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t ämän jäsenlehden yhteydessä 
lähetämme teille jäsenille ja tu-
kijoille kyselyn kuullaksemme 

ajatuksianne pääskyjen toiminnasta. 
yksi kysymyksistä koskee toimintaam-
me ohjaavia arvoja. arvoista puhumi-
nen tuntuu ajankohtaiselta myös osana 
Suomessa käytävää yhteiskunnallista 
keskustelua, jossa laskusuhdanteisen 
taloustilanteen vuoksi on esitetty nä-
kemyksiä siitä millaiseen elintasoon ja 
millaisiin saavutettuihin etuihin meillä 
on varaa ja jopa kysytty keistä kaikista 
on varaa huolehtia.  

kirjailija jari Ehrnroothin mukaan (hS 
10.1.) pyrkimys hyvinvointiin on korvan-
nut ylevämmät aatteet ja johtanut pa-
hoinvointiin. hyvinvointiaate on minä-
k e s k e i s e n  a j a n  i d e o l o gi a ,  j o n k a 
perusviesti kansalaiselle on ilosanoma: 
”älä pelkää, sillä sinä olet hyvä ja arvokas 
juuri sellaisena kuin olet. ansaitset hy-
vinvoinnin ja hyvän elämän yrittämättä 
sen enempää.” taustalla on uskomus, 
että kun ihmisen perustarpeet tyydyte-
tään ja hänelle annetaan riittävä sivistys 
ja vapaus toteuttaa itseään, hän alkaa 
elää hyvää ja arvokasta elämää. Ehrn-
roothin mukaan näin ei kuitenkaan ole 
käynyt vaan voimme yhä huonommin hy-
vinvointia ja onnellisuutta tavoitelles-
samme. Ehrnrooth toteaa, ettei hyvin-
vointi voikaan olla hyvän ja arvokkaan 
elämän tavoite, itseisarvo, vaan sen tulisi 
olla enemmänkin väline, arvokkaan elä-
män yksi edellytys. arvokkaaseen elä-
mään tarvitaan myös, niin, - arvoja. 

ajatus siitä, että on hyvä ja arvokas sel-
laisena kuin on, k ieltämättä puhuttelee 
itseänikin nimenomaan vastapainona 
yhteiskuntamme suorituskeskeisyydel-
le ja menestyksen palvonnalle. kuiten-
kin herää myös kysymys: luulemmeko 
todella ansaitsevamme hyvinvoinnin ja 
hyvän elämän yrittämättä sen enempää? 
ja ajattelemmeko puolihuolimattomasti 
kenties myös ansaitsevamme sen enem-
män kuin jotkut muut? ainakin pelkään, 
että ajatus saattaa tehdä meistä moraa-
lisesti laiskempia, varsinkin mitä tulee 
oman lähipiirimme ulkopuolisiin asioi-
hin.   

arvoja on minusta syytä ajatella ja 
varsinkin sitä miten ne todellisuudessa 
näkyvät omissa teoissa ja valinnoissa. 
omalta osaltani olen iloinen, että olen 
löytänyt pääskyt ja Emmaus-liikkeen, 
joiden puitteissa minulla on mahdolli-
suus kurottaa oman lähipiirini ulkopuo-
lelle. Emmaus-liike välittää myös vahvaa 
sanomaa ihmisten tarpeesta jakaa elä-
mää toistensa kanssa, elää toisiaan var-
ten. osallistuessani en siis ainoastaan 
anna omaa aikaani vaan vastaanotan 
paitsi mielenkiintoista tietoa ja ymmär-
rystä maailmasta myös kuulumisentun-
netta, merkityksellisyyttä ja uskoa kaik-
keen siihen hyvään mitä maailmassa ja 
ihmisessä on.  

Suuri k iitos teille jokaiselle tuestanne, 
jota annatte pääskyjen ja Emmaus-liik-
keen työlle! tukenne on arvokasta! 

kEvät tEr vEiSin, maiju korpEla, pj.

pääkirjoituS



3a jankohtaiSta
kutSu kEvätkokoukSEEn

kutSu kEvätkokoukSEEn

kehitysmaayhdistys pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

torstaina 4.6.2015 klo 17.30 osoitteessa mäkelänkatu 54, helsinki.

tervetuloa!

