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Tervehdys Pääskyt!

ta m m i k u u s s a a l k a n u t p e s t i n i  Pääsky-
jen puheenjohtajana on alkanut mukavan 
puuhakkaasti: on ehditty pitää monta ko-
kousta, käynnistää Prayatna Samiti –hanke 
ja suunnitella SEWA-hankkeen evaluaatio-
ta, muun muassa. Koen puheenjohtajaksi 
valinnan suurena luottamuksenosoitukse-
na, ja on ilo tehdä työtä tärkeiden asioiden 
eteen yhdessä innokkaan ja asiantuntevan 
pääsky-parven kanssa. Lämmin kiitos vielä 
edelliselle puheenjohtajalle Maiju Korpe-
lalle parven luotsaamisesta. 
     Pääskyn lentoni alkoi etvo-vapaaeh-
toisena SEWAssa vuonna 2011. Vapaaeh-
toistyön aikana minuun teki vaikutuksen 
järjestäytymisen ja yhteistyön voima, 
joka näkyi SEWAn työssä. Eri kylien naiset 
kokoontuivat SEWAn toimistolle ja huo-
masivat, että yhdessä he voivat vaikuttaa 
asioihin. Tuolloin SEWA-hankkeessa oli me-
nossa toinen vuosi, ja nyt on käynnistynyt 
jo jatkohankkeen viimeinen vuosi. Tästä 
lehdestä voitte lukea hankkeen etenemi-
sestä. 
     Etvo-vapaaehtoiset ovat vuosien ajan 
matkanneet myös Cuna Nazarethin päi-
väkotiin Peruun, ja heillä on ollut tärkeä 
rooli Pääskyjen ja Cunan välisessä yhteis-
työssä. Etelän vapaaehtoisohjelman lop-
pumisen myötä menetimme arvokkaita 
tiedotuskanavia ja ensiluokkaisen Kepan 
perehdytyksen vapaaehtoisille, mutta on-
neksi meiltä löytyy hyvää kokemusta myös 
omasta takaa. Jatkammekin edelleen 

vapaaehtoisten lähettämistä Cunaan, ja 
keväällä olemme ensimmäistä kertaa ha-
keneet vapaaehtoisia ilman Etvon tukea. 
Iloksemme vapaaehtoistyötä kohtaan on 
edelleen ollut kiinnostusta! Parhaimmil-
laan vapaaehtoistyön kautta oppivat uutta 
sekä lähettävä että vastaanottava järjestö 
ja vapaaehtoinen itse.  Myös globaalin yh-
teenkuuluvuuden tunne vahvistuu. Tässä 
lehdessä Maija Kalliola kirjoittaa vapaa-
ehtoistyön motiiveista opinnäytetyönsä 
pohjalta. 
     Yhteistyön voima on keskeistä myös 
toiminnassamme Suomessa. Ihmisoikeus-
vastaisten ja heikossa asemassa olevia syr-
jivien asenteiden saadessa näkyvästi tilaa 
aktiivisuus ja yhdessä tekeminen tuntuu 
entistä tärkeämmältä. Kiitos, että olette 
mukana! Vuoden alussa pitämässämme 
kokouksessa pohdimme Pääskyjen toimin-
nan edistämistä erityisesti viestinnän ja 
varainhankinnan näkökulmasta. Päätimme 
lisätä verkossa viestimistä uusien ja van-
hojen jäsenten tavoittamiseksi – vanhoja 
tiedotuskanavia kuitenkaan unohtamatta. 
Tänä vuonna keskeistä on omarahoituksen 
kerääminen Prayatna Samiti -hankkeelle 
ja kampanja uusien kummien hankkimi-
seksi Cunalle. Myös uusia varainhankin-
nan muotoja on kehitetty: Cunaa on nyt 
mahdollista tukea myös neulomalla lasten 
sukkia – ohjeet osallistumiseen löytyvät 
tästä lehdestä. Oikein hyvää ja aurinkoista 
kevättä kaikille pääskyille! 

