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1. Johdanto
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry (myöhemmin Pääskyt) on osa kansainvälistä Emmaus-liikettä, jonka
tehtävänä on edistää rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista yksilö-, ryhmä-, yhteiskunta- ja kansainvälisellä tasolla. Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
kansalaisjärjestö.
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry on Suomen vanhimpia uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia
kehitysyhteistyöjärjestöjä. Pääskyt on perustamisestaan eli vuodesta 1964 lähtien tukenut ja tehnyt kehitysyhteistyötä Etelän kansalaisjärjestöjen kanssa sekä tiedottanut aktiivisesti kansainvälisistä solidaarisuuskysymyksistä. Pääskyt on myös pyrkinyt edistämään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä Suomessa.
Yhdistyksen yhteistyö yhden perulaisen ja kahden intialaisen yhteistyökumppanin kanssa jatkui vuonna
2017. Lisäksi kartoitettiin uusia potentiaalisia kumppanijärjestöjä Nepalista ja Sri Lankasta ja luotiin
yhteyksiä Mikkelin ja Savonlinnan kehitysmaayhdistysten kanssa. Ulkoministeriön kevään 2018 hankehakukierrosta silmällä pitäen aloitettiin hankesuunnittelu nepalilaisen National Forum for Advocacy
Nepal (NAFAN) sekä srilankalaisen Centre for Environmental Justice (CEJ) kanssa.
Limassa toimivan Cuna Nazareth -säätiön lastentarhan kanssa jatkettiin yhteistyötä lahjoitusvaroin,
päiväkodin kummien tuen sekä Emmaus Helsingin avustuksella. Cuna Nazarethin kierrätyskeskushankkeen päätyttyä Pääskyt on jatkanut kierrätyskeskustoiminnan seuraamista ja valvonut Emmausryhmien lahjoittaman tuen käyttöä.
Intialaisen SEWA-järjestön (Self Employed Women's Association) kanssa jatkettiin itsensä työllistävien
naisten toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen tähtäävää jatkohanketta Gujaratin ja Rajasthanin
osavaltioissa.
Intialaisen Prayatna Samiti -järjestön kanssa aloitettiin kolmevuotinen, ulkoministeriön tukema ruokaturvahanke Udaipurin maaseudulla Rajasthanin osavaltiossa.
Toimintavuoden taloudellinen tulos oli -14,89 euroa alijäämäinen. Jäsenmaksujen määrä oli 4665 euroa. Jäsenmaksu pysyi samana ollen 20–100 euroa. Jäsenmaksujen lisäksi Pääskyt sai yleisinä tukimaksuina 3469,92 euroa.
Yhdistyksellä on toimintavuoden aikana ollut 115 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä (113 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä) ja 15 tukijaa. Näiden joukossa oli 14 Cuna Nazareth -päiväkodin kummia. Jäsenmäärää saatiin hieman nostettua edellisvuodesta lähestymällä kirjeitse Pääskyjen entisiä jäseniä tavoitteena saada heidät uusimaan jäsenyytensä.
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2. Hallinto ja varainhankinta
2.1. Jäsenkokoukset
Toimintavuoden aikana pidettiin sääntömääräiset jäsenkokoukset eli kevätkokous (1.6.2017) ja syyskokous (30.11.2017). Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä toimintakertomus.
Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin yhdistykselle hallitus vuodelle 2018.

2.2. Hallitus
Vuoden 2016 sääntömääräinen syyskokous valitsi seuraavat jäsenet vuoden 2017 hallitukseen:
Suvi Sillanpää (pj), Tuomas Heino, Maiju Korpela, Miia Lindström, Amanda Purokuru, Anna Pursiainen, Katariina Ronkainen, Jelena Salmi, Aija Taskinen ja Heidi Virtanen sekä varajäsenet Katri Metsävuo ja Sirpa Rautiainen.
Uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 10.1.2017. Hallitus on toimintavuotena kokoontunut yhteensä kymmenen kertaa. Lisäksi 11.2.2017 kokoonnuttiin ns. kirkastuskokoukseen toiminnan yleisiä
suuntaviivoja pohtimaan. Kokoukset on pidetty Helsingissä Mäkelänkadulla Emmauksen kirpputorilla
kirkastuskokousta lukuun ottamatta, joka pidettiin Aijan luona Maunulassa.

