Pääsky t

1

Kehitysmaayhdistys Pääskyt r y:n jäsenlehti | Nro 2/2013
r e p o r ta a s i

andien todellinen
aarre: quinua

kuva: xxx

S4

ajankohtaista

reportaasi

hyvä päivä töölön palvelutalossa

viljely- ja tehdashanke perun andeilla
päät tymässä

S2

tervetuloa pääskyjen
syyskokoukseen!
S4

S11

2

PÄÄKIRJOITUS
Hyvät Pääskyt,

Toiminnanjohtajamme Heli Janhunen on parhaillaan Perussa katsomassa, mitä Cuna Nazarethin
päiväkodin kanssa toteutettavalle
kierrätyskeskushankkeelle ja Soluciones Prácticas-järjestön kanssa Andeilla tehtävälle yhteistyölle kuuluu.
Kierrätyskeskuksessa olemme suunnittelemassa toiminnan seuraavaa
vaihetta. SP:ssä käymme viimeistä
kertaa, päättämässä pitkää ja vaiherikasta yhteistyötä. Siihen liittyvät seuraavien sivujen artikkelitkin.
SEWAsta, Intiasta, olemme saaneet
yhteydenoton maatalouskehitysosaston johtajalta Reema Nanawatylta
(pienikokoiselta mutta erittäin määrätietoiselta naiselta). Pääskyjen ensimmäinen hanke Sewan kanssa on päättymässä vuoden vaihteessa. Uuden
hankkeen suunnittelu viivästyi viime
keväänä kommunikaation hitauden
vuoksi, mikä sai meidät myös miettimään yhteistyön jatkamisen mie lekkyyttä. Nyt Reema pyysi anteeksi
vuorovaikutuksen viiveitä ja esitti toivomuksen, että voisimme aloittaa yhdessä jotakin uutta. Hyvä näin!
Pääskyjen pieni mutta lennokas
hallitus toivottaa kaikille pääskyille
valoisia marras-joulukuun iltoja. Tervetuloa syyskokoukseen ja toimintaan
K atri Simonen, pj
mukaan!

SOSIAALISTA SYKETTÄ ja
INTIALAISTA TUNNELMAA
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 suomalaisia ja intialaisia herkkuja ja pitivät seuraa palvelutalon asukkaille.
Näyttely oli Pääskyjen ja intialaisen
yhteistyökumppanimme SEWAn yhdessä vuonna 2011 tekemä näyttely.
Näyttelyn valokuvat ovat intialaisten
naisten itse ottamia ja kertovat heidän arjestaan käsityöläisinä, suolatyöntekijöinä ja maanviljelijöinä Gujaratin osavaltiossa Pohjois-Intiassa.
Näyttely on kiertänyt useissa pääkaupunkiseudun palvelutaloissa.
Social Beat eli ”Sosiaalinen syke”
-ryhmän tarkoituksena on ilahduttaa
erilaisissa laitoksissa kuten palvelutaloissa, sairaaloissa ja nuorisokodeissa
asuvia ihmisiä, ympäri Suomea. Ensimmäinen Social Beat -tapahtuma oli
Ravintolapäivänä toukokuussa 2013.
Tuolloin Töölön palvelutalon asuk-

a jankohtaista
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hy vä päivä töölön palvelutalossa

kaille järjestettiin Iskelmäkahvila. Sittemmin Social Beat on myös vienyt
vanhuksia elokuviin, ja lisää ohjelmaa
ja toimintaa suunnitellaan koko ajan.
Ryhmän jäsenyys on kaikille avoin.
Tapahtumien suunnitteleminen ja toteuttaminen on helppoa ja hauskaa
yhdessä, ja tämä varmasti madaltaa
monelle kynnystä osallistua vapaaehtoistyöhön.
Pääskyjen valokuvanäyttelyn värikkyys herätti Töölössä ihastusta. Suuret kuvat sopivat hyvin myös muistisairaiden iloksi. Pääskyjen jäsen Sanni
Sivonen kertoi asukkaille kuvien taustoista. Asukkaiden ja vapaaehtoisen
välille syntyi paljon ajatustenvaihtoa.
Samalla nautittiin Social Beatin jäsenten valmistamia herkkuja kahvin ja
teen kera koko avajaisten ajan. Kaikki
tarjoilut olivat maksuttomia.
Erityisesti vanhusten mieleen oli
vetävän r ytmikäs Bollywood-esitys,
jonka tarjosi
suomalais-intialainen
tanssir yhmä Kamal Kanhaiya Entertainments. Bollywood-tanssisuuntaus

ammentaa inspiraationsa intialaisesta
hindinkielisestä elokuvateollisuudesta, 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 hyvän tekemiseen tarjoamalla erilaisia
pieniä tai suurempiakin palveluksia
sekä tutuille että tuntemattomille.
Ainakin Töölön palvelutalossa oli
hyvä päivä noin 40 vanhuksella ja yhdeksällä Social Beatin Inhimillisyyden
iskujoukon vapaaehtoisella.
teksti: Sanni Sivonen

Lisätietoja:
www.facebook.com/SocialBeatInhimillisyydenIskujoukko
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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.

P

ääskyjen projekti Andien ravintorikkaiden viljojen parissa
alkoi Ccayccon yhteisössä kahdeksan vuotta sitten. Ensimmäinen
vuosi sujui pitkälti projektia suunniteltaessa. Ccayccon köyhälle, alueen
alkuperäiskieltä quechuaa puhuvalle yhteisölle, valinta projektin hyödynsaajaksi oli kuin lottovoitto konsanaan. 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. Näiden vuosien aikana Pääskyjen tuella
tehtaaseen hankittiin tarvittavat pe ruskoneet viljan jauhatusta ja sekoittamista sekä juustonaksuja muistuttavien tuotteiden valmistamista varten.
Ccayccon yhteisössä odotukset olivat
korkealla – olivathan tehdas ja sen

laitteet varsin moderneja verrattuina
lähistöllä toimiviin kilpailijoihin.
Kun tehdas oli valmis, siirryttiin projektin toiseen vaiheeseen. Pääskyjen
perulaisen yhteistyökumppanin Soluciones Prácticasin asiantuntijat opastivat kuinka karu maaperä saadaan
tuottamaan paremmin. Kaikki uudet
menetelmät olivat ekologisia.
Vaikka Andien alkuperäisasukkaiden
keskuudessa luontoäidin, eli Pachamaman, kunnioitus on itsestäänselvyys ja ekologisuutta arvostetaan,
monelle viljelijälle tutuista kemiallisista lannoitteista ja tuholaistorjuntaaineista luopuminen oli vaikeaa.
Ccayccon köyhät viljelijät elävät pitkälti kädestä suuhun ja uusiin mene telmiin liittyy aina riskejä. Muutama
viljelijä saatiin kuitenkin innostumaan, ja moni muu uskaltautui mukaan huomatessaan naapurinsa vilje lysten kasvavan voimallisesti. Toisen
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vaiheen lopulla monella takapihalla
jo muhikin biologista lannoitetta suurissa tynnyreissä.
Varsinaisen tuotannon käynnistymistä 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 tuotantokulujen laskeminen ja niiden pe rusteella tuotteen hinnan määrittely
olivat heille tuntemattomia käsitteitä.

Vasta projektin kuudentena vuonna tuotanto saatiin kunnolla käyntiin.
Samalla tuotevalikoimaan otettiin
aamiaisjauhot sekä sokerihuurretut
maissinaksut suklaan, mansikan ja appelsiinin makuisina.
Toisen vaiheen loppupuolella Perun
valtio lupautui auttamaan ccayccolaisia eteenpäin. Kyseinen valtiollinen
projekti kesti kuitenkin vain alle vuoden ja siksi Pääskyt päättivät käynnisi

Ccayccossa talot valmistetaan savitiilistä - savesta ja
heinästä, jotka kuivatetaan Andien polttavan auringon alla

Ccayccolaiset olivat tottuneet vaihtokauppaan: säkillisestä perunoita sai
markkinoilla puoli säkillistä porkkanoita jne. Kun perhe tarvitsi rahaa, he
raahasivat markkinoille maissisäkkejä,
jotka paikalle rekalla saapunut tukkukauppias vaihtoi rahaan, jolla sai maksettua sähkölaskun tai ostettua uuden
hamekankaan.
Projektin toisen vaiheen aikana
ccayccolaiset oppivat myös käyttämään tehtaan koneita ja huolehtimaan elintar vikealalla tuiki tärkeästä
hygieniasta. Tehtaan sisään pääsi vain
puhtaissa valkoisissa työvaatteissa,
hiukset tiukasti myssyn alla ja kynnet
mullasta puhtaina.
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Erotellaan jyvät akanoista tehtaan edessä ennen
naksujen valmistusta

i

7
Perunan nostossa ekologiseen viljelyyn osallistuneen
perheen kanssa

tää projektin kolmannen vaiheen. Sen
aikana tuettiin edelleen ekologista
viljelyä. Ccayccolaisia myös autettiin
hallinnossa sekä tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä.
Vieraillessani Ccayccossa oli ilo
huomata projektin olevan tunnettu jo
lähikaupungeissakin. Juuri seurantamatkani aikana tehdasta varta vasten
pyydettiin osallistumaan lasten aamiaispuurokilpailutukseen suurten tehtaiden rinnalla.
Kysyin Ccayccon yhteisön jäseniltä, mikä projektissa on ollut heidän
kannaltaan parasta. Moni vastasi, että

projekti on antanut heille pienten ansioiden ja koulutuksen lisäksi rutkasti
itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihin. 25-vuotias Maciel kertoi nauraen,
kuinka hän – aikaisemmin perinteinen
ujo kyläläinen - osaa nyt pyörittää yritystä ja puhuu jopa englantia, koska
uskaltautui opiskelemaan läheiseen
Sicuanin kaupunkiin.
Tehdas tulee toivottavasti jatkossakin työllistämään ccayccolaisia, mutta uskon sen ansiosta monen nuoren
löytävän helpommin paikkansa työelämässä ja yrittäjänä myös jossain
muualla.
teksti ja kuvat: Mirk a Sar a jär vi
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repor taasi
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Andien todellInen
aarre:

quinua

Vuosi 2013 on julistettu kansainväliseksi quinuavuodeksi. 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.

