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Tervehdys Pääskyt!

pä ä s kyj e n k e vät etenee reippaasti 
hankesuunnittelun merkeissä. Suun-
nitteil la ovat uudet hankkeet nepali-
laisen National Forum for Advocacy 
Nepal (NAFAN) -järjestön  ja sri lan-
kalaisen Centre for Environmental 
Justice (CEJ) -järjestön kanssa. Perin-
teisesti Pääskyil lä on ollut yhteistyö-
tä Intiassa ja Perussa, mutta uusil le 
alueil le si ir tyminen on ollut suunni-
telmissa tai ainakin keskustelun ai-
heena jo useamman vuoden ajan. 
Pohdintoja on siivittänyt muun mu-
assa ulkoministeriön l injaus painot-
taa tukea entistä enemmän vähiten 
kehittyneisi in maihin, joihin Intia ja 
Peru eivät kuulu. Keskitulon maihin 
luokittuminen ei toki tarkoita, että 
tehtävää köyhyyden poistamiseksi 
ei näissä maissa enää olisi . Valtaosa 
kaikista maailman äärimmäisessä 
köyhyydessä elävistä asuu keskitu-
lon maissa, joissa eriar voisuus on 
näkyvä ongelma. Pääskyt jatkaakin 
edelleen sekä intialaisten että peru-
laisten kumppanien tukemista. 

Nepal and Sri Lanka ovat tun-
tuneet Pääskyil le sopivilta alueil-
ta, si l lä kokemus Intiasta on tuonut 
taustatietoa myös muista Etelä-Aa-
sian maista. Luonnonkatastrofeil le ja 
poli itt iselle epävakaudelle altis Ne-
pal on yksi maailman köyhimmistä 
maista, jossa apua tar vitaan monella 
sektoril la. Maa on tuttu myös mo-

nil le muil le suomalaisi l le kehitysyh-
teistyötoimijoil le. NAFAN-hankkeen 
suunnittelussa ja mahdoll isessa to-
teutuksessa tehdäänkin yhteistyötä 
Nepalissa aikaisemmin kehitysyh-
teistyöhanketta tukeneiden Mikkelin 
ja Savonlinnan kehitysmaayhdistys-
ten kanssa. 

Nepalin hankkeessa tuettaisi in 
chepang- ja tamang-yhteisöihin 
kuuluvien pienvil jel i jöiden toimeen-
tuloa muun muassa peltometsävil-
jelyn ja yhteisöll isen metsänkäytön 
avulla, kun taas Sri Lankassa on 
tar vetta erityisesti kyläyhteisöjen 
ja viranomaisten yhteistyön paran-
tamiselle luonnonvarojen kestävän 
käytön edistämiseksi. Mutta nyt on 
vielä edessä paljon suunnittelutyötä 
ennen rahoitushakukierroksen lop-
pumista toukokuussa, ja sitten jän-
nitämme ulkoministeriön päätöksiä. 

Uusien kumppanien l isäksi Pääs-
kyt panostaa tänä vuonna myös 
jäsenhankintaan. Vaikka meil lä on 
uskoll inen reilun sadan pääskyn vah-
vuinen jäsenistö, tar vitaan myös uu-
sia jäseniä –sil lä ei yksi pääsky kesää 
tee! Kaikkien panos on tärkeä, on se 
sitten aikaa, jäsenmaksuja tai muuta 
tukea. Ohjeet jäsenhankintakampan-
jaan osall istumiseen löytyvät tämän 
lehden sivuilta. 

Aurinkoista kevättä ja kesää 
kaikille pääskyille! 

s u v i  s i l l a n pä ä ,  p u h e e n j o h ta ja
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Vihannestarhoja ja 
       säästöryhmiä 



”KÄÄNTEINEN KASVIHUONEILMIÖ” TUOTTAA VIHANNEKSIA 
RUOKAPÖYTÄÄN JA AUTTAA VARAUTUMAAN 
ILMASTONMUUTOKSEEN RAJASTHANIN KYLISSÄ.

