ENSIVAIKUTELMA
Liite 2: Taustatietoa kuvista
Tämän harjoituksen kaikki kuvat ovat Taksvärkki ry:n kuvia Nepalista. Kuvissa näkyy maisemia ja nepalilaisia
nuoria isoista kaupungeista ja pienemmistä maaseutukylistä. Tähän liitteeseen on koottu lyhyesti
taustatietoa kuviin liittyen.

Kuva 1. Himalajan vuoristoa Nepalin pääkaupungin Kathmandun laidalta kuvattuna. Korkein huippu on
8848 metrissä. Mount Everest sijaitsee Nepalin ja Tiibetin rajalla. Himalajalta saavat alkunsa eräät
maailman vuolaimmista joista, ja alue on yksi maapallon hedelmällisimmistä viljelymaista.

Kuva 2. Erään koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet istuttavat koulun pihalle viherkasveja.
Oppilaskunnat Nepalissa osallistuvat aktiivisesti nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja kouluympäristönsä
kehittämiseen. Tämän koulun oppilaskunnan hallitus on vaikuttanut siihen, että kouluun on puutarhan
lisäksi saatu myös tyttöjen vessat ja vedenpuhdistuslaitteita luokkahuoneisiin.

Kuva 3. Tyttöjen vessa. Oppilaskunta on rakentanut yhdessä koulutoimikunnan kanssa koulun pihalle
erillisen tyttöjen vessan, jotta tytöt eivät joutuisi enää jäämään pois koulusta kuukautisten aikana.
Oppilaskunnat lisäävät myös koululaisten ja opettajien tietoa kuukautisista ja murtavat kuukautisiin liittyviä
tabuja.

Kuva 4. Yläkouluikäiset ystävät juttelemassa koulun pihalla oppituntien jälkeen. Taustalla näkyy yksi
Dhulabarin koulun rakennuksista. Koulussa on yhteensä 2114 oppilasta.

Kuva 5. Koulumatka. Nepal on erittäin vuoristoinen maa. Vuorilla sijaitsevissa pikkukylissä asuvat nuoret
kulkevat usein kävellen jopa 1-2 tunnin koulumatkoja päivittäin. Maasto on monesti haastavaa, sillä
toimivaa tieverkostoa ei välttämättä ole. Kuvassa näkyvät koulun pihalle saapuvat kivetyt askelmat.

Kuva 6. Katukuvaa Dhulabarin pikkukaupungista. Dhulabari sijaitsee itäisessä Nepalissa, noin puolen tunnin
matkan päässä Intian rajalta. Moottoripyörät, skootterit, moporiksataksit ja polkupyörät ovat yleisiä
kulkuvälineitä.

Kuva 7. Neljän koulun oppilaskuntien hallituksen jäsenet koolla koulun juhlasalissa. Oppilaskunnan
hallitukset osallistuivat työpajaan, jossa käsiteltiin nuorten kohtaamia haasteita ja niiden ratkaisukeinoja.
Oppilaskunnat haluavat edistää nuorten hyvinvointia kannustamalla nuoria kertomaan kohtaamistaan
haasteista ja tiedottamalla aikuisille nuorten tarvitsemasta tuesta.

Kuva 8. 15-vuotias Chandani tekee läksyjä kotinsa verannalla. Chandani asuu pienessä yhteisössä Dhulabarinimisen pikkukaupungin laidalla ja käy yläkoulun viimeistä luokkaa. Hänen koulumatkansa on kävellen noin
puoli tuntia. Chandani toimii oppilaskuntansa hallituksen puheenjohtajana.

Kuva 9. Vihannestori. Nepalin tärkein elinkeino on maatalous, jonka parissa työskentelee jopa 2/3
nepalilaisista. Myös lapset ja nuoret ovat usein mukana maataloustöissä ja hankkimassa perheelle elantoa.
Lapset ja nuoret auttavat esimerkiksi viljelyksillä tai myyvät torilla perheen kasvattamia tuotteita, kuten
esimerkiksi vihanneksia, linssejä tai mausteita.

Kuva 10. Durbarin aukio Patanissa Kathmandun alueella. Aukio on vaikuttava kokoelma muinaisia palatseja,
temppeleitä ja piha-alueita. Ennen Durbarin aukio oli kaupungin vallan keskus ja kuninkaiden elinpaikka.
Nykyään elämää täynnä oleva alue on paikallisten ihmisten kohtaamispaikka. Vaaleanpunaiset pussit ovat
hattaraa. Vuonna 2015 Nepaliin iski kaksi valtavaa maanjäristystä, jotka johtivat tuhansien ihmisen
kuolemaan ja satojen tuhansien rakennusten sortumiseen tai vaurioitumiseen. Kuvassa näkyy
rakennustyömaita, joilla kunnostetaan sortuneita temppeleitä.

Kuva 11. Pojat pelaavat välitunnilla koulun pihalla Ludo-nimistä lautapeliä. Ludo muistuttaa Suomessa
tunnettua Kimbleä. Muita välitunneilla suosittuja leikkejä ja pelejä ovat mm. twist-narulla hyppiminen,
lentopallo, polttopallo ja kuminauhoista solmitulla footbag-tyyppisellä pallolla temppuilu.

Kuva 12. Swayambhunatin temppeli Kathmandussa, joka tunnetaan myös nimellä ”Monkey temple”
alueella asuvien satojen kesyjen apinoiden mukaan. Alueella on useita temppeleitä ja tuhansia paikallisia ja
ulkomaalaisia vierailijoita päivittäin. Nepalin suurimmat uskontokunnat ovat hindut (yli 80% väestöstä),
buddhalaiset (9 %) ja muslimit (4,4 %). Uskonnot, etenkin hindulaisuus ja buddhalaisuus, ovat Nepalissa
vahvasti läsnä.