2.3. Toimisto
Pääskyillä on edelleen pieni toimisto sekä varastohuone Mäkelänkadulla Vallilassa, Emmaus Helsingin
kirpputorin tiloissa. Toiminnanjohtaja teki pääsääntöisesti etätyötä koko vuoden.
Toimintavuoden 2017 aikana palkattuna osapäiväisenä toiminnanjohtajana työskenteli, VTM, HuK
Heli Janhunen. Työaika oli 20 tuntia viikossa, mikä on 53 % kokopäivätyöajasta.
Marika Lohi ja Olga Ridal käsittelivät yhdistyksen v. 2017 kirjanpidon ja tekivät tilinpäätöksen korvausta vastaan. Pääskyjen tilintarkastajana toimi KHT Peter Forsell ja toiminnantarkastajana Markku
Lemmetty.

2.4. Talous
Toimintavuoden tulos oli -14,89 euroa alijäämäinen johtuen ennakoitua heikommasta varainhankintatuloksesta erityisesti Cuna Nazarethin kummitukimaksujen ja tuotemyynnin osalta.
Ulkoasiainministeriön hanketukea vuodelle 2017 saatiin 59 169 euroa, minkä lisäksi käytössä oli vuodelta 2016 siirtynyttä tukea 15 249,94 euroa (SEWA-hanke). Vuodelle 2018 siirtyy käyttämätöntä hanketukea yhteensä 25 452,72 euroa.
SEWA-hankkeen (Intia) kokonaiskustannukset olivat vapaaehtoistyö mukaan lukien yhteensä
34 106,18 euroa.
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Prayatna Samiti -hankkeen (Intia) kokonaiskustannukset olivat vapaaehtoistyö mukaan lukien yhteensä
23 501,15 euroa.
Toukokuussa 2017 Pääskyt osallistui Maailma kylässä -festivaaleille, jossa hallituksen jäsenet
päivystivät vuorotellen Pääskyjen pisteellä. Myyntituotot jäivät 307,65 euroon.
Myöskään loppuvuodesta 2016 perustettu uusi verkkokauppa ei ole tuottanut juuri tulosta: vuoden 2017
myynnin tulos oli 53,62 euroa + 48 euroa lahjoituksia Prayatna Samiti -hankkeelle aineettomien lahjojen kautta.
Pääskyt teki lokakuussa työpäivän Emmaus Helsingin Vallilan kirpputorilla Prayatna Samiti -hankkeen
hyväksi. Työpäivän tuotto oli 952 euroa, mikä vastaa 40 % hankkeen vuosittaisesta omarahoitusosuudesta. Prayatna Samiti -hankkeen hyväksi luotiin joulun alla myös aineettomia lahjoja, jotka laitettiin
myyntiin Pääskyjen verkkokauppaan.

3. Varsinainen toiminta: kehitysyhteistyö
3.1. Peru: Cuna Nazareth
Cuna Nazareth -säätiön tällä erää ainoa päiväkoti sijaitsee Liman Chorrillosissa. Lapsia päiväkodissa
on tällä hetkellä yhteensä noin 140. Tämän alkujaan ruotsalaisten Pääskyt-aktiivien perustaman, sittemmin itsenäisen Emmaus-ryhmän ja paikallisin voimin toimivan säätiön ylläpitämän päiväkodin tarkoituksena on tarjota hoitoa ja virikkeellinen ympäristö vähävaraisten perheiden lapsille. Myös vanhemmille, joista suuri osa on yksinhuoltajia, tarjotaan neuvontaa ja tiedotusta mm. terveydenhuollosta
ja kasvatuskysymyksistä.