KUULUMISIA PRAYATNA SAMITI 
-HANKKEEN SEURANTAMATKALTA

Ilmastonmuutoksen takana on ihmistoiminnan kiih-
dyttämä ns. kasvihuoneilmiö. Pääskyjen ja intialai-
sen kumppanin Prayatna Samitin hankekylissä Ra-
jasthanissa on käynnissä eräänlainen ”käänteinen 
kasvihuoneilmiö”; kylien asukkaat parantavat mm. 
kasvihuoneiden avulla ruokaturvaansa, joka saattaa 
tulevaisuudessa heikentyä entisestään ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuoman lisääntyvän kuivuuden ja 
muiden sään ääri-ilmiöiden vuoksi.
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Vihannestarhoja ja 
       säästöryhmiä 

Manjubai ja Darpan keskustelevat viljelyn sujumisesta



M utta miksi läntisen Inti-
an kuumissa ja kuivissa 
kylissä tar vitaan kasvi-

huoneita? Siellähän lämmintä kas-
vukautta ri ittää vuoden ympäri eikä 
keinovalaistustakaan tar vitse viritel-
lä. Kasvihuoneen tarkoitus ei tässä 
tapauksessa olekaan pitää lämpöä 
sisällään, vaan päinvastoin suojata 
taimia l i ialta auringolta ja monsuuni-
aikaan rankkasateilta. Kasvihuoneen 
materiaalikaan ei ole läpinäkyvää 
muovia tai lasia vaan hengittävää 
vihreää muoviverkkoa. Rakennelma 
suojaa kasveja myös laiduntavilta 
lehmiltä ja vuohilta sekä apinoilta 
ja kaurii lta, jotka toisinaan iskevät 
verottamaan satoa. Tällaisten ”var-
johuoneiden” rakentaminen on osa 
Pääskyjen Intian-hankkeen keinova-
likoimaa, jolla pyritään edistämään 
hankekylien ruokatur vaa, toimeen-
tulomahdoll isuuksia, biodiversiteetin 
suojelua ja yhteisöjen päätösvaltaa 
luonnonvarojen käyttöön li ittyen.

Keskellä kuivaa, kumpuilevaa maise-
maa seisoo myös Manjubain kasvi-
huone. Se on pari vi ikkoa sitten pys-
tytetty Baranin kylään Rajasthaniin 
Manjubain perheen pellolle, ja siel-
lä on tarkoitus aloittaa vihannesten 
taimikasvatus ja myöhemmin ehkä 
myös hedelmäpuiden. Manjubail la 
on jo parin aarin vihannespellol-
laan kasvamassa tomaattia, chil iä, 
sipulia ja okraa si isteissä penkeissä 
– vaikuttava suoritus ensimmäistä 
ker taa vihanneksia vil jelevältä nuo-
relta perheenäidiltä. Vihannestarha 
on perustettu vehnäpellon kulmaan, 
ja maahan on ennen vil jelyn aloit-
tamista härkien avulla kynnetty leh-
mänlantakompostia. Tällä erää kas-
telu on kaivosta kannettavan veden 

varassa, sähköllä toimivan pumpun 
kanssa on ollut ongelmia. Kesällä eli 
monsuunikaudella vil jel lään vehnän 
sijaan yleensä maissia.

Olemme Pääskyjen toiminnanjoh-
tajan Helin kanssa yhdellä joulu-
kuisen hankeseurantamatkamme 
seitsemästä kylävierailusta Intiassa. 
Uusi kumppanimme Prayatna Samiti 
toteuttaa yhdessä paikall isten vil je-
l i jöiden kanssa ruokatur vahanketta, 
joka on aloitettu jo viidessä kylässä 
ja tulee leviämään vielä viiteen ky-
lään. Kuljemme kyli l lä vi ikon verran 
hankkeen koordinaattorin Darpan 
Chhabran sekä paikall iskoordinaat-
toreiden Shankar Sharman ja Lo-
kesh Meenan kanssa. Darpan kärsi-
väll isesti tulkkaa meil le keskusteluja 
joko hindistä tai sen paikall isesta su-
kulaiskielestä mewarista. 

Manjubai on yksi hankkeeseen osal-
l istuvista naisista. Hän toivoo, että 
vihanneksia ri ittää oman perheen 
kulutuksen lisäksi myös myyntiin, 
samoin kuin kasvihuoneessa kasva-
tettuja taimia on aikanaan tarkoitus 
myydä omassa kylässä ja lähiseu-
dulla. Vaikka hankekylien perheiden 
pääasiall inen elinkeino on maanvil-
jely ja karjatalous, on vihannesvil jely 
perin har vinaista ja hedelmäpuitakin 
näkyy kylissä vain har vakseltaan. 
Vihannekset kuuluvat kyllä ruoka-
valioon, mutta ne ostetaan enim-
mäkseen lähikaupungin markkinoil-
ta. Tulevaisuudessa myös mango-, 
sitruuna- ja guavapuut sekä taateli-
palmut toivottavasti tuovat vaihtelua 
ruokavalioon, varjoa pihoil le ja tulo-
ja perheil le.
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Chaita eli mausteista maitoteetä 
tulossa niin talonväelle kuin vieraillekin
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TEETÄ JA SÄÄSTÄMISTÄ

