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hyvät pääskyt, 

toiminnanjohtajamme heli jan-
hunen on parhaillaan perussa kat-
somassa, mitä Cuna nazarethin 
päiväkodin kanssa toteutettavalle 
kierrätyskeskushankkeelle ja Solu-
ciones prácticas-järjestön kanssa an-
deilla tehtävälle yhteistyölle kuuluu. 
kierrätyskeskuksessa olemme suun-
nittelemassa toiminnan seuraavaa 
vaihetta. Sp:ssä käymme viimeistä 
kertaa, päättämässä pitkää ja vaiheri-
kasta yhteistyötä. Siihen li ittyvät seu-
raavien sivujen artikkelitkin.

SeWasta, intiasta, olemme saaneet 
yhteydenoton maatalouskehitysosas-
ton johtajalta reema nanawatylta 
(pienikokoiselta mutta erittäin määrä-
tietoiselta naiselta).  pääskyjen ensim-
mäinen hanke Sewan kanssa on päät-
tymässä vuoden vaihteessa. uuden 
hankkeen suunnittelu viivästyi viime 
keväänä kommunikaation hitauden 
vuoksi,  mikä sai meidät myös miet-
timään yhteistyön jatkamisen mie-
lekkyyttä. nyt reema pyysi anteeksi 
vuorovaikutuksen viiveitä ja esitti  toi-
vomuksen, että voisimme aloittaa yh-
dessä jotakin uutta. hyvä näin!

pääskyjen pieni mutta lennokas 
hallitus toivottaa kaikille pääskyille 
valoisia marras-joulukuun iltoja. ter-
vetuloa syyskokoukseen ja toimintaan 
mukaan!

viime  kesäkuun 15. päivä oli  hyvä 
päivä.  vapaaehtoisryhmä Social Beat 
– inhimillisyyden iskujoukko järjesti 
helsinkiläisessä töölön palvelutalossa 
intiasta kertovan valokuvanäyttelyn 
ja toi paikalle Bollywood-tanssijoita. 
ryhmän jäsenet myös tarjosivat suo-
malaisia ja intialaisia herkkuja ja  piti-
vät seuraa palvelutalon asukkaille.

näyttely oli   pääskyjen ja  intialaisen 
yhteistyökumppanimme SeWan yh-
dessä vuonna 2011 tekemä näyttely.  
näyttelyn valokuvat ovat intialaisten 
naisten itse ottamia ja kertovat hei-
dän arjestaan  käsityöläisinä, suola-
työntekijöinä ja maanviljelijöinä Gu-
jaratin osavaltiossa pohjois-intiassa.

näyttely on kiertänyt useissa pää-
kaupunkiseudun palvelutaloissa. 

Social Beat eli   ”Sosiaalinen syke” 
-ryhmän tarkoituksena on ilahduttaa 
erilaisissa laitoksissa kuten palveluta-
loissa, sairaaloissa ja nuorisokodeissa 
asuvia ihmisiä, ympäri Suomea.  en-
simmäinen Social Beat -tapahtuma oli 
ravintolapäivänä toukokuussa 2013. 
tuolloin töölön palvelutalon asuk-

katri Simonen, pj

SoSiaaliSta Syke t tä ja 
intialaiSta tunnelmaa 

pääkirjoituS
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kaille järjestettiin iskelmäkahvila.  Sit-
temmin Social Beat on myös vienyt 
vanhuksia elokuviin, ja l isää ohjelmaa 
ja toimintaa suunnitellaan koko ajan. 

ryhmän jäsenyys on kaikille avoin. 
tapahtumien suunnitteleminen ja to-
teuttaminen on helppoa ja hauskaa 
yhdessä, ja tämä varmasti madaltaa 
monelle kynnystä osallistua vapaaeh-
toistyöhön. 