s u v i  s i l l a n pä ä ,  p u h e e n j o h ta j a
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Pääskyjen ja SEWAn yhteinen jatko-
hanke kastittomien ja adivasinais-
ten toimeentulon parantamiseksi 

on edennyt hyvää vauhtia. Kävimme Je-
lena Salmen kanssa marras-joulukuun 
vaihteessa paikan päällä katsomassa, 
mitä hankkeessa on viime vuoden aikana 
saatu aikaan sekä suunnittelemassa tule-
vaa. Kenttävisiittimme aikana vierailimme 
Dungarpurin päiväkodeissa, minkä lisäksi 
pääsimme seuraamaan Chhota Udepu-
rissa Bamla-nimisessä kylässä järjestettyä 
maatalouskoulutusta sekä nuorille naisille 

suunnattua työpajaa, joka pidettiin SEWAn 
piiritoimistolla Bodelissa.  
   Maatalouskoulutuksessa käytiin läpi 
luonnonmukaisten tuholaistorjuntakeino-
jen ja lannoitteiden hyötyjä ja osanottajille 
– joita oli paikalla parisen kymmentä – näy-
tettiin video, jolla kylän naisjohtaja esitteli 
tyytyväisenä matokompostiaan. Luonnon-
mukaisten menetelmien hyödyntäminen 
yhdessä kiertoviljelyn kanssa auttaa pitä-
mään maaperän elinvoimaisena, minkä 
lisäksi niiden käyttö tulee pienviljelijöille 
myös edullisemmaksi. Erityistä mielenkiin-
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toa naisten keskuudessa herätti tieto siitä, 
että Intiassa yleisesti kasvavan neempuun 
lehdistä ja siemenistä on helppo valmistaa 
tehokasta lannoitetta ja torjunta-ainetta. 
Koulutuksessa esiteltiin myös tihkukaste-
lumenetelmää ratkaisuna kasteluveden 
puutteeseen. Vankin kylässä yksi perhe oli-
kin jo SEWAn rohkaisemana aloittanut tih-
kukastelujärjestelmän asentamisen omalle 
pellolleen. Adivasikylissä valtio tukee tih-
kukastelujärjestelmien asentamista mak-
samalla 75 % laitteiston hankintakuluista 
sekä tarjoamalla ilmaisen huollon ja tekni-
sen neuvonnan kolmen vuoden ajaksi.
      Jatkohankkeessa on pyritty tavoit-
tamaan erityisesti nuoria naisia ja kan-
nustamaan heitä osallistumaan SEWAn 
tarjoamiin koulutuksiin. Nuorille naisille 
suunnatuissa työpajoissa, joista yhtä pää-
simme itsekin seuraamaan, naisia kannus-
tettiin kommunikoimaan ja jakamaan toi-
silleen omia ylpeydenaiheitaan, toiveitaan 
ja arjen haasteita. Heille kerrottiin SEWAn 
toiminnasta ja koulutuksista ja naiset sai-
vat esittää SEWAlle myös omia toivomuk-
siaan. 

     Maatalouteen, karjanhoitoon ja vaih-
toehtoisiin toimeentulomahdollisuuksiin 
(kuten ompelu ja amlamakeisten val-
mistus) liittyvien koulutusten lisäksi jat-
kohankkeessa on panostettu erilaisiin 
johtajuus- ja taloustaitokoulutuksiin. Kylä-
vierailujen aikana kuulimme, että monel-
la pienviljelijällä on hyvänä satovuonna 
mahdollisuus päästä yllättävänkin hyviin 
vuosiansioihin. Tästä huolimatta on varsin 
yleistä, että pienviljelijät elävät jatkuvas-
sa velkakierteessä: siemenet, lannoitteet 
ja torjunta-aineet ostetaan velaksi ennen 
satokauden alkua ja sadonkorjuun jälkeen 
iso osa tuloista kuluu velkojen maksuun 
ja erilaisiin hankintoihin, kuten mootto-
ripyöriin. Taloustaitokoulutuksissa naisil-
le opetetaan arjen taloussuunnittelua ja 
käydään läpi konkreettisten esimerkkien 
avulla säästämisen hyötyjä. Naisia kannus-
tetaan myös liittymään SEWAn säästöryh-
miin, mitä kautta heillä on tarpeen tullen 
mahdollisuus ottaa edullisia pienlainoja. 
Hankkeen viimeisenä vuonna taloustaito-
koulutusten määrä tullaan kaksinkertais-
tamaan, minkä lisäksi naisille järjestetään 
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koulutusta mm. mobiilimaksamisesta. 
Intian marraskuisen, kaoottisen rahauu-
distuksen yhtenä keskeisenä päämääränä 
on saada kansalaiset siirtymään käteista-
loudesta digitaalisten pankkipalvelujen ja 
verovalvonnan piiriin. Maaseudun kylissä 
maksukorttien käyttömahdollisuudet ovat 
käytännössä olemattomat, mutta älypuhe-
lin löytyy yllättävän monelta.  
     Hankkeen tullessa pikkuhiljaa päätök-
seen on aika vetää yhteen tuloksia kulu-