Pellolta jatkamme ylös suvun talol-
le; ruokakuntaan kuuluu yhteensä 
17 henkeä. Manjubain sukulaistytöt 
keittävät pienessä keittiörakennuk-
sessa yksinker taisella savuttavalla 
savil iedellä maittavaa chaita ,  maus-
teista ja makeaa maitoteetä. Chai on 
varsinainen intialaisten oma ener-
giajuoma, jota i lman 1,3 miljardin 
asukkaan valtio ei kauaa toimisi. 

Olemme sukulaistyttöjen kanssa 
kaikki tyytyväisiä, että on sunnuntai, 
si l lä muutoin tytöt olisivat koulussa, 

emmekä olisi tavanneet. Kyläteil lä 
näkeekin arkipäivinä koulupukuihin 
pukeutuneita i loisesti vi lkuttavia 
reppuselkiä, ja jokaisessa hanke-
kylässä todetaan, että koulut ovat 
nykyisin lähellä ja lapset myös käy-
vät niissä. Jatkossa varmasti lukutai-
tokin on siis yleisempää; nyt vielä 
tapasimme naisten säästör yhmissä 
naisia, jotka eivät välttämättä olleet 
käyneet ollenkaan koulua eivätkä 
osaa lukea tai kirjoittaa. 

Kylän hil jaisuus on lähes rikkumaton, 
moottoripyörä väli l lä 
pärisee läheistä pikku-
tietä pitkin. Kaksi vasik-
kaa majailee si istissä ka-
toksessa talon vieressä. 
Tätä saattaisi erehtyä 
pitämään idyll inä, el-
lei t ietäisi , miten ras-
kaan työn takana esim. 
kaikki syötävä ruoka ja 
käytettävä vesi on. Iso 
osa töistä lepää nais-
ten har teil la, si l lä monet 
miehet ovat muuttaneet 
työn perässä kaupun-
keihin ja käyvät koto-
salla vain har vakseltaan. 
Modernit mukavuudet 
eivät kyli in ole vielä eh-
tineet, joil lakin perheil-
lä on moottoripyörä ja 
lähempänä Salumberin 
kaupunkia jokunen ihan 
meikäläiseen tyyli in äly-
puhelimen kanssa raiti l-
la notkuva nuorukainen-
kin näkyi.

Teehetken jälkeen on 
aika jatkaa naisten 
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säästör yhmän tapaamiseen naapu-
ritaloon pihaan. Säästör yhmät ovat 
tärkeä osa hankkeen toimintaa, si l-
lä niiden kautta toteutetaan monia 
muita hanketoimintoja. Baranissakin 
säästör yhmän naiset ovat osall istu-
neet Prayatna Samitin järjestämään 
maatalouskoulutukseen, ja ker tovat 
oppineensa mm. vihannesvil jelyä 
ja luonnonmukaista lannoittamis-
ta. Kunhan säästör yhmän kassa on 
kar ttunut, voi si itä nostaa pienlaino-
ja esim. maatalouden edistämiseen – 
työkalujen ja eläinten hankkimiseen 
ja vaikkapa rinnemaan muokkaami-
seen tasaisemmaksi pelloksi.

Säästör yhmän naisten kanssa kes-
kustelemme myös hirssinvil jelystä. 
Vielä parikymmentä vuotta sitten 

hirssi oli r yhmän vanhempien 
jäsenten mukaan alueella ylei-
nen vil jelykasvi, mutta sen ti-
lal le ovat tulleet maatalouden 
kaupall istuttua satoisammat 
vehnä ja maissi. Nuoremmat 
naiset eivät ole koskaan syö-
neet saatika vil jel leet hirssiä. 
Vaikka pienempisatoinen on-
kin, on hirssi l lä – sen lukuisi l la 
eri laj ikkeil la – myös etuja: se 
on vehnää ja maissia huomat-
tavasti ravitsevampi ja kestää 
kuivuutta paremmin. Hirssin-
vil jelyn elvyttäminen alueella 
onkin järkevää varautumis-

