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PÄÄKIRJOITUS

elmikuussa julkaistu uusi
kehityspoliittinen ohjelma ja
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön tehdyt leikkaukset ovat
herättäneet keskustelua kansalaisjärjestöjen roolista Suomen kehitysyhteistyössä. Pääskyt on muiden suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen lailla
joutunut pohtimaan, kuinka luovia
eteenpäin muuttuneessa toimintaympäristössä ja tur vata toimintamme
jatkuvuus. Yksi keskeinen kysymys on,
voimmeko jatkossa enää saada hanke tukea Peruun ja Intiaan. Siksi suhtaudummekin hyvin avoimin mielin mahdollisuuteen tehdä kehitysyhteistyötä
myös muualla, erityisesti Etelä-Aasiassa, joka on meille toimintaympäristönä
jo valmiiksi tuttu.
Hankkeiden käynnistäminen uusissa
maissa ja uusien kumppanijärjestöjen
kanssa vaatii toki aikaa sekä runsaasti erilaista selvitys- ja kartoitustyötä,
minkä vuoksi se ei ole ajankohtaista
vielä tämän kevään hakukierroksella.
Kontakteja on kuitenkin jo luotu, joten
yhdistyksemme lähitulevaisuus näyttää
tuoreista haasteista huolimatta hyvin
mielenkiintoiselta.
Ulkoministeriön hanketukikierros
tullaan tästä eteenpäin järjestämään
ainoastaan joka toinen vuosi, mikä on
otettava huomioon tulevaa toimintaa
suunniteltaessa. Tällä hetkellä Pääskyillä on suunnitteilla uusi maaseutukehityshanke jo tutuksi tulleen intialaisen
Prayatna Samiti -järjestön kanssa, jonka

Siemenpuusäätiön rahoittama pilottiprojekti päättyi viime syksynä. Myös
SEWAn kanssa tutkailemme mahdollisuutta käynnistää nykyisen, vuonna
2017 päättyvän projektin rinnalle uusi
kehitysyhteistyöhanke Gujaratin ja
Rajasthanin maaseudulta työn perässä
kaupunkeihin muuttaneiden naisten
tukemiseksi. Aikataulu on kuitenkin todella tiukka, joten nähtäväksi jää, saammeko jätettyä hakemuksia ministeriöön
tämän kevään haussa vai palaammeko
asiaan kahden vuoden kuluttua.
Perussa Cuna Nazarethin kierrätyskeskukselle kuuluu hyvää: kierrätyskeskus on toiminut tammikuusta alkaen
täysin omavaraisesti. Pääskyt seuraa
jatkossakin aktiivisesti kierrätyskeskuksen kuulumisia ja yhteys Peruun säilyy
tiiviinä myös kummitoiminnan myötä.
Huhtikuun lopussa saimme vieraaksemme Anita Mooren Cunan päiväkodista.
Vierailunsa aikana hän pääsi Pääskyjen
lisäksi tutustumaan myös muihin suomalaisiin Emmaus-ryhmiin, jotka ovat
tukeneet Cunan päiväkotia ja kierrätyskeskushanketta. Anitasta ja hänen
Suomen vierailustaan kerromme lisää
syksyn jäsenlehdessä.
14. toukokuuta Pääskyt on mukana
Arabian katufestivaaleilla, joissa pidämme vaatekirppistä ja myymme perulaisia ja intialaisia käsitöitä. Tervetuloa
tapaamaan Pääskyjä myös Maailma
kylässä -festivaaleilla 28.–29.5.!
Kevätterveisin,
Heli Janhunen, toiminnanjohta ja
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T u n n e t a i t o t y ö p a j o j a C u n a N a z a r e t h i n p ä i v ä k o d i ss a

