Arkea ja eksotiikkaa
Kinnusen perhe ryhtyi viime syksynä vietnamilaisen opiskelijan Nguyen Thi Thanh Thanhin
ystäväperheeksi. Edelleen jatkuva ystävyys on antanut perheelle mahdollisuuden tutustua täysin
uuteen kulttuuriin, jakaa arjen kokemuksia ja vertailla erilaisia tapoja.
Perhe lähti mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulun ystäväperhetoimintaan, sillä vanhemmat Hanne
ja Ville halusivat lastensa oppivan, että muuallakin maailmassa eletään samanlaista perhe-elämää
kuin meillä Suomessa ja että ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia kaikkialla.
Heti kävikin selväksi, että Thanh pitää lapsista ja on kiinnostunut ihan tavallisesta suomalaisesta
elämästä. Yhteinen kiinnostuksen aihe on ruuanlaitto ja leipominen. Ensimmäisen kerran Thanhin
tullessa käymään tehtiin karjalanpaistia ja pullaa. Molemmat maistuivat uudelle ystävälle mainiosti.
Kinnusen perhe on päässyt maistamaan myös vietnamilaisia ruokia. Yksi tutustumisen aihe
Thanhille on ollut sähköuuni, jollaisia ei ole Vietnamissa. ”Myös leivinuuni Jokikylän
mummolassamme oli Thanhille elämys: saman uunin käyttäminen lämmitykseen ja ruuanlaittoon
oli hänestä hyvin mielenkiintoista. Hiiligrilli taas on Thanhille tuttu kotimaan kokkauksista, ja
hänestä oli mukavaa grillata koska se muistutti häntä Vietnamista”, Ville Kinnunen kertoo.
Eräs mieleenpainuvista yhteisistä kokemuksista oli pilkkiretki Oulujärvellä. Kun ystävykset tekivät
keväällä yhdessä veneretken samoihin maisemiin, oli hauska muistella matkaa jäätietä pitkin ja
pilkkireiän kairaamista liki metrin paksuiseen jäähän.
Perheen kaksi alle kouluikäistä tytärtä ovat pitäneet Thanhista alusta lähtien. Välillä yhteisen kielen
puuttuminen on hieman harmittanut tyttöjä, mutta vanhemmat ovat parhaansa mukaan tulkanneet.
Thanh kehuu usein, kuinka perheen tyttäret osaavat jo paljon hyödyllisiä asioita, vaikka ovat vielä
niin nuoria. Vietnamissa isät hoitavat tytärtensä käytännön asiat, ja Thanh pitää suomalaista lapsen
vastuuttamisen mallia hienona asiana.
Perhe ja opiskelijaystävä ovat keskustelleet paljon. Sekä Suomi että Vietnam ovat kokeneet kovia
aikoja sodissa suurta kommunistista naapurivaltiota vastaan, ja sota-ajan muistot ovat sekä Thanhin
että Kinnusten isovanhempiemme mielessä.
”Olemme miettineet, miksi Suomen ja
Vietnamin kohtalo viimeisimmässä sodassa
muodostui
niin
erilaiseksi.
Olemme
keskustelleet myös siitä, mistä työmoraali
muodostuu ja miten sääolot siihen
vaikuttavat, erityisesti maanviljelyksessä”,
Ville Kinnunen kertoo.
Ainoa Kinnusia harmittava asia on, että
suomen kielen opettaminen Thanhille on
jäänyt vähemmälle. Onneksi ystävyys
jatkuu.
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