3.1.1. Cuna Nazarethin päiväkoti
Kansainvälisen Emmauksen jäsenenä Cuna Nazarethin tehtävä on edistää tasa-arvoisemman maailman
kehittymistä suojelemalla ja tarjoamalla palveluja vähävaraisten perheiden lapsille. Lasten vanhemmat
osallistetaan mukaan päiväkodin toimintaan ja heitä aktivoidaan lasten ensisijaisina kasvattajina. Päiväkodeissa huolehditaan lasten esikoulutuksesta ja ruokavaliosta, lapsille tarjotaan puheterapiaa, psykologin palveluja ja sosiaalipalveluja. Tämän lisäksi järjestetään työpajoja, joissa lapset voivat harrastaa perinteisiä perulaisia tansseja ja musiikkia. Kerran vuodessa lasten vanhemmat ovat velvollisia
osallistumaan päivän ajan Cunan toimintaan esim. auttamalla keittiössä tai tekemällä kunnostus- ja
pihatöitä.
Pääskyt ja Cuna Nazareth olivat mukana Kepan organisoimassa Etelän vapaaehtoisohjelmassa (Etvo), joka
päättyi marraskuussa 2015. Tämän jälkeen Pääskyt on yrittänyt omin voimavaroin rekrytoida vapaaehtoisia päiväkotiin. Vuonna 2017 järjestettiin vapaaehtoishakukampanjat syksyllä ja keväällä. Kummallakin
kerralla valitut henkilöt peruivat kuitenkin lähtönsä, joten Cunan päiväkotiin ei saatu lähetettyä ketään.
Kummitoiminta jatkui, mutta kummien määrää ei saatu nostettua kummikampanjasta huolimatta. Vuonna
2017 kummeja oli 14. Vähäisestä kummien määrästä johtuen kummitoiminnan tuotto jäi noin 1200 euroa
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vajaaksi. Cuna Nazarethiin lähetettiin yhteensä 7800 euroa yleistä budjettitukea, josta Emmaus Helsinki
maksoi 3000 euroa. Cunan päiväkodin rahoitustilanne on parantunut uusien paikallisten yhteistyökumppaneiden myötä, minkä vuoksi Pääskyt päätti syyskokouksessaan – ottaen myös huomioon kummituen alijäämän – laskea vuoden 2018 budjettitukea tuhannella eurolla. Tuki tullaan jatkossa suhteuttamaan tarkemmin Cunan taloustilanteeseen ja Pääskyjen kummitoiminnan tuottoihin.
Osana Cuna Nazarethin varainhankintaa toteutettiin keväällä villasukkakeräys. Pääskyjen ystävät ja tukijat
neuloivat lasten villasukkia, joita kertyi parisen kymmentä. Muutama sukkapari saatiin myytyä Maailma
kylässä -festareilla. Tuotot ohjattiin lyhentämättömänä Cunan päiväkodille osana Pääskyjen maksamaa
budjettitukea. Jäljelle jääneet sukat laitettiin myyntiin Pääskyjen vitriiniin Emmauksen kirpputorille.
3.1.2. Traperia – Cuna Nazarethin kierrätyskeskus
Cuna Nazarethin, Pääskyjen ja kolmen Emmaus-ryhmän yhteinen kierrätyskeskushanke päättyi toukokuussa 2015, minkä jälkeen Emmaus-ryhmät ovat jatkaneet kierrätyskeskuksen tukemista. Pääskyt on
hoitanut tuen koordinointia, seurantaa ja yhteydenpitoa Cunaan ja saanut tähän palkkatukea Emmausryhmiltä yhteensä 1479 euroa. Cuna on raportoinut säännöllisesti tuen käytöstä ja Pääskyjen toiminnanjohtaja on kääntänyt ja toimittanut raportit ohjausryhmän arvioitavaksi.
Varsinainen kierrätyskeskustoiminta on jo hyvin vakiintunutta, mutta tuottokehitys ei ole edennyt toivottuun suuntaan: vuonna 2017 kierrätyskeskuksen tuotot olivat yhteensä 114 289 solea (n. 28 620 euroa),
mikä on 26 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kierrätyskeskuksen infrastruktuuria on parannettu asfaltoimalla ja kattamalla piha-aluetta, ja puu- ja elektroniikkatyöpajoissa on jatkettu lahjoitettujen huonekalujen,
sähkölaitteiden ja kodinkoneiden kunnostusta myyntikuntoon. Kierrätyskeskuksen suurin haaste on kuitenkin edelleen uusien työntekijöiden rekrytoiminen ja myynnin lisääminen tasolle, joka mahdollistaisi
toiminnan kehittämisen ja sen, että suurempi osa tuloista voitaisiin ohjata Cunan päiväkotitoiminnan rahoittamiseen. Vuonna 2017 päiväkodille ohjattiin 1880 euroa, mikä on vajaa 7 % kierrätyskeskuksen tuotoista. Tämä oli kuitenkin mahdollista vain siksi, että osa kierrätyskeskuksen kuluista (viestintä- ja mainontakulut) voitiin kattaa suomalaisten Emmaus-ryhmien tuella. Lisähaastetta kierrätyskeskuksen toimintaan tuo se, että alle kilometrin päähän on nousemassa kilpailevan limalaisen Emmaus-ryhmän oma kierrätyskeskus.

