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h e i  p ä ä S k y t !

M enneen kesän aikana käynnis-
tyivät kehitysyhteistyön sa-
ralla suuret muutokset uuden 

hallituksen leikatessa kehitysyhteistyö-
varoja mittavasti ja nopeassa aikatau-
lussa. alkukesästä julkaistiin myös ta-
loustieteen tohtorin ja Maailmanpankin 
pitkäaikaisen johtajan ritva reinikan 
selvitys "riippumaton arvio Suomen 
kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta 
ja vaikuttavuudesta", jossa todetaan 
kansalaisjärjestöjen osalta työn tulok-
sellisuuden ja kustannustehokkuuden 
arvionnin jääneen vähälle huomiolle. 
Selvityksessä kerrotaan joidenkin haas-
tateltavien arvioineen, että jopa 20–30 
prosenttia kansalaisjärjestöjen hank-
keista voisi leikata ilman sanottavaa vai-
kutusta kehitystulosten kannalta. 

on kuitenkin tärkeä huomata, että nä-
kemyksillä viitattaneen nimenomaan ul-
koministeriön teettämiin arviointeihin 
eikä niissä siis huomioida järjestöjen 
itse teettämiä ulkoisia arviointeja ja jat-
kuvaa sisäistä kehitystyötä, joka perus-
tuu aidolle motivaatiolle, tavoitteelli-
suudelle ja asiantuntemukselle koskien 
hankkeiden vaikutuksia ja tuloksia.  

tulosten viestinnän osalta kansalais-
järjestöilläkin on ilmeisesti peili in kat-
somisen paikka mutta toivomisen varaa 
julkisessa keskustelussa on myös siinä 
millaisia asioita tuloksellisuuden mää-
ritelmään hyväksytään: ovatko mittarit 
vain taloudellisia ja numeerisia vai pide-

täänkö aidosti tärkeinä tuloksina myös 
muita kehitysvaikutuksia? 

kansalaisjärjestöjen näkemys tulok-
sellisesta kehitysyhteistyöstä määritel-
lään vuonna 2010 sovituissa istanbulin 
periaatteissa, joissa tuloksina yleisem-
min käytettyjen köyhyyden vähentämi-
sen, ympäristön kestävyyden ja vaik-
kapa sukupuolten välisen tasa-arvon 
lisäksi ymmärretään mm. ihmisoike-
uksien ja yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden toteutuminen, ihmisten 
voimaannuttaminen, demokraattinen 
omistajuus ja osallisuus sekä tasavertai-
nen kumppanuus ja solidaarisuus - peri-
aatteita, joiden mittaaminen vaatii  pelk-
kien lukujen sijaan erilaisia laadullisia 
arviointimenetelmiä ja niiden tulosten 
hyväksymistä. 

toivottavasti emme Suomessakin koh-
ta unohda, että esimerkiksi kansalais-
järjestöjen olemassaolo ja mahdollisuus 
toimia kriittisenä äänenä yhteiskunnas-
sa on jo itsessään merkittävä saavutus! 
ei niin, että edes kansalaisjärjestöt itse 
tyytyisivät vain tähän, vaan ne vaativat 
itseltään paljon enemmän. 

nyt kansalaisjärjestöjen on keksittä-
vä miten toimia vaikuttavasti supistu-
neista taloudellisista resursseista huo-
limatta kun toiminta jo nyt perustuu 
suurelle määrälle vapaaehtoisuutta. 
valitettavasti myös kehitysyhteistyön 
palvelukeskus kepa, merkittävä kou-
luttajataho ja tukemme monessa, jou-
tuu leikkausten myötä lakkauttamaan 
osan toimintaansa ja palveluitaan, mm. 

pääkirjoituS
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etvo-vapaaehtoisohjelman osalta. etvo-
vapaaehtoisohjelma kepan vetämänä 
siis päättyy ja jäsenjärjestöjen täytyy 
harkita pystyvätkö he jatkossa itse vas-
taamaan vapaaehtoisten lähettämiseen 
liittyvistä käytännön järjestelyistä ja tu-
kipalveluista. 

pääskyille vapaaehtoisohjelma on ol-
lut tärkeä yhteistyömuoto kumppanijär-
jestöjemme kanssa ja olemme päättä-
neet jatkaa vapaaehtoisten lähettämistä 
ainakin toistaiseksi.  uusin vapaaehtoi-
nen Cunaan on jo valittu ja hänen läh-
tönsä peruun koittaa vuoden 2016 al-
kupuolella. Sewa-hankkeemme saa tällä 
tietoa jatkua suunnitelmien mukaan 
vuoden 2017 loppuun, ja rahoituksen 

hakua kierrätyskeskushankkeen tukemi-
seksi myös jatkossa harkitaan. 