neelta seitsemältä vuodelta. Olemmekin 
parhaillaan viimeistelemässä sopimusta 
gujaratilaisen naiskonsultin kanssa hank-
keen loppuarvioinnin toteuttamiseksi 
kevään aikana. Tarkoituksena on paitsi ar-
vioida hankkeen onnistumisia ja mahdol-
lisia puutteita, myös ennen kaikkea auttaa 
SEWAa kehittämään entisestään omaa 
toimintaansa adivasinaisten voimaannut-
tamiseksi ja toimeentulon parantamiseksi.  

t e k s t i :  h e l i  j a n h u n e n

k u vat :  h e l i  j a n h u n e n  j a  j e l e n a  s a l m i
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6
E T V O L A I S E T  PA R E M M A N  M A A I L M A N  P U O L E S TA ?

Terveiset keväisestä Itävallasta! Täällä 
valmistui Jyväskylän ammattikor-
keakoululle ja Pääskyille tekemä-

ni opinnäytetyö, jonka starttasin viime 
keväänä Suomessa. Työn aiheena olivat 
vapaaehtoismatkailun motiivit ja kohde-
ryhmänä Etelän vapaaehtoisohjelman 
kautta vapaaehtoisena työskennelleet. 
Syvensin motiivitutkimusta sekoittamalla 
soppaan elämänkaaritutkimusta, eli ha-
lusin tarkastella vaikuttiko henkilön mat-
kaa edeltävä elämäntilanne motiiveihin 
ja matkustusajankohtaan. Tutkimukseen 
osallistui 16 etvolaista ja tiedonkeruu teh-
tiin yksilöhaastattelujen ja avoimien kyse-
lylomakkeiden avuilla kesän aikana. Työn 
alkuperäinen idea lähti omasta mielenkiin-
nosta vapaaehtoistyötä kohtaan ja lisäksi 
se myötäili matkailun opintojani.
        Muun teoriapohjan lisäksi työn takana 
piilee ajatus siitä, että joskus tämän päivän 
kiireisessä maailmassa työ sulautuu vapaa-
aikaan ja näin vapaa-aikakin vakavoituu. 
Siinä sivussa ympäristö painostaa uuden 
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tä-
män kaiken keskellä ”Minä” saattaa huk-
kua. Siksipä eräänä matkailun trendinä 
nähdään, että henkilö matkustaa löytääk-
seen itsensä uudestaan. Näin ollen luksus 
saa uuden määritelmän: keskity itseen, 
ympäristöön, kokemuksiin ja tunteisiin, 
tunne kohteen pulssi.

ETVOLAISET PAREMMAN 
MAAILMAN PUOLESTA?