ta i lmastonmuutoksen myötä mitä 
luultavimmin väheneviin sateisi in, 
ja siksi hirssinvil jelyyn kouluttami-
nen on yksi hankkeen toimintoja. 
Ensimmäisenä hankevuonna vil jelyä 
päästi in aloittamaan li ian myöhään 
ja kokeilut jäivät varsin pienimuo-
toisiksi, mutta nyt toisena vuonna 
vil jelysuunnitelmat keritään laatia 
ajoissa. Vihreistä kasvihuoneista on 
hyötyä hirssinvil jelyssäkin, si l lä ri i-
sin tapaa myös hirssi ensin esikas-
vatetaan pienemmällä maatilkulla ja 
sitten si irretään varsinaiselle pellolle 
kasvamaan. 

Tätä juttua kirjoittaessani vi l jelykau-
si lähestyy myös koto-Suomessa, ja 
monella ikkunalaudat täyttyvät tai-
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etualalla tomaattipeltoa
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miruukuista. Toivottavasti hyvistä 
sadoista nautitaan tänä vuonna niin 
Intiassa kuin Suomessakin!

t e k s t i  ja  k u vat :  a i ja  ta s k i n e n , 
pä ä s k yj e n h a l l i t u k s e n jä s e n

PS. Kirjoittajaa on viime aikoina inspiroinut – tietysti itse Intian l isäksi – 
myös Intiasta ker tova kirjal l isuus. Tässäpä pari lukuvinkkiä:

Arundhati Royn v. 2017 ilmestynyt romaani ”Äärimmäisen onnen ministe-
riö” on kaikki kehunsa ansainnut! Roy paketoi kiehtovaan kaunokirjal l iseen 
muotoon useita Intian kipupisteitä parin viime vuosikymmenen ajalta.

Jhumpa Lahirin v. 2014 suomennettu romaani ” Tulvaniitty” ker too eleettö-
män kauniisti sekä Kalkuttaan (nyk. Kolkata) että Yhdysvaltoihin si joittuvan 
usean sukupolven tarinan, jossa perheen toisen pojan l i ittyminen maolai-
seen naksali itt i-l i ikkeeseen perin pohjin mull istaa perheen elämän.

Taloustieteen nobelistin Amartya Senin ja Jean Drèzen v. 2017 suomennet-
tu ”Vastakohtien Intia” on Intian kehityskysymyksiin paneutuva varsinainen 
tietopläjäys. Mielenkiintoista tietoa, taustoineen, mm. Intian eri osavalti-
oiden välisistä sekä Intian ja esim. Kiinan ja Bangladeshin välisistä eroista 
kehityksen eri mittareil la mitattuna. Koska alkuperäisteos on ilmestynyt jo 
vuonna 2013, ei teoksessa valitettavasti käsitellä Intian nykyhall innon har-
joittaman polit i ikan vaikutuksia. 

Tervetuloa mukaan tukemaan 
Prayatna Samitin työtä ja 
rajasthanilaisia naisviljelijöitä! 
Tiedot löytyvät lehden 
takakannesta.
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Jokaisesta pihapiiristä löytyy yksi 
tai kaksi vasikkaa

Manjubain kasvihuone kukkulan laella, 
etualalla tomaattipeltoa

w



8
S E W A - H A N K E

AIRBNB-MAJOITUSTA 
JA TALOUSTAITOJA 
ADIVASI-KYLISSÄ

AJANKOHTAISTA



9

Vadadlan kylässä, Bodelin pii-
rikunnassa, joulukuinen aamu 
valkenee eläinten konsertin 
säestyksellä. Pian lehmien, 
vesipuhvelien ja vuohien ään-

tely sekoittuu aamutoimiaan aloittelevi-
en ihmisten puheensorinaan ja astioiden 
kolinaan. Autojen hälyä ei kuulu lainkaan. 
Airbnb-emäntäni Kavitaben Rathwa, Self-
Employed Women’s Associationin (SEWA) 
paikalliskoordinaattori, on jo noussut val-
mistamaan aamiaista. Teen makea tuoksu 
houkuttelee minutkin aurinkoiselle takapi-
halle. 