Muutoksia on joka tapauksessa luvas-
sa ja niitäkin silmällä pitäen olemme 
kiitollisia jäsenkyselyyn saamistamme 
vastauksista, jotka auttavat meitä ke-
hittämään toimintaamme ja hakemaan 
paikkaamme nykymaailmassa. kooste 
jäsenkyselyn tuloksista on luettavissa 
tästä lehdestä.

kaikesta huolimatta olemme toiveik-
kaita ja innoissamme kaikenlaisesta uu-
desta kansalaisaktiivisuudesta, johon 
suomalaisetkin ovat muutosten edessä 
heränneet! 

Syysterveisin, 
Maiju korpela, pj.  
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v uonna 2011 aloitimme ulko-
ministeriön ja kolmen suoma-
laisen emmaus-ryhmän tuel-

la kierrätyskeskushankkeen, jonka 
tavoitteena oli edistää materiaalien 
uusiokäyttöä ja kestävän kehityksen 
ajattelutapaa, tarjota uudenlaisia 
kouluttautumis- ja toimeentulomah-
dollisuuksia lähiseudun nuorille sekä 
hankkia kierrätyskeskustoiminnan 
avulla tuloja Cunan päiväkodille.

perulainen byrokratia ja pachaca-
macin puutteellinen infrastruktuuri 
hidastivat hankkeen alkua, mutta ra-
kennustyöt saatiin tehtyä ja kierrä-
tyskeskus avattua huhtikuussa 2012. 
tavanomaisen kierrätyskeskustoimin-
nan – tavaroiden keräys, lajittelu ja 
myynti – lisäksi käynnistettiin myös 
työpajatoiminta, jonka tarkoituksena 
oli paitsi kunnostaa huonekaluja ja 
muita lahjoituksina saatuja tavaroita 

myyntikuntoon, myös tarjota amma-
till ista koulutusta ja työllistymismah-
dollisuuksia alueen syrjäytymisvaa-
rassa oleville nuorille.

ensimmäisen vuoden aikana puu- ja 
metallityöpajoihin kävi tutustumas-
sa yhteensä 24 nuorta. Seuraavana 
vuonna työpajojen määrää lisättiin 
ja ikähaarukkaa lavennettiin, min-
kä tuloksena työpajoilla kävi vuoden 
aikana yhteensä 31 henkilöä. näistä 
kymmenelle tarjottiin osa-aikatyötä 
kierrätyskeskuksella mm. lajitteluun 
ja myyntiin li ittyvien työtehtävien pa-
rissa. vuonna 2014 käynnistettiin vie-
lä kaksi uutta työpajaa: puutarhatyö-
paja sekä askartelutyöpaja. 

uudistuksista ja monipuolisesta 
mainonnasta huolimatta työpajojen 
osanottajamäärät jäivät melko vaati-
mattomiksi.  Myös nuorten työllistä-
minen osoittautui ennakoitua haas-

traperia
Cuna nazare thin kierrät ySkeSkuS

emmaus ja pääskyt ovat tukeneet perulaisen Cuna nazarethin 

päiväkotitoimintaa limassa 1960-luvulta lähtien. idea yhteisestä 

kehitysyhteistyöhankkeesta syntyi tarpeesta löytää uudenlaisia 

ratkaisuja päiväkodin omavaraisuuden kehittämiseksi.

t r a p e r i a  –  C u n a  n a z a r e t h i n  k i e r r ä t y S k e S k u S

reportaaSi
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tavammaksi,  minkä seurauksena Cuna 
nazareth on joutunut pyörittämään 
kierrätyskeskusta vajailla henkilöstö-
resursseilla.   

kierrätyskeskuksen sijainti pachaca-
macin laitamilla on osoittautunut on-
gelmalliseksi uusia työntekijöitä rek-
rytoitaessa. Syrjäisen sijainnin vuoksi 
myös tavaranoutoihin kuluu paljon ai-
kaa ja rahaa, sil lä suurin osa lahjoituk-
sista noudetaan liman vauraammilta 
asuinalueilta yli  30 kilometrin päästä. 
lähivuosien aikana tilanne voi kui-
tenkin muuttua, sil lä pachacamacia 
rakennetaan voimakkaasti ja alueelle 
on jo muuttanut useita suuryrityk-
siä. Myös infrastruktuuri on kehitty-
nyt, eikä kierrätyskeskukselle tarvitse 
enää ajaa kuoppaista hiekkatietä pit-
kin. on hyvin todennäköistä, että lä-
hitulevaisuudessa yhä isompi osuus 
lahjoituksista saadaan pachacamacin 
alueelta. 