Vapaaehtoismatkailun päämotiivina näh-
dään usein altruistiset eli pyyteettömään 
hyvään taipuvat piirteet. Varsinaisessa 
tutkimuksessa tutkijat ovat kuitenkin ko-
keneet vapaaehtoismatkailun motiivien 
mittauksen hankalaksi, sillä oikeaa autta-
misen halua on vaikea mitata. Useimmissa 
tapauksissa motiivipohja onkin sekoitus 
altruistisia sekä egoistisia piirteitä. Tyydy-
tys saadaan tekemisestä, annetusta avusta, 
itsensä toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
Elämänkaaritutkimus lisämausteena taas 
auttoi näkemään niitä syy-seuraussuhteita 
motiiveissa ja vapaaehtoismatkan ajan-
kohdassa, joita aiheuttavat eri elämän-
vaiheiden tarpeet, resurssit ja merkittävät 
tapahtumat, kuten perheen perustaminen, 
ero tai eläkkeelle jääminen. Näiden elä-
mänvaiheiden välillä tapahtuvien matko-
jen voidaan joskus nähdä toimivan ikään 
kuin siirtymäriitteinä. Kuulostaako tutulta?
      Lisäselvityksenä vielä, että elämänvai-
heita tarkastelin tietyissä ikäkausissa, ku-
ten 21–28-vuotiaat, 28–35-vuotiaat jne. 
Aikaisempien tutkimusten mukaan edellä 
mainittuihin kahteen ensimmäiseen ja 
viimeiseen ikäkauteen kuuluu erityisesti 
isompia muutoksia, kuten opintojen päät-
tyminen, uran ja elämän suunnan poh-
timinen sekä eläkkeelle jääminen. Näitä 
elämän suunnan pohtimiseen liittyviä piir-
teitä oli huomattavissa myös etvolaisten 
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keskuudessa. Yhtenäisyyksien ja myös pie-
nien erojen löytäminen teki tulosten analy-
sointivaiheesta hyvin mielenkiintoisen.
        Odotin, että tulokset motiiveihin liit-
tyen jatkavat samanlaista linjaa kuin aiem-
missa tutkimuksissa, sillä Etvon kautta va-
paaehtoiseksi lähteminen vaati intohimoa 
ja sitoutumista projektiin. Toiminnanjoh-
taja Heli J. kertoikin, että Pääskyjen kautta 
vapaaehtoiseksi lähteneitä on yhdistänyt 
muun muassa halu kehittää itseään, halu 
osallistua kehitysyhteistyöhön, halu teh-
dä jotain mielekästä ja tärkeää sekä halu 
kokea kehitysmaan arkea tavalla, joka ei 
tavallisella matkalla olisi mahdollista. Et-
volaiset todistivat asian olevan näin, sillä 
tuloksista selvisi, että heitä motivoivat 
pääasiassa altruistiset tekijät, halu kehittää 
itseään, kohteen vetovoima ja ammatilli-
nen kehittyminen. Etvolaiset ovat siis niin 
sisäisesti kuin ulkoisestikin motivoituneita, 
ja heidän motiivipohjansa on sekoitus alt-
ruistisia ja egoistisia piirteitä. Lisäksi tulos-
ten perusteella voitiin todeta elämänvai-
heiden ja niiden sisältämien tapahtumien 
kietoutuvan motiiveihin sekä vaikuttavan 

matkustusajankohtaan. Erityisesti mo-
tiivien luonne ja syvyys vaihteli eri ikä-
kausien mukaan. Etvolaiset lähtevät siis 
maailmalle parantamaan maailmaa, 
mutta kehittymään myös itse. Niin sanot-
tu win-win-tilanne kaikin puolin.
Motiivitutkimuksen monimutkaisuudes-
ta ja tutkimukseen osallistuneiden ra-
jallisesta määrästä huolimatta onnistuin 
löytämään relevanttia, en kuitenkaan 
yleistettävissä olevaa tietoa. Olin onnek-
seni luonut mahdollisimman laajan haas-
tattelupohjan, jotta saisin monipuolista 
näkökulmaa motiiveihin ja elämänvai-
heisiin, ja siten luotettavuutta tulkintoi-
hini. Uutuusarvoltaan tutkimukseni on 
varmasti hyödyllinen vapaaehtoismat-
kailijoiden motiiveja tutkittaessa ja lisäksi 
se luo mielenkiintoisia jatkotutkimusai-
heita paremmat resurssit omaavalle tut-
kijalle. Kiitän vielä Pääskyjä, joiden ansi-
osta sain tehdä minun näköiseni työn. Iso 
kiitos myös tutkimukseen osallistuneille, 
tarinanne olivat hienoja.