pääskyjen valokuvanäyttelyn värik-
kyys herätti töölössä ihastusta. Suu-
ret kuvat sopivat hyvin myös muisti-
sairaiden iloksi.  pääskyjen jäsen Sanni 
Sivonen kertoi asukkaille kuvien taus-
toista.  asukkaiden ja vapaaehtoisen 
välil le syntyi paljon ajatustenvaihtoa.  
Samalla nautittiin Social Beatin jäsen-
ten valmistamia herkkuja kahvin ja 
teen kera koko avajaisten ajan.  kaikki 
tarjoilut olivat  maksuttomia. 

erityisesti vanhusten mieleen oli 
vetävän rytmikäs Bollywood-esitys, 
jonka tarjosi  suomalais-intialainen 
tanssiryhmä kamal kanhaiya enter-
tainments.  Bollywood-tanssisuuntaus 

ammentaa inspiraationsa intialaisesta 
hindinkielisestä elokuvateollisuudes-
ta, johon kuuluvat väkevät tunteet ja 
näyttävät tanssikohtaukset. ryhmää 
toivotaan toistekin palvelutaloon  
esiintymään! 

lauantai 15.6. oli  samaan aikaan 
valtakunnallinen hyvä päivä.  päivän 
tarkoituksena on innostaa ihmisiä hy-
vän tekemiseen tarjoamalla erilaisia 
pieniä tai suurempiakin palveluksia 
sekä tutuille että tuntemattomille. 

ainakin töölön palvelutalossa oli 
hyvä päivä noin 40 vanhuksella ja yh-
deksällä Social Beatin inhimillisyyden 
iskujoukon vapaaehtoisella. 

tekSti:  Sanni Sivonen

lisätietoja:

www.facebook.com/SocialBeatinhimillisyy-
deniskujoukko
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p ääskyjen projekti andien ra-
vintorikkaiden viljojen parissa  
alkoi Ccayccon yhteisössä kah-

deksan vuotta sitten. ensimmäinen 
vuosi sujui pitkälti  projektia suunni-
teltaessa. Ccayccon köyhälle, alueen 
alkuperäiskieltä quechuaa puhuval-
le yhteisölle, valinta projektin hyö-
dynsaajaksi oli  kuin lottovoitto kon-
sanaan.  projektiin mukaan pääsyä 
riemuittiin koko kylän voimin ja sen 
kunniaksi järjestettiin kunnon juhlat 
paraateineen. 

Seuraavat kaksi vuotta kuluivat 
lähinnä tehdasta rakennettaessa. 
Ccayccon yhteisö osallistui innolla 
noin 650m2 tehtaan rakentamiseen 
miten kukakin parhaiten pystyi.  näi-
den vuosien aikana pääskyjen tuella 
tehtaaseen hankittiin tarvittavat pe-
ruskoneet viljan jauhatusta ja sekoit-
tamista sekä juustonaksuja muistutta-
vien tuotteiden valmistamista varten.
Ccayccon yhteisössä odotukset olivat 
korkealla – olivathan tehdas ja sen 

laitteet varsin moderneja verrattuina 
lähistöllä toimiviin kilpailijoihin. 

kun tehdas oli  valmis, siirryttiin pro-
jektin toiseen vaiheeseen. pääskyjen 
perulaisen yhteistyökumppanin Solu-
ciones prácticasin asiantuntijat opas-
tivat kuinka karu maaperä saadaan 
tuottamaan paremmin. kaikki uudet 
menetelmät olivat ekologisia. 

vaikka andien alkuperäisasukkaiden 
keskuudessa luontoäidin, eli  pacha-
maman, kunnioitus on itsestäänsel-
vyys ja ekologisuutta arvostetaan, 
monelle viljelijälle tutuista kemialli-
sista lannoitteista ja tuholaistorjunta-
aineista luopuminen oli vaikeaa. 

