteen liittyviä
parantavia vaikutuksia. Ruoka valmistetaan avotulella kodin sisällä keittopaikassa.
Alkuperäisväestön rakennuksissa on käytetty luonnonmateriaaleja. Seinät on tehty villin
sokeriruo’on varsista ja katto sateenpitävän tiiviisti
pakatuista palmunlehdistä. Rakennukset ovat kauniita, pohjaratkaisultaan suorakaiteen muotoisia ja usein
kaksikerroksisia. Perheet ovat keskimäärin suurempia
kuin Suomessa. Tavallinen määrä lapsia on neljästä

kahdeksaan.
Aviaciónin koulussa on 45 oppilasta. 1.–3. luokan
opettaja puhuu ainoastaan espanjaa, mutta 4–6.-luokkalaisilla on kaksikielinen opettaja. Koulun vieressä
sijaitsee myös lastentarha. Mennäkseen yläkouluun
lasten täytyy muuttaa Lamasin kaupunkiin, ja osalla
perheistä onkin myös kaupunkiasunto Lamasissa. Yläkoulun jälkeen oppilaat joko jatkavat opintojaan muualla tai jäävät kylään auttamaan vanhempiaan.
Aviaciónin lapset auttavat vanhempiaan päivittäin työnteossa, mutta heille jää myös aikaa leikkiä ja
lähteä esimerkiksi vesiputoukselle uimaan. Kyläläiset
menevät nukkumaan aikaisin ja heräävät jo aamuviideltä. Lapset tekevät päivän kotitehtävät aamulla ennen koulun alkua.
Kyläläiset ovat uskonnoltaan katolisia ja evankelisia, mutta joitakin perinteisiä uskomuksia on säilynyt. Kylän keskellä on evankelinen kirkko, jossa kokoonnutaan kolme kertaa viikossa.

Arkipäivä Lamasissa
marraskuussa 2008
Chr ist i a n 10 v, 5. luo k k a

Heräsin seitsemältä aamulla ja söin aamupalaksi kanakeittoa, kahvia ja leipää. Peseydyin ja puin kouluvaatteet
päälle. Kertasin hiukan kielenopintoja. Kello 12.00 söin
lounaaksi riisiä, papuja, avokadoa, kanaa ja maissia.
Kello 13.00 tulin koululle ja toin mukanani tehtävän, jota
olemme valmistelleet koulussa ja kotona. Koulussa matematiikan tunneilla harjoittelimme murtolukuja. Tykkään
matematiikasta. Kolmelta oli välitunti ja söimme leipää
ja maitoa. Välitunnin aikana pelasin jalkapalloa. Välitunnin jälkeen oli taidetunnit.
Koulu loppui klo 17.30, ja kävelin viiden minuutin
matkan koululta kotiin, jossa minua odotti kanakeitto.
Ruuan jälkeen katsoin tv:stä ohjelmaa, jossa tanssitaan,
se on tosi hyvä ohjelma.
Menin nukkumaan kahdeksalta illalla.
Lauantaisin teen töitä pellolla ja sunnuntaisin pelaan jalkapalloa ja yleensä menen kävelylle metsään tai
kylälle.
(Kuvaus haastattelun pohjalta)
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VUORISTOALUE
Andien vuoristo jatkuu etelästä pohjoiseen läpi koko Perun. Andien keskikorkeus on
n. 4000 metriä. Vuoden kiertoa
määrittävät sadekausi ja kuiva kausi.
Sadekaudella sataa rankasti lähes joka
päivä. Kuivan kauden aikana aurinko
paistaa voimakkaasti päivisin, mutta varjossa on kylmä ja yöllä lämpötila voi laskea jopa pakkasen puolelle.

La Shicuanan kylä,
Cajamarca
Cajamarcalla on Etelä-Amerikan historiassa tärkeä
rooli, sillä espanjalaiset kukistivat Inka Atahualpan
juuri Cajamarcan kaupungissa. Cajamarcassa on
yli 150 000 asukasta ja se sijaitsee noin 2700 metriä
merenpinnan yläpuolella. Vaikka Cajamarcan maakunnassa sijaitsevat Etelä-Amerikan suurimmat kultakaivokset, se on yksi Perun köyhimmistä alueista.
Kaivosten kautta kaupunkiin on tullut väkeä töihin
eri puolilta Perua. Katukuvassa näkyy niin tilavia
henkilöautoja ja takseja kuin härkiä ja lampaitakin,
joita maaseudun asukkaat tuovat markkinoille myytäväksi.
Cajamarcan kaupungin lähellä ylempänä vuorilla on maaseutukyliä, joiden asukkaat viljelevät maata
perinteisin keinoin. Suurin osa kylistä on ilman sähköa. Maata kynnetään härkien avulla.
Maaseudun naiset kutovat, virkkaavat ja tekevät
upeita kirjontatöitä. He kuljettavat mukanaan kehruupuikkoa ja kehräävat lankaa lampaanvillasta aina kun
mahdollista; kävellessään, istuessaan ja jutellessaan
ystäviensä kanssa. Villalangoista kudotaan esimerkiksi vöitä, joiden symbolisten eläinhahmojen kirjontatapa periytyy sukupolvelta toiselle. Vaatteiden lisäksi
villasta tehdään isoja ja värikkäitä peitteitä ja kankaita, joita voidaan värjätä erilaisten kasvien avulla. Tällä
hetkellä suosittuja värejä ovat kirkkaat neonvärit, joita saadaan vain keinotekoisilla värjäysmenetelmillä.
Kirjontatöissä kuvataan tavallisimmin kukkia ja lintuja. Usein kankaisiin kirjailluilla kuvioilla on omat
merkityksensä ja niihin voidaan sisällyttää arvokasta
tietoa esimerkiksi yhteisöjen sosiaalisesta järjestyksestä tai historiasta.

Maaseudun naisilla on päässään lierihattu,
joka suojaa hyvin auringolta ja sateelta. Lierihatut
ovat käsinpunottuja ja arvokkaita. Naiset ja tytöt
pukeutuvat paksuihin, yksivärisiin villahameisiin,
joita saattaa olla monta kerrosta päällekkäin. Hameen lisäksi heillä on kirkkaanvärinen, pitkähihainen ja pitsein koristeltu paita sekä kirkkaanvärinen
villatakki. Miehet käyttävät erityisesti juhlatilaisuuksissa yksiväristä villaponchoa. Tyypilliset kengät
ovat vanhoista autonrenkaista valmistetut sandaalit.
Maaseudun talot on rakennettu luonnonmateriaaleista, kuten savesta, kivistä ja heinän ja saven sekoituksesta tehdyistä tiilistä. Savitiili on suosittu kattomateriaali. Maaseudulla vallitsee talkookulttuuri:
naapurit ja sukulaiset auttavat talonrakentamisessa ja
kylän yhteisissä hankkeissa. Vain muutamaan kylään
ulottuu sähkö. Ruoka laitetaan avotulella yleensä erillisessä keittiörakennuksessa.
La Shicuanan kyläyhteisö sijaitsee lähellä Cajamarcan kaupunkia, yli 2800 metrin korkeudessa. Kylässä asuu 78 perhettä. Sadekaudella kylään on vaikea
päästä autolla, sillä tie on huonossa kunnossa. Moottoripyörällä tai kävellen pääsee varmemmin perille.
Sähköjä kylässä ei ole. La Shicuanassa viljellään muun
muassa maissia ja perunaa. Kylässä on myös lehmiä,
härkiä, hevosia, lampaita, sikoja, kanoja, marsuja, kissoja ja koiria. La Shicuanassa puhutaan jonkin verran
ketsuaa, mutta kieli on lähes katoamassa Cajamarcan
seudulta. Perheet saattavat puhua sitä keskenään, mutta julkisesti sitä ei juuri kuule.
Koulun yhteydessä toimii esikoulu ja alakoulu.
Kutakin luokka-astetta on yksi luokka ja niistä jokaisella on oma opettajansa ensimmäisestä luokasta kuudenteen luokkaan saakka. Suurin osa oppilaista asuu
koulun naapurustossa, osa saapuu puolen tunnin kävelymatkan päästä. Alakoulun jälkeen on mahdollista
jatkaa läheisen kylän yläkouluun, jossa oppilaat voivat
opiskella myös leivontatyöpajassa, puutyöpajassa tai
paikallisten taiteiden työpajassa. Lisäksi voi opiskella
maanviljelyä, äidinkieltä, viestintää, maaseututurismia, maailmankatsomusta ja Perun yhteiskuntaoppia.
Yläkoulun voi käydä myös Cajamarcan kaupungissa.
Cajamarcalaisen keittiön erikoisuuksiin kuuluu
vihreä keitto, caldo verde, joka koostuu vihreistä yrteistä, perunoista ja kananmunista. Keittoa syödään
tavallisesti aamupalaksi. Cajamarcan alue on kuului-
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sa maitotuotteistaan, kuten juustoista ja jogurteista.
Tyypillisiä ruokia ovat erilaiset keitot, riisi, linssit ja
pavut.
Cajamarcaa kutsutaan karnevaalien pääkaupungiksi. Karnevaalien aikana lauletaan ja tanssitaan,
syodään ja juodaan. Karnevaalien lauluilla on oma
rytminsä ja niiden sanat ovat pisteliäitä ja humoristisia. Cajamarcan perinteisiin soittimiin kuuluu clarín,
3 metriä pitkä trumpettimainen puhallinsoitin, jonka
sointi kuulostaa mahtavalta vuorilla. Clarinin kanssa
soitetaan kepillä lyötävää caja-rumpua ja puista huilua.
Perinteisissä tansseissa on mukana chunchoja, miestanssijoita, joiden sääriin kiinnitetyt sademetsästä
tuodut maichilles-siemenet tuovat tanssiin
lisärytmiä.