Joulukuussa matkustin Intiaan Pääskyjen ja 
SEWAn yhteisen jatkohankkeen jokavuoti-
selle seurantamatkalle. Vuonna 2015 käyn-
nistynyt jatkohanke pyrkii parantamaan 
erityisesti nuoremman sukupolven kas-
tittomien ja adivasinaisten toimeentuloa 
muun muassa tarjoamalla maatalous- ja 
karjankasvatuskoulutuksia. Nuorille naisil-
le suunnatut työpajat sekä erilaiset johta-
juus- ja taloustaitokoulutukset ovat nekin 
olennainen osa hanketta. Lisäksi hankkeen 
alla on perustettu välinevuokraamo, josta 
pienviljelijät voivat lainata maatalousväli-
neitä kohtuullista korvausta vastaan. 

TALOUSOSAAMISTA

Kuluneen vuoden aikana hankkeessa on 
panostettu erityisesti taloustaitokoulutuk-
siin. Marraskuun 2016 seteliuudistus Intias-
sa on yksi taustalla vaikuttava tekijä. Uudis-
tuksen keskeisenä tavoitteena, terrorismin 
ja harmaan talouden kitkemisen lisäksi, oli 
houkutella ihmiset käteistaloudesta mobii-
limaksamisen ja pankkipalveluiden piiriin, 
kuten kirjoitimme Pääskyjen jäsenlehdessä 
1/2017. 

Bodelin adivasikylissä pankkikortit ovat 
harvinaisuus. Käteinen on yhä kylien suo-
situin maksuväline. Tämän totesimme vuo-
den 2016 seurantamatkalla Heli Janhusen, 
Pääskyjen toiminnanjohtajan, kanssa. Kävi 
myös ilmi, että pienviljelijät elävät jatkuvas-
sa velkakierteessä, sillä siemenet, lannoit-
teet, ja torjunta-aineet ostetaan velaksi. 
Sadonkorjuun jälkeen tulot käytetään pait-
si velanmaksuun, myös harkitsemattomiin 
heräteostoksiin. 

Pääskyjen ja SEWAn hankkeessa maatalo-
us- ja taloustaitokoulutukset tukevat toisi-
aan. Maatalouskoulutuksissa naiset oppivat 
valmistamaan luonnonmukaisia, neem-
pohjaisia lannoitteita ja torjunta-aineita 
pienin kustannuksin. Taloustaitokoulutuk-
sissa he puolestaan oppivat suunnittele-
maan rahankäyttöään ja hyödyntämään 
shekkejä, pankkikortteja ja mobiilimaksa-
mista. Monilla kyläläisillä on jo älypuhelin. 

Pienviljelijä Arunaben Rathwa Haripuran 
kylästä osallistui kuluneena vuonna SEWAn 
ja Pääskyjen koulutukseen, jossa esiteltiin 
vaihtoehtoja käteistaloudelle. Tavatessani 
Arunabenin SEWAn Bodelin-piiritoimistol-
la, hän kertoi hankkineensa koulutuksen 
jälkeen elämänsä ensimmäisen pankki-
kortin. Aiemmin hänellä oli tapana nostaa 
suuri kertasumma rahaa pankkitililtään ja 
säilyttää käteistä kotonaan patjan alla. Tä-
män vuoksi rahaa kului usein harkitsemat-
tomiin ostoksiin. Pankkikortin myötä Aru-
naben nostaa pienempiä summia käteistä, 
ja vain tarvittaessa.

Arunaben kuuluu myös paikalliseen nais-
ten säästöryhmään, jonka kautta jäsenten 
on mahdollista ottaa edullisia lainoja. Osa-
na taloustaitokoulutuksia naisia kannuste-
taankin liittymään kylissään toimiviin sääs-

Rathwan perheen koti Vadadlan kylässäw



t e k s t i  ja  k u vat :  j e l e n a s a l m i ,
pä ä s k yj e n h a l l i t u k s e n jä s e n

Kavitaben’s Homestay 
Airbnb-palvelussa: 
https://www.airbnb.fi/rooms/22195681

10 töryhmiin tai perustamaan oma ryhmänsä. 
Näin he eivät enää ole riippuvaisia ulko-
puolisista rahanlainaajista, jotka asettavat 
lainoille korkeat korot. 

