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2 PÄÄKIRJOITUS

T E RV E T U LOA K ESÄ JA 
AU R I NKO, PÄ Ä S K Y T JA 
M U U T L I N T U S E T!

MEILLÄ ON TÄÄLLÄ vielä melkein kaik-
kea, useimmilla, silti  kuljemme usein 
päät nuupalla kuin veden puutteesta 
kärsien. Miksi? Olen huomannut, että 
ihmiset puhuvat rahan vähyydestä kai-
kil la tulotasoilla, korkeillakin.  Rahan 
riittävyys on loputtoman suhteellis-
ta.  Se mikä toiselle siintää ylenpaltti-
suutena, on sen omaavalle tavallista, 
ei-kiitollisuutta herättävää itsestään-
selvyyttä.  Ainoa tuntemani ihminen, 
joka usein toteaa: monilla ihmisillä ei 
ole euroakaan, minulla on muutama -, 
on nainen, joka elää vähemmällä kuin 
kukaan muu tuttavapiirissäni, ja l isäksi 
monien ankarien asioiden piirittämä-
nä.  ”Raha ei minua tee onnettomaksi, 
mutta se estää tekemästä, muuttamas-
ta asioita.  Liikkumavaraa ei ole”, hän 
sanoo.

Me Pääskyissä haluamme auttaa luo-
maan mahdollisuuksia li ikkumiseen ja 
perusasioiden kohentamiseen. On su-
rullista, jos – kuvaannollisesti tai konk-
reettisesti – tiedon, kuokan tai sie-
menten puute estää riittävän ravinnon 
ja terveyden eli elämiseen tarvittavan 
energian ja mahdollisuuksien saami-
sen. Itse kukin valitsee, missä kohdin 
ja keille haluaa ojentaa kätensä.

Maaliskuun ”kirkastuskokouksessa” 
päädyimme siihen, että haluamme jat-

kaa yhteistyötämme SEWA:n kanssa In-
tian pienviljelijänaisten toimeentulon 
parantamiseksi. Käymme parhaillaan 
neuvotteluja uuden hankesuunnitel-
man yksityiskohdista ja budjetista. Jat-
kohanke tulee keskittymään Dungarpu-
riin, mikä keventää hankehallintoa ja 
mahdollistaa resurssien kohdentami-
sen entistä tehokkaammin sinne, missä 
niitä kaikkein eniten tarvitaan.

Pohdimme kirkastuskokouksessa 
myös Perun projekteja. Liman kier-
rätyskeskuksessa nuorille on tarjolla 
koulutus- ja työllistymismahdollisuuk-
sia.  Miten vetävimmin pukea tätä sa-
noiksi? Imagoseikat vaikuttavat nuo-
riin sielläkin. Soluciones Practicasista 
jutellessamme tuli esiin, että etvo-va-
paaehtoisena vuoristossa melkein vuo-
den ollut Mirka Sarajärvi voisi lähteä 
tämän vuoden seurantaa tekemään ny-
kyisestä asemapaikastaan Meksikosta 
käsin. Mirka lähteekin vapaaehtoisena 
seuraamaan tärkeitä tapahtumia, jot-
ka li ittyvät viljanprosessointilaitoksen 
siirtämiseen kokonaan kyläläisten vas-
tuulle. 

Pääskyt ovat tämän vuoden Maail-
ma Kylässä -tapahtumassa Helsingissä 
taas yhdessä Emmaus-ryhmien kanssa. 
Teemana on Cuna Nazareth 50 v, ja sen 
kunniaksi i lmestyy yhteinen juhlajul-
kaisu. Ensi vuonna juhlavuosi on vuo-
rostaan 50 vuotta täyttävällä … Kehi-
tysmaayhdistys Pääskyillä! Mitähän 
sil loin keksimme?
 KATRI S IMONEN, PJ
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TÄNÄ VUONNA PÄÄSKYJEN hallitukseen on 
palannut kolme vanhaa tuttua: Katri 
Metsävuo (ent. Karstunen), Ulla-Maija 
Tuura ja Anna Pursiainen.