Ccayccon köyhät viljelijät elävät pit-
kälti  kädestä suuhun ja uusiin mene-
telmiin li ittyy aina riskejä. muutama 
viljelijä saatiin kuitenkin innostu-
maan, ja moni muu uskaltautui mu-
kaan huomatessaan naapurinsa vilje -
lysten kasvavan voimallisesti.  toisen 

hanke perun andeilla päät t ymäSSä

työskentelin vapaaehtoisena pääskyjen projektissa perun andeilla 
muutamia kuukausia vuonna 2010. tänä vuonna sain hienon 

tilaisuuden päästä vierailemaan tutuissa maisemissa uudelleen 
pääskyjen seurantamatkan merkeissä lähes kolmen vuoden jälkeen. 

v i l j e l y -  j a  t e h d a S h a n k e  p e r u n  a n d e i l l a  p ä ä t t y m ä S S ä

reportaaSi
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vaiheen lopulla monella  takapihalla 
jo muhikin biologista lannoitetta suu-
rissa tynnyreissä. 

varsinaisen tuotannon käynnisty-
mistä jouduttiin sitten odottamaan 
peräti kaksi vuotta byrokratian kie-
muroita selvitellessä. tänä aikana 
ccayccolaisille opetettiin yrittäjyyden 
alkeita. maanviljelijät olivat tottuneet 
jättämään siemenviljaa varastoon 
seuraavaa vuotta varten, mutta tuo-
tantokulujen laskeminen ja niiden pe-
rusteella tuotteen hinnan määrittely 
olivat heille tuntemattomia käsitteitä. 

Ccayccolaiset olivat tottuneet vaih-
tokauppaan: säkill isestä perunoita sai 
markkinoilla puoli säkill istä porkka-
noita jne. kun perhe tarvitsi rahaa, he 
raahasivat markkinoille maissisäkkejä, 
jotka paikalle rekalla saapunut tukku-
kauppias vaihtoi rahaan, jolla sai mak-
settua sähkölaskun tai ostettua uuden 
hamekankaan. 

projektin toisen vaiheen aikana 
ccayccolaiset oppivat myös käyttä-
mään tehtaan koneita ja huolehti-
maan elintarvikealalla tuiki tärkeästä 
hygieniasta. tehtaan sisään pääsi vain 
puhtaissa valkoisissa työvaatteissa, 
hiukset tiukasti myssyn alla ja kynnet 
mullasta puhtaina. 

vasta projektin kuudentena vuon-
na tuotanto saatiin kunnolla käyntiin. 
Samalla tuotevalikoimaan otettiin 
aamiaisjauhot sekä sokerihuurretut 
maissinaksut suklaan, mansikan ja ap-
pelsiinin makuisina.

toisen vaiheen loppupuolella perun 
valtio lupautui auttamaan ccayccolai-
sia eteenpäin. kyseinen valtiollinen 
projekti kesti kuitenkin vain alle vuo-
den ja siksi pääskyt päättivät käynnis-

i	Ccayccossa talot valmistetaan savitiilistä - savesta ja 

heinästä, jotka kuivatetaan andien polttavan aurin-

gon alla
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i	erotellaan jyvät akanoista tehtaan edessä ennen 

naksujen valmistusta



7

tää projektin kolmannen vaiheen. Sen 
aikana tuettiin edelleen ekologista 
viljelyä. Ccayccolaisia myös autettiin 
hallinnossa sekä  tuotteiden markki-
noinnissa ja myynnissä.

vieraillessani Ccayccossa oli  i lo 
huomata projektin olevan tunnettu jo 
lähikaupungeissakin. juuri seuranta-
matkani aikana tehdasta varta vasten 
pyydettiin osallistumaan lasten aami-
aispuurokilpailutukseen suurten teh-
taiden rinnalla.

kysyin Ccayccon yhteisön jäsenil-
tä, mikä projektissa on ollut heidän 
kannaltaan parasta. moni vastasi,  että 

i	perunan nostossa ekologiseen viljelyyn osallistuneen 

perheen kanssa

projekti on antanut heille pienten an-
sioiden ja koulutuksen lisäksi rutkasti 
itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyi-
hin. 25-vuotias maciel kertoi nauraen, 
kuinka hän – aikaisemmin perinteinen 
ujo kyläläinen - osaa nyt pyörittää yri-
tystä ja puhuu jopa englantia, koska 
uskaltautui opiskelemaan läheiseen 
Sicuanin kaupunkiin. 