SEWAN NAISET AIRBNB-
EMÄNTINÄ

Seurantamatkan Bodelin-visiitin aikana 
sain kunnian toimia Kavitaben Rathwan 
perheen ensimmäisenä Airbnb-vieraana 
pienessä Vadadlan kylässä, jota ei edes 
löytynyt puhelimeni karttapalvelusta. 
SEWA on aloittanut Airbnb-toiminnan 
Hum Sab Ek Hain (”Olemme kaikki yhtä”) 
-nimikkeen alla vuonna 2017. Kokeilu, 
jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia 
toimeentulomuotoja SEWAn jäsenille, alkoi 
Mehsanan ja Patanin alueilla Gujaratissa, ja 
on sittemmin laajentunut Surendranagariin 
ja Bodeliin.

Bodelissa toiminta oli vielä seurantamat-
kan aikaan alkutekijöissään, mutta heti 
vierailuni jälkeen Kavitaben otti jo vastaan 
yhdeksän hengen matkailijaryhmän Koillis-
Intiasta. Purnima Patel, toinen paikallis-
koordinaattori, hoiti varausjärjestelmää 
SEWAn Bodelin-toimistolta käsin – Kavi-
taben itse opetteli vielä käyttämään uutta 
tablettiaan. 

Yöpyminen kotimajoituksessa oli ainutlaa-
tuinen kokemus, joka mahdollisti tutustu-
misen kyläläisten jokapäiväiseen elämään. 
Pääsin muun muassa seuraamaan ruoan-
laittoa ja maistamaan paikallisia adivasi-
herkkuja, kuten maissileipää. Kavitabenin 
aviomies Shankarbhai esitteli minulle 
vuoden puuvillasatoa sekä perheen yrt-
ti- ja kukkapuutarhaa. Sain maistaa mm. 
tuoreesta tulsista eli pyhäbasilikasta tehtyä 
herkullista uutetta, joka lievitti tehokkaas-
ti alkavaa nuhaani. Nukuin mangopuus-

ta tehdyllä sängyllä samassa huoneessa 
emännän kanssa – hän kun ajatteli, että 
yksin matkustavalla vieraalla on tylsää it-
sekseen ilman juttuseuraa!

HANKE LÄHENEE LOPPUAAN

Pääskyjen ja SEWAn jatkohanke loppuu 
vuoden 2018 aikana. Viimeisenä vuonna 
hankkeessa järjestetään vielä useita talous-
taitokoulutuksia, muiden naisten toimeen-
tuloa tukevien koulutusten ohella. Lisäksi 
vuoden aikana hankitaan välinevuokraa-
moon traktorin peräkärry. Hankinta perus-
tuu kyläläisten tarpeisiin. 

Hankkeen loppumista odotellessa suosit-
telen kaikille Intian-matkaa suunnitteleville 
Pääskyjen jäsenille vierailua SEWAn naisten 
kotimajoituksessa. Edulliset majoituspaikat 
löytyvät Airbnb-palvelusta. 

https://www.airbnb.fi/rooms/22195681


11REPORTAASI
J Ä T T E I D E N  J Ä L J I L L Ä  B E N I N I S S Ä

Sain mahdollisuuden lähteä Län-
si-Afrikkaan Beniniin tekemään 
paikallisten toimijoiden kanssa 
ympäristökasvatusmateriaa-
lia koululaisille muovijätteestä 
sekä meren ja merieliöstön 

suojelusta.

Jätteiden jälj i l lä 
BENINISSÄ 

Benin on pinta-alaltaan Suomea noin puo-
let pienempi, mutta väkiluvultaan noin kak-
si kertaa suurempi maa. Se on poliittisesti 
rauhallinen demokratia ja Ranskan entinen 
siirtomaa. Eurooppa vaikuttaa edelleen 
monella tavalla Beninin yhteiskunnalliseen 
kehitykseen. Lukutaitoisia on alle 17–vuoti-
aista vain noin puolet ja aikuisväestöstä alle 
kolmannes. 

Rantahotellit palkkaavat lakaisijoita keräämään roskat valmiiksi kasoihin polttamista varten
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JÄTEASIAT YKSITTÄISTEN 
IHMISTEN HARTEILLA

Beninissä ei juurikaan ole kunnallista jäte-
huoltoa. Roska-astioita ei katukuvassa näy.

Lyhyellä vierailulla Cotonoussa, maan 
väkirikkaimmassa kaupungissa, jossa on 
noin 900 000 asukasta, sain kuitenkin näh-
dä pyrkimystä ympäristön siisteyteen. Kau-
pungin pääkatujen varsilla on loputtoman 
tuntuiset rivit pienten yritysten myyntikoju-
ja, verstaita, ompelimoja ja monenkirjavia 
palvelupisteitä. Yrittäjät lakaisevat roskat, 
muovit mukaan lukien, kojujen ja tien vä-
lissä kulkeviin sadevesiviemäreihin. Viemä-
reistä ne kulkeutuvat mereen joko suoraan 
tai joen kautta. 