Ulla-Maija on maahanmuuttajadia-
koni, joka toimi Pääskyjen hallituk-
sessa useita vuosia ja oli  i lonamme 
myös vieraanvaraisen kotinsa ja keit-
totaitonsa vuoksi.  Anna puolestaan 
oli Pääskyjen toiminnanjohtajana 
vuosina 2010-11 kunnes hän, kuten 
niin moni muukin pätevistä nuorista 
toiminnanjohtajistamme, sai kokopäi-
vätyön muualta. 

I tse li ityin Pääskyjen hallitukseen 
ensimmäisen kerran vuonna 1999. Mi-
nuun teki vaikutuksen se, miten pal-
jon kokemusta, asiantuntemusta ja 
auttamisen halua pieneen joukkoon 
oli kasaantunut; miten pienellä järjes-
töllä oli  niin pitkä ja vaiheikas histo-
ria. Vaikka kehitysyhteistyön tavoista 
ja keinoista oltiin välil lä eri mieltä, 
päämäärät olivat kaikilla samat. Kuu-
den vuoden hallitustyöskentelyn ai-
kana osallistuin mo-
niin Maailma kylässä 
-festivaaleihin, k ir-
joitin ja taitoin Pääs-
kyjen julkaisuja. Sain 
tilaisuuden vierailla 
sekä Cuna Nazaret-
hissa että uudemman 
kerran VCDS:ssä kon-
takti- ja arviointimat-
kojen merkeissä ja ta-

vata ihmisiä, jotka todella muuttavat 
tuellamme asioita.

Poissaoloni aikana on tapahtunut 
paljon. Pääskyt on li ittynyt entistä 
tiiviimmin osaksi Emmausta. Katuo-
soite, hallituksen jäsenet, toiminnan-
johtajat ja etelän yhteistyökumppanit 
ovat vaihtuneet. I tse olen kasvanut 
nuoresta opiskelijasta aikuiseksi;  k ii-
reisemmäksi ja toivottavasti vähän 
viisaammaksi.  Silti  ensimmäiseen ko-
koukseen osallistuminen tuntui jol-
lain tapaa paluulta kotiin. Resurssien 
pienuus ja tekijöiden vähäisyys on 
yhä ongelma, mutta asiantuntemusta 
ja suuria sydämiä löytyy joukostamme 
entiseen tapaan. Pääskyillä on minul-
le yhä annettavaa; toivon, että pys-
tyn itse antamaan jatkossa aikaani ja 
osaamistani Pääskyille.

TEKSTI: KATRI ME TSÄVUO

A JANKOHTAISTA

i	Pääskyjen ihanat naiset Anna, Heli, Aija, 

Katri S., Maiju, Suvi ja Katri M. Ulla-Maija 

puuttuu kuvasta.

PALUUMUUT TA JIA PÄÄSKYISSÄ
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P ääskyjen kesäkuussa 2010 al-
kanut SEWA-hanke on eden-
nyt vaiheeseen, jossa kaikki 

alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 
kirjatut toiminnot on saatettu lop-
puun. Viime vuosilta ylijäänyt hanke-
tuki mahdollistaa kuitenkin hankkeen 
jatkumisen vuoden 2013 loppuun. 
Viimeisen toimintavuoden aikana 
jatketaan kolmen hankkeen aika-
na perustetun päiväkodin tukemista 
Dungarpurissa sekä hankitaan lisää 
laitteita ja työvälineitä Bodelissa hei-
näkuun alussa avattuun RUDI-keskuk-
seen.

Pääskyt kävi tammikuussa paikan 
päällä katsomassa, millaisia tuloksia 
hankkeessa on saatu aikaan. Dun-
garpurissa pääsimme heti ensi töik-
semme seuraamaan Trade Committee 

Meetingiä, SEWA:n piiritoimistolla 
kerran kuussa järjestettävää tapaamis-
ta, joka kokoaa lähikylien naiset yh-
teen puimaan erilaisia toimeentuloon 
liittyviä ongelmia ja löytämään niihin 
ratkaisuja yhdessä SEWA:n työnteki-
jöiden kanssa. Kuten kaikki SEWA:n 
kokoukset, myös tämä tapaaminen al-
koi esittelykierroksella. Tällä on tärkeä 
merkitys, sil lä ennen SEWA:an li itty-
mistään naiset eivät osanneet esitellä 
itseään omalla nimellään (vaan aino-
astaan henkilön x vaimona, tyttärenä, 
siskona jne.) saati nousta rohkeasti 
ylös puhumaan. Puhe- ja esiintymis-
taitojen kehittäminen on keskeinen 
osa naisten voimaannuttamista; i lman 
omaa ääntä muut puhuvat naisten 
puolesta. Merkillepantavaa on myös 
tapa, jolla SEWA pyrkii  r ikkomaan so-