t e k s t i :  m a i j a  k a l l i o l a

Jos jokin asia jäi kaivamaan tai kiinnostus heräsi, voi opinnäytetyön kokonaisuudessaan lukea 
Pääskyjen nettisivuilta: www.paaskyt.fi/julkaisut/opinnaytetyot
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INTIAN SETELIUUDISTUS VAATII 
SUURIA UHRAUKSIA

REPORTAASI
I N T I A N  S E T E L I U U D I S T U S  V A A T I I  S U U R I A  U H R A U K S I A

”Olen kuullut, että uudessa 2000 
rupian setelissä on Modin kuva”, 
keski-ikäinen muslimimies väit- 

tää pienen puodin edustalla Ahmedaba-
din reunamilla. ”Mutta en ole nähnyt sitä 
vielä.” Hänen vieressään oleva nuori nainen 
on kuullut samaa: ”Kyllä, näin se on”, hän 
sanoo nyökkäillen. Puodin pitäjä, joka myy 
edullisia keksejä, makeisia ja tupakkatuot-
teita kurkottaa tiskinsä takaa torpatakseen 
asiakkaidensa väitteet: ”Ei missään nimes-
sä! Vain kuolleiden henkilöiden kuvia paine-
taan seteleihin. Lyön vaikka vetoa, että uu-
dessa setelissä on kansakuntamme isä. Sen 
on pakko olla Gandhi. Ja näin pitäisikin olla!” 
     On marraskuun 21. päivä ja olen Vat-
vassa, jossa sijaitsee Ahmedabadin suurin 
slummiasukkaiden uudelleenasutusaluei-
den keskittymä. On kulunut 13 päivää sii-
tä, kun Intian pääministeri Narendra Modi 
ilmoitti, että 500 ja 1000 rupian setelit 
poistettaisiin käytöstä. Tämä oli osa suun-
nitelmaa kitkeä korruptiota, harmaata ta-
loutta ja väärennettyä rahaa, jolla Modin 
mukaan rahoitetaan terrorismia Intiassa. 
Tiistai-iltana 8.11. Modi piti puheen, jossa 
hän vakuutti, että ”rehellisten ja ahkerien 
ihmisten oikeudet ja intressit ovat täysin 
turvattuja”, sillä kaikki pienet setelit säilyi-
sivät laillisina ja ihmiset voisivat tallettaa 
vanhat 500 ja 1000 rupian setelinsä pank-
keihin ja postitoimistoihin 50 päivän ajan 
aina joulukuun 30. päivään asti. 

Modi myös ilmoitti, että pankit ja pankki-
automaatit olisivat suljettuja seuraavien 
kahden päivän ajan, minkä jälkeen olisi 
päivittäisiä ja viikoittaisia nostorajoituksia, 
jotta uusia 500 ja 2000 rupian seteleitä riit-
täisi kaikille.  Puheensa lopussa hän vetosi 
tavallisiin kansalaisiin ja pyysi heiltä ym-
märrystä tässä haastavassa tilanteessa:

”Veljet ja siskot, kaikista pyrkimyksistämme 
huolimatta on mahdollista, että kohtaatte 
ohimeneviä koettelemuksia. Kokemus on 
kuitenkin opettanut, että tavalliset kansa-
laiset ovat aina valmiita tekemään uhrauk-
sia ja kestämään vaikeuksia kansakunnan 
hyväksi. [--] Tavalliset kansalaiset voivat 
päättäväisyydellään tehdä mitä tahansa, 
jos se johtaa maan edistykseen. Joten, tässä 
taistelussa korruptiota, väärennettyä rahaa 
ja terrorismia vastaan, tässä liikkeessä kan-
sakuntamme ylentämiseksi, eikö kansam-
me kestäkin muutamien päivien vaikeudet? 
Luotan täysin, että jokainen kansalainen 
osallistuu tähän mahayajnaan [suureen uh-
raukseen].”