Tunnetaitotyöpajoja
C u n a N a z a r e t h i n pä i vä ko d i ss a

T

er veiset Cunasta, olemme täällä sosionomiopintoihimme liittyvässä päiväkotiharjoittelussa
maalis-huhtikuun ajan. Keräämme
myös aineistoa opinnäytetyöhömme
järjestämällä 5-vuotiaille lapsille tunnetaitotyöpajoja Friends-menetelmän
avulla. Kävimme Suomessa Friends
-nimellä tunnetun koulutuksen joulukuussa 2015. Perussa pääsimme
tutustumaan lasten tunnetaitoja ke hittävään Amistad para siempre -ohjelmaan, joka on sama ohjelma Latinalaiseen Amerikkaan muokattuna.
Uusi lukuvuosi aloitettiin maaliskuun 14.päivä. Työyhteisössä on tapahtunut suuria muutoksia ja enemmistö opettajista ja avustajista on
uusia. Suunnitteluun ja lukuvuoden
valmistelemiseen panostettiin yli viikon ajan, jopa vapaa-ajalla.
Teimme suunnitelman tunnetaitotyöpajoille yhteistyössä johtavan pe dagogin Hilda Campos Titon kanssa.
Työpajojen toteutuksesta sovimme
yhdessä r yhmän opettajan Patricia
Bisbal Vivancon kanssa. Patricia on
hyvin taitava r yhmän kanssa ja päivittäisissä tilanteissa käsitellään erilaisia tunteita ja ohjataan kohteliaaseen
käyttäytymiseen.

Aloittaessamme ryhmässä oli 15 lasta, mutta lapsiryhmä kasvoi 26 lapsen
suuruiseksi. Havainnoimme 5-vuotiaiden ryhmää kaksi viikkoa ennen
työpajojen aloittamista ja tutustuimme lapsiin. Saimme mahdollisuuden
esitellä projektiamme vanhempainillassa ennen työpajojen aloittamista.
Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua niihin joko koko ajaksi tai osaksi
työpajaa. Heille myös annetaan kotiin
harjoiteltavaksi kotitehtäviä opitun
vahvistamiseksi.
Työpajoja on yhteensä neljä ja loppuhuipentumana järjestämme juhlat lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Aluksi jaoimme lapset kolmeen ryhmään, joissa oli kaikissa 8-9 lasta.
Ensimmäisen viikon jälkeen jaoimme
nämä ryhmät vielä kahteen osaan le vottomuuden vähentämiseksi ja lasten yksilöllisen huomioimisen parantamiseksi.
Pienryhmätyöskentely on lapsille
uutta, koska työntekijäresurssit eivät
riitä siihen. Viime vuonna vapaaehtoisena Cunassa ollut Heidi Virtanen teki
tärkeää työtä pitäessään tunnetaitotyöpajoja 5-vuotiaille. Projektimme
avulla lisäämme tunnetaitojen merkityksen huomioimista lasten kanssa

4
työskentelyssä.
Pidämme työpajat tiistai-, keskiviikko- ja torstai-iltapäivisin. Lehtijuttua
kirjoittaessamme olemme ehtineet pitää kaksi työpajaa lapsiryhmien kanssa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla
tutustuimme toisiimme ja opimme
kertomaan itsestämme. Vieraanamme
oli Muumipappa, joka halusi tietää
enemmän lapsista.
Lapset saivat keksiä omalle ryhmälleen nimen sekä piirtää oman perheensä. Lapsir yhmien nimiksi päätettiin “Perritos” (pikkuhauvat), “Gatitos”
(pikkukisut) sekä “Conejitos” (pikkupuput).
Toisella tapaamiskerralla kävimme
läpi erilaisia tunteita eläinnaamojen
ja pantomiimin avulla. Leikin avulla
lapset tunnistivat miltä heistä tuntuu
erilaisissa tilanteissa. Lapset askarte livat onnellisuuskukan piirtämällä te rälehtiin asioita, jotka tekevät heidät
onnellisiksi. Jokaisella kerralla laule taan espanjaksi ja englanniksi “Jos sul’
lysti on” ja tehdään rentoutusharjoitus.
Lapset ovat pitäneet työpajoista
paljon. Myös muutama vanhemmista
on osallistunut niin. Syksyllä ilmestyvässä jäsenlehdessä kerromme opinnäytetyömme johtopäätöksistä.
Teksti ja kuvat:
Miia Lindström ja Amanda Purokuru

h

Eläinnaamat ja pantomiimi auttoivat tunteiden
tunnistamisessa
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Ta p i o Ta m m i n e n

Tapio Tamminen
Palkittu tutkija-kirjailija hakee vastapainoa luomuviljelystä

T

apio Tammisen nimi oli otsikoissa viime vuonna, kun hänet
palkittiin Tieto-Finlandialla
teoksestaan Kansakunnan pimeämpi
puoli, joka käsittelee ruotsalaisen
rasismin historiaa aina 1800-luvulta
nykyaikaan ja erityisesti rodunjalostusoppia, eugeniikkaa. 1900-luvun
alkupuolella eugeniikka oli suosittu tieteenala, joka pyrki toisaalta
palkitsemaan ”hyvät ominaisuudet”
omaavia vanhempia ja rohkaista heitä
lisääntymään, ja toisaalta estämään
”heikomman aineksen” lisääntyminen.