3.2. Intia: Self Employed Women's Association (SEWA)
Asianajaja Ela Bhatt perusti itsensä työllistävien naisten ammattiliiton SEWAn (Self Employed Women's Association) huhtikuussa 1972 Gujaratin osavaltion pääkaupungissa Ahmedabadissa. SEWA on
paitsi ammattiliitto myös nais- ja osuuskuntaliike. Myöhemmin SEWA on laajentanut toimintaansa
esimerkiksi naisten ammattiopintoihin, sairaanhoitoon, lastenhoitoon ja ekoturismiin. SEWA toimii
nykyisin yhdeksässä osavaltiossa ja sen jäsenmäärä on kasvanut yli 1,9 miljoonaan.
Helmikuussa 2015 alkaneessa jatkohankkeessa parannetaan naisten toimeentuloa Chhota Udepurin
(ent. Vadodara) alueella Gujaratissa sekä tuetaan edellisen hankkeen aikana perustettuja päiväkoteja
Dungarpurin alueella Rajasthanissa. Hanke pyrkii voimaannuttamaan erityisesti nuoremman sukupolven kastittomia ja adivasi- eli alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia sekä parantamaan heidän toimeentuloaan perinteisten elinkeinojen (pienviljely ja karjanhoito) saralla. Lisäksi naisille tarjotaan erilaisia
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johtajuuskoulutuksia sekä vaihtoehtoisiin toimeentulomuotoihin, kuten ompeluun ja maataloustuotteiden prosessointiin, liittyviä koulutuksia.

3.2.1. Toimintavuoden tapahtumat
Hankkeen kolmantena vuonna jatkettiin nuorille naisille suunnattuja workshoppeja, joissa kartoitettiin
nuoremman sukupolven odotuksia ja toimeentuloon liittyviä toiveita sekä kerrottiin SEWAn tarjoamista koulutuksista. 23 työpajoihin osallistunutta naista pääsi opintoretkelle Ahmedabadiin tutustumaan
SEWA Bankin ja SEWA Manager Schoolin toimintaan. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin erilaisia
toimeentuloon liittyviä koulutuksia (karjanhoitoon, maanviljelyyn ja maataloustuotteiden prosessointiin
liittyvää koulutusta) sekä johtajuus- ja taloustaitokoulutusta. Toimintavuoden aikana jatkettiin myös
päiväkotien tukemista Dungarpurissa, jotta äideillä olisi paremmat mahdollisuudet parantaa perheen
toimeentuloa ja lapsilla paremmat valmiudet aloittaa koulunkäynti.
Pääskyjen hallituksen jäsen Jelena Salmi teki hankkeeseen seurantamatkan 11.-23.12.2017. Hankkeesta
teetätettiin myös ulkoinen evaluaatio. Evaluaation toteutti kasvitieteen (ekologia ja etnobiologia) tohtori Leena Gupta.
Vuonna 2017 hankkeeseen käytettiin ulkoasiainministeriön hanketukea 28 990,25 euroa ja Pääskyjen
rahallista omavastuuosuutta 2558,97 euroa sekä vapaaehtoistyötä 2556,96 euron arvosta.