tehdas tulee toivottavasti jatkossa-
kin työllistämään ccayccolaisia, mut-
ta uskon sen ansiosta monen nuoren 
löytävän helpommin paikkansa työ-
elämässä ja yrittäjänä myös jossain 
muualla.   

tekSti ja kuvat: mirka Sara jär vi
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q uinua (Chenopodium quinoa) 
on ikivanha viljelykasvi,  joka 
kasvaa pääasiassa perun ja 

Bolivian andeilla. quinuaa on viljelty 
tällä alueella yli  5000 tuhatta vuotta, 
ja se oli  tärkeä ravintokasvi inkavalta-
kunnassa aina espanjalaisten tuloon 
asti. 

inkavaltakunnassa, jossa suurimmil-
laan oli noin 20 miljoonaa asukasta, ei 
kukaan kärsinyt nälästä, vaikkei nykyi-
siä ravintokasveja kuten vehnää, riisiä 
ja ohraa tunnettukaan. tällä hetkel-

lä andien alueella, sekä perussa että 
Boliviassa, on ravitsemusongelmia, 
etenkin lasten keskuudessa.

espanjalaiset valloittajat etsivät in-
kojen kultaa ja löysivätkin sitä run-
saasti.  mutta heiltä jäi huomaamatta 
aivan toisenlaiset aarteet: andien al-
kuperäiset ravintokasvit.  quinuan ja 
muidenkin alkuperäisviljojen, kuten 
kiwichan ja kañiwan, ravintoarvo on 
poikkeuksellisen korkea. niissä on  
paljon korkealaatuisia valkuaisaineita 
ja myös muita tärkeitä ravintoaineita 

andien todellinen 
aarre: 

quinua
vuosi 2013 on julistettu kansainväliseksi quinua-

vuodeksi.  tämän ansioista quinua on saanut osakseen 
runsaasti huomiota maailmanlaajuisesti.  aikasemmin 
köyhien ravintona  pidetty tuote on nykyään kaikkien 
ruokakauppojen hyllyillä,  ja sitä voi tilata sekä liman 

että muiden kaupunkien korkeatasoisissa ravintoloissa.

reportaaSi
a n d i e n  t o d e l l i n e n  a a r r e :  q u i n u a
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kuten vitamiineja ja kivennäisaineita. 
niissä on myös ns. bioaktiivisia yhdis-
teitä, jotka voivat suojata elimistöä 
tiettyjä sairauksia vastaan. näitä ovat 
mm. ravintokuitu ja flavonoidit. 

ravintokuitu on tärkeää, koska se voi 
estää veren glukoosi- ja kolestrolipi-
toisuuden liiallista kohoamista. Fla-
vonoidit ovat antioksidantteja, jotka 
suojelevat soluja vapaiden radikaali-
en vaikutuksilta. 

eräät quinua-lajikkeet, erityisesti 
puna- ja mustajyväiset, ovat erin-
omaisia flavonoiden lähteitä. niiden 
flavonoidipitoisuus on verrattavissa 
mustikan vastaavaan. mustikkaahan 
pidetään erityisen terveellisenä mar-
jana juuri sen flavonoidipitoisuuden 
vuoksi.

quinua sisältää kitkeränmakuisia ai-
neita, saponiineja. nämä pitää poistaa 
ennen kuin quinuaa voidaan käyttää 

ruuaksi.  perinteisesti quinuan jyviä 
joko pestään tai hangataan saponii-
nien poistamiseksi.  tämän jälkeen ne 
ovat valmiita käytettäviksi sellaise-
naan tai ne voidaan jauhaa. jauhoja 
voidaan käyttää leivontaan. jyvistä 
tehdään myös hiutaleita, joita käyte-
tään kaurahiutaleiden tapaan.