Tässä artikkelissa tarkastelen tuota vai-
keasti kuvailtavaa, myyttistä mahayajnaa 
ja kysyn, millaisia vaikutuksia seteliuudis-
tuksella on sekä kaupunkien että maaseu-
dun köyhien elämään. Kehitysmaayhdistys 
Pääskyjen hankeseurantamatkalla minulla 
ja Heli Janhusella oli mahdollisuus kes-
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Kyltti kertoo taistelusta korruptiota, harmaata talo-
utta ja väärennettyä rahaa vastaan.

h

kustella Dungarpurin, 
Chhota Udepurin, 
Anandin ja Khedan 
alueiden kyläläisten 
sekä Ahmedabadin 
uudelleenasutettujen 
s l u m m i a s u k k a i d e n 
kanssa notebandhin 
(käytöstä poistetut 
setelit) vaikutuksista 
päivittäiseen elämään. 
Kävimme myös useita 
keskusteluja Pääsky-
jen yhteistyökump-
panin, Self-Employed 
Women’s Associationin (SEWA), edustajien 
kanssa. SEWA työskentelee pienituloisten 
naistyöläisten aseman ja oikeuksien paran-
tamiseksi Intiassa. 
     Yhden yön aikana 86 prosenttia Intian 
valuutasta menetti arvonsa. Ahmedaba-
dissa tämä näkyi konkreettisimmin pankki-
en ja automaattien edessä kiemurtelevina 
jonoina. 16 päivää kestäneen vierailuni ai-
kana moni automaatti oli suljettu tai varus-
tettu kyltillä, jossa luki ”ei käteistä”. Kaikilla 
kaupungin asukkailla, niin rikkailla kuin 
köyhillä, näytti olevan pulaa käteisestä. 
Rikkailla oli kuitenkin yksi etu: maksukortit. 
Ruokailin itsekin enimmäkseen paikoissa, 
joissa pystyi maksamaan kortilla ja samas-
ta syystä suosin Uber-takseja riksakyytien 
sijaan. Näin tekivät myös ne monet muut 
onnekkaassa asemassa olevat, joilla oli 
mahdollisuus käyttää maksukortteja. 
     Vatvan uudelleenasutusalueilla monet 
miehet työskentelevät riksankuljettajina. 
Yhdellä näistä alueista minulle kerrottiin, 
että liiketoiminta oli sujunut todella huo-
nosti marraskuun 9. päivän jälkeen. Tämä ei 
koskenut vain riksankuljettajia, vaan myös 
kauppiaita ja päivittäin palkkansa saavia 
työläisiä –  kaikkia, jotka käyttivät pelkäs-
tään käteistä. ”Notebandhin jälkeen ei ole 

ollut ollenkaan työtä”, Dilpesh, vanhempi 
mieshenkilö, kertoi minulle. ”Meillä ei ole 
varaa maksaa edes tämän kuun vuokraa.” 
Dilpeshillä oli kyllä pankkikortti ja tili, joka 
oli avattu Modin Jan Dhan Yojnan aikana, 
mutta hän ei tiennyt, miten maksaa kortil-
la. Sitä paitsi hän osti ruokansa kauppiail-
ta, jotka hyväksyivät vain käteistä. Dilpesh 
pystyi onneksi ostamaan ruokaa luotolla, 
sillä kauppiaat olivat hänen ystäviään ja 
tuttujaan. Dilpeshille seteliuudistus mer-
kitsi syvenevää velkaantumista. 
     Siirtotyöläisillä sen sijaan ei ole useim-
miten samanlaista mahdollisuutta solmia 
luottamuksellisia suhteita kauppiaisiin ja 
ostaa ruokaa luotolla. Tapaamisessa SE-
WAn Urban Unionin kanssa opin, että kaksi 
Ahmedabadin lukuisista rakennustyömais-
ta on suljettu, sillä kaikki siirtotyöläiset oli-
vat joko palanneet kotikyliinsä tai, hieman 
yllättäen, jonottivat rahaa.  He eivät kuiten-
kaan jonottaneet nostaakseen rahaa omil-
ta tileiltään – useimmilla ei edes ole pank-
kitiliä. Jonottamisesta oli sen sijaan tullut 
tuottoisaa liiketoimintaa: seisomalla jonos-