kierrätyskeskus saa tuloja myymäl-
lä lahjoituksina saatuja ja työpajois-
sa kunnostettuja käyttötavaroita lä-
hialueiden asukkaille. keskeinen osa 
valikoimaa ovat myös ahvenanmaalta 
rahdatut vaatteet, joista puolet (yksi 
kontill inen) ohjataan myyntiin kierrä-
tyskeskukselle ja toinen puoli Cunan 
päiväkodille, joka myy niitä Chorril-
losin myymälässään. kierrätyskeskuk-
sella tapahtuvan myynnin lisäksi on 
kokeiltu myös li ikkuvaa myyntiä sekä 
avattu myymälä lurinin keskustaan. 

hanketuen avulla on tuotettu vies-
tintämateriaalia, jossa on paitsi mai-
nostettu kierrätyskeskusta ja sen 
tarjoamaa työpajatoimintaa, myös 
toteutettu ympäristökasvatusta mm. 
kotitalousjätteiden lajitteluun liitty-
en. naapurustoa on osallistettu mu-
kaan tempauksiin, joissa on istutettu 
puuntaimia sekä kunnostettu puistoja 
ja asennettu niihin metallityöpajassa 

h asiakas tutkii elektroniikkatyöpajassa kunnostettuja kodinkoneita
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kierrätysmateriaaleista tehtyjä roska-
koreja.

hankkeen päätyttyä tämän vuoden 
toukokuussa Cuna nazareth on tehnyt 
hartiavoimin töitä kierrätyskeskuksen 
kannattavuuden parantamiseksi ja 
uusien työntekijöiden löytämiseksi. 
huonekalujen ja elektroniikan kun-
nostus jatkuu ammattilaisvoimin ja 
askartelutyöpajakin kokoontuu edel-
leen kaksi kertaa viikossa entisen op-
pilaan johdolla. Myös viestintää on 
kehitetty ja painettujen mainosten li-
säksi k ierrätyskeskusta mainostetaan 
nyt myös radiossa. Sinnikäs työ on 
tuottanut tulosta. viime vuonna kier-

rätyskeskuksen myyntituotot olivat 
jo yli  30 000 euroa ja tänä vuonna tu-
loksen odotetaan parantuvan entises-
tään. jos positiivinen kehitys jatkuu, 
k ierrätyskeskus voi saavuttaa täyden 
omavaraisuuden jo lähikuukausien 
aikana. tästä on toki vielä matkaa sii-
hen, että kierrätyskeskustoiminnasta 
saatavilla tuloilla voidaan todenteolla 
rahoittaa Cunan päiväkodin ylläpitoa. 

vaikka hanke on nyt päättynyt, pääs-
kyt seuraa kierrätyskeskuksen kuulu-
misia myös jatkossa. emmaus-ryhmät 
ovat myös jatkaneet rahallista tuke-
aan perustoiminnoille, joilla ediste-
tään kierrätyskeskuksen tuottavuutta. 
Cuna nazarethin kanssa on jo käyty 
alustavia keskusteluja mahdollisesta 
jatkohankkeesta, jossa keskityttäisiin 
entistä voimakkaammin kierrätyskes-
kuksen toimintaa tukevaan ympäris-
tökasvatukseen. 

hankeyhteistyön jatkuminen riip-
puu kuitenkin pitkälti  ulkoministeri-
össä työn alla olevista kansalaisjär-
jestöjen kehitysyhteistyötä koskevista 
uusista linjauksista ja niiden vaiku-
tuksista pääskyjen toimintaan. kum-
miyhteistyöhömme Cunan päiväkodin 
kanssa nämä muutokset eivät kuiten-
kaan tule vaikuttamaan. kummityötä 
tulemme siis tekemään jatkossakin. 

tekSti ja kuvat: heli janhunen

i	pepe esittelee lasten osastoa



7a jankohtaiSta
jäSenkySelyn tulokSia

Suuri k iitos kaikille jäsenkyselyyn 
vastanneille! oli valaisevaa - ja haus-
kaa! - kuulla kokemuksianne ja näke-
myksiänne pääskyjen aiemmasta ja 
tämänhetkisestä työstä sekä saada 
suuntaviivoja ja ideoita tulevaan. jä-
senkyselyn kautta piir tyi jälleen ker-
ran kuva hienosta historiastamme, 
josta saamme olla ylpeitä. Se myös 
vahvisti käsitystä siitä, että arvot ja 
periaatteet, joiden pohjalta pääskyjen 
toiminta on aikoinaan käynnistynyt, 
pätevät edelleen ja toimivat voimava-
ranamme myös nykyajassa. 