quinuan suosion nousun myötä pe-
rinteisten quinua-ruokien lisäksi 
nykyisin on saatavilla monenlaisia 
erityisherkkuja, joissa quinua on pää-
raaka-aineena. perinteisestihän qui-
nuaa käytetään keitoissa ja siitä teh-
dään  muhennosta. nyt voi tilata mm. 
”quinottoa”  eli  quinua-risottoa, qui-
nuaa ”puutarhurin tapaan”, quinua-
pastaa ja quinua-vanukasta jälkiruu-
aksi.  kaupoista saa  suklaata, jossa on 
joukossa paahdettuja quinua-jyviä. 
quinuaa sekoitetaan myös vehnän 
kanssa ja siitä tehdään leipiä ja kak-
kuja.

tämä quinuan kasvanut suosio on tie-
tysti hieno asia, mutta se on tuonut 
mukanaan myös ongelmia. quinuan 
hinta on noussut huimasti viime vuo-
sina. joitakin vuosia sitten saattoi 
quinuaa ostaa kaupasta hinnalla 1 
dollari/kilo. 

tällä hetkellä quinuan hinta kaupassa 
on noin 6 dollaria kilolta. Siitä on tul-
lut ylellisyys- ja gourmet-tuote, eivät-
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kä maaseudun ja slummien asukkaat 
pysty sitä ostamaan. paras quinua me-
nee nykyään vientiin. 

perun hallitus tukee kuitenkin quinu-
an käyttöä elintarvikeapuohjelmissa, 
ja sitä kautta saavat köyhien alueiden 
lapset quinua-puuroa lautaselleen. 
maatalousministeriö on lisäämässä 
quinuan viljelyalaa koko maassa, ja 
näin tuotannon kasvaessa hinnatkin 
varmaan tulevaisuudessa asettuvat 
kohdalleen. 

quinuan viljely on leviämässä myös 
rannikolle, missä sitä ei ole aikaisem-
min viljelty. nyt se on mahdollista 
uusien rannikolle soveltuvien lajikkei-
den myötä. näin tämä inkojen unoh-

dettu aarre on saamassa takaisin sille 
kuuluvan aseman perulaisten ja mui-
denkin andien maiden kuluttajien 
keskuudessa.

tekSti: r it va repo-CarraSCo

kuvat:rit va repo-CarraSCo ja aija taSkinen

kirjoittaja on asunut perussa 27 vuotta ja työsken-
telee tutkijana ja opettajana liman maatalousyli-
opistossa unalmissa. hän on perehtynyt erityisesti 
andien viljakasveihin ja teki niistä väitöskirjansa 
turun yliopistoon vuonna 2011. repo-Carrasco on 
myös ollut mukana pääskyjen Soluciones prácticas 
-hanketyössä (ks. mirka Sarajärven juttu toisaalla 
lehdessä). 

marraskuussa 2013 järjestettiin limas-
sa kansainvälinen quinua-konferenssi. 
lisätietoja:
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/
orgi/2013/congreso_internacional/

i	quinua-ruokia á la ritva
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kehitysmaayhdistys pääskyjen 
sääntömääräinen syyskokous 

tiistaina 10. joulukuuta 2013 klo 17.30
mäkelänkatu 54 00510 helsinki

esityslista:
1. kokouksen avaaminen 

2. kokouksen toteaminen laill isesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. puheenjohtajan valitseminen kokoukselle

4. Sihteerin valitseminen 
5. pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

6. esityslistan hyväksyminen
7. vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta päättäminen

8. vuoden 2014 talousarviosta päättäminen
9. yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2014

10. yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2014
11. tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2014

12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2014
13. muut asiat

14. kokouksen päättäminen

huom. vuoden 2014 toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset saa säh-
köpostitse lähettämällä pyynnön osoitteeseen kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com.

SyySkokouSkutSu
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perulaiSia ja intialaiSia käSitöitä 

pääskyjen toiminnan tukemiseksi emmauksen kirpputoreilla myydään  
perulaisia ja intialaisia käsitöitä.  

kirpputorin löydät vallilasta osoitteesta mäkelänkatu 54.

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, maiju korpela, 
katri Simonen
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 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: 
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.
com

pääSkyt on oSa kanSainväliStä emmauS-liiket tä

kehitysmaayhdistys 
pääskyt ry
kauaskantoista kumppanuutta