10 sa jonkun puolesta oli mahdollista tienata 
400-500 rupiaa päivässä. Se on enemmän 
kuin rakennustyömaalla tienaisi. Kaikki ei-
vät voi kuitenkaan saada palkkaansa jonot-
tamisesta, joten osa siirtotyöläisistä on jou-
tunut palaamaan kotikyliinsä tyhjin käsin.
       Valitettavasti tilanne kotikylissä on vielä 
huonompi. Chhota Udepurin alueella tii-
mimme tapasi Anitabenin, joka työsken-
telee maanviljelijänä. Hän kertoi meille 
naisesta, joka oli myynyt maapalansa päi-
vää ennen seteliuudistusta. Viikonloppuna 
nainen oli tajunnut, että hänen rahoistaan 
oli tullut vain kasa arvotonta paperia. Epä-
toivon vallassa hän oli riistänyt oman hen-
kensä. Koska pankit olivat olleet suljettuina 
kaksi päivää, tieto siitä, että vanhentuneet 
setelit oli mahdollista vaihtaa uusiin ei ol-
lut vielä ehtinyt naisen kotikylään. 
    Anitaben itse menetti tuotot arviolta 
720 kilon tomaattisadosta, sillä vihannes-
tori oli ollut suljettuna 10 päivää Modin 
ilmoituksen jälkeen. Hän menetti yli 7000 
rupiaa (n. 100 euroa). SEWAn edustaja ker-
toi, että nyt kun torit ovat taas auki, ongel-
maksi on muodostunut se, että kauppiaat 
riistävät pienviljelijöitä polkemalla maata-
loustuotteiden hintoja alas ja maksamalla 
niistä shekeillä kipeästi kaivatun käteisen 
sijaan. SEWA on pyrkinyt vaikuttamaan on-
gelmaan kirjoittamalla kirjeitä alueen hal-
lintoviranomaiselle (District Collector) ja 
pyytänyt puuttumista tilanteeseen. Tämän 
seurauksena osa kauppiaista on alkanut 
maksaa käteisellä, mutta hinnat ovat edel-
leen tavallista alhaisemmat. 
     Samalla kun Anitabenin tomaatit pää-
tyivät jätteeksi, Khajurian kylän naisilla 
Dungarpurissa, Rajasthanissa ei ollut rahaa 
ostaa vihanneksia. Monet kylän miehistä 
lähtevät siirtotyöläisiksi rakennustyömaille 
Ahmedabadiin ja Mumbaihin. Seteliuudis-
tuksen takia miehet eivät voineet lähettää 
rahaa perheilleen. Normaalisti rahaa lähe-
tetään noin kahden viikon välein linja-au-

tonkuljettajan avustuksella, joka ottaa 100 
rupian palkkion 2000 rupian kuljettamises-
ta Ahmedabadista Khajuriaan. Ilman tätä 
rahaa naiset ovat epätoivoisia. Saadakseen 
vatsantäytettä he poimivat pelloilta kik-
herneiden lehtiä, jotka maustoivat ennen 
syömistä. 
   Äkillisen seteliuudistuksen myötä liik-
keelle lähti myös paljon huhuja. Dungar-
purissa liikkui tietoa, että isojen seteleiden 
lisäksi myös 10 rupian kolikot olisivat me-
nettäneet arvonsa. Tämän takia kukaan ei 
hyväksynyt niitä maksuvälineenä. Samaan 
aikaan Anandin maaseudulla huhuttiin, 
että suolan hinta nousisi merkittävästi, 
minkä seurauksena jotkut alkoivat va-
rastoida suolaa. Lisäksi ihmiset rupesivat 
vaihtamaan ruokaa: vihanneksia vehnään 
ja vehnää vihanneksiin.
    Intian hallituksen radikaali muutosliike 
kohti yhteiskuntaa, jossa ei käytetä kä-
teistä, on vaatinut suurimmat uhraukset 
köyhältä väestönosalta. Osa on jopa uh-
rannut oman henkensä. Seteliuudistus-
puheessaan Modi totesi, kuinka ”tavalliset 
kansalaiset ovat aina valmiita tekemään 
uhrauksia ja kestämään vaikeuksia kansa-
kunnan hyväksi”. En kuitenkaan pystynyt 
kysymään tapaamiltani ihmisiltä, kokivat-
ko he tekemänsä uhraukset, jotka ”johta-
vat maan edistykseen” reiluiksi ja oikeu-
denmukaisiksi. 

