
Kaksi nuorta
Malawissa

Malawilaiset Meruna
Jonathan 14v. ja Nature Alick

17v., kertovat elämästään
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Taustatiedoksi
• Nuoret ovat itse valinneet, mitä kertovat itsestään. 

Kuvat ovat heidän itsensä ottamia.
• Meruna ja Nature kuuluvat jao-vähemmistöön.
• Nuoret asuvat Malawin maaseudulla.
• Syrjäseuduilla perheen keskiansio voi olla 80 e/kk
• Naturen äiti oppi alkeisluku- ja kirjoitustaidon vasta 

aikuisena.
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•Minun nimeni on 
Meruna Jonathan. 

•Käyn Chingwenyan
koulun 6. luokkaa. 

• Ikäni on 14 vuotta. 
•Asun Amadun kylässä, 
Mangotchin läänissä, 
Malawissa.
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• Tässä on äitini Khadija 
Kaisi. 

• Hän on naimisissa isäni
Wedron kanssa. 

• Äiti tekee erilaisia 
pienipalkkaisia töitä 
pitääkseen huolta 
perheemme toimeentulosta. 



•Minun parhaat kaverini 
ovat Ruckia Maleta
ja Tupele Men.

• Aina kun tapaamme, 
pelaamme huviksemme 
verkkopalloa ja joskus 
juttelemme 
kouluasioista. 
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• Parasta koulussani ovat hyvät 
opettajat, jotka aina kannustavat 
meitä pyrkimään korkealle.

• Koulussa puhumme englantia ja 
chichewaa. Ne ovat 
koulukieliämme, mutta muutoin 
puhun aina jaoa.



• Minun tavoitteeni 
tulevaisuudessa on 
opiskella opettajaksi.

• Haluan tulla myös 
vastuulliseksi 
perheenäidiksi.



• Minä olen Nature Alick ja 
olen 17-vuotias. 

• Käyn kotikyläni 
Chingwenyan yläkoulua 8. 
luokka-astetta. 

• Kylämme sijaitsee 
Mangochin läänissä, 
Malawissa.
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• Tässä olen äitini, 
Eni Amadun kanssa. 

• Hän viljelee maata ja tekee 
ajoittain muita tilapäistöitä 
saadakseen perheellemme 
elannon. 

• Äiti erosi isästä muutama 
vuosi sitten.



• Minun parhaat kaverini ovat 
Ambross Mwayi ja Smart 
Karot.

• Kun meillä sattuu olemaan 
yhteistä vapaa-aikaa, 
pelaamme jalkapalloa. 

• Kun tapaamme, juttelemme 
yleensä tulevaisuudesta ja 
sellaisista roolimalleistamme, 
kuten lääkärit ja lakimiehet.



• Pidän koulunkäynnistä, 
koska haluan oppia 
käyttämään tietokonetta. 
Puhun yleensä chichewaa ja 
joskus englantia. 
Koulukielemme ovat englanti 
ja chichewa.

• Tulevaisuudessa haluan 
perheenisänä lähettää lapseni 
kouluun ja huolehtia 
perheemme hyvinvoinnista. 



Tulevaisuuden 
toiveammattini on 
lakimies



Keskustelkaa ryhmissä tai parin kanssa:

• Millaiset asiat teillä ovat yhteisiä/erilaisia Merunan ja 
Naturen kanssa?

• Miten malawilaisten nuorten tulevaisuus 
mahdollisesti eroaa omastanne vai eroaako?

• Mitä ajattelette, millaisiin asioihin nuori voi vaikuttaa 
elämässään? Entä laajemmin?
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