Kuva: Rosa Carrasco López

Arkipäivä Cajamarcassa
marraskuussa 2008
M a r i a Lo r enz a , 11 v uotta ,
Cushung a n k y l ä – C a ja m a rc a

Aamulla herään kuudelta ja vien lampaat niitylle. Laitan lampaat köydestä kiinni ja menen etsimään niille
lisää heinää.
Harjaan hiukseni ja syön ruuan ja menen koululle.
Opiskelen ja sen jälkeen pääsemme välitunnille. Välitunnin jälkeen opiskelemme lisää, kunnes koulupäivä loppuu. Kotimatkan aikana etsin lisää ruokaa lampailleni,
katkon heinää ja yrttejä. Menen katsomaan härkääni.
Sen jälkeen tuon lampaani takaisin aitaukseensa.
Illalla syön ja menen nukkumaan.

Santa Elenan kylä,
Andahuaylas
Andahuaylasin kaupunki sijaitsee keski-Andeilla 2980
metrin korkeudessa. Alueella on ollut asutusta jo yli
14 000 vuotta. Vuonna 2004 kaupungissa oli 32 400
asukasta.
Andahuaylasissa valmistetaan upeita käsitöitä
villasta, joka kehrätään käsin. Naiset kutovat vöitä,
liinoja ja peitteitä sekä aplikoivat villahameisiin kukkakuvioita. Pukukirjo Andahuaylasissa on laaja. Naiset käyttävät mustaa huopahattua. Värejä käytetään
paljon ja monella tavalla. Esimerkiksi kevätkarnevaaleissa tanssijoiden hameet on kirjottu täyteen kirjavia
kukkakuvioita, hameesta roikkuu värikkäitä nauhoja
ja hiuksiin kiinnitetään erivärisiä lankoja ja pampuloita. Karnevaaleissa juhlitaan uuden kylvökauden alkua.
Vaatteilla matkitaan luonnon kukoistusta. Uskomuksen mukaan henget ja luonnon eläimet ruumillistuvat
tanssijoissa ja osallistuvat sitä kautta juhlaan. Perinteisiä soittimia ovat viulu ja iso harppu.
Andahuaylasin alue on kuuluisa maukkaista
ruuistaan, perunalajikkeistaan ja juustoistaan. Juusto
on kovaa ja suolaista. Maaseutukylien talot on valmistettu maa-aineesta puristetuista tiilistä.
Santa Elenan kylä lähellä Andahuaylasin kaupunkia sijaitsee 2900 metrin korkeudessa. Kyläyhteisöön kuuluu muutama sata asukasta. Kylässä viljellään
maissia, vehnää ja perunaa sekä tuotetaan maitoa, jogurttia ja juustoa. Eläimiä on paljon: lehmiä, härkiä, sikoja, kanoja, koiria, kissoja, marsuja ja hevosia. Lähes
kaikki kyläläiset ovat maanviljelijöitä, mutta muutama
hankkii elantonsa kalastamalla.
Kylässä puhutaan pääasiassa ketsuaa. Koulussa
opiskellaan osittain espanjaksi, mutta lapset ymmärtävät paremmin ketsuaa. Koulun pihalla on oma viljelypalsta, jossa viljellään maissia, omenoita ja artisokkaa.
Näin oppilaat oppivat myös maanviljelyä. Koululla on
myös oma tilansa marsujen kasvatukseen; marsut ovat
Andeilla arvokasta ruokaa. Marsuja myymällä koulu
on hankkinut tietokoneita, television ja dvd-laitteen.
Lapset käyvät esi- ja alakoulun kylän koulussa,
mutta yläkouluun on mentävä Andahuaylasiin. Suurin
osa lapsista menee yläkouluun, ja monet jatkavat opiskelua yläkoulun jälkeenkin. Nuoret perustavat tavallisesti perheen 16–20-vuotiaina.

(Kuvaus haastattelun pohjalta)
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Arkipäivä Andahuaylasissa
marraskuussa 2008
A ndr é s, 5 B -luo k k a

Nousin ylös kuudelta aamulla. Aamupalaksi söin leipää
ja maitoa. Aamun aikana myös opiskelin, laittauduin
valmiiksi, autoin äitiä ja isää, laitoin reppuni valmiiksi
ja luin kirjoja. Koulu alkoi klo 8.30 ja päättyi yhdeltä
iltapäivällä. Pidän koulusta, ja eilen opiskelimme taideaineita.
Lounaaksi söin riisiä perunan ja kananmunan
kera. Iltapäivällä tein töitä pellolla. Yleensä tykkään pelata jalkapalloa.
Iltapalaksi join kahvia ja söin leipää. Menin nukkumaan seitsemältä illalla.
(Kuvaus haastattelun pohjalta)

RANNIKKOSEUTU
San Juan de
Mirafloresin
kaupunginosa,
lima
Perun pääkaupunki, yli 8 miljoonan
asukkaan Lima, sijaitsee Tyynenmeren
rannikolla. Limassa sataa erittäin harvoin, mutta ilmankosteus on jatkuvasti yli 90 %. Kesät ovat kaupungissa kuumia, mutta syksyllä kaupungin ylle laskeutuu
auringon peittävä pilvisumu. Talviajan kylmä kosteus
on läpitunkeva, vaikka lämpötila on alimmillaankin
noin 10—15 astetta.
Lima on monikulttuurinen suurkaupunki, jossa
eri kulttuurit sekoittuvat keskenään. Kaupungin väestö koostuu paitsi espanjalaisvalloittajien jälkeläisistä,
myös eri puolilta Perua ja ulkomailta saapuneista siirtolaisista. Siirtomaa-ajalla Afrikasta Perun rannikon
sokeri- ja puuvillapelloille tuotujen orjien jälkeläiset
muodostavat afroperulaisen vähemmistön. Afrope-