helsingissä 20.5.2015

ystävällisin terveisin, 

maiju korpela

hallitukSEn puhEEnjohta ja

kEhit ySmaayhdiSt yS pääSky t

ESitySliSta

1  kokoukSEn avaaminEn
2  kokoukSEn totEaminEn lailliSEkSi ja päätöSvaltaiSEkSi

3  puhEEnjohta jan valitSEminEn kokoukSEllE
4  S ihtEErin valitSEminEn kokoukSEllE

5  pöy täkirjan tarkaSta jiEn ja ääntEnlaSkijoidEn valitSEminEn
6  ESit ySliStan hy väkSyminEn

7 ESitEllään EdElliSEn toimikaudEn toimintakErtomuS ja tilinpäätöS SEkä 
tilintarkaStajiEn  lauSunto

8 vahviStE taan EdElliSEn toimikaudEn tilinpäätöS, tuloSlaSkElma ja taSE. 
päätE tään tilikaudEn ylijäämän käy töStä. 

9  päätE tään vaStuuvapaudEn myöntämiSEStä vuodEn 2014 hallitukSEllE 
ja muillE tilivElvolliSillE.

10  muut aSiat
11  kokoukSEn päät täminEn

toimintakertomuksen ja til inpäätöksen voit pyytää sähköpostitse: 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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u lkoministeriö myönsi SEWa-hank-
keellemme kolmen vuoden jatko-

rahoituksen viime joulukuussa. niinpä 
vuonna 2010 alkanut yhteistyömme 
SEWan kanssa luoteis-intian maaseu-
dulla elävien naisten toimeentulon 
parantamiseksi jatkuu ainakin vuoden 
2017 loppuun.  jatkohankkeen koko-
naisbudjetti on 112 947 euroa, josta 
pääskyjen omarahoitusosuus on 8471 
euroa.

kevään a ik ana 
käynnistynyt jat-
kohanke pyrkii  voi-
maannuttamaan eri-
tyisesti nuoremman 
sukupolven kastitto-
mia ja adivasinaisia 
sekä parantamaan 
heidän toimeentu-
loaan perinteisten 
elinkeinojen (pien-
viljely ja karjanhoito) saralla. 

hankkeen aikana järjestetään erilai-
sia maatalous- ja karjanhoitokoulu-
tuksia, joiden tavoitteena on parantaa 
elinkeinojen tuottavuutta ympäristön 
kannalta kestävin menetelmin ja il-
mastonmuutoksen aiheuttamiin haas-
teisiin (kuivuus) vastaten. hankkeen 
aikana perustetaan myös välinevuok-
raamo, josta pienviljelijänaiset voivat 
nimellistä korvausta vastaan lainata 
maataloutta helpottavia työvälineitä 
ja vähentää näin työtaakkaansa. 

lisäksi naisille tarjotaan erilaisia 
johtajuuskoulutuksia sekä vaihtoeh-
toisiin toimeentulomuotoihin, kuten 
ompeluun ja maataloustuotteiden 
prosessointiin, l i ittyviä koulutuksia. 
hankkeessa järjestetään myös eri-
tyisesti nuorille naisille suunnattuja 
työpajoja, joissa kartoitetaan nuor-
ten toimeentuloon liittyviä toiveita 
ja kerrotaan heille SEWan tarjoamista 

koulutuksista sekä 
uusista teknolo-
gioista ja mene-
telmistä esimer-
kiksi maanviljelyn 
saralla. hankkees-
sa jatketaan myös 
dungarpuriin pe-
rustettujen päivä-
kotien tukemista, 
jotta äideillä olisi 
paremmat mahdol-

lisuudet parantaa perheen toimeen-
tuloa ja lapsilla paremmat valmiudet 
aloittaa koulunkäynti.

hankkeen keskeisenä tavoitteena 
on parantaa paitsi maaseudulla elävi-
en naisten toimeentuloa, myös lisätä 
naisten tietoisuutta perusoikeuksis-
taan sekä työnsä merkityksestä. ka-
pasiteettia vahvistavien koulutusten 
myötä naisten li ikkumatila kasvaa ja 
he voivat ottaa kantaa toimeentulonsa 
puolesta ja vaatia heille kuuluvia oi-
keuksia (esim. erilaisiin etuuksiin). 

vuonna 2010 alkanut 

yhteistyömme SEWan 

kanssa jatkuu ainakin 

vuoden 2017 loppuun. 

kevään aikana käynnistynyt 

hanke kohdistuu nuoriin 

kastittomiin ja adivasinaisiin.