POLTTAMISELLE EI 
VAIHTOEHTOJA

Roskia myös lakaistaan pieniin kasoihin 
kojun tai asunnon vierustalle, missä pienet 
määrät poltetaan  siirrettävissä, peltisissä 
pikkugrilleissä ja isommat määrät avotulel-
la. Se on ilman muuta parempi kuin antaa 
muovin ajautua sellaisenaan tai mikro-
muovina mereen.  Ilmassa kuitenkin leijuu 
jatkuva cocktail hiekkapölyä, pakokaasuja, 
nokea ja roskien myrkyllisiä kaasuja, kuten 
syöpää aiheuttavia ftalaatteja.

Hiekkarannoilla on kerättävänä myös 
Atlantin voimakkaiden aaltojen rannalle 
työntämä jäte, joka on pääasiassa muo-
vijätettä. Tästä vastaavat enimmäkseen 
rantabaarit ja alueen harvat rantahotellit.  
Myös nämä jätteet poltetaan. 

Roskien polttaminen levittää ilmaan myrkyllisiä kaasujat
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Koska keskitettyä jätteiden keräystä ei ole, 
ei ole myöskään muovin kierrätystä. Vai 
olisiko se toisin päin? Jos joku yritys näki-
si Beninissä mahdollisuuksia jätemuovista 
tuotettaviin hyödykkeisiin, järjestyisi raaka-
aineen keräyskin nopeasti. Saanti voitaisiin 
turvata maksamalla jätteen toimittajille siitä 
korvausta.

LAJIEN SUOJELU ENNEN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUA 

Beninissä toimii paikallisia luonnonsuojelu-
järjestöjä ja useita vapaaehtoistyön ryhmiä, 
jotka keskittyvät lajien suojeluun. Tärkeim-
piä kohteita on merikilpikonnien munin-
nan turvaaminen. Maan merenranta-alue 
on suurimmalta osaltaan merikilpikonnien 
muninta-aluetta. Kilpikonnien suojeluun 
perehtyneet tunnistavat muovijätteen hai-
tallisia vaikutuksia eliöstölle. Mikromuovin 
haittoja ei Beninissä tunnisteta sen parem-

min kuin vielä muuallakaan maailmassa. 
Näkyvimpiä haittoja on kilpikonnien sot-
keutuminen rikkonaisiin, meressä ajeleh-
tiviin verkkoihin, mikä aiheuttaa vuosittain 
maailmanlaajuisesti arviolta kymmenien 
tuhansien kilpikonnien kuoleman.

Beninin Grand Popossa kilpikonni-
en suojelutyötä vapaaehtoisena tekevä 
François Amoussou kertoo, että paikal-
listen kalastajien kanssa yhteistyö sujuu 
melko hyvin ja kalastajat osaltaan pyrkivät 
estämään kilpikonnien hukkumisen verk-
koihin. On sovittu yhteisestä käytännöstä. 
Kun kalastajan verkkoon takertuu kilpikon-
na, kalastaja irrottaa sen ja tuo elävänä 
suojelijoille, jotka merkitsevät ja rekisteröi-
vät sen ennen vapaaksi päästämistä. Lisäk-
si he korvaavat kalastajalle rikkoontuneen 
verkon. Ongelmana on, että korvauksiin ei 
saada virallista rahoitusta, vaan se täytyy 
rahoittaa yksityisin lahjoituksin. 

                   
Luonnonsuojelutyössä 
turvataan muninnan 
onnistumisen lisäksi 
merikilpikonnien 
poikasten turvalli-
nen  pääsy mereen.

t
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Adjovi Togbé Gankpangnan on Mami Wataan 
vihkiytynyt voudon-pappi, joka on huolissaan 
merien tilasta.

ASENNEMUUTOSTA VIREILLÄ

Grand Popon kaupunki sijaitsee Coto-
nousta Guinean lahden rannikkoa länteen. 
Grand Popossa sijaitsee Juha Vakkurin 
perustama suomalais-afrikkalainen kult-
tuurikeskus Villa Karo, jonka paikallinen 
henkilökunta on omalta osaltaan tukenut 
erilaisia hankkeita kylän siisteyden hyväk-
si. Pääasia on silti yhä korjaamatta. Muovi 
useimmiten heitetään maahan siihen paik-
kaan, jossa ollaan, kun sitä ei enää tarvita. 
Grand  Popon onni on se, että paikalliset 
eivät juuri käytä pullovettä ja turismi on 
melko pientä. Mutta pullojen sijaan maas-
toon, pihoille ja rannalle kertyy todella pal-
jon mustia pieniä muovipusseja.