SEWA-HANKE 
LOPPU-

SUORALLA

S E W A - H A N K E  L O P P U S U O R A L L A

REPORTAASI
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aktiivijäsenet kerran kuussa Dungarpurin 

piiritoimistolle.

siaalisia hierarkioita ja korostamaan 
yhdenvertaisuutta. Tähän kuuluu pu-
hetapa, jossa kaikkia SEWA:n jäseniä 
(rivijäsenistä aina korkeimpaan joh-
toon) puhutellaan siskoina sekä käy-
täntö, jossa kaikki istuvat rinta rinnan 
lattialla.    

Kenttämatkan aikana vierailimme 
kaikissa kolmessa hankkeen aika-
na avatussa päiväkodissa, joissa käy 
säännöllisesti yhteensä 80 lasta. Kaikki 
päiväkodit toimivat asuinrakennusten 
yhteydes-sä, mikä on osoittautunut 
kustannustehokkaaksi ja toimivaksi 
ratkaisuksi.  Indrodassa talon isäntä 
on omatoimisesti remontoinut asun-
toaan, joten lasten käytössä on nyt 
puolta enemmän tilaa. Kapdevilin päi-
väkotiin on palkattu uusi,  entistä mo-
tivoituneempi työntekijä. Kunkin päi-

väkodin pihapiiriin on viime vuoden 
aikana rakennettu Pääskyjen tuella 
käsipumppu, johon myös lähi-alueen 
asukkailla on vapaa käyttöoikeus.

Hankkeen aikana on järjestetty usei-
ta pienviljelijöiden toimeentulon pa-
rantamiseen tähtääviä koulutuksia, 
kuten maatalous- ja karjanhoitokou-
lutuksia, matokompostikoulutuksia 
ja taimitarhojen perustamista. Kylissä 
käydessämme jututimme naisia ja ky-
selimme heidän näkemyksiään kou-
lutusten annista sekä siitä, millaisia 
muutoksia SEWA:an li ittyminen on 
tuonut heidän elämäänsä. Vastauk-
sissa toistui ennen kaikkea se, kuinka 
naiset kokivat elinpiirinsä laajentu-
neen: ennen monikaan heistä ei ollut 
juuri l i ikkunut kotikylänsä ulkopuolel-
la. SEWA:an li ittymisen myötä naisista 
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i	Gamda Bramanian päiväkoti.
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on tullut rohkeampia, he uskaltavat 
li ikkua yksin ja ottaa aktiivisesti kan-
taa kylänsä asioihin. Monissa kylissä 
naiset ovat perustaneet säästöryh-
miä ja saaneet niiden kautta edullisia 
mikrolainoja. Koulutuksista on ollut 
hyötyä myös naisten toimeentulon 
kannalta, kun sadot ovat parantuneet, 
lehmien maidon tuotanto lisääntynyt 
jne. Useat naiset ovat myös innostu-
neet hakeutumaan erilaisiin jatkokou-
lutuksiin.

Vadodarassa tutustuimme uuteen 
RUDI-keskukseen, joka työllistää tällä 
hetkellä osa-aikaisesti 25 naista. Tä-
män lisäksi sata naista saa tienestejä 
RUDI-tuotteiden markkinoinnista sekä 
kylätasolla tehtävästä aamlan (Intian 
karviainen) ja palkokasvien proses-
soinnista. Pääskyjen tuella naisille on 
annettu raaka-aineiden hankintaa, 
puhdistusta, jauhamista, pakkaamista 
ja markkinointia käsittelevää koulu-
tusta sekä ostettu tarpeellisia työväli-
neitä, kuten elektronisia vaakoja.

