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TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT 

 

Työskentelin työssäoppimis- jaksolla suomalaispohjaiselle järjestölle Art In Tanzanialle Tansanian 

Dar es Salaamissa.  

Varsinainen työpaikkani oli järjestön toimisto, jossa 

suoritin opintojeni Sisustustyö- tutkinnonosaa 

suunnittelemalla järjestön uuden 

rakennusprojektin Mainhousea yhdessä 

ranskalaisen rakennusinsinöörin Raphaelin kanssa.  

Raphael vastasi talon rakenteiden suunnittelusta ja 

minulle kuului talon sisätilojen sisustuksien väri-, 

materiaali-, kaluste- ja valaistussuunnittelu. Käytimme 

Google SketchUp- ohjelmaa. 

Sivuprojektina luonnostelin paikallisen koulun 

luokkatilaan ja ulkopuolelle luontoaiheisia maalauksia. 

Työtehtävät vastasivat täysin ennakko-odotuksiani. 

 

Työpäivät olivat arkipäivisin noin 8 tuntia per päivä, aamusta iltapäivään.  Työskentely kielenä 

toimi englanti. 

Paikallisten kanssa neuvottelussa ja keskustelussa saattoi tulla kielimuuri, sillä kouluttamattomat 

eivät osaa juurikaan englantia. Tällaisissa tilanteissa paikallinen ”tulkkaaja” oli oltava paikalla. 

http://www.artintanzania.org/


Afrikassa työkulttuuri oli hyvinkin erilainen. Aikataulut elivät ja suunnitelmat muuttuivat, sekä 

asioiden annettiin elää niin sanotusti omalla painollaan, eli turhaa kiirehtimistä ei harrastettu.  

 

PEREHDYTYS 

 

Ennen saapumistani Dar es Salaamiin olin jo saanut tietoa projektista järjestön 

perustajalta/ylläpitäjältä Kari Korhoselta ja tulevalta työkaverilta Raphaelilta. Paikan päällä 

kuitenkin kävimme yhdessä vielä projektin läpi ja kuinka se etenee. Muuta perehdytystä saimme 

heti tulopäivänä järjestön työharjoittelukoordinaattorilta Torylta koskien lähinnä järjestöä ja siinä 

työskentelyä, elämistä ja paikallista kulttuuria. Maahan saapuminen ja työhön perehdytys oli siis 

järjestetty hyvin ja teki mukavaksi jakson aloittamisen. 

 

 

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 

 

Järjestön kautta lähteminen oli melko helppo valinta ja vaivattomampaa kuin olisi lähtenyt 

muualle ja hankkinut itse asunnon ja työharjoittelupaikan. Järjestön kautta tulivat selkeät ohjeet, 

tiedot, pakkauslistat ja vinkki mitä kautta hankkia lentoliput. Majoitushintaan kuului myös 

aamiainen ja illallinen, sekä vartiointi ja siivous joka arkipäivälle. Hinta viikolta oli 200 USD.  

Lentoliput Lontoon Heathrow:n kautta Dar es Salaamin maksoivat British Airways:illa vajaa 900e 

meno-paluuna Arean matkatoimiston kautta. 

Ennen matkaa piti ottaa tarvittavat rokotukset (hepatiitit, keltakuume), sekä hankkia malarian 

estolääkitys. Näihin meni keveästi muutama sataa euroa. 

Sitten oli työsopimuksien/lomakkeiden täyttelyä, vakuutuksien hankintaa, kulttuuriin perehdytystä 

ja hieman swahilin opettelua ym. Lähempänä matkaa oli mukaan otettavien tavaroiden hankintaa. 

 

Majoittuminen Dar es Salaamin Bahari Beachilla oli 4-6 hengen soluissa kerrossängyissä 

moskiittoverkon alla ja jokaiseen soluhuoneeseen kuului oma kylpyhuone.  Yhtä aikaa koko 

kampuksella oli noin muutama kymmentä muuta työharjoittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää eri 

maista.  