rulaisten rikas musiikki- ja tanssiperinne näkyy rannikkoalueella. Tyypillinen soitin on esimerkiksi cajón,
puinen laatikon mallinen rytmisoitin, jonka soittaja
istuu laatikon päällä. Myös aasialaisperäinen siirtolaisväestö on näkyvä. Kiinalainen keittiö on juurtunut
osaksi limalaista ruokakulttuuria, ja aasialaistyyppinen ravintola chifa löytyy lähes joka kadunkulmasta.
Kaupungissa sijaitsee myös oma ”Chinatowninsa”. Torilla voi syödä tyypillisen lounaan sademetsäalueelta,
rannikolta tai vuoristoalueelta. Rannikolla syodään
paljon kala- ja äyriäisruokia.
Kaupungin asukkaiden väliset tuloerot ovat suuret. Muun muassa tästä johtuvat myös monet ongelmat
kuten katuväkivalta, rikollisuus ja korruptio.
Lima koostuu hallinnollisesti erillisistä kaupunginosista, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. Esimerkiksi turistien suosimassa Mirafloresin kaupunginosassa asuu hyvätuloista väkeä ja paljon ulkomaalaisia.
Siellä saattaa tuntea olevansa eurooppalaisessa suurkaupungissa. Liman laitamille maaseudulta tulevien
siirtolaisvirtojen myötä muodostuneissa hökkelikylissä tunnelma on aivan toisenlainen.
Liman itäosassa sijaitseva noin 335 000 asukkaan San Juan de Miraflores on yksi kaupungin tiheimmin asutuista alueista. Moni alueen perheistä
on muuttanut pääkaupunkiin eri puolilta Perua, ja
asukkaat ovat pääasiassa köyhää ja keskituloista väestöä. Perheissä on keskimäärin viisi lasta.
Valokuvahankkeeseen osallistunut Heroes
de San Juan -koulu sijaitsee lähellä liikennekeskittymiä, isoja elokuvateattereita ja kauppakeskuksia.
Koulun piha on aidattu ja sisään pääsee vain pienestä vartioidusta portista. Koulun ulkopuolelta lähtee
pikkubusseja eri puolille kaupunkia. Lähettyvillä
asuvat opiskelijat saapuvat kouluun kävellen, kauempaa tullaan pikkubusseilla tai vaikkapa sedän moottoripyörän kyydillä. Koulun piha on betonilla päällystetty ja sitä ympäröivät pienet kioskit, joissa myydään
karkkia, suolakeksejä ja hampurilaisia. Betonipihalla
pelataan jalkapalloa, lentopalloa ja harjoitellaan marsseja – Perun kouluissa marssit ovat tavallisia erilaisissa
juhlallisuuksissa. Koulussa opiskellaan espanjaksi.
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Arkipäivä Limassa
marraskuussa 2008
E velin, 11 v. 6 A -luo k k a,
San Juan D E MIR A F LOR E S

Herään kuudelta aamulla. Käyn suihkussa ja pesen kasvot ja harjaan hampaat. Petaan sänkyni. Aamupalaksi
juon lämmintä kauramaitoa ja syön leipää marmeladilla
ja voilla päällystettynä.
Asun äidin ja isän kanssa, ja minulla on kolmivuotias pikkusisko.
Tulen koululle bussilla yhdessä kavereideni kanssa.
Koulu alkaa kello 7.30. Pidän lentopallon pelaamisesta.
Lempiaineeni koulussa on äidinkieli. Minusta on mukava lukea tarinoita, seikkailuja ja myyttejä. Tänä vuonna olen pitänyt eniten keskiviikkoisesta kurssista, jolloin
katsomme elokuvia taideluokassa. Näin muun muassa
elokuvan “Ni uno menos”, jossa käsiteltiin arvoja. Parhaat ystäväni ovat Milagros, Mabel ja Geral.
Menen kotiin syömään lounaan: yleensä syön kanaa, riisiä, porkkanaa, papuja ja tomaattia. Lounaan
jälkeen katson tv:stä “Lazy townin” ja videoita siskoni
kanssa. Teen myös läksyt. Välillä menen nettipaikkaan
ja chattaan serkkuni kanssa.
Myöhemmin syön päivällisen ja odotan, että isä
tulee töistä rakennustyömaalta, minkä jälkeen menen
nukkumaan siskoni kanssa. Äitini on kotona ja siskoni
käy esikoulua.
(Kuvaus haastattelun pohjalta)
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Lähteet:
n Omakohtaiset kokemukset vapaaehtoistyövuoden aikana
Warmayllu-järjestössä eri puolilla Perua. Johanna Tuominen helmikuu-joulukuu 2008 (erityisesti kulttuuriset kuvaukset)
n T y y pillisen

pä i vä n ku vauk se t:

Christian, Pamashto (Lamas), 5.11.2008, haastattelija: Johanna
Tuominen
Andrés Pugo Villcas. I.E.Nº 54105 Juan Pablo II, 5 B -luokka,
10.11.2008, haastattelija: Alejandro Galindo
Evelin Bellido, Heroes de San Juan, 6 A -luokka, San Juan de Miraflores, 10.11.2008, haastattelija: Lorena Best

n Warmayllu – Comunidad de Niñosin didaktinen opetusmateriaali, julkaistu 2008

n Koulu t us:
PISA (2001), Ministerio de Educación (2000), Evaluación Nacional.
UNESCO (2003), National Evaluation on literacy, math and
science. The items are related to situations that citizen must face
in everyday life and/or facilitate learning.
Marivel Atanacio (vastavalmistunut yläkoulun opettaja), haastattelu 20.11.2008
Inocente Sangama Sangama (työskentelee opettajien UGELjärjestössä,,Unidad de Gestión Educativa Local de Lamas), haastattelu 20.11.2008
ArtePeru, herencia, diversidad cultural y escuela. Propuesta Curricular para el area de Educación por el arte con enfoque intercultural para el nivel Primario, 1. julkaisu 2008, Warmayllu

n T erv e ys:

n www.tinku.fi

http://www.who.int/whosis/mort/profiles/mort_amro_ per_
peru.pdf

n Bi o di v er si tee tti

Perun

sa de m e tsä a lueell a (e spa n ja k si):

n Suom en

http://www.siamazonia.org.pe/

http://www.finlandia.org.pe

n Histo r i a:

n A rtik k elit

Keen, B. ja Haynes, K., 2000. History of Latin America. Houghton Mifflin Company, Boston.

Ulkom inist er i ö n k ehit ys v ie stin tä:
www.formin.finland.fi

n K ehi t ys y ht eist yö:

n M a a n jä r ist y k se t:

http://global.finland.fi/Public/Default.aspx

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Per%C3%BA_
de_2007 (espanjaksi)

www.kepa.fi

ja ko lum ni t,

http://www.24horaslibre.com/nacionales/1227077741.php (espanjaksi)

www.maailma.net

n K ehi t y k sen

suur l ä he t ystö Perussa:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/id67453.html

m itta r it:

h t t p : // g l o b a l . f i n l a n d . f i / p u b l i c /d e f a u l t .
aspx?nodeid=32809&culture=fi-FI&contentlan=1
http://censos.inei.gob.pe/documentosPublicos/Informe_Tecnico_Pobreza2007.pdf (espanjaksi)

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2007/08/perun_maanjaristys_
luultua_voimakkaampi_247534.html

n Musiik k i a

(espa n ja k si):

http://www.amigosdevilla.it/musica/musica_peruana.htm

n A lkuper ä isk a nso ista

Perussa:

(e spa n ja k si):

n Tie toa

vä k i va lta isuuk sista Perussa

http://www.chirapaq.org.pe

v uosin a 1980 -20 0 0 (e spa n ja k si):

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2008/cosi.pdf

www.cverdad.org.pe
h t t p ://w w w. u n i v i s i o n . c o m /c o n t e n t r o o t /w i r e f e e d s/
world/7663457.html
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4 tehtävä 1: Turvallisuuden ja

turvattomuuden kuvaaminen

o ppi a in e:
k esto:
m ater i a a lit/ vä linee t:

tot eu tusta pa:
tavo ittee t :

‘

taustatied ot:

Kuvataide
2 - 6 oppituntia
Tietokone, internetyhteys, projektori jolla kuvat voi heijastaa seinälle.
Tehtävä 1a: akryyli-, peite- tai akvarellivärit, siveltimiä, maalauspaperia
Tehtävä 1b: digikamerat oppilasryhmille
Tehtävä 1c: sakset, liimaa, paperia, kollaasimateriaaleja
Kuvien tarkastelu yhdessä ja pienryhmissä, keskustelu, maalaus/valokuvaus/
kollaasin tekeminen leikkaamalla ja liimaamalla
Tutustutaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiin ilmaisutapoihin, materiaaleihin, tekniikoihin ja työvälineisiin, sekä niiden tarkoituksenmukaiseen
käyttöön omassa ilmaisussa. Oppilas oppii nauttimaan omien ajatustensa,
havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä
ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä. Lisäksi opitaan arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä
käsitteitä. Tehtävä kannustaa oppilasta hyödyntämään kulttuuripalveluja ja
sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä, sekä tarkastelemaan ja arvioimaan kuvaviestintää esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta
Tietopaketti Perusta, ”Turvallinen maailma?” -sivuston kuvagalleria