Selvää on, että naisten voimaan-
nuttaminen on pitkä ja hidas proses-
si,  jota on hankala mitata. Seuran-
tamatkan aikana näimme kuitenkin 
konkreettisesti sen, millainen ero oli 
SEWA:an vasta hiljattain li ittyneiden 
ja jo useamman vuoden ajan toimin-
nassa mukana olleiden naisten välil-
lä. Kohtasimme myös äärimmäisen 
motivoituneita ja työlleen omistau-
tuneita SEWA:n työntekijöitä, joista 

monet olivat itse lähtöisin köyhistä 
maaseutukylistä. Vadodarassa SEWA 
on Pääskyjen hankkeen myötä onnis-
tunut saamaan uusia jäseniä kymme-
nistä uusista kylistä ja naisten järjes-
täytyminen on edennyt hyvin. Sen 
sijaan Dungarpurissa, jossa SEWA on 
toiminut vasta vuodesta 2007, riittää 
edelleen paljon haasteita, jotka on 
otettava huomioon mahdollista jatko-
hanketta suunniteltaessa.

TEKSTI JA KUVAT: HELI JANHUNEN

i	Naiset pussittavat kurkumaa Bodelin uudessa RUDI-

keskuksessa.



8

SEWA:N KOULUTUSKESKUKSEN SEWA ACADEMYN JOHTA JA NAMRATA BALI 
VIERAILI  SOSIAALIFOORUMISSA HUHTIKUUSSA. BALI TAPASI MYÖS PÄÄSKY-
JÄ VIERAILUNSA AIKANA.

NAISTEN ASEMA ON noussut niin Intiassa 
kuin ulkomaillakin puheenaiheeksi 
Delhin raa’an raiskaustapauksen jäl-
keen.  ”Positiivista on, että asiasta nyt 
puhutaan Intiassa valtion tasolla. Toi-
mintaa tarvitaan silti  enemmän myös 
järjestöiltä, sil lä valtiolla on vielä pal-
jon työtä naisten aseman parantami-
sessa”, Namrata Bali sanoo.  

 Bali  toteaa, että naiset ovat kuiten-
kin hänen 23-vuotisen SEWA-uransa 
aikana tulleet tietoisemmiksi oikeuk-
sistaan ja esimerkiksi lapsiavioliitto-
jen haitoista ja koulutuksen hyödyis-
tä:  ”Myös sukupolvien myötä tilanne 
on muuttunut, nuoret tytöt ovat eri-
laisia kuin äitinsä ”

Balin johtamassa SEWA-akatemiassa 
panostetaankin erityisesti nuoriin. 
Tyttöjen ryhmässä kannustetaan opis-
keluun käsitöiden ja musiikin avulla ja 

k e r r o t a a n 
t e r v e y d e s -
tä ja hy-
västä ra-
v i n n o s t a . 
S E WA - a k a -
temian oma 
r a d i o a s e -
ma on In-
tian ainoa 
n a i s t e n 
pyör i t tämä 

radioasema. ”Köyhätkin naiset voivat 
tehdä mitä vain, jos heille annetaan 
mahdollisuus.”,  Bali  huomauttaa. 

 Intian talouskasvu ei ole hyödyt-
tänyt kaikkia.  Kehityksen nurja puoli 
tulee esiin, kun katukauppiaita hää-
detään supermarkettien tieltä ja kun 
pienviljelijöiden maat päätyvät suur-
yritysten käsiin. 

 SEWA:n suurin saavutus on Balin 
mielestä jäsenten kasvava määrä. 
Suuren järjestön on helpompi päästä 
politiikan neuvottelupöytiin, joista 
kaikkiin SEWA ei tosin ole poliittises-
ti ja uskonnollisesti sitoutumattoma-
na järjestönä tervetullut. Bali  toivoo 
kansainväliseltä yhteistyöltä pitkäjän-
teisyyttä ja sanoo SEWA:n tarvitsevan 
tuekseen maailmanlaajuista solidaari-
suutta. 

TEKSTI:  SUVI SILLANPÄÄ

KUVA: HELI JANHUNEN

 

”Ihmiset sanovat, 
että jumala on 
tehnyt nämä ihmiset 
köyhiksi,  mutta 
todellisuudessa 
köyhyyden syyt ovat 
yhteiskunnassa.”
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KIRJASSAAN AFRIKA PÅ BORDE T Eva Nilsson 
ja Lotta Staffans haluavat nostaa esiin 
miten globaali poliittinen talous ja Af-
rikka li ittyvät toisiinsa. He aloittavat 
keskustelemalla kehitysyhteistyöstä, 
mutta suurin osa kirjasta käsittelee 
taloussuhteita laajemmin. Kehitysyh-
teistyö lievittää köyhyyden oireita sen 
sijaan, että se puuttuisi 
köyhyyden syihin, k ir-
joittajat perustelevat.