S E W a - y h t E i S t y ö  j a t k u u

a jankohtaiSta
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yhteyksien luominen julkisen sek-
torin kehitysohjelmiin ja hankkeisiin 
sekä paikallishallintoon kohdistuva 
vaikuttamistyö ovat keskeinen osa SE-
Wan toimintaa. niinpä jatkohankkees-
sa panostetaan entistä vahvemmin 
vaikuttamistyöhön, jonka tavoitteena 
on saattaa dungarpurissa toimivat 
päiväkodit julkisen rahoituksen pii-
riin.

päiväkoteja lukuun ottamatta jat-
kohankkeemme sijoittuu vadodaraan, 
gujaratin osavaltioon, jossa SEWan 
toiminta on jo vakiintuneempaa. bo-
deliin hankkeen ensimmäisen vaiheen 
aikana pystytetty rudi-keskus tar-
joaa hyviä mahdollisuuksia naisten 
toimeentulon parantamiseen, minkä 
vuoksi resursseja halutaan kohdentaa 
keskuksen vahvistamiseen ja työntekijöi-
den kouluttamiseen. hanketoimintojen 

SEWa-hankettamme voit tukea 

lahjoituksin: 

Fi06 5780 0720 2384 06 (viite 35033) 

tai l i ittymällä vapaaehtoiseksi 

uuteen hanketyöryhmään. 

i lmoittautumiset ja l isätietoa 

sähköpostitse: 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

keskittäminen yhteen osavaltioon 
helpottaa myös hankkeen hallinnoin-
tia ja seurantaa. 

alkuvuoden aikana olemme läpikäy-
neet SEWan kanssa ensimmäisen han-
kevuoden toimintasuunnitelmaa sekä 
hioneet hankehallintoon, seurantaan 
ja raportointiin li ittyviä yksityiskoh-
tia. nyt odotamme suurella mielen-
kiinnolla jo ensimmäisten työpajojen 
ja koulutusten tuloksia. 

tEkSti ja kuva: hEli janhunEn
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m aaliskuisena keskiviikkoaa-
muna Sabarmati-joen ranta-
bulevardilla on lähes autiota. 

harmaata tilaa täplittävät siellä täällä 
patsastelevat yksityisen turvallisuus-
yhtiön vartijat,  nuoret toisiinsa no-
jailevat pariskunnat ja harjaa vinhasti 
heiluttelevat siivoojanaiset. näistäkin 
vain keskimmäinen ryhmä kuuluu ti-
lan varsinaisiin käyttäjiin. olen ahme-
dabadissa, intian viidenneksi suurim-
massa kaupungissa, mutta missä ovat 
ihmiset? "pitäkää rantabulevardi puh-
taampana kuin oma kotinne", muistan 
narendra modin, gujaratin osavaltion 
entisen pääministerin ja nykyisen in-
tian pääministerin, sanoneen avajais-
seremoniassa vuonna 2012. kirjavassa 
asussani tunnen erottuvani kuin graf-
fiti  harmaata betonia vasten.

ahmedabadin kaupunki sijaitsee 
nopeasta talouskasvustaan tunnetus-
sa gujaratin osavaltiossa. 2000-luvun 
alusta lähtien kaupungissa on toi-
meenpantu lukuisia sijoitusten hou-
kuttelemiseen ja kaupungin imagon 
parantamiseen tähtääviä projekteja. 
massiivinen Sabarmati-joen ranta-
alueen kehityshanke ( the Sabarmati 
river front development project) on 
osa kaupungin kehitysagendaa. pro-
jektin tavoitteena on muuttaa ahme-
dabadin halki vir taava Sabarmati-joki 

mallikaupungin varjoiSSa
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kaupungin dynaamiseksi keskukseksi. 
Suunnitelman mukaan joenrantaan 
rakennetaan bulevardin lisäksi kaup-
pakeskuksia, puutarhoja ja jopa hu-
vipuisto. paljon ylistystä, mutta myös 
arvostelua osakseen saanut kehitys-
projekti on malli ,  jota aiotaan sovel-
taa myös muualla intiassa.