Tehtävän kulku:
1a – maalaus
va i h e 1

Käsittele oppilaiden kanssa turvallisuuden ja turvattomuuden teemoja. Pohtikaa omaa elämäänne: missä tilanteissa olette tunteneet olonne turvattomaksi/turvalliseksi? Mitkä asiat saattavat
tuoda turvallisuuden/turvattomuuden tunteen?
Käsitteitä voit avata esimerkiksi keskustelemalla
asioista, joihin teemat voivat liittyä. Näitä voivat
olla mm. paikat, tilanteet, ilmiöt, asiat tai vaikkapa
kuvitelmat. Ne voivat ilmentyä yhtä lailla menneisyydessä, nykyisyydessä tai tulevaisuudessa. Tehtävänannossa voit käyttää apuna seuraavan kaltaisia
lauseita: ”Kun minua pelotti/pelottaa” — ”Kun
tunsin/tunnen oloni turvalliseksi”, ”Siellä minua

pelotti/pelottaa” — ”Siellä tunsin/tunsin oloni
turvalliseksi”, ”Tämä pelotti/pelottaa minua” —
”Tämä toi/tuo minulle turvallisen olon”. Jokaista
oppilasta tulisi rohkaista pohtimaan aihetta omalla
kohdallaan.
va i h e 2

Anna oppilaille tehtäväksi maalata yksi maalaus
turvattomuusaiheesta ja toinen turvallisuusaiheesta. Pohtikaa ennen maalauksen aloittamista, miten
saisitte parhaiten välitettyä tunnetilan maalauksen
avulla. Pohtikaa värien käyttöä ja kuvasommittelua.
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va i h e 3

Tarkastelkaa yhdessä kaikkien oppilaiden valmiita töitä ja niiden aiheita. Tarkastelkaa välittyykö
tunnetila maalauksesta ilman suullista selitystä.
va i h e 4

Tutustukaa yhdessä tai pareittain ”Turvallinen
Maailma?” -nettisivuilla esiintyviin perulaisten ja
suomalaisten koululaisten ottamiin valokuviin ja
teksteihin. Verratkaa niitä omassa luokassa esiin
nousseisiin teemoihin. Ovatko perulaisten ajatukset turvallisuudesta ja turvattomuudesta samanlaisia kuin suomalaisten?
Voitte keskittyä tarkastelemaan muutamaa
oppilaiden mielestä kiinnostavaa kuva- ja tekstiparia tarkemmin. Miettikää mikä kuvassa tai tekstissä on mielenkiintoista. Tarkastelkaa mitä kuvassa
esiintyy: kuvan sommittelua, värejä, mielikuvia,
mistä kuva on, minkälaiseksi kuvittelette kuvassa
esiintyvän henkilön elämän. Voit käyttää materiaalipaketin taustamateriaaleja apuna perulaisten koululaisten valokuvien tulkintaan ja käsittelemiseen
oppilaidesi kanssa.

1b – valokuvaaminen

lisuuden tai turvattomuuden tunteen.
Jos oppilaat ottavat useampia kuvia, kummastakin teemasta valitaan yksi onnistunein otos esiteltäväksi muille. Kuvaamisen jälkeen oppilaat kirjoittavat kuvilleen lyhyen kuvatekstin.
va i h e 3

Esitelkää luokassa valmiit työt ja niihin liittyvät ajatukset.
va i h e 4

kuten tehtävässä 1a

1c– kollaasi
va i h e 1

kuten tehtävässä 1a
va i h e 2

Varaa oppitunnille kollaasimateriaaleja, joista löytyy paljon toiminnallisia kuvia (sanoma- ja aikakauslehtiä, mainoksia, esitteitä) Pyydä oppilaita
etsimään kuvista pelkoa aiheuttavia ja turvaa tuovia
teemoja ja tekemään niistä kollaaseja yksin tai ryhmissä.

va i h e 1

va i h e 3

kuten tehtävässä 1a

Esitelkää luokassa valmiit työt ja niihin liittyvät ajatukset.

va i h e 2

Oppilaat pohtivat pareittain tai pienryhmissä turvallisuutta ja turvattomuutta omassa elämässään
ja suunnittelevat turva/turvattomuus-aiheisen
kuvaparin. Kuvat toteutetaan valokuvaamalla digikameroilla kouluympäristössä, oppilaiden omassa
arkiympäristössä tai muussa opettajan kanssa sovitussa ympäristössä. Ennen kuvaamista voit opettaa
valokuvaamisen perusteita, sekä käydä läpi kuvan
rajaamista, sommittelua ja kuvakerrontaa. Voit
myös opastaa oppilaita esimerkiksi kertoen, miten
jonkun tilanteen voi lavastaa, tai miten asian voi ilmaista symbolisesti. Symbolisessa kuvassa otoksen
ei tarvitse kuvata juuri sitä mielessä olevaa hetkeä,
vaan tilanteen ja sen aikaiset tunteet voi ilmaista
esimerkiksi kuvaamalla mielessä olevasta tilanteesta vain jonkun asian tai osan, joka sai aikaan turval-

va i h e 4

kuten tehtävässä 1a

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

16

Teh t. 1 2 3 4 5 6 7
suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

4tehtävä 2: Kirjeenvaihto
o ppi a in e:
k esto:
m ater i a a lit/ vä linee t:
tot eu tusta pa:
tavo ittee t :

taustatied ot:

Äidinkieli ja kirjallisuus
2-3 oppituntia
Tietokone ja internetyhteys sekä projektori
Tiedonhankinta, keskustelu, kirjoittaminen
Tehtävä rohkaisee oppilaita pohtimaan elämäänsä osana globaalia todellisuutta. Oppilaat laajentavat näkemystään vieraista kulttuureista ja miettivät
samalla Suomen ja oman kotiseutunsa kulttuurin olemusta. Kansainvälinen
vuorovaikutus auttaa heitä sisäistämään viestinnän elintärkeän roolin kulttuurienvälisessä yhteistyössä ja ymmärtämyksessä. Tehtävä kehittää myös
oppilaiden taitoja suunnitella, muokata ja viimeistellä omaa tekstiään.
Perun kartta, ”Turvallinen maailma?” -sivusto

Tehtävän kulku:
va i h e 1

Tutustukaa joko yhdessä tai itsenäisesti ”Turvallinen maailma?” -sivuston kuvagalleriaan, Perun
koulujen ja paikkakuntien kuvauksiin sekä Oppilaat kysyvät -osioon.
va i h e 2

Pohtikaa yhdessä, minkälaisen kuvan sivusto luo
perulaisten koululaisten elämästä.
n Millaisia paikkakuntakohtaisia eroja löydätte?
n Mitkä asiat tuntuvat tutuilta ja mitkä vierailta?
n Mitä muita kysymyksiä haluaisitte kysyä 		
perulaisilta?
n Entä kuinka paljon oma asuinpaikkakunta 		
vaikuttaa elämään Suomessa ja millä tavalla?
n Mitä haluaisitte kertoa omasta elämästänne ja
asuinpaikkakunnastanne perulaisille ja 		
millaisen kuvan haluaisitte antaa Suomesta?
n Miten se onnistuisi yhdessä ainoassa kirjeessä?
va i h e 3