Pääskyille ” Tapsa” on toki entuudestaan tuttu, jäsen 1980-luvulta saakka ja
monivuotinen puheenjohtaja 2000-luvulla. Pääskyjen 50-vuotisjuhlajulkaisussa Siipien sillalla Tamminen muiste lee hallituskautensa ylä- ja alamäkiä ja
pitkäksi venyneitä hallituksen kesäkokouksia. Ne pidettiin usein Tammisen
kotona Kirkkonummella, maaseudun
rauhassa. Kirjailijan, toimittajan ja tutkijan työn sekä kehitysmaa-aktivismin
lisäksi Tamminen on näet kausittaisesti
luomuviljelijä.
Tämän monialaisuuden vastapainoksi
Tammisen kirjoittamat kirjat – etenkin
Moderni Intia, hindunationalismia ja

sen yhteyttä natsismiin kuvannut Pahan
viehätys sekä Kansakunnan pimeämpi
puoli – tuntuvat muodostavan yllättävänkin loogisen jatkumon Intiasta
yleensä hindunationalismin kautta
natsismiin ja eugeniikkaan. Tamminen vahvistaa asian: – Minustakin tuo
jatkumo on aika selkeä. Ennen kaikkea
se koskee Pahan viehätystä ja Kansankodin pimeämpää puolta. Edellisessä
tarkastelin yleisesti kansallissosialismin
mytologisia ja mystisiä aineksia. Jäljitin
esimerkiksi sitä, kuinka myytti arjalaisuudesta syntyi 1800-luvun alun Intiainnostuksen myötä Euroopassa.
– Jälkimmäisessä kirjassa tarkensin
ikään kuin näkökulmaani ja tarkastelin
nationalismin rakentumista Ruotsissa
– miksi kansakunnan rotupuhtaudesta
muodostui niin keskeinen ilmiö viime
vuosisadan alussa. Alun perin taustalla
on ollut kiinnostukseni hindunationalismiin ideologiana ja liikkeen konkreettisiin yhteyksiin 30-luvulla Mussolinin Italiaan ja natsi-Saksaan.
Kirjailija kertoo usein jatkaneensa
seuraavassa kirjassa jotakin teemaa,
joka edellisestä on auennut. Tulevan
kirjan työnimi on "Jumaluuden naamiot".
Lähtökohta siinäkin on Intian ja Euroo-
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pan kulttuurinen dialogi 1800-luvulla.
Keskeisenä kysymyksenä on, miten
intialaiset uskonnot ovat vaikuttaneet
lännen uskonnollisen peruskuvaston
muutokseen erityisesti viime vuosikymmeninä. Myös seuraavan kirjan luonnos
on olemassa ja siinä käsitellään mm.
tuhatvuotisen valtakunnan teemaa, jota
sivuttiin jo Pahan viehätys –teoksessa.
Tamminen on valinnut käsiteltäväkseen aiheita, jotka ovat sekä rankkoja
että valitettavan ajankohtaisia. Syyskuun 11. päivän terrori-iskut vuonna
2001 aloittivat uuden ajanjakson,
vaikka nykyterrorismin juuret ovatkin
syvällä historiassa. Vakavia iskuja on
tapahtunut koko 2000-luvun ajan, viimeisimpinä esimerkkeinä iskut Pariisissa marraskuussa 2015 ja Br ysselissä
maaliskuussa 2016. Samaan aikaan
Euroopan laajuinen pakolaiskriisi on
synnyttänyt ennätysmäärän tur vapaikanhakijoita ja valitettavasti johtanut
asenteiden koventumiseen heitä kohtaan.
– Suomessa on tapahtumassa jotain
vastaavaa kuin Ruotsissa 90-luvun alussa, kun maahan virtasi paljon tur vapaikanhakijoita, toteaa Tamminen. – Se
polarisoi nopeasti yhteiskuntaa. Vaikka
Suomen ilmapiirissä saattoi olettaa
tapahtuvan vastaavaa, en olisi uskonut
reilu vuosi sitten, että ilmapiiri kiristyy
näin nopeasti. Esimerkiksi johtavien
poliisiviranomaisten ja muutamien poliitikkojen myönteiset reaktiot
Odinin sotureiden katupartioihin ovat

olleet pöyristyttäviä. Samoin väitetyt
raiskaustapaukset ovat saaneet paikoin
lähes hysteerisiä piirteitä. Muutenkin
puheet "länsimaisten arvojen" uhanalaisuudesta ovat olleet täysin outoja.
Näitä puheitahan on totuttu kuulemaan
esimerkiksi Viktor Orbanin Unkarissa.
– Toisaalta Suomen tilanne heijastaa
sitä, mitä muualla on tapahtumassa.
Vastakkain asettelut ovat arkipäiväistyneet kaikkialla. Toisessa päässä on
äärioikeisto, toisessa uudentyyppinen vasemmisto. Yhdysvalloissa nämä
ääripäät ovat henkilöityneet Donald
Trumpiin ja Bernie Sandersiin, Kreikassa
Kultainen aamunkoitto -puolueeseen
ja Syrizaan. Suomessa voisi kuvitella,
että tämä tilanne avaisi uudenlaista
yhteistyötä perinteisen vasemmiston ja
vihreiden välille.
Raskaiden aiheiden pyörittelyvarmaankin vaikuttaa osaltaan siihen,
että Tamminen tekee paljon muutakin.
– Olen harrastanut luomuviljelyä yli 30
vuotta. Taustalla oli varmaan aikanaan
jonkinlainen gandhilais-marxilainen
ideaali tehdä vähän kaikkea. Tällaiselle
laiskalle ihmiselle se on ollut sopivaa –
fyysinen työ on pitänyt kunnon aika hyvänä. Teen mielelläni erilaisia remonttihommia, vaikka kirvesmiehen taitoni
ovat lähinnä vaatimattomat. Rytmini on
aika perinteinen maaseudulla: talvella
ulkotöitä metsässä 1-2 tuntia päivässä,
kesällä toisin päin, ja kirjoittamiseen
pari tuntia päivässä.
Teksti: K atri Me tsävuo

Muualla
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valokuvaessee Ahmedabadiin pakkosiirre tt yjen arjesta

Kamppailua
toimeentulosta
Valokuvaessee Ahmedabadin
pakkosiirrettyjen arjesta

S

lummiasukkaiden
uudelleenasutusalue Sadbhavna Nagar
sijaitsee 11 kilometrin päässä
Ahmedabadin, Intian kuudenneksi
suurimman kaupungin keskustasta.
Sadbhavna Nagar koostuu 77 identtisestä betonikerrostalosta, jotka on
järjestetty pitkiin, suoriin riveihin.
Alueella asuu sekä hinduja että muslimeja, joiden eri puolilla kaupunkia
sijainneet kodit on tuhottu lukuisten
kehitysprojektien tieltä.
Asuimme Vatvan kaupunginosassa
Sadbhavna Nagarin viereisellä asuinalueella 11 kuukauden ajan ja olimme
tekemisissä asukkaiden kanssa lähes
päivittäin. Kanssakäymisemme vaihteli laiskoista iltapäivän teehetkistä
yksityiskohtaisiin haastatteluihin.

Asukkaat valittivat usein alueen
syrjäistä sijaintia ja uudelleenasutuksen haittoja toimeentulolle. Toimeentulomahdollisuudet Vatvassa ovat
rajalliset ja monet ihmiset matkustavat edelleen kaupungin keskustaan
aiemmille työpaikoilleen. Jotkut ovat
joutuneet jättämään työnteon kokonaan, toiset tekevät pätkätöitä silloin
tällöin.
Seuraavien sivujen valokuvaessee
tarkastelee pakkosiirrettyjen ihmisten elämää uudelleenasutuksen
jälkeen ja havainnollistaa heidän toimeentulostrategioitaan menetyksen
ja eristyneisyyden tunteiden läpitunkemassa tilanteessa.
Teksti ja kuvat:
Jelena Salmi ja Niklas Salmi
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Aamun työmatkalaiset kävelemässä juna-asemalta Vatvan teollisuusalueelle. Jotkut Sadbhavna Nagarin asukkaista, erityisesti muslimit, kertoivat kohdanneensa syrjintää teollisuusalueella. Heidän on vaikeaa löytää kykyjään
vastaavaa työtä ja he valittavat saavansa vähemmän palkkaa kuin muilta asuinalueilta tulevat ihmiset. Työmatkojen kasvaessa myös matkakulut ovat lisääntyneet. Monet ihmiset työskentelevät edelleen kaupungin keskustassa
ja matkustavat sinne päivittäin junalla, bussilla tai ”shuttle autolla” eli jaetulla moottoririksalla. Viimeksi mainitut
ovat suosituin matkustusmuoto nopeutensa ja edullisuutensa vuoksi.

i

Työntökärryistä myydään värikkäitä rannekoruja, sesongin vihanneksia ja hedelmiä, muovisia leluja ja maukkaita
naposteltavia. Kärryjen helpon liikutettavuuden ansioista myyjät voivat mennä sinne missä asiakkaat ovat. Yöaikaan työntökärryt on mahdollista muuntaa sängyiksi – yölliset varkaat ovat yleinen ongelma Sadbhavna Nagarissa
ja työntökärryn päällä nukkuminen estää sen joutumisen pitkäkyntisten saaliiksi.

f Riksakuski on Sadbhavna Nagarin miesten yleisimpiä ammatteja. Keltavihreät moottoririksat pistävät silmään
betoniviidakosta kuin värikkäät koppakuoriaiset.
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f Yleisiä naisten ammatteja ovat muun muassa ompelija, koristeiden kiinnittäjä ja kukkaseppeleiden solmija. Työn
huono saatavuus kaupungin laidalla on jatkuva ongelma. Kuten eräs leijantekijänainen sanoi: “Mitä me oikein
voisimme tehdä täällä? Ei ruokaa, ei koulutusta, ei työtä. Mitä järkeä tässä elämässä silloin on?”

i Sadbhavna Nagariin muuttamisen jälkeen monet lapset ovat joutuneet keskeyttämään koulunkäynnin ja aloittamaan työnteon. Joidenkin asukkaiden mukaan paikallinen julkinen koulu ei ole turvallinen paikka etenkään
tyttölapsille. Vanhemmat pelkäävät lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja kaappauksia.

f Huolimattomasti rakennetut vesiputket vuotavat usein aiheuttaen tulvia. Joskus kotitalouksien vedenjakelu on
poikki jopa päiväkausia. Kun tulvavedet sekoittuvat kadulla lojuvaan roskaan, vesiperäisten tautien riski kasvaa ja
liikkuminen vaikeutuu.
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Kutsu ke vätkokoukseen
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 26.5.2016 klo 17.30 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.
Tervetuloa!
Esityslista
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle
4 Sihteerin valitseminen kokoukselle
5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6 Esityslistan hyväksyminen
7 Esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
8 Vahvistetaan edellisen toimikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.
Päätetään tilikauden ylijäämän käytöstä.
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit pyytää sähköpostitse: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

OSOITE:

JÄSENMAKSUT

Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki
(Emmaus-kirpputorin yhteydessä)
puh. 045–138 9062
kotisivu: www.paaskyt.fi
s-posti: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
Paaskyt

20–100 euroa/vuosi
Pankki: FI06 5780 0720 2384 06
Viite: 51402

Cuna Nazareth tuki- ja
kummimaksut (Peru)
Pankki: FI84 5549 6610 0081 99
Viite: 35004

Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja
katuosoitteesi, niin saat jäsenlehden kahdesti vuodessa.

Muut tukimaksut
Pankki: FI06 5780 0720 2384 06
Viitteet:

Lehden toimitus:

Heli Janhunen ja kirjoittajat
lEHDEN TAIT TO:

Katri Metsävuo
kannen kuva:

Jos haluat jäsenpostit sähköisenä,
lähetä viesti:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.
com

Kohdentamaton tukimaksu yleiseen
toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women´s
Association (Intia): 35033
Rahankeräyslupa: 1.1.2016 31.12.2017, POL-2015-10323

Jelena ja Niklas Salmi
Pääsky t on osa kansainvälistä Emmaus-liikettä