kEhit ykSEn kääntöpuoli
pääministeri modi profiloituu kehity-
sorientoituneena johtajana. gujara-
tin osavaltion pääministerinä hänen 
keskeinen tavoitteensa oli  ahmeda-
badin muuttaminen slummivapaaksi, 
puhtauden nimeen vannovaksi "maa-
ilmanluokan" kaupungiksi.  Sabarma-
ti-projektin kaltaiset tilan puhdista-
miseen ja kaunistamiseen keskittyvät 
urbaanit suurhankkeet esittävät slum-
miasukkaat ongelmana, joka on sii-
vottava pois kehityksen nimissä. näin 
ne siir tävät huomion pois köyhyyden 
ja slummiutumisen syistä järjestyk-
seen julkisessa tilassa. 

vielä vuonna 2011 joenrantaa asutti-
vat tuhannet slummiasukkaat. Sabar-
mati-hankkeen myötä nämä ihmiset 
ovat menettäneet kotinsa, kun heidän 
asuttamansa maa-alueet on lunastet-
tu "yleisen hyvän" nimissä. gujaratin 
korkeimman oikeuden päätöksen mu-
kaan ahmedabadin kaupunginhalli-
tuksen oli tarjottava asunto jokaiselle 
perheelle, joka oli  asettunut asumaan 
joenrannalle vuoden 2008 a lkuun 
mennessä .  näin  ol len noin 10 000 

kotitaloutta siirrettiin keskustasta 
kaupungin laidoille rakennettuihin 
kerrostalolähiöihin. asunnot jaettiin 
arpomalla niin, että tietyn slummin 
asukkaat jakautuivat sattumanvarai-
sesti eri uudelleenasutusalueille ja 
olemassa olevat sosiaaliset verkostot 
rikkoutuivat. 

uudelleenasutuksella on ollut usei-
ta negatiivisia vaikutuksia köyhien 
ihmisten elämään. Suurin osa slum-
miasukkaista toimii epävirallisessa ta-
loudessa ja heidän työpaikkansa ovat 
sijainneet joenrannan läheisyydessä 
keskikaupungilla. pakkosiirron myötä 
matkat työpaikoille ovat kasvaneet 
eikä kaikilla alueilla ole kunnollisia 
li ikenneyhteyksiä. Sen vuoksi erityi-
sesti naiset ovat joutuneet lopetta-
maan työnsä kotiapulaisina keskustan 
asuinalueilla. lisäksi ongelmia aiheut-
tavat uudelleenasutusalueiden huono 
vesihuolto ja viemäröinti sekä koulu-
jen puute. toisaalta uudelleenasutus 
myös mahdollistaa monelle köyhälle 
omistusasunnon tuoman turvan.

Elämää pakkoSiirron jälkEEn 
vatvan kaupunginosassa, itäisessä 
ahmedabadissa, kymmenet uudel-
leenasutustalot kohoavat vieri vieres-
sä nelikerroksisina torneina. talot on 
rakennettu vuonna 2011, mutta jo nyt 
monien asuntojen ikkunat ovat rikki. 
kontrasti viereiseen, keskiluokkaiseen 
kerrostaloalueeseen on räikeä. kape-
ahko tie toimii veitsenterävänä rajana 
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alueiden välil lä.  "Siellä asuu huonoja 
ihmisiä. aiemmin he varastelivat kau-
lakoruja keskustassa, nyt he jatkavat 
toimintaansa täällä",  kertoo tien toi-
sella puolella asuva poliisi .  myös muut 
varoittelevat minua uudelleenasutet-
tujen ihmisten epärehellisyydestä, l i-
kaisuudesta ja vaarallisuudesta. "he 
ovat kolmannen luokan kansalaisia", 
sanoo omaa brahmaani-statustaan 
korostava lääkäri.  Suurin osa vasta-
päisen uudelleenasutusalueen asuk-
kaista on muslimeja ja sen vuoksi jot-
kut nimittävät aluetta "pakistaniksi".

varoituksista huolimatta ylitän tien 
uudelleenasutusalueelle. talojen 
eteen on pysäköity useita rikšoja. vi-
hannesten, hedelmien ja virvoitusjuo-
mien myyjät kiertelevät kärryinensä 
talojen välissä huudellen päivän tar-
jouksia. nauravat lapset juoksevat mi-
nua vastaan. korttelit on merkitty us-
konnollisin symbolein joko hindujen 
tai muslimien alueiksi.  hindualueella, 
teekioskin edessä tapaan ystävällisen 
kolmekymppisen naveenin, joka kut-
suu minut kotiinsa. 