Kirjoittakaa luokan yhteinen kirje (tai useampia
kirjeitä) yhden projektiin osallistuneen Perun
koulun oppilaille. Edellisen vaiheen keskusteluun
pohjautuvien kirjeiden tavoitteena on antaa mah-

dollisimman totuudenmukainen, elävä ja mielenkiintoinen kuva omasta asuinpaikkakunnastanne
ja Suomesta, sekä hankkia lisää tietoa elämästä
vieraassa kulttuurissa.
Halutessanne Suomen Tinku ry kääntää kirjeen espanjaksi ja välittää sen eteenpäin yhteistyökoululle.
Mikäli koulusta saadaan vastauskirje, Tinku huolehtii sen kääntämisestä suomeksi ja välittää sen
koulullenne. Voitte liittää kirjeeseen myös muutamia
valokuvia tai piirustuksia.

v in k k e jä k e skusteluun

n Mitkä asiat tekevät kuvien lapset onnellisiksi
ja mitkä pelottavat heitä? Entä omassa koululuokassanne? Millaiset asiat ovat tärkeitä 		
koululaisille koko maailmassa ja miksi?
n Miten paikkakuntaerot näkyvät esimerkiksi
maantieteellisessä ympäristössä, vaatetuksessa, tapakulttuurissa ja ruokailutottumuksissa?
Miten ne vaikuttavat lasten jokapäiväiseen 		
elämään? Mitä paikkakuntakohtaisia piirteitä
oman luokkanne jokapäiväisestä elämästä 		
löytyy?
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4 TEHTÄVÄ 3: Lasten oikeudet ja vaikuttaminen
o ppi a in e:
k esto:
m at er i a a lit/ vä linee t:

toteut usta pa:
ta vo i tt ee t:

taus tatied ot:

Maantieto
Toteutustavasta riippuen 1–2 oppituntia.
Kynä ja paperia
Tietokone ja internetyhteys sekä opettajalle projektori, jolla kuvia heijastetaan seinälle tai kaikille oppilaille/ryhmille oma tietokone ja internetyhteys
Unicefin esite lasten oikeuksista tulostettuna jokaiselle ryhmälle/oppilaalle:
http://www.unicef.fi/files/unicef/Koulut/Lapsen_oikeudet_su.pdf
Keskustelua, ryhmissä tai yhdessä toimimista
Tehtävä tukee oppilaan kasvua aktiiviseksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi.
Oppilas tuntee lasten oikeudet ja ymmärtää niiden tärkeyden. Samalla oppilas oppii toisenlaisesta todellisuudesta sekä yhteiskunnan ja ympäristön
merkityksestä ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin.
Tietopaketti Perusta, aluekuvaukset, lasten oikeudet -liite, ”Turvallinen
maailma?” -sivuston kuvagalleria

Tehtävän kulku:
Va ihe 1

Tutustu tarvittaviin taustatietoihin ja tulosta Unicefin sivuilta esite lasten oikeuksista jokaiselle
oppilaalle/ryhmälle. Valitse toteutatteko tehtävän
ryhmissä vai yhdessä koko luokan kanssa.
Va ihe 2

Jaa oppilaille esite lasten oikeuksista ja käykää oikeudet läpi yhdessä.
Va ihe 3

Voit joko itse näyttää valitsemiasi lasten oikeuksiin
liittyviä kuvia yksi kerrallaan projektorin avulla tai
antaa lapsille mahdollisuuden valita haluamiaan
oikeuksiin liittyviä kuvia Tinkun nettigalleriasta.
Jos lapset valitsevat kuvat itse, heitä voi kehottaa
miettimään, minkä vuoksi he valitsevat tietyt kuvat.
Va ihe 4

Voitte joko yhdessä käsitellä kuvaa kerrallaan tai
oppilaat voivat pohtia ryhmissä valitsemiaan kuvia, jonka jälkeen he esittelevät luokalle kuvat ja
niihin liittyneen pohdinnan.
Pohtikaa kuvista seuraavia aiheita:
n 		Mihin oikeuteen mikin kuva liittyy?

n Toteutuuko kuvassa lasten oikeudet?
n Mitä asioita niiden toteutumiseen liittyy tai 		
saattaa liittyä?
Ryhmätehtävässä ryhmä kertoo myös miksi valitsivat tietyt kuvat ja mitä aihe heille merkitsee.
Esimerkkejä: oikeus terveydenhuoltoon, oikeus
koulunkäyntiin, oikeus uskonnonvapauteen. Keskustelkaa myös siitä, onko nämä aiheet kuvattu
pelkona vai turvaa tuovana asiana.

Lisätehtävä 1:
Va ikutta m in en v e to omuk sell a

Keskustelkaa yhdessä siitä, mitkä mielestänne
ovat pelottavia tai turvattomuutta tuovia asioita
tai paikkoja, liittyen esimerkiksi yhteiseen
ympäristöönne. Keskustelkaa mitä asian
parantamiseksi voitaisiin tehdä. Valitkaa esiin
nousseista aiheista (se voi olla kuvista esiin
noussut aihe tai uusi aihe) se, mihin uskotte
voivanne vaikuttaa, ja laatikaa yhdessä vetoomus.
Jos haluatte, kerätkää vetoomukseen nimiä ja
lähettäkää se taholle, joka ko. aiheen asioista
päättää.
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Lisätehtävä 2:
Va ikutta m inen / lisä ä po hdi ttava a

Pohtikaa yhdessä jääkö jokin oikeus toteutumatta
kuvamateriaalissa? Mitä sen toteutumisen hyväksi
voitaisiin tehdä? Tämä vaatii syvällisempää pohdintaa yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta.

Esimerkkejä
”Lapsella on oikeus olla turvassa eikä kukaan saa
kiusata tai vahingoittaa häntä. Aikuisilla ja valtioilla
on velvollisuus pyrkiä siihen, että lasten oikeudet toteutuvat.”

Yksinäisyys

Rikollisuus ja väkivalta

Nuria Alexandra Torre Pedraza,
Lima

Taavi Heikkilä, Ville Alho
ja Niko Kivimäki, Rauma
Sanna Kotka, Kemi

Silja Kujala, Kemi

Mitkä ovat vanhempien ja toisten lasten velvollisuudet tämän tytön auttamiseksi? Mitä voitaisiin tehdä, ettei hän tuntisi itseään
näin yksinäiseksi? Keskustelkaa yksinäisyydestä
ja toisten huomioon ottamisesta.
Kiusaaminen

Emilia Ruusunen sekä Veera, Neea ja Julia,
Rauma

Perulaisissa kuvissa kiusaamisteemaa ei esiinny,
Suomessa siitä on muutama kuva. Se ei tarkoita
välttämättä sitä, että Perussa kiusaamista ei tapahtuisi. Suomessa kiusaaminen on kuitenkin ollut
paljon esillä viime vuosina. Miksi kiusaamista tapahtuu niin paljon? Mitä kiusaamiselle voitaisiin
tehdä? Keskustelkaa kolmannen osapuolen velvollisuudesta puuttua kiusaamiseen.

Nuria pelkää busseja, koska
siellä saatetaan siepata ihmisiä.
Sannan pelko palkkamurhaajaa
kohtaan on fiktiivisempi, mutta
se liittyy myös väkivaltaan ja
rikollisuuteen. Pojat ovat kuvanneet tilanteen, jossa outo ”häiskä” seuraa pientä poikaa metsässä ja
haluaa hakata tämän. Moni pelko kohdistuu rikollisuuteen tai siihen, että joku tekee toiselle jotain
pahaa. Vertailkaa rikollisuus- ja väkivalta-aiheisia
kuvia Perun ja Suomen välillä. Minkälaisia eroja
niissä on ja minkälaisia yhtäläisyyksiä? Mitkä tekijät vaikuttavat rikollisuuteen? Mitä sen ehkäisemiseksi voitaisiin tehdä? Keskustelkaa rikollisuudesta yleensä ja kansalaisten ja valtion velvollisuudesta puuttua siihen.
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tehtävä 3: Liite 1
Lapsen oikeuksien yleissopimus lyhennettynä
Lähde: Taksvärkki ry. http://www.taksvarkki.fi/madagaskar/index.php?cat=22&lang=fi

1. artikla:
2. artikla:

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
Tässä sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat kaikille lapsille ilman minkäänlaista ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon,
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua tai syrjintää.
3. artikla:
Lapsen etu on tärkein kaikissa lasta koskevissa päätöksissä. Valtion on taattava lapsen hyvinvoinnille välttämätön suojelu ja huolenpito.
4. artikla:
Valtioiden pitää toimia tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi.
5. artikla:
Valtion on kunnioitettava lapsen vanhempien tai muiden lapselle tärkeiden aikuisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Valtion pitää auttaa
vanhempia lapsen kehityksen tukemisessa.
6. artikla:
Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion pitää taata lapselle mahdollisuudet hyvään elämään.
7. artikla:
Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen. Jokaisella syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.
8. artikla:
Valtiot kunnioittavat lapsen oikeutta henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.
9. artikla:
Valtiot takaavat, ettei lasta eroteta vanhemmistaan, ellei lapsen etu sitä erityisesti vaadi.
10. artikla:
Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, vaikka he asuisivat eri valtioissa. Lapsella pitää olla oikeus lähteä maasta ja tulla maahan niin, ettei siitä ole epäedullisia seurauksia hänelle itselleen tai hänen perheenjäsenilleen.
11. artikla:
Valtioiden pitää toimia estääkseen lasten sieppaukset.
12. artikla:
Lapsella on oikeus omiin mielipiteisiinsä. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti häntä koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa asioissa.
13. artikla:
Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia tai mainetta.
14. artikla:
Lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen pitää kunnioittaa ottaen huomioon hänen ikätasonsa.
15. artikla:
Lapsella on yhdistymisvapaus ja rauhanomainen kokoontumisvapaus.
16. artikla:
Lain pitää taata, ettei lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon puututa mielivaltaisesti.
17. artikla:
Lapsella on oikeus saada tietoa tiedotusvälineiden välityksellä.
18. artikla:
Vanhemmilla tai lapsen laillisilla huoltajilla on vastuu lapsen kasvattamisesta. Valtioiden pitää tukea heitä tässä tehtävässä.
19. artikla:
Lasta on suojeltava väkivallalta ja hyväksikäytöltä.
20. artikla:
Valtion on autettava lasta, jolla ei ole perhettä tai jonka ei ole hyvä olla perheensä luona.
21. artikla:
Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen edun mukaista.
22. artikla:
Pakolaislapsia on suojeltava.
23. artikla:
Vammaisen lapsen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. Valtion on autettava tässä.
24. artikla:
Lapsella on oikeus olla terve. Lapsella on oikeus nauttia terveydenhuoltopalveluista ja saada sairastapauksissa hoitoa ja kuntoutusta.
25. artikla:
Laitoksissa hoitoa saavien lasten olot on oltava hyvät ja niitä voidaan ajoittain tarkistaa.
26. artikla:
Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
27. artikla:
Lapsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.
28. artikla:
Lapsella on oikeus käydä koulua ja saada opetusta.
29. artikla:
Lapsen opetuksen tulee pyrkiä lapsen taitojen kehittämiseen sekä kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen.
30. artikla:
Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja kieltään.
31. artikla:
Lapsella on oikeus vapaa-aikaan, lepoon, leikkimiseen ja virkistystoimintaan.
32. artikla:
Lapsella ei saa teettää liian raskasta työtä eikä hänellä saa olla liian pitkiä työpäiviä. Työnteko ei saa vahingoittaa lapsen terveyttä eikä
haitata hänen koulunkäyntiään.
33. artikla:
Valtioiden pitää suojella lapsia huumeilta ja huumekaupalta.
34. artikla:
Lasta on suojeltava seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
35. artikla:
Valtiot toimivat lasten ryöstämisen, myynnin ja kauppaamisen estämiseksi.
36. artikla:
Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä.
37. artikla:
Lapsia ei saa kiduttaa tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Vankilaan joutunutta lasta tulee kohdella inhimillisesti ja hänen ikäistensä tarpeet huomioiden.
38. artikla:
Alle 15-vuotiaiden lasten ei pidä osallistua sodankäyntiin.
39. artikla:
Väärinkäytösten kohteeksi joutuneen lapsen toipumista tulee edistää.
40. artikla:
Lakia rikkoneita, lain rikkomisesta syytettyjä tai epäiltyjä lapsia on suojeltava ja heidän oikeuksiaan kunnioitettava.
41. artikla:
On noudatettava muita valtion tai valtiota sitovan kansainvälisen oikeuden määräyksiä, jos ne edistävät lapsen oikeuksien toteutumista tätä yleissopimusta paremmin.
42. artikla:
Valtion pitää huolehtia, että tämän sopimuksen periaatteet ja määräykset saatetaan sekä aikuisten että lasten tietoon.
43. artikla:
Kansainvälinen lapsen oikeuksien komitea tarkastelee valtioiden edistymistä tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisessä.
44. – 45. artiklat: Sopimusvaltiot antavat lapsen oikeuksien komitealle raportit sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamisesta.
46 – 54. artiklat: Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimuksen voimassaolosta.
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4tehtävä 4: Näy telmIä tai kertomuk sia
Perusta

o ppi a in e:
k esto:
m ater i a a lit/ vä linee t:
tot eu tusta pa:
tavo itt ee t:

taus tatied ot:

Äidinkieli ja ilmaisutaito
2-3 oppituntia
Tietokone ja internetyhteys jokaiselle ryhmälle/oppilaalle.
Kynä ja paperia.
Näytelmätoteutuksessa voidaan käyttää roolivaatteita ja rekvisiittaa.
Näytelmä ryhmässä/kirjoitelma yksin
Oppilas tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin, oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä suhtautumaan kriittisesti
tekstisisältöihin. Oppilas saa kokemuksia teatterin ilmaisukeinoista ja oppii
toimimaan ryhmässä.
Tietopaketti Perusta, ”Turvallinen maailma?” -sivuston ”Projektin esittely”
-osio (erityisesti yhteistyökoulujen kuvaukset) ja kuvagalleria

Tehtävän kulku:
5a – Perulainen näytelmä
va i h e 1

va i h e 5

Tutustukaa yhdessä Turvallinen maailma? -sivuston kuvagalleriaan.

Lopuksi keskustelkaa yhdessä näytelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Miettikää tarinoiden ja
roolihenkilöiden todenmukaisuutta/fiktiivisyyttä. Pohtikaa miten näytelmät, elokuvat tai kaunokirjallisuus muokkaavat mielikuviamme muista
maista ja kulttuureista.

va i h e 2

Jaa oppilaat pienryhmiin. Kukin pienryhmä valitsee näytelmän tapahtumapaikaksi yhden kuvagallerian neljästä paikkakunnasta Perussa (Aviación,
Santa Elena, La Shicuana tai Lima).
va i h e 3

Pienryhmä tutustuu valitsemaansa paikkakuntaan gallerian kuvien sekä “Turvallinen maailma?”
-sivuston kouluesittelyjen avulla ja valitsee yhden
tai kaksi kuvaparia näytelmänsä pohjaksi.

5b– Perulainen tarina
va i h e 1

Toteuttakaa tehtävä samalla tavalla kuin tehtävä a,
mutta siten, että pienryhmien ja näytelmän sijaan
oppilaat kirjoittavat itsenäisesti aiheesta tarinan.
va i h e 2

va i h e 4

Ryhmät laativat näytelmän ja esittävät sen koko
luokalle.