kyselyyn vastanneiden joukossa 
toimintaa ohjaavista arvoista lähei-
simmiksi koettiin tasavertaisuus ja 
yhtäläinen ihmisarvo, ympäristö, sekä 
yhteistyö, yhteisöllisyys, solidaarisuus 
ja osallisuus. lisäksi pidettiin tärkeinä 
mm. pitkäjänteisyyttä, kestävyyttä, 
ihmisten erilaisten elämäntilanteiden 
ja näkemysten kunnioittamista, vas-
tuullisuutta, avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä. toimintatavassamme arvostet-
tiin erityisesti ruohonjuuritason työtä 
ja suoria kontakteja yhteistyökump-
panien kanssa. kiitosta sai myös se, 
että ihmisiä autetaan auttamaan itse 
itseään. lisäksi oli  mukava kuulla, että 
yhteistyöhankkeidemme laatua ja tu-
loksellisuutta arvostetaan. 

kyselyn perusteella jäsenistö ko-
kee nykyiset temaattiset painopisteet 
tärkeinä ja järjestöllemme sopivina. 

ymmärrettävästi teemoista voi olla 
vaikea valita yhtä tai kahta yli  muiden 
mutta erityisesti kyselyyn vastannei-
ta puhuttelivat syrjittyihin ryhmiin 
kuuluvien oikeudet ja toimeentulo ja 
naisten aseman edistäminen, ekolo-
gisuuden ja ympäristön kunnioitta-
misen ja lapsiin ja nuoriin keskittyvän 
työn tullessa heti perässä. 

toiveet ja ideat tapahtumien ja vies-
tinnän osalta laitamme korvan taakse, 
k iitos niistä! hyvä on myös tietää, että 
viestinnässä jäsenkirje ja lehti pitävät 
edelleen pintansa uudempien medioi-
den rinnalla. varainhankintaan li itty-
en oli hyödyllistä kuulla muun muassa 
ajatuksianne intialaisista ja perulaisis-
ta myyntituotteistamme ja valikoiman 
kehittämisestä.

jäsenkyselyyn vastasi noin kolmas-
osa jäsenistöstä, mistä olemme iloisia. 
pohtiessamme pääskyjen paikkaa ja 
toimintatapoja nykymaailmassa arvi-
oimme myös palautetta, jota saamme 
esimerkiksi Facebookin kautta ja eri 
tapahtumissa. Muistattehan siis,  että 
otamme palautetta ja ideoita vastaan 
myös muulloin kuin jäsenkyselyn yh-
teydessä!  

jäsenkyselyyn vastanneiden kesken 
arvottiin intialaisen yhteistyökump-
panimme SeWan naisten omaan han-
siba-tuotemerkkiin kuuluva käsityö. 
arvonnan voitti  thomas Wallgren. 
onneksi olkoon!

j ä S e n k y S e l y n  t u l o k S i a
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S ekä prayatna Samitin (pS) että 
jagran jan vikas Samitin (jjvS) 
ydinporukat ovat tehneet uda-

ipurin maaseudun kehityksen eteen 
töitä jo vuosikymmenien ajan. jär-
jestöjen johtajien Mohan Dangin (pS) 
ja Ganesh purohitin (jjvS) puheesta 
tuleekin esiin alueen olosuhteisiin ja 
kulttuuriin li ittyvä syvällinen asian-
tuntemus. jjvS ja pS saavat työnsä 
tueksi myös alueen luonnonvaroihin 
li ittyvää tutkimustietoa Society for 
promotion of Wastelands Develop-
ment (SpWD)-organisaatiolta, jonka 
kanssa ne ovat usein tehneet yhteis-
työtä. 