Grand Popossa on herätty ympäristö-
kasvatuksen tärkeyteen ja siellä onkin nyt 
vireillä hanke, jonka avulla pyritään muut-
tamaan asenteita muovijätteen käsittelys-
sä. Hanketta valmistellaan suomalaisten ja 
beniniläisten yksityishenkilöiden, rotarei-
den ja beniniläisen luonnon monimuotoi-
suutta edistävän järjestön CRGB:n kesken. 

YHTEISKUNNALLISEN KESKUSTE-
LUN KORVAAJANA VOUDON

Muovijäte ja jätteen käsittely ei ole valitet-
tavasti vielä yltänyt poliittisen keskustelun 
aiheeksi Beninissä. Mutta uskonnoilla on 
iso rooli. Kristillisten ja muiden uskontojen 
rinnalla ihmisten toimintaa ohjaa animis-
tinen voudon-uskonto. Arvioidaan, että 
noin 70 % väestöstä harjoittaa joko aino-
ana tai toisen uskonnon rinnalla voudonia. 
Uskontoon kuuluu monia jumalia, joista 
Mami Wataa palvotaan meren jumalana. 
Mami Wataan vihkiytynyt voudon-pappi  
Adjovi  Togbé Gankpangnan   kertoo 

huolestuneena, kuinka kaikki elämä maa-
pallolla on riippuvainen meristä. Hänen 
mukaansa neljästä suuresta elementistä 
vesi, ilma, maa ja tuli, vesi on kaikkein suu-
rin. 

”Merestä kaikki elävä on syntynyt. Vesi 
kulkee maapallolla merten ja ilman kautta 
maahan ja maasta takaisin meriin. Tuli voi 
puhdistaa maalla, mutta ei meressä.”

Voudonissa ei, ainakaan toistaiseksi, 
opeteta muovijätteen ehkäisyä, mutta ym-
päristönsuojelun merkitystä tuodaan voi-
makkaasti esille. ”Jos meri on sairas, myös 
Mami Wata on sairas.” sanoo Gankpang-
nan.

w



15OSALLISTU
J Ä S E N H A N K I N TA K A M PA N J A

osallistu Pääskyjen jäsenhankintakampanjaan ja saat kesäksi Pääskyjen t-paidan tai 
kiinnostavaa lomalukemista!

toimi näin: 

1. Kysy ystävältäsi, perheenjäseneltäsi tai vaikkapa työtoveriltasi, kiinnostaisiko häntä liit-
tyä Pääskyjen jäseneksi. Pyydä ystävääsi maksamaan jäsenmaksu ja ilmoittamaan yhteys-
tiedot Pääskyjen toimistoon (tiedot alla).

2. Lähetä omat yhteystietosi sekä jäseneksi liittyneen ystäväsi nimi Pääskyjen toimistol-
le. Mainitse viestissä myös, haluatko lahjaksi Pääskyt-paidan vai kirjan (vaihtoehdot alla). 
Muista mainita paidan koko! Lahja lähetetään sinulle, kun ystäväsi on maksanut jäsen-
maksunsa. 

Voit valita lahjan seuraavista (saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää):

- aikuisten harmaa t-paita punaisella Pääskyt-logolla, naisten ja miesten kokoja
- lasten vaaleansininen t-paita punaisella Pääskyt-logolla
- Tapio Tammisen toimittama kirja Sinisten vuorten adivasit (2010) tai Tammisen kirjoitta-
ma kirja Islamin aseeton soturi (2011)

Suuri kiitos tuestasi! 

Pääskyjen yhteystiedot: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com, 045 1389 062. Jäsen-
maksut: FI06 5780 0720 2384 06, viite 51402

Ei yksi 
pääsky 
kesää tee, 
mutta yhdessä 
lennämme 
pitkälle!
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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:
Aija Taskinen

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: 1.1.2018–
31.12.2019, RA/2017/798

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 2017 hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 24.5.2018 klo 17.15 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.

Tervetuloa!

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