nousemme portaat toiseen kerrok-
seen naapureiden saattelemana. na-
veen ja hänen vanhempansa asuttavat 
pientä kaksiota. äiti  kertoo, ettei ole 
tyytyväinen uuteen kotipaikkaansa, 
sil lä alueella on vaarallista ja hän jou-
tuu pelkäämään päivittäin poikansa 
puolesta. "ihmiset täällä eivät ole hy-
viä", hän valittelee päätään puistellen. 
Edellisenä iltana parin korttelin pääs-
sä oli  puhjennut humalainen puukko-
tappelu. "melkein kaikki miehet täällä 
juovat alkoholia. Sen vuoksi väkivalta 
on yleistä", kertoo naveen. hän on 
työtön ja viettää itsekin aikaa viinan 
parissa. "Suurin osa ihmisistä on hy-
viä, mutta jotkut eivät hallitse itseään 
päihtyneenä ja alkavat silloin haastaa 
riitaa."

kieltolain vuoksi alkoholin myyn-
ti on gujaratissa tuottoisa bisnes. 
uudelleenasutusaluettakin pitävät 
hallussaan pelätyt ja kunnioitetut al-
koholin välittäjät.  naveenin perheen 
kotoa minua kiikutetaan tapaamaan 
vaikutusvaltaista naispuolista troka-
ria, jonka hyväksyntä on ehto alueella 

h vatvan uudelleenasutusalue
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liikkumiselle. "lasi paloviinaa maksaa 
20 rupiaa", kultakoruihin sonnustau-
tunut nainen kertoo spriin hajuista 
tislettä esitellen. virkavalta ei kuu-
lemma häiritse alkoholikauppiaiden 
liiketoimia. nainen kertoo myös, että 
viereinen koulu on muutettu juotto-
laksi,  jonne miehet kokoontuvat il-
taisin rellestämään. lähin toiminnas-
sa oleva koulu on kahden kilometrin 
päässä, mutta opetus siellä ei ole laa-
dukasta. trokarin tytär on juuri tullut 
koulusta kotiin ja esittelee hymyillen 
koulupukuaan. 

köyhiEn tulEvaiSuuS 
mallikaupungin laidalla
vatvan uudelleenasutusalueen ih-
miset ovat lähtöisin eri slummeista 
Sabarmati-joen varrelta. kaukana kes-
kustan ansaitsemismahdollisuuksista 
ja tutuista sosiaalisista piireistä uuden 
elämän rakentaminen on haastavaa. 
alkoholi ja huumeet koituvat monen 
työttömän miehen kohtaloksi.  tilan-
netta uudella asuinalueella ei helpota 
naapuruston vihamielinen suhtautu-
minen. palatessani keskiluokkaiselle 
alueelle mukavuuksien ääreen poh-
din, millaiseksi muodostuu tapaa-
mieni ihmisten ja miljoonien muiden 
intian köyhien tulevaisuus urbaanien 
suurhankkeiden myötä. millainen on 
heidän paikkansa "maailmanluokan" 
kaupungissa? 

tEkSti: jElEna Salmi

kuvat: jElEna Salmi ja Suvi Sillanpää

i	puskutraktori raivaamassa slummia 2011
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pErintEiSEn tiEdon 
voimaa

pääskyt tukee kummijärjestönä intialaisen järjestön 
prayatna Samitin hanketta udaipurin alueella 

rajasthanissa. hanke alkoi huhtikuussa 2014 ja sitä 
rahoittaa Siemenpuu-säätiö. kymmenessä kylässä 

toimiva hanke edistää paikallisten yhteisöjen perinteisiä 
elinkeinoja, terveydenhoitoa ja luonnonvarojen kestävää 

käyttöä. Suurin osa alueen väestöstä kuuluu intian 
alkuperäiskansoihin, adivaseihin. 

h	maatalousmessujen malliviljelmä udaipurissa. hankekylistä koottu ryhmä osallistui messuille.
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k ylissä on kartoitettu kysely-
tutkimusten ja kyläkokousten 
avulla perinteistä ja paikallista 

maanviljelyyn, karjanhoitoon, luon-
nonvaroihin sekä terveysvaikutteisiin 
kasveihin li ittyvää tietoa, jota käyte-
tään paikallisten yhteisöjen elinmah-
dollisuuksien parantamiseen.  tavoit-
teena on myös lisätä sen vaikutusta 
paikallisessa päätöksenteossa. 