Muiden maaseudun kehitykseen 
liittyvien hankkeiden lisäksi jjvS on 
työskennellyt pitkäjänteisesti adivasi-
en perinteisen terveydenhoidon am-
mattilaisten, gunien kanssa. järjestön 
toimistolla on myös pieni klinikka, 
jossa hoidetaan potilaita luonnonlää-
kinnän, erilaisten hierontojen ja uu-
simpana vaihtoehtona myös kiroprak-
tiikan keinoin. jjvS:ssä vierailee usein 
myös ulkomaalaisia terveydenhoito-
alan opiskelijoita harjoittelijoina. vie-
railuni jälkeen saapui ryhmä kiroprak-
tikko-opiskelijoita australiasta. 

luonnolliSia perinteitä 
Suurin osa guneista on saanut tieton-
sa isältään tai äidiltään, mutta hank-
keen kautta he ovat päässeet mukaan 
verkostoon, jonka kautta he voivat 
oppia uusia taitoja myös muiden kyli-
en guneilta. Gunit käyvät yhdessä eri 
alueiden metsissä, jolloin kaikki oppi-
vat myös tunnistamaan uusia lajeja ja 
saavat mahdollisuuden kerätä kasve-
ja, joita ei kasva omissa lähimetsissä. 

Gunit ajattelevat, että kasvit ovat 
eläviä olentoja, ja siksi he rukoilevat 
kerätessään niitä. adivasien kulttuu-
ri on muutenkin tiiviissä yhteydessä 
luontoon. esimerkiksi boswelia sarata 
on paitsi puu, jonka kumia käytetään 
nivelkivun hoidossa, myös avioliiton 
symboli.  hääseremonioiden katokset 
valmistetaan puun oksista, ja häiden 
jälkeen oksat haudataan morsiamen 
vanhempien kodin lähelle. niistä ver-
sovista puista ihmiset näkevät kuinka 
kauan häistä on kulunut. Sanonnan 
mukaan kukoistava puu merkitsee 
myös kukoistavaa avioliittoa. 

Gunit uskovat vakaasti,  että heidän 
tietonsa on tarkoitettu yhteisön hy-
väksi ja heidän motivaationsa kum-
puaa rahallisen hyödyn sijaan myötä-

a jankohtaiSta
p r a y a t n a  S a M i t i n  h a n k k e e n  S a t o a

prayatna SaMitin hankkeen Satoa 
hallituksen jäsen Suvi Sillanpää vieraili  pääskyjen 

kummihankkeessa udaipurissa. 



9

tunnosta vaikeuksissa olevia ihmisiä 
kohtaan. kylissä, joissa vierailimme, 
melkein puolet guneista oli  naisia. 
eräs heistä, Motu nimeltään, kertoi, 
että useat gunit osaavat ihmisten li-
säksi hoitaa myös kotieläimiä. he tun-
tevat kasvit,  joita sekoitetaan rehun 
sekaan maidon määrän ja laadun pa-
rantamiseksi.  Motu on tyytyväinen 
esimerkiksi hankkeen tuella kasvatet-
tuihin kasviviljelmiin, ja toivoo mui-
den gunien tapaan, että kylään saa-
taisiin lisää kasveja, joita on heidän 
seudultaan vaikea löytää.

perinteiSiä ja MoDerne ja 
Mene telMiä
yöllä on satanut, ja saapuessamme 
Ghagrin kylään miehet kyntävät här-
käparien avulla peltojaan. traktorien 
käyttö on yleistymässä, mutta tässä 
syrjäisessä kylässä niitä ei vielä näy. 

hirssin kylvämistä kokeilleet vilje-
lijät esittelevät innokkaasti viljelmi-
ään kulkiessamme kylän läpi.  hirssiä 
on kylvetty kuivemmille ylärinteille ja 
laakson pohjaa kohti se vaihtuu mon-
suunikauden suosituimpaan viljely-
kasviin maissiin. 

viljelijät ovat käyneet prayatna Sa-
mitin kanssa messuilla udaipuris-
sa tutustumassa myös moderneihin 
maanviljelyn menetelmiin ja konei-
siin. Mohan Dangi kertoo, että vierai-
luiden tavoitteena on uusien ideoiden 
ja laajemman perspektiivin saaminen. 
Modernit ja perinteiset menetelmät 

voisivat myös yhdessä tuottaa kestä-
viä paikallisia elinkeinoja. 

prayatna Samitin ja jagran jan vi-
kas Samitin toteuttaman hankkeen 
tavoitteena on parantaa paikallisten 
yhteisöjen perinteisiä elinkeinoja ja 
terveydenhoitoa sekä edistää luon-
nonvarojen kestävää käyttöä. 

tekSti ja kuva: Suvi Sillanpää
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e M M a u S - v a p a a e h t o i S t e n  t a p a a M i n e n

a lkukesällä tapasi kymmenen 
”eläkeläisvapaaehtoista” toi-
sensa Sörljusnessa, kauniin 

ljusnan- joen rannalla. viides tapaa-
misemme oli Majvor Mäen luona. 
puolisonsa axelin kanssa hän oli jär-
jestänyt meille jokaiselle mukavan 
majapaikan talossaan ja matkailu-
vaunussa. Sellaista mukavuutta ar-
vostamme suuresti koska ryhmäm-
me vanhin oli  yli  80 ja nuorinkin jo 
65-vuotias. Me kaikki tutustuimme 
toisiimme perussa noin 1970 tienoilla. 
tällöin vapaaehtoistyöntekijät sitou-
tuivat kahden vuoden työjaksoon ja 
heille maksettiin matkat ja pieni hen-
kilökohtainen taskuraha. Monet jäivät 
työhön pidemmäksikin ajaksi.