Kirja käsittelee Afrik-
kaa, mutta oikeastaan 
kyse on koko ”rikas poh-
joinen vs. köyhä ete-
lä” -akselista. Monen 
konkreettisen esimerkin 
kautta piir tyy kuva siitä, 
miten pohjoinen laatii 
säännöt ja kirjaa voitot.

Globaali talous voi 
tuntua monimutkaiselta ja kaukaiselta 
asialta: on kyse valtavista kansainväli-
sistä yrityksistä, kauppasopimuksista 
ja veroparatiiseista. Kuitenkin myös 
Suomi on aktiivinen toimija globaa-
lil la näyttämöllä, EU:sta puhumatta-
kaan. Kirjallaan Staffans ja Nilsson ha-
luavat auttaa suomalaisia katsomaan 
peiliin ja miettiä Suomen ja suoma-
laisten roolia globaalissa köyhyydessä 
sekä minkälaiseksi sitä voisi kehittää.

Yhden esimerkin muodostaa ilmas-
tonmuutos. Onko sinulle joskus tar-
jottu mahdollisuutta maksaa vähän 

enemmän lentolipustasi ja siten teh-
dä matkastasi ”hiil idioksidineutraali”? 
Tuntuuhan se kieltämättä mukavam-
malta lähteä lomalle jonnekin kauas 
ja samalla ajatella, ettei vauhdita il-
mastonmuutosta. Mitä näillä rahoilla 
sitten tehdään? Staffans ja Nilsson 
esittelevät norjalaisen yrityksen, joka 

istuttaa puita Tansanias-
sa. Puuistutukset vievät 
viljelysmaata tansania-
laisilta, samalla kuin rik-
kaan pohjoisen ihmisen 
ei tarvitse miettiä tai 
muuttaa tapojaan. Eikö 
olisi  viisaampaa vaikut-
taa ongelman juuriin 
tässäkin tapauksessa?

Muita mielenkiintoisia 
aiheita ovat muun muas-
sa pääomapako, lääkete-

ollisuus ja biopolttoaineet.
Kirjoittajat ovat matkustaneet ja 

nähneet paljon Afrikassa ja kirjaa on 
myös höystetty monella tarinalla mat-
kan varrelta. Lukija pääsee mukaan 
tansanialaiseen ministeriöön ja bus-
siaseman vilskeeseen Gambiassa. Mo-
net tarinat käsittelevät kokemuksia 
vapaaehtoistyöstä, usein puhutaan 
epätasa-arvosta. 

Lukemisen arvoinen kirja, jos olet 
kiinnostunut maailman parantamises-
ta.

TEKSTI: L INDA KASEVA

K IRJAESIT TELY
AFRIKA PÅ BORDE T; NILSSON, EVA & STAFFANS, LOT TA. EMPATI FÖRLAG & MEDIA 2012
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PERULAISIA JA INTIALAISIA KÄSITÖITÄ 

Pääskyjen toiminnan tukemiseksi Emmauksen kirpputoreilla myydään  
perulaisia ja intialaisia käsitöitä.  

Kirpputorit löydät Vallilasta osoitteesta Mäkelänkatu 54 ja  
Lauttasaaresta osoitteesta Gyldénintie 2.

Myyntituotteisiimme voit tutustua myös avoimilla Facebook-sivuillamme osoitteessa 
www.facebook.com/Paaskyt.

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: 
KATRI METSÄVUO, 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 yleiseen 
toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women´s 
Association (Intia) 35033
Soluciones Prácticas (Peru): 35017

Rahankeräyslupa: 2020/2011/4103
1.1.2012 – 31.12.2013

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 osoitteeseen: kehitys-
maayhdistys.paaskyt@gmail.com

PÄÄSKYT ON OSA KANSAINVÄLISTÄ EMMAUS-LIIKET TÄ

Kehitysmaayhdistys 
Pääskyt ry
Kauaskantoista kumppanuutta