mEtSät vähEnEvät, ravinto köyhtyy
kylissä järjestettyihin kokouksiin osal-
listui viime vuonna satoja miehiä ja 
naisia, joiden huolenaiheena oli met-
sien ja perinteisten viljalajikkeiden 
häviämisen vaikutus yhteisön ravin-
toon ja terveyteen. Eräs nainen muis-
teli ,  kuinka hän lapsuudessaan tuli 
vuohipaimenesta kotiin päivän päät-
teeksi vatsa täynnä hedelmiä ja muita 
metsän herkkuja. kyläläiset kertoivat 
myös, miten metsän antimet auttoivat 
heitä selviämään kuivien kausien yli . 
tällaisia metsiä on nykyään vähem-
män kuin muutama vuosikymmen sit-
ten. udaipurin naapuri-piirikunnassa 
dungarpurissa metsät kattavat vain 
15 prosenttia pinta-alasta, kun vielä 
1960-luvulla luku oli 50 prosenttia*. 

ravinnoksi ja käyttöesineiden val-
mistukseen tarkoitettujen hedelmi-
en, lehtien ja kumien lisäksi metsistä 
on kerätty lääkinnällisiä kasveja, joi-
ta perinteiset parantajat, gunit ovat 
käyttäneet erilaisten terveysvaivojen 
parantamiseen. luonnon monimuo-

toisuuden heikentyminen uhkaa hei-
dän työtään ja perinteistä tietoaan. 
myös nuorten kiinnostus perinteistä 
ammattia kohtaan on hiipumassa. 

prayatna Samitin kumppanina hank-
keessa toimii jagran jan vikas Samiti 
-järjestö, joka on arvioinut 25 vuoden 
aikana yli  600 gunin taidot ja auttanut 
päteviä guneja rekisteröitymään pai-
kallishallinnolle. rekisteröinti ja viral-
linen tunnustus saattavat kasvattaa 
ammatin arvostusta nuorten keskuu-
dessa. gunien ja muiden kyläläisten 
kasveihin ja luonnon monimuotoi-
suuteen liittyvää tietoa pyritään myös 
suojaamaan suurten yritysten voiton-
tavoittelulta ja patentoimiselta tal-
lentamalla sitä erityisiin rekistereihin 
(people’s biodiversity register). 

hankkeessa kyläläisiä on rohkais-
tu kasvattamaan lääke- ja muita ra-
vinteikkaita kasveja. viime vuonna 
jokaiseen kylään perustettiin viisi 
viljelmää, joihin istutettiin noin viit-
tätoista eri kasvilajia. kasvien eri osia 
voi käyttää muun muassa yskän, iho-
ongelmien tai ummetuksen hoitoon. 
Esimerkiksi jamun-hedelmän sieme-
niä käytetään diabeteksen hoidossa ja 
giloy-kasvin juurta kuumeen hoidos-
sa. viljelmien hoitajien ahkeran työn 
ansiosta noin 80 prosenttia kasveista 
menestyi hyvin. myönteisten koke-
musten toivotaan nyt kannustavan 
myös muita kyläläisiä kokeilemaan 
kasviviljelmien perustamista. 
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i	hirssiä kylvetään dhai khedan kylässä

hirSSit palaavat pElloillE
Suurin osa kyläläisistä viljelee omaa 
maataan, mutta samaan aikaan mo-
net muuttavat ainakin osaksi vuotta 
palkkatyön perässä muualle. työstä 
saadut tulot kuluvat muun muassa 
lannoitteisiin. kyläläiset kertovatkin, 
että maanviljely on nykyään kalli im-
paa kuin kaksikymmentä vuotta sit-
ten, jolloin karjaa oli  enemmän - ja 
siten lannoitetta omasta takaa. 

kyläkokouksissa on keskusteltu myös 
viljalajikkeista ja siemenistä. nuoret 
ovat tottuneet syömään ja viljele-
mään maissia ja vehnää, sil lä perin-

teisten hirssilajikkeiden kasvatus on 
nykyään harvinaista eikä niiden sie-
meniä yleensä saa julkisista apuoh-
jelmista. hirssien hyviä puolia ovat 
kuitenkin ravinteikkuus ja kuivuuden 
kestokyky. vanhemmat ihmiset muis-
televat lämmöllä nuoruudessa syömi-
ään hirssileipiä. Eräs vanhempi mies 
kommentoi, että nuoren sukupolven 
työkyky on heikentynyt, sil lä he eivät 
ole saanet samanlaista oikeaa ruokaa 
syödäkseen kuin vanhempi sukupolvi 
aikoinaan. kyläläisten mukaan heidän 
paikalliset siemenensä eivät myös-
kään mädäntyneet yhtä helposti kuin 