Matka pohjolasta peruun tehtiin 
rahtilaivalla tai siir tolaisia kuljettaval-
la matkustajalaivalla joka lähti jostain 
välimeren satamakaupungista. laiva-
matka vei noin kolme viikkoa ja niin-
pä etäisyys kotimaasta tuntui pitkältä 
ja lopulliselta. tuohon aikaan etelä-
amerikkaa leimasivat sotilasdiktatuu-
rit,  kuuban vallankumous (1959), Che 
Guevaran kuolema (1967) ja kiinan 

vallankumous (1949) ja Mao. kolman-
nessa maailmassa kaikille muutoksen 
haluajille oli  esikuvana kiina, maa 
joka nousi köyhyydestä ja karisti  har-
teiltaan sortajiensa taakan. Siihen us-
kottiin tuolloin lujasti.  perua hallitsi 
sotilasdiktatuuri ja opiskelijat opin-
tojensa sijaan politikoivat, tapasivat 
lakkoilevien kaivos- ja maatyöläis-
ten lähetystöjä ja tekivät yhteistyötä 
slummiasukkaiden kanssa. opiskelija-
li ike 1968 kosketti yhtä paljon etelä-
amerikkaa kuin eurooppaa. vuonna 
1965 kun päiväkoti Cuna nazareth 
aloitti  toimintansa, pääskyt tulivat 
maahan, jossa oli  valtava köyhyys ja 
mielivalta. 1968 Suomen emmaus-
pääskyt alkoivat tukea Cuna nazaret-
hia vaate- ja rahalähetyksin ja 1970 
tulimme else ja minä peruun. olimme 
ensimmäiset pääskyjen Suomesta pe-
ruun lähettämät vapaaehtoistyönte-
kijät.

tapaamiseen osallistuivat olga 
Svantesson ja victor li perusta (ny-
kyään ruotsissa),  Gunlög norlander 
de Maruy ruotsista (nykyisin perus-
sa),  elisabert li-herrmansson, Majvor 

”eläkeläiSvapaaehtoiSten”

tapaaMinen

hälSinGlanDiSSa ruotSiSSa
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Mäki, eva Sandström, anne-Marie 
Bruno, per Fröberg, kaikki ruotsista 
ja else kjällström ja minä (Gun Wase-
nius-hietanen) Suomesta.

kokoustamme leimasi heti alussa 
tieto että Margarita herrera päiväkoti 
Cuna nazarethista oli  menehtynyt li i-
kenneonnettomuudessa. Margaritan 
sisarelle olgalle tieto oli  suuri järky-
tys sillä Margarita oli  olgan tärkein 
yhdysside perheeseen perussa. Meitä 
toisiakin tieto kosketti syvästi sil lä 
me kaikki olimme eri tavoin työsken-
nelleet hänen kanssaan ja Margarita 
oli  ollut tutustumassa emmauksen ja 
pääskyjen toimintaan sekä ruotsissa 
että Suomessa. hän oli Cuna naza-
rethin tärkein peruspilari vaikka hän 
ikäännyttyään olikin jo vetäytynyt Cu-
nan jokapäiväisestä arkityöstä ja ny-
kyisin toimi Cunan kierrätyskeskuksen 
tukena ja neuvonantajana.

Margarita asui Chorillosissa ja oli 
tärkeä osa Cuna nazarethin kehitystä 
aina siitä lähtien kun hän 18-vuotiaa-
na tuli  työntekijäksi.  pian Margarita 
osoitti  suurta kyvykkyyttä ja sai yhä 
vaativampia tehtäviä, kunnes hänestä 
tuli  Cunan toiminnanjohtaja vuonna 
1971. pääskyt ymmärsivät jo varhain 
perulaisen johdon ja työntekijöiden 
tärkeyden. Cuna nazarethista tuli  yksi 
ensimmäisistä kehitysapuprojekteista 
jotka toimivat kumppanuusperiaat-
teella. tätä mallia ovat seuranneet 
monet muut kehitysapuprojektit ja 