 



VAPAA-AIKA 

 

Vapaa-aikaa meillä oli työpäivien jälkeen ja viikonloppuisin. Arkena työpäivien jälkeen kävimme 

joskus rannalla tai ostoskeskuksessa ostoksilla, mutta muuten pääasiassa vietimme järjestön 

talolla aikaa arkena. Tähän vaikutti turvallisuussyistä myös se, että ulkona alkoi hämärtyä jo 6 

jälkeen ja 7 oli jo täysin pimeää, sekä siihen aikaan meillä oli järjestön talolla maksuun kuuluva 

ruokailu. 

Viikonloppuisin kävimme porukalla järjestön paikallisten työntekijöiden mukana katumarkkinoilla, 

jalkapallopelissä, rannoilla, syömässä ulkona, tanssimassa, sekä järjestö järjesti muutakin 

ajanvietettä viikonlopuille ja pieniä matkoja.  

Järjestön kautta oli myös mahdollisuus lähteä päivän tai päivien kestäville retkille tai safareille. 

Tutustuin matkan aikana useisiin järjestön ihmisiin ja myös paikallisiin, mm. tutustuin erään 

paikallisen käsitöitä myyvän perheyrityksen omistajaan, jota kautta heräsi mahdollisuus päästä itse 

koittamaan hardwood- materiaalin käyttöä ja afrikkalaisen käsityön tekemistä workshop:ina.  

 

 

YLEISET KOKEMUKSET VAIHDOSTA 

 

Ulkomaille lähtö työssäoppimaan oli mahtava valinta ja juuri Afrikkaan, jonne ei välttämättä 

ensimmäisenä tulisi mieleen lähteä.  

Kokemuksena jakso oli hieno, antoisa ja ikimuistoinen, jonka varmasti muistaa läpi elämänsä 

(vaikka jakso kestikin vain 3,5 viikkoa). Aika oli kyllä harmillisen lyhyt, jonka tajusi erityisesti paikan 

päällä, joten suosittelen rohkeasti lähtemään pariksi kuukaudeksi. 

Koen, että jaksosta oli jo pelkästään minulle itselle paljon hyötyä, niin uusien kokemuksien kuin 

kielitaidon ja rohkeuden kannalta. Myös kynnys on pienentynyt lähteä ulkomaille pidemmäksi 

aikaa esim. työskentelemään tulevaisuudessa.  

Uuden kulttuurin kohtaaminen ja erimaalaisten ihmisten tapaaminen oli jännittävää ja mieltä 

avartavaa. Itse Afrikan kokeminen oli myös erittäin opettavaa ja ajatuksia herättävää, jota ei voi 

sanoin kuvailla eikä ymmärtää, ellei ole ollut keskellä sitä ympäristöä ja kulttuuria.  

Myös jakson aikana opin paljon kulttuurin lisäksi paikallista rakentamista ja sisustuksessa 

käytettävistä tyyleistä, joten se oli hyvä sijoitus niin sanotusti ammatillista osaamista ajatellen. 



Siinä samassa tuli myös nähtyä ranskalaista osaamista rakennuspuolella ja toimintatapaa 

työskennellä. 

Työssäoppimiskohteena suosittelen varsinkin artesaanipuolen ja sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoille, mutta miksei myös muille hyvin, ainakin AIT:n järjestössä voi löytyä työtehtäviä hyvin 

muillekin aloille. 

Afrikkaan lähdettäessä kulttuuriin, elämäntapoihin ja kieleen valmentautuminen on erittäin 

tärkeää, jotta kohteeseen voi sopeutua nopeammin. Kansainvälisyyskoordinaattorin Riikka 

Suhosen pitämä valmennuskurssi oli oiva perehdytys ennen matkaa. 

Hyvän alkuperehdytyksen jälkeen oli mukava saapua Tansaniaan, enkä kokenut ongelmia 

sopeutumisessa, olin jopa ajatellut joitain asioita vielä pahemmaksi.  

Hyvä perehdytys myös ennaltaehkäisee ikäviä sattumuksia, joita Tansaniassa voi käydä juuri 

kohteen huonon perehtymisen takia, muun muassa turvallisuuden, hygienian ja sairauksien 

suhteen.  

 

 



 

 

 

 