13

uudet siemenet. ruokaturvan ja yhtei-
söjen omavaraisuuden näkökulmasta 
paikalliset hirssit olisivat siis luotetta-
vampia kuin uudet viljalajikkeet.

hankkeen alussa hirssien siemeniä 
ei tahtonut löytyä alueelta, mutta 
lopulta niitä saatiin hankittua riittä-
västi kokeiltavaksi viljelijöille. Ensim-
mäisten kokeilijoiden jälkeen monet 
muutkin kiinnostuivat hirssin vilje-
lystä. onnistuneiden satojen jälkeen 
luvassa on lisää siemeniä seuraavalle 
satokaudelle. 

yhtEiSön itSEluot tamuS kaSvaa 
kyläläiset ovat osallistuneet hankkee-
seen ja sitä koskeviin keskusteluihin 
innok k aast i .  hank keen a ik ana on pe -
rustettu ryhmiä, joissa eri kylien pe-
rinteisistä käytännöistä tietävät ovat 
vertailleet nykyisiä ja menneitä koke -
muksiaan maanvil jel i jöinä.  yhteisen 
pohdinnan tuloksena on syntynyt tie-
toisuutta elinympäristöä, elinkeinoja 
ja ravintoa koskevista muutoksista. 
aikaisemmin tällaiselle keskustelulle 
ei ole ollut foorumia, mutta nyt ky-
läläisten tiedot ja kokemukset ovat 
olleet hankkeen keskiössä, mikä on 
kasvattanut yhteisöjen itseluottamus-
ta ja hyödyllisten perinteisten käytän-
töjen arvostusta. 

perinteinen tieto on myös sidoksis-
sa yhteisön identiteettiin. vanhemmat 
kyläläiset toivovat, että tiedon doku-
mentointi kannustaisi myös nuorempia 
kiinnostumaan perinteisistä menetelmistä. 

kouluissa on jo järjestetty kestäviin 
luonnonvaroihin ja maanviljelyyn li it-
tyviä tapahtumia, joita on jatkossa 
tarkoitus järjestää kaikille kyläläisil-
le. yh t e i s ö i s s ä  h e r ä n n y t  k i i n n o s t u s 
p e rinteisiä käytäntöjä, kasveja ja vil-
joja kohtaan herättää prayatna Sami-
tin väessä ja kyläläisissä positiivisia 
toiveita niiden tulevaisuudesta. 

prayatna Samitin hanke jatkuu kesä-
kuuhun 2015 saakka. 

*) dungarpur development report 2009

tEkSti ja kuvat: Suvi Sillanpää
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i ntia-bangladeshin pääskyt (Svalor-
na indien bangladesh) on Suomen 
pääskyjen ruotsalainen sisarjär-

jestö lundissa. yhdistys sai alkunsa 
vuonna 1959, kun abbé pierre, Em-
maus-liikkeen perustaja, oli  vierail-
lut ruotsissa ja kannustanut ihmisiä 
muodostamaan vapaaehtoisjärjestö-
jä. alussa järjestö työskenteli perun 
köyhien kanssa. 

pääskyjen toiminta laajeni 1950-lu-
vulla intiaan ja kymmenen vuotta 
myöhemmin, itsenäisyyssodan jäl-
keen, myös bangladeshiin. vuonna 
2007 perustettiin kaksi toisistaan 
riippumatonta järjestöä: Svalorna la-
tinamerika (latinalaisen amerikan 
pääskyt) ja Svalorna indien bangla-
desh (intia-bangladeshin pääskyt). 
nykyään jälkimmäisen toiminta on 
edennyt vapaaehtoisten kohdemaihin 
lähettämisestä pitkän tähtäimen pro-
jektityöhön, jonka puitteissa tehdään 
yhteistyötä intialaisten ja bangla-
deshilaisten kumppaniorganisaatioi-
den kanssa keskittyen erityisesti ym-
päristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin. 

vaikka pääskyjen toimintatavat ja 
temaattiset kysymykset ovatkin vuo-
sien varrella muuttuneet, perustuu 
toiminta nykyäänkin Emmauksen mis-
sioon työskennellä niiden hyväksi, 
joilla on vaikeinta; ei ainoastaan hä-
dän helpottamiseksi vaan myös sen 
syiden poistamiseksi.

pääSkyjEn toiminta ruotSiSSa
ruotsissa pääskyt keskittyvät aktiivi-
seen tiedottamiseen ja vaikuttami-
seen. yhdistys pyrkii  kampanjoiden, 
näyttelyiden ja luentojen kautta lisää-
mään ymmärrystä ruotsissa siitä, mil-
lainen marginalisoituneiden ryhmien 
tilanne on intiassa ja bangladeshissa. 
yksi parhaillaan meneillään olevista 
kampanjoista on run to india, jolla 
kerätään rahaa pääskyjen työhön oi-
keudenmukaisen ja kestävän maail-
man puolesta. tavoitteena on juosta 
kilometrimäärä, joka vastaa matkaa 
lundista intian kotagiriin ja takaisin, 
ja jokainen osallistuja lahjoittaa yh-
den kruunun juostua kilometria koh-
den. 

toinen ajankohtainen kampanja on 
”Ekologiset jalanjäljet”,  jolla tarkoitus 
on lisätä tietoisuutta ympäristöongel-
mista ja osoittaa miten kestävämmillä 
elämänvalinnoilla voi  pienentää omaa 
ekologista jalanjälkeään. kampanjan 
puitteissa tiedottajat tekevät mm. 
kouluvierailuja. pääskyillä on myös 
ruuanlaittokurssi,  jolla osallistujat 
oppivat laittamaan luonnonmukaista 
ja kestävän kehityksen mukaista in-
tialaista kasvisruokaa keskustellen sa-
malla pääskyjen toiminnasta intiassa.

g	thanapara Swallows development Society, bangladesh

 thanaparan naisryhmän kokouksessa puhuttiin avio-

liittoon liittyvistä asioista

i n t i a - b a n g l a d E S h i n  p ä ä S k y t

muualla
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pääSkyjEn ohjElmat intiaSSa ja 
bangladEShiSSa
pääskyjen intia-ohjelmassa on täl-
lä hetkellä viisi  projektia eri puolilla 
maata. projektit keskittyvät puolusta-
maan ja vahvistamaan mm. adivasien, 
kastittomien naisten ja marginalisoi-
tuneiden maanviljelijöiden oikeuksia, 
ruokaturvaa ja kestävämpää maata-
loutta, sekä metsissä eläviä ja niistä 
elantonsa saavien ihmisten oikeuksia 
ja elinolosuhteita. yksi projekteis-
ta keskittyy puolestaan auttamaan 
syrjintää tai väkivaltaa kohdanneita 
daliteja, eli  kastittomia, tehden yk-
sittäisten tapaustutkimusten lisäksi 
tutkimustyötä, jolla osoittaa kastiin 
perustuva syrjintä laajemmaksi ongel-
maksi,  joka tarvitsee enemmän huo-

miota sekä valtiovallalta että yhteis-
kunnalta. 

bangladeshissa pääskyillä on kolme 
projektia, joilla niin ikään edistetään 
maattomien ja marginalisoituneiden 
maanviljelijöiden oikeuksia, luonnon-
mukaista maanviljelyä tulonlähtee-
nä, ja köyhien ja maattomien naisten 
oikeuksia ja pääsyä mukaan sosiaa-
liseen, taloudelliseen ja poliittiseen 
toimintaan. lisäksi yksi projekteista 
keskittyy ilmastokysymyksiin ja tulva-
alueilla elävien ihmisten elämän hel-
pottamiseen.

lisää intia-bangladeshin pääskyjen 
toiminnasta ja hankkeista voit lukea 
internet-sivulta: www.svalorna.org. 

tEkSti: michaEla nummEnpää

kuva: Emma liF
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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: 
maiju korpela ja kirjoittajat
lEhdEn tait to:
katri metsväuo
kannEn kuva:
jelena Salmi

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

rahankeräyslupa: 16.1.2014–
31.12.2015, 2020/2013/4411

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-liikEt tä

pErulaiSia ja intialaiSia käSitöitä 

pääskyjen toiminnan tukemiseksi Emmauksen kirpputorilla myydään  
perulaisia ja intialaisia käsitöitä.  

kirpputorin löydät vallilasta osoitteesta mäkelänkatu 54.

myyntituotteisiimme voit tutustua myös Facebook-sivuillamme osoitteessa 
www.facebook.com/paaskyt.