tulokset ovat hyviä.
Mitä perun aika meille antoi ja miten 

se vaikutti myöhempään elämäämme?
victor - kuten moni yliopisto-opis-

kelija tuolloin - etsi itselleen tehtä-
vää taistellakseen köyhyyttä vastaan. 
Silloin hän sai tiedon abbe pierrestä 
ja katolisesta papista, Gerardo protai-
nista joka oli  perustanut ”emmauksen 
lumpunkerääjät” limassa. Geraldo 
teki emmausta tunnetuksi perussa 
työtyylil lään millä hän aktiivisesti ja 
avoimesti kritisoi rikasta yläluokkaa. 
vatikaani kutsui hänet kotiin ja hänen 
piti  jättää perua 1960-luvun alussa. 
kun victor 1965 tuli  emmaukseen oli 
lumpunkeräystoiminta ( traperia) ol-
lut monta vuotta lamassa ja hän koki 
päätehtäväkseen aloittaa traperian 
uudestaan. Sen kautta  ”asociación 
emaus del perú”, emmauksen eri toi-
mintojen keskusjärjestö limassa, sai 
omia tuloja ja myös siten suurempaa 
riippumattomuutta sekä kotimaas-
saan että suhteessa ulkomaisiin yh-
teistyökumppaneihin. victorista tuli 
myöhemmin ”asociación emaus del 
perú”-järjestön puheenjohtaja vuo-
siksi 1969–76, sil loinkin kun me ”elä-
keläisvapaaehtoiset” työskentelimme 
perussa.

Siihen aikaan toimi ”emaus del 
perún” puitteissa lumpunkeräyskes-
kus ( traperia),  kaksi päiväkotia (Cuna 
nazareth) joissa oli  työnvälitys  sekä  
annexet (Cunan sivupiste),  jossa oli 
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kirjasto, sairastupa ja lääkärinvastaan-
otto. traperiassa myytiin kerättyjä 
vaatteita ja tavaroita slummien asuk-
kaille edulliseen hintaan jolloin se 
saattoi tukea köyhien itse aloittamia 
rakennusprojekteja. Se pystyi myös 
avustamaan maanjäristyksen uhreja 
tai antamaan tilapäistukea poliittisil le 
vangeille tai lakossa oleville maatyö-
läisille. kaikilla oli  kädet täynnä töitä.

elisabet työskenteli nazarethissa 
kaksi vuotta, enimmän ajan johtaja-
na. avioiduttuaan victorin kanssa hän 
siir tyi traperiaan noin kymmeneksi 
vuodeksi.  tuona aikana emmauksen 
toiminta kehittyi suuresti.  heidän lap-
sensa olivat päivähoidossa nazarethin 
päiväkodissa ja leikkivät Margaritan 
lapsien kanssa jotka olivat saman-
ikäisiä. perhe muutti ruotsiin vuonna 
1978 lasten koulunkäynnin takia.

olga alkoi työskennellä Cunassa 
hieman sisarensa Margaritan jälkeen 
ja asuu nykyään ruotsissa lasten ja 
lastenlasten lähellä. hän työskenteli 
kauan Cunassa ja traperiassa siivoa-
misesta Cunan työnvälityksen vas-
taavaan. vuonna 1977 hän muutti 
miehensä Svanten, ruotsalaisen va-
paaehtoistyöntekijän, kanssa emmaus 
Björkåhon Smålantiin. Svanten kuo-
leman jälkeenkin olga jatkoi kauan 
työtään Björkåssa. nykyisin hän on 
kodinhoitaja, pian eläkeläinen ja yh-
teiskunnallisesti aktiivinen. ”emmaus 
on leimannut koko elämääni ja ollut 
minun kouluttajani.  olen oppinut ym-

märtämään syyt köyhyyteen.”  
anne-Marie tuli 1967 Cunaan 

abbe pierren inspiroimana. vähi-
tellen hänestä tuli  vuodeksi Cunan 
johtaja. lääkärinä hän työskenteli 
1990-luvulla afrikassa ”Skandinaviska 
läkarbanken”-järjestön kautta. hän 
on vieläkin aktiivi i lmasto- ja pako-
laiskysymyksissä. ”kehitysmaissa viet-
tämäni aika opetti minulle että kaikki 
ihmiset ovat samanarvoisia ja että on 
tärkeää ettei ole autoritäärinen.”