3.3. Intia: Prayatna Samiti
Prayatna Samiti on vuonna 1989 perustettu järjestö, joka toimii Udaipurin alueella Rajasthanissa. Suuri
osa alueen väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin, adivaseihin. Prayatna Samiti tekee työtä paikallisten
yhteisöjen elinkeinojen ja oikeuksien edistämiseksi.
Pääskyjen ja Prayatna Samitin vuonna 2017 alkaneessa kolmivuotisessa hankkeessa parannetaan ruokaturvaa ja pienviljelijöiden toimeentuloa kymmenessä kylässä edistämällä ekologisesti kestävää
maataloutta ja tukemalla alueen perinteisten ravintoainepitoisten kasvien kasvatusta. Lisäksi hankkeessa tuetaan paikallisyhteisöjen ja erityisesti niihin kuuluvien naisten osallistumista luonnonvarojen hallintaa koskevaan päätöksentekoon.
3.3.1. Toimintavuoden tapahtumat
Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna perustettiin naisten säästöryhmiä ja edistettiin ravinnepitoisten vihannesten ja hirssien viljelyä viidessä kylässä. Pienviljelijöille jaettiin siemeniä ja heitä koulutettiin luonnonmukaisten viljelymenetelmien käytöstä sekä hirssien ja vihannesten terveyshyödyistä. Kyliin perustettiin 20 siemenpankkia ja 35 vihannespuutarhaa sekä viisi kasvihuonetta. Kolmeen kylään
perustettiin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biodiversiteetin vaalimiseen keskittyvää komiteaa
(Biodiversity Management Committees).
Pääskyjen toiminnanjohtaja Heli Janhunen ja hallituksen jäsen Aija Taskinen tekivät hankkeeseen seurantamatkan 5.-17.12.2017.
Vuonna 2017 hankkeeseen käytettiin ulkoasiainministeriön hanketukea 19 975,97 euroa ja Pääskyjen
rahallista omavastuuosuutta 1762,59 euroa sekä vapaaehtoistyötä 1762,59 euron arvosta.
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Uusien vapaaehtoisten houkuttelemiseksi Pääskyt perusti lokakuussa uuden Intia-hankeryhmän, jossa
tutustuttiin Prayatna Samiti -hankkeeseen ja ideoitiin aineettomia lahjoja hankkeen omarahoitusosuuden keräämiseksi. Ensimmäiseen tapaamiseen osallistui Pääskyjen lisäksi 10 Pääskyjen Intiahankkeista kiinnostunutta henkilöä. Ryhmä ehti kokoontua kaksi kertaa loppuvuoden 2017 aikana.

4. Tiedotustoiminta Suomessa
Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje sekä kaksi jäsenlehteä. Cunan kummeille lähetettiin vuoden
2017 aikana kaksi kummikirjettä. Kaikki tiedotusmateriaali toimitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Suvi Sillanpää, Heli Janhunen, Maija Kalliola, Jelena Salmi, Darpan Chhabra ja Heidi Virtanen vastasivat jäsenlehden artikkelien kirjoittamisesta. Lehtien taitosta vastasi Jelena Salmi. Kääntäjinä toimivat
Gun Wasenius-Hietanen, Viveca Hedengren, Hanna Lehto ja Jonna Kevin.
Kummikirjeiden raakamateriaalin tuotti Cuna Nazarethin toiminnanjohtaja Anita Moore. Tekstin editoinnista ja kääntämisestä vastasivat Heli Janhunen ja Ella Virtanen. Kummikirjeen ruotsiksi kääntämisestä vastasivat Hanna Lehto ja Jonna Kevin.
Prayatna Samiti -hankkeesta tehtiin hanke-esite, jota jaettiin Pääskyjen jäsenille, tukijoille, sidosryhmille sekä Maailma kylässä -festivaaleilla.
Vuoden aikana toteutettiin kummikampanja, jonka tarkoituksena oli houkutella uusia kummeja Cuna
Nazarethin päiväkodille. Kampanjaa toteutettiin tekemällä kummiesite ja kummiposteri, minkä lisäksi
kampanja oli esillä Pääskyjen netti- ja Facebook-sivuilla. Tulos jäi kuitenkin laihaksi, sillä vain yksi
uusi kummi saatiin rekrytoitua. Yhden kummin jättäytyessä samaan aikaan pois kummien määrä pysyi
samana kuin vuonna 2016.
Toimintavuonna alettiin hyödyntää Google Analytics -työkalua verkkosivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi, mikä tuottikin mielenkiintoisia havaintoja. Lisäksi aloitettiin verkkosivujen hakukoneoptimointi, jolla parannettiin näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa.
Pääskyjen verkkosivujen tavoittavuutta parannettiin lisäämällä sinne ruotsin-, englannin- ja espanjankieliset sivut.
Tehtiin henkilöiden valokuvaamista ja valokuvien julkaisua koskeva linjaus ennen joulukuussa tehtyjä
hankeseurantamatkoja.

5. Kansalaisjärjestöyhteistyö Suomessa
Toimintavuonna Pääskyt on jatkanut yhteistyötä erityisesti suomalaisten Emmaus-ryhmien kanssa.
Pääskyjen säännöllisten lahjoittajien joukossa on prosenttiliikkeen kannattajia, jotka ohjaavat osan tulois7

taan Pääskyjen kehitysyhteistyöhön.
Pääskyt on Kepan jäsenjärjestö.
Toimintavuoden aikana Pääskyt osallistui kahteen vaikuttamiskampanjaan: Amnestyn koordinoimaan vetoomuskampanjaan Suomen pakolaiskiintiön korottamiseksi sekä ympäristöjärjestöjen koordinoimaan
Suomen ylikulutuspäivä -haasteeseen.

5.1. Yhteistyö suomalaisten Emmaus-ryhmien kanssa
Pääskyt on Emmaus Suomen, Emmaus Euroopan ja Kansainvälisen Emmauksen jäsenjärjestö. Pääskyjen edustajana Emmaus Suomen hallituksessa toimi Aija Taskinen, joka edusti Pääskyjä Emmaus Suomen syysseminaarissa Ahvenanmaalla 10-12.8.2017.
Pääskyillä ja kolmella Emmaus-ryhmällä oli Trapería-hanke Cuna Nazareth -säätiön kanssa Perussa
kesään 2015 saakka, minkä jälkeen Emmaus-ryhmät ovat kanavoineet sekä Pääskyjen kautta että suoraan rahallista tukea Cunalle kierrätyskeskustoiminnan vahvistamiseksi. Yhteyttä pidettiin sähköpostitse aina raportoinnin yhteydessä ja muutoin tarvittaessa. Traperia-hankkeen päätyttyä Cuna on raportoinut Emmaus-ryhmien tuen käytöstä ja Pääskyjen toiminnanjohtaja on kääntänyt ja toimittanut raportit
ohjausryhmän arvioitavaksi.
Pääskyjen toimisto on Mäkelänkadulla Emmauksen tiloissa ja käsitöitä myydään Emmauksen kirpputorilla Mäkelänkadulla.
Pääskyt teki lokakuussa Prayatna Samiti -hankkeen hyväksi työpäivän Emmaus Helsingin kirpputorilla
Mäkelänkadulla. Emmaus Helsingin kanssa on sovittu, että käytäntöä on mahdollista jatkaa myös tulevina vuosina Pääskyjen kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseksi.

5.2. Siemenpuusäätiö
Pääskyt on yksi ympäristöalan kehitysyhteistyöhankkeita rahoittavan Siemenpuusäätiön perustajajärjestöistä ja sillä on edustaja säätiön valtuuskunnassa. Pääskyjen edustajana kahdesti vuodessa kokoontuvassa
valtuuskunnassa toimi Tuomas Heino ja hänen varajäsenenään Anna Pursiainen. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle valtuuskuntaan valittiin Sirpa Rautiainen ja varajäseneksi Anna Pursiainen.
Suvi Sillanpää valittiin varajäseneksi Siemenpuusäätiön vuoden 2018 hallitukseen.

5.3. Uudet kumppanuudet
Pääskyt on suunnitteilla olevan Nepalin hankkeen tiimoilta viritellyt yhteistyötä Mikkelin ja Savonlinnan
kehitysmaayhdistysten kanssa. Mikkelin Kehitysmaayhdistyksellä on aiempaa kokemusta Nepalin kehitysyhteistyöhankkeista, mistä on Pääskyille hyötyä hankesuunnittelussa. Mikkelin ja Savonlinnan kehitysmaayhdistysten olisi tarkoitus myös tehdä yhteistyötä Pääskyjen kanssa hankkeen omarahoitusosuuden
kattamisessa.
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