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 inkavaltakunnassa aina espanjalaisten tuloon
asti.
Inkavaltakunnassa, jossa suurimmillaan oli noin 20 miljoonaa asukasta, ei
kukaan kärsinyt nälästä, vaikkei nykyisiä ravintokasveja kuten vehnää, riisiä
ja ohraa tunnettukaan. Tällä hetkel-

lä Andien alueella, sekä Perussa että
Boliviassa, on ravitsemusongelmia,
etenkin lasten keskuudessa.
Espanjalaiset valloittajat etsivät inkojen kultaa ja löysivätkin sitä runsaasti. Mutta heiltä jäi huomaamatta
aivan toisenlaiset aarteet: Andien alkuperäiset ravintokasvit. Quinuan ja
muidenkin alkuperäisviljojen, kuten
kiwichan ja kañiwan, ravintoarvo on
poikkeuksellisen korkea. Niissä on
paljon korkealaatuisia valkuaisaineita
ja myös muita tärkeitä ravintoaineita
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kuten vitamiineja ja kivennäisaineita.
Niissä on myös ns. bioaktiivisia yhdisteitä, jotka voivat suojata elimistöä
tiettyjä sairauksia vastaan. Näitä ovat
mm. ravintokuitu ja flavonoidit.
Ravintokuitu on tärkeää, koska se voi
estää veren glukoosi- ja kolestrolipitoisuuden liiallista kohoamista. Flavonoidit ovat antioksidantteja, jotka
suojelevat soluja vapaiden radikaalien vaikutuksilta.

ruuaksi. Perinteisesti quinuan jyviä
joko pestään tai hangataan saponiinien 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 pääraaka-aineena. Perinteisestihän quinuaa käytetään keitoissa ja siitä tehdään muhennosta. Nyt voi tilata mm.
”quinottoa” eli quinua-risottoa, quinuaa ”puutarhurin tapaan”, quinuapastaa ja quinua-vanukasta jälkiruuaksi. Kaupoista saa suklaata, jossa on
joukossa paahdettuja quinua-jyviä.
Quinuaa sekoitetaan myös vehnän
kanssa ja siitä tehdään leipiä ja kakkuja.

Eräät
quinua-lajikkeet,
erityisesti
puna- ja mustajyväiset, ovat erinomaisia flavonoiden lähteitä. Niiden
flavonoidipitoisuus on verrattavissa
mustikan vastaavaan. Mustikkaahan
pidetään erityisen terveellisenä marjana juuri sen flavonoidipitoisuuden
vuoksi.

Tämä quinuan kasvanut suosio on tie tysti hieno asia, mutta se on tuonut
mukanaan myös ongelmia. Quinuan
hinta on noussut huimasti viime vuosina. Joitakin vuosia sitten saattoi
quinuaa ostaa kaupasta hinnalla 1
dollari/kilo.

Quinua sisältää kitkeränmakuisia aineita, saponiineja. Nämä pitää poistaa
ennen kuin quinuaa voidaan käyttää

Tällä hetkellä quinuan hinta kaupassa
on noin 6 dollaria kilolta. Siitä on tullut 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 quinuan käyttöä elintar vikeapuohjelmissa,
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 aikaisemmin viljelty. Nyt se on mahdollista
uusien rannikolle soveltuvien lajikkeiden myötä. Näin tämä inkojen unoh-

Quinua-ruokia á la Ritva

dettu aarre on saamassa takaisin sille
kuuluvan aseman perulaisten ja muidenkin Andien maiden kuluttajien
keskuudessa.
Teksti: Rit va Repo-Carr asco
kuvat:rit va repo-carr asco ja aija taskinen

Kirjoittaja on asunut Perussa 27 vuotta ja työskentelee tutkijana ja opettajana Liman maatalousyliopistossa 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 Limassa kansainvälinen quinua-konferenssi.
Lisätietoja:
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/
orgi/2013/congreso_internacional/
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syyskokouskutsu
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen
sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 10. joulukuuta 2013 klo 17.30
Mäkelänkatu 54 00510 Helsinki
Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen toteaminen laillisesti 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 sähköpostitse lähettämällä pyynnön osoitteeseen kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com.
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Perulaisia ja intialaisia k äsitöitä
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.

kehitysmaayhdistys
pääskyt ry
kauaskantoista kumppanuutta
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

JÄSENMAKSUT

20–100 euroa/vuosi
Pankki: FI06 5780 0720 2384 06
Viite: 51402
Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja
katuosoitteesi, niin saat jäsenlehden kahdesti vuodessa.

Lehden toimitus:

KATRI METSÄVUO, MAIJU KORPELA,
KATRI SIMONEN
kannen kuva:

AIJA TASKINEN

Jos haluat jäsenpostit sähköisenä,
lähetä viesti osoitteeseen:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.
com

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

Pääsky t on osa kansainvälistä Emmaus-liiket tä