Lukekaa tarinoita yhdessä ja keskustelkaa kirjoitustehtävästä. Miettikää tarinoiden ja roolihenkilöiden todenmukaisuutta/fiktiivisyyttä. Pohtikaa
miten kaunokirjallisuus sekä näytelmät ja elokuvat muokkaavat mielikuviamme muista maista ja
kulttuureista.
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4tehtävä 5: Ympäristön vaikutus

turvallisuuden ja
turvattomuuden tunteisiin

o ppi a in e:
k esto:
m at er i a a lit/ vä lin ee t:

toteu t usta pa:

tavo itt ee t:

taus tatied ot:

Maantieto
1-2 oppituntia
Tietokone ja internetyhteys sekä opettajalle projektori, jolla kuvia heijastetaan seinälle tai kaikille oppilaille/ryhmille oma tietokone ja internetyhteys.
Tehtäväpaperi (liite)
Värikynät
Itsenäinen ryhmätyöskentely, tehtäväpaperin kysymyksiin
vastaaminen, pohdinta ja keskustelu ryhmissä
Tutustutaan Perun karttaan sekä maan erilaisten alueiden (sademetsä, vuoristo ja rannikko) luonnonolosuhteisiin ja keskeisiin kulttuurisiin piirteisiin.
Oppilaille hahmottuu kuva Perun monimuotoisuudesta ja eri luonnonilmiöiden esiintyvyydestä. Oppilaat oppivat kartanlukutaitoa ja laajentavat maailmankuvaansa Euroopan ulkopuolelle. He pystyvät antamaan esimerkkejä
siitä, miten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta,
sekä osaavat esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta. Oppilaat osaavat kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä sekä
osaavat tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä
Tietopaketti Perusta , aluekuvaukset, ”Turvallinen maailma?” -sivuston kuvagalleria

Tehtävän kulku:
va i h e 1

va i h e 3

Monista ja jaa oppilaille tähän tehtävään kuuluva
tehtäväpaperi (liite). Kerro oppilaille Perusta ja
sen kolmesta maantieteellisestä alueesta tehtäväpaketin alussa olevan Peru-tietopaketin pohjalta.
Tutustukaa yhdessä tai pienryhmissä Perun yhteistyökoulujen kuvauksiin ”Turvallinen maailma?” -sivustolla.

Tutustukaa Turvallinen maailma? –projektin
verkkogalleriassa neljällä eri Perun maantieteellisellä alueella asuvien perulaisten koululaisten
kuviin turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Kuviin voi tutustua joko pienryhmissä, kukin ryhmä
omalla koneella tietokoneluokassa, tai siten, että
opettaja näyttää kuvia projektorin avulla koko
luokalle.

va i h e 2

Pyydä oppilaita tekemään yksin tai pienryhmissä
tehtäväpaperin tehtävät A-D. Keskustelkaa yhdessä tehtävän D vastauksista.
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va i h e 4

v in k k e jä k e skusteluun

Oppilaat vastaavat yksin tai pienryhmissä tehtävän E kysymyksiin tehtäväpaperissa.

Esimerkiksi viidakkoa ja käärmettä pelättiin paljon
sademetsäalueella, jossa niitä on lähiympäristössä,
mutta suurkaupungissa Limassa ei käärmeitä mainittu. Sen sijaan kaduilla esiintyvää väkivaltaa tai
rikollisuutta pelättiin vain Limassa, kun maalaispaikkakunnilla pelon aiheet olivat erilaisia.

va i h e 5

Pohtikaa yhdessä:
n Miten ennalta arvellut perulaisten pelon ja tur
van kohteet pitivät paikkansa? Löytyikö kuvien joukosta luokassa arvattuja aiheita?
n Miten ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat turvalliseksi ja turvattomaksi koettuihin asioihin?
n Minkälaisiin teemoihin ympäristöllä ei ole vaikutusta?
n Missä määrin perulaisten pelon ja turvan teemat ovat samankaltaisia kun oppilaiden omat
ajatukset?
n Oliko joukossa sellaisia aiheita, jotka eivät liity
oppilaiden omastaan elämismaailmaan?
Tehtävän voi toteuttaa myös kokonaan yhdessä
keskustellen, ilman oppilaille jaettavaa tehtäväpaperia

Suomalaisissa yhteistyökouluissa arveltiin
perulaisten pelkäävän mm. tsunamia. Jos aihe
tulee esiin luokassa, voidaan yhdessä oppilaiden
kanssa miettiä tsunamin todennäköisyyttä Perun
yhteistyöpaikkakunnilla. Tsunameja voi esiintyä
ainoastaan rannikkoalueilla, eikä Liman alueella
ole ollut tsunamia projektiin osallistuneiden lasten
elinaikana. Lomamatkat Perusta Aasiaan eivät ole
yhtä tavallisia kuin Suomessa, eikä siksi Aasiassa
vuonna 2004 sattunut tsunami herättänyt Perussa
samanlaista huomiota kun esimerkiksi Suomessa.
Vuoristossa ja sademetsäalueella asuu paljon ihmisiä, jotka koko elämänsä aikana eivät näe merta.
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tehtävä 5: ympäristö ja turvallisuus

LIITE: tehtäväpaperi
a)
Vahvista karttaan Perun maarajat.
Väritä kartasta Perun rajojen sisälle:
n Ruskealla: Andien vuoristo
n Vihreällä: Amazonin sademetsä
n Keltaisella: Rannikkoalue

b)
Merkitse karttaan seuraavat kaupungit ja kylät:
1. Lima
2. La Shicuanan kylä (Cajamarcan kaupungin vieressä)
3. Aviaciónin kylä (Lamasin kaupungin vieressä)
4. Santa Elenan kylä (Andahuaylasin kaupungin vieressä)

c)
Mille Perun kolmesta eri ilmasto-alueesta (Vuoristo, rannikko vai sademetsä) sijoittuu:
Lima?
La Shicuana?
Aviación?
Santa Elena?

d) Pohdi:
Minkä asioiden uskot aiheuttavan Limassa, La Shicuanassa, Aviaciónissa tai Santa Elenassa asuvien kuudesluokkalaisten elämässä pelkoa tai turvattomuuden tunnetta?
Mitkä asiat voisivat olla sellaisia, jotka tuovat heille turvallisen ja hyvän olon?

e) Pohdi:
Mitä sinulle jäi kuvista erityisesti mieleen? Miksi?
Minkä tai mitkä aiheista arvasit etukäteen?
Mikä tai mitkä aiheet olivat sinusta yllättäviä?
Mikä tai mitkä aiheet olivat sellaisia, jotka sinunkin mielestäsi tuntuvat turvallisilta tai pelottavilta?
Tuleeko sinulle mieleen sellaisia pelkoa tai turvallisuuden tunnetta herättäviä asioita, joita ei tullut esiin
perulaisten ottamissa valokuvissa?
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4tehtävä 6: Kuvaparien vertailua
o ppi a in e:
k esto:
m ater i a a lit/ vä linee t:
tot eu tusta pa:
tavo itt ee t:
taus tatied ot:

Maantieto (tai muu, jossa sopii pohtia omia ja toisten tunteita)
1 oppitunti
Jokaiselle parille tietokone ja internetyhteys.
Parityöskentely, keskustelu
Oppilaat oppivat ymmärtämään omia tunteitaan ja vertaamaan niitä
muiden tunteisiin. He oppivat ymmärtämään ihmisten erilaisuutta.
Tietopaketti Perusta , ”Turvallinen maailma?” -sivuston kuvagalleria

Tehtävän kulku:
va i h e 1

Tutustukaa pareittain Turvallinen maailma? -sivuston kuviin. Kehoita oppilaita etsimään kuvista
ne aiheet, joita esiintyy sekä turvana että pelkona.
va i h e 2

Käykää yhdessä läpi löytyneet aiheet ja niitä kuvaavat valokuvat. Esimerkkejä: puuhun kiipeäminen, metsät, koulut ja koirat. Aiheita voi luokitella
myös laajemmin: eläimet, uskonto/henkimaailma, toiset ihmiset, koti.
va i h e 3

Pyydä oppilaita pohtimaan pareittain kutakin löydettyä aihetta seuraavien kysymysten kautta:
n Liittykö aihe omalla kohdallasi turvallisuuteen
vai turvattomuuteen? Miksi?
n Voisiko turva-aihe jossain tilanteessa liittyäkin
turvattomuuten, tai päinvaston? Missä tilan-		
teessa?
n Voisitko kuvitella kokonaan vaihtavasi mielipidettäsi? Jos esimerkiksi pelkäät jotain näistä 		
aiheista, voisiko tapahtua jotain, että et enää 		
kokisikaan aihetta pelkona vaan se muuttuisikin turvalliseksi?

Lisätehtävä:
va i h e 1

Etsikää alla olevat kuvat turvallinen maailma? -sivustolta. Kuvat ovat eri aiheista ja paikoista, mutta
niissä kummassakin pelätään vieraita ihmisiä, jotka saattavat tehdä jotakin pahaa.

”Outo häiskä seuraa pikkupoikaa
metsässä hakkaamismielessä. Poika
juoksee karkuun epätoivoisesti.”
Taavi Heikkilä, Ville Alho
ja Niko Kivimäki, Rauma

”Tunnen oloni turvattomaksi
busseissa, koska toisinaan
ihmisiä siepataan.”
Nuria Alexandra Torre Pedraza,
Lima

va i h e 2

Miettikää, mistä pelot johtuvat. Oletko koskaan
itse pelännyt mitään vastaavaa? Minkälaisissa tilanteissa?

Yrittäkää eläytyä kuvaajan asemaan ja miettikää,
mikä hänet on saanut pelkäämään tiettyä aihetta
tai pitämään tiettyä aihetta turvallisena.
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4tehtävä 7: Turvallinen Maailma? -sarjakuva
o ppi a in e:
k esto:
m ater i a a lit/ vä linee t:

tot eu tusta pa:
tavo itt ee t:

taus tatied ot:

Äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
1-4 oppituntia
Kynä, piirustuspaperia, sakset, liimaa (kamera)
Tulosteita sarjakuvaliitteistä
Keskustelu, kirjoittaminen, kuvien valitseminen joko yksin tai ryhmissä
(valokuvaaminen)
Omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa. Oppilas oppii aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja, sekä
oppii toimimaan tekstiympäristössä, jossa sanat ja kuvat ovat vuorovaikutuksessa. Oman ja vieraan kulttuurin kuvallisen perinteen tunteminen ja tarkastelu.
Tietopaketti Perusta, kuvista esiin nousseet aiheet

Tehtävän kulku:
7a – sarjakuvan tekstitys
va i h e 1

Jaa kullekin oppilaalle/ryhmälle yksi sarjakuva
liitteistä 1-4. Pyydä heitä pohtimaan:
n Keitä kuvien henkilöt ovat?
n Minkälaisessa ympäristössä he elävät?
n Mitä kuvissa tapahtuu?
n Minkälaisen tarinan kuvat muodostavat: Mis
tä tarina alkaa? Mitä sitten tapahtuu? Miten ta
rina päättyy?
va i h e 2

Pyydä oppilaita täydentämään puhekuplat ja tarvittaessa kuvien alareunassa olevat kerrontaa tukevat ruudut. Ennen sarjakuvien täydentämistä
voitte käydä läpi sarjakuvalle tyypillistä kerrontatapaa sekä sanojen ja kuvien vuorovaikutusta.
va i h e 3

Esitelkää valmiit sarjakuvat luokassa. Keskustelkaa sarjakuvien tapahtumista ja siitä, millaisia ajatuksia ne herättivät.

Pyydä oppilaita täydentämään puuttuvat
ruudut sarjakuvaan leikkaamalla ja liimaamalla
sopivat kuvat kuvaliitteistä. Puuttuvia kuvia voi
myös piirtää itse tai esittää ne omina valokuvina.
Leikatkaa ja liimatkaa liitteestä 12 kuhunkin sarjakuvaan tarpeelliset puhekuplat.
va i h e E T 2 —3

kuten tehtävässä 7a

7c– oma sarjakuva
va i h e 1

Pyydä oppilaita tekemään oma sarjakuva aiheesta
”Turvallinen Maailma?”. He voivat valita aiheeksi
joko turvan tai turvattomuuden, tai halutessaan
yhdistää sarjakuvassa molemmat teemat. He voivat aikataulusta riippuen käyttää joko liitteiden
valmiita kuvia ja puhekuplia, tai kuvata itse täysin
uuden kuvasarjan. Tehtävän voi myös toteuttaa
piirtäen. Sarjakuvan voi koota liitteen 13 valmiiseen pohjaan tai vapaasti tyhjälle paperille.
va i h e E T 2 —3

kuten tehtävässä 7a

v in k k e jä k e skusteluun

7b– sarjakuvan täydennys
va i h e 1

Jaa oppilaille sarjakuvaliitteet 5—9, joissa on valmiina sarjakuvan ensimmäinen tai viimeinen ruutu. Jaa heille myös kuvaliitteet 10 —11 ja puhekuplaliite 12.

n Turvallisuuden ja pelon aiheet omassa ympäristössä. Miten oppilaat voivat vaikuttaa oman
ympäristönsä turvallisuuteen?
n Kuvan ja tekstin yhteys, miten teksti muuttaa
kuvan merkitystä?
n Sarjakuva nuorisokulttuurissa

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

26

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 1

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

27

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 2

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

28

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 3

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

29

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 4

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

30

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 5

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

31

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 6

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

32

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 7

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

33

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 8

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

34

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 9

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

35

Teh t. 1 2 3 4 5 6 7
suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 10

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

36

Teh t. 1 2 3 4 5 6 7
suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 11

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

37

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 12

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

38

suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: sarjakuvaLIITE 13

Turvallinen Maailma?

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

39

Teh t. 1 2 3 4 5 6 7
suomen tinku ry
turvallinen m a ailm a? — opettajan m ateria ali k ansainvälisy ysk asvatukseen

tehtävä 7: liite 14
Sarjakuvaliitteiden valokuvaajat
n Sa r ja ku va liit e

1:

Kuva 1: Darwin Sangama Sangama & Jhorlin Sangama Sinarahua, Aviación
Kuva 2: Maxima Sangama Sinarahua, Aviación
Kuva 3: Segundo Sangama Tapullina, Aviación
Kuva 4: Jhon Willer Sangama Sinarahua, Aviación

n Sa r ja ku va liit e

2:

Kuva 1: Carlos Sandro Acho Nina, Lima
Kuva 2: Carlos Sandro Acho Nina, Lima
Kuva 3: Nuria Alexandra Torre Pedraza, Lima
Kuva 4: Doni Jhonatan Tribul Pedraza, Lima

n Sa r ja ku va liit e

3:

Kuva 1: Wilter Sangama Sangama, Aviación
Kuva 2: Hugo Watson Sangama Tapullima, Aviación
Kuva 3: Hugo Watson Sangama Tapullima Aviación
Kuva 4: Rolin Sangama Sangama, Aviación

n Sa r ja ku va liit e

4:

Kuva 1: Aurelio Zamora Limay, La Shicuana
Kuva 2: Jacinto Huatay Villanueva, La Shicuana
Kuva 3: Jeferson, Santa Elena
Kuva 4: Elias Herrera Tafur, La Shicuana

n Sa r ja ku va liit e

5:

Kuva 1: Wendy Cruzado Mejilla, Lima

n Sa r ja ku va liit e

6:

Kuva 1: Soidelith Sangama Sangama, Aviación

n Sarjakuvaliite

7:

Kuva 1: Vanesa Amasifuen Sangama, Aviación

n Sarjakuvaliite

8:

Kuva 1: Segundo Sangama Tapullina, Aviación

n Sarjakuvaliite

9:

Kuva 1: Rosa Carrasco López, La Shicuana

n Sarjakuvaliite

10:

Kuva 1: Liliana. Santa Elena
Kuva 2: Annika Aaltonen, Heidi Kuusenperä & Jasmin Lizzio, Helsinki
Kuva 3: Tuomo Turunen, Nurmijärvi
Kuva 4: Santula Salas Sangama, Aviación
Kuva 5: Juan Ispilco Carrasco, La Shicuana
Kuva 6: Hanna Pennanen, Kemi
Kuva 7: Jhonatan Ramírez Cachi, La Shicuana
Kuva 8: Noemí de la Cruz Pompa & Medali Bustamante González, La Shicuana

n Sarjakuvaliite

11:

Kuva 1: Selmith Sangama Sangama, Aviación
Kuva 2: Luis Angel, Santa Elena
Kuva 3: Weninger Sangama Cachique, Aviación
Kuva 4: Soidelith Sangama Sangama, Aviación
Kuva 5: Veera Korsi, Neea Kaskisto & Julia Tuominen, Rauma
Kuva 6: Rodolfo Herhuay Cañari, Santa Elena
Kuva 7: Maria Llaneth Sangama Cachique, Aviación
Kuva 8: Dilmer Sangama Sinarahua, Aviación

w w w.t i n ku . f i / t u r va l l i n e n m a a i l m a

40