t e k s t i  j a  k u vat :  j e l e n a  s a l m i

Huom! Osa nimistä on muutettu tai jätetty pois 
henkilöiden yksityisyyden turvaamiseksi. 
Teksti on alunperin julkaistu englanniksi Pover-
ty and Development Research Centerin blogissa 
osoitteessa http://povdev.blog.jyu.fi. Tekstin on 
kääntänyt Hanna Lehto. 
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N E U L O  T U K E A  C U N A N  L A P S I L L E

NEULO 
TUKEA 
CUNAN 
LAPSILLE

nyt voit tukea Cuna Nazarethin päiväkodin lapsia Perussa neulomalla lasten sukkia ja 
lahjoittamalla sukat Pääskyille myyntiin! Cuna Nazareth tarjoaa vähävaraisten perheiden 
lapsille hoitoa turvallisessa ympäristössä, ravitsevat ateriat sekä sosiaalipalveluja.

Lähetä tai tuo paketoimasi sukat alla olevaan osoitteeseen Emmaus Helsingin kirpputo-
rille ja kirjoita paketin päälle ”Kehitysmaayhdistys Pääskyt”. Pääskyt myy sukat Maailma 
kylässä -festivaaleilla ja muita myyntikanavia käyttäen. Tuotto käytetään lyhentämättö-
mänä Cuna Nazarethin tukemiseen.

Voit neuloa sukat myös puuvillalangasta tai - Emmaus-hengessä - kierrätyslangasta. Ha-
lutessasi voit sujauttaa mukaan lapun, jossa kerrot langan laadun sekä neulojan etuni-
men ja iän.

Keskiviikkoon 24.5. mennessä saapuneet sukat ehtivät mukaamme tämän kevään Maa-
ilma kylässä -tapahtumaan (27.-28.5. Helsingin Kaisaniemessä). Otamme sukkia vastaan 
myös syksyllä - huom. tuolloin vain postitse.

Lämmin kiitos tuestasi ja kerrothan sukkakampanjastamme myös neulomista harrasta-
ville ystävillesi!

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki

Lisätietoa Cuna Nazarethista: http://www.paaskyt.fi/kehitysyhteistyo/peru/
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OSOITE: 
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

LEHDEN TOIMITUS: 
Heli Janhunen ja kirjoittajat
LEHDEN TAITTO:
Jelena Salmi
KANNEN KUVA:
Heli Janhunen

CUNA NAZARETH TUKI- JA  
KUMMIMAKSUT (PERU)
PANKKI: FI84 5549 6610 0081 99
VIITE: 35004

MUUT TUKIMAKSUT
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITTEET:
Kohdentamaton tukimaksu ylei-
seen toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women’s 
Association (Intia): 35033
Prayatna Samiti -hanke (Intia): 
31613
Rahankeräyslupa: 1.1.2016 - 
31.12.2017, POL-2015-10323

JÄSENMAKSUT 
20–100 euroa/vuosi
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITE: 51402

Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja 
katuosoitteesi, niin saat jäsenleh-
den kahdesti vuodessa.
 
Jos haluat jäsenpostit sähköisenä, 
lähetä viesti: 
kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com 

PÄÄSKYT ON OSA KANSAINVÄLISTÄ EMMAUS-LIIKETTÄ

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 tilintarkas-
tajien lausunto.
8 Vahvistetaan edellisen toimikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 1.6.2017 klo 17.30 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.

Tervetuloa!

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit pyytää sähköpostitse: 
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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