eva työskenteli Cunassa kolme 
vuotta 1968 - 71. ”Sen jälkeen ymmär-
sin hieman, mistä kaikessa on kyse” 
hän miettii  ja jatkaa; ”älä usko että 
voisit muuttaa maailmaa”. hän kou-
luttautui opettajaksi ja tuli  miehen-
sä Miguelin kanssa uudelleen peruun 
vuosiksi 1978–86. Silloin hän työsken-
teli  koordinaattorina uBv (utbildning 
för biståndsverksamhet)- järjestössä 
missä hän ylläpiti yhteyksiä kansalais-
järjestöihin. hän toimi samaan aikaan 
puolipäiväisesti Cunassa. ”parasta 
mitä olen tehnyt elämässäni”.   eva tar-
koittaa kokemaansa iloa ja huumoria 
köyhien keskuudessa. hän rakastaa 
perua ja matkustaa sinne aina kun se 
vain on mahdollista. hän käy siellä 
tervehtimässä perulaista sukuaan ja 
tähän asti aina myös Margaritaa. eva 
on toiminut tulkkina ja aktiivina lati-
nalaisamerikkalaisessa kulttuurivaih-
dossa ja solidaarisuustapahtumissa. 
” tunnen olevani etuoikeutettu sen 
kaiken jälkeen mitä olen kokenut.”
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Gunlög työskenteli Cunassa 1970–
72. peruun hänet houkutteli  hänen 
sisarensa anne-Marie. keväällä 1970 
oli perussa tuhoisa maanjäristys joka 
vaati kaikkien täyden työpanoksen, 
mutta sen jälkeen hän työskenteli 
annexetissa poliovammaisten lasten 
kuntoutuksessa ja kirjaston järjestäjä-
nä. Myös hän sai taistella ”viehättäviä 
rouvia vastaan jotka halusivat tehdä 
päätökset” ennen kuin yhteistyö peru-
laisten lääkärien, sairaanhoitajien ja 
opettajien kanssa alkoi sujua. Gunlö-
gin kohtaloksi tuli  yliopisto-opettaja 
joaquin joka peräänantamattomuu-
dellaan valloitti  Gunlögin sydämen ja 
sai hänet asettumaan asumaan peruun 
missä heille kasvoi suuri perhe. aino-
ana edelleen perussa asuvana hän on 
sitä mieltä että tiettyä parannusta 
oloissa on tapahtunut hänen siellä ol-
lessaan esimerkiksi naisten asemassa.

Majvor kouluttautui sairaanhoita-
jaksi voidakseen työskennellä kehitys-
maassa. hän tuli Gunlögin seuraajaksi 
poliovammaisten klinikalle 1971–73. 
poliovammaiset lapset elivät unoh-
dettuina kodeissaan ilman koulua tai 
sosiaalisia kontakteja. kuntouttami-
nen, voimistelu sekä apuvälineet an-
toivat monille uuden elämän. toisella 
jaksolla 1975–76 hän vastasi emma-
uksen lääkärin vastaanotosta. ”aikani 
perussa oli  vedenjakaja. ajattelen elä-
määni joko ennen tai jälkeen perun. 
viihdyin ensimmäisestä hetkestä läh-
tien tässä kiehtovassa maassa”.

per on Svalorna-latinamerika -jär-
jestön johtaja tukholmassa. 1970-lu-
vulla hän oli yhteyslinkki ruotsin ja 
”emmaus del perun” välil lä matkojen-
sa takia.” Sitoutuminen köyhien puo-
lesta vaikuttaa ihmiseen ja opettaa 
tuntemaan omat rajoituksensa. vah-

i	lumpunkerääjäporukka valmiina töihin emmaus-portin ulkopuolella:

 Miguel, Majvor, victor, Gun, louis, Gunlög, teobaldo ja Carlos
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vat perun vaikutteet antoivat minul-
le mahdollisuuden ymmärtää elämän 
tarkoitus”. näitä kokemuksia per ha-
luaisi monien muidenkin saavan. hän 
haluaa työskennellä ruotsin kansain-
välisyyden puolesta, sen puolesta että 
pidettäisiin silmät avoimina sille mikä 
muilla kansoilla on hyvää.

else työskenteli perussa kahteen 
otteeseen, 1970–72 ja 1986. hänen 
työpaikkanaan oli traperia ja myö-
hemmin poikakoti Santa Maria. perun 
kauden jälkeen hän on työskennellyt 
monissa jaksoissa emmaus-vester-
vikissä, tammisaaressa. hänen mie-
lestään työ emmauksen ja pääskyjen 
parissa on tehnyt hänestä avarakat-
seisemman. hän on kiitollinen että 
halu nähdä maailmaa pienen kotiky-
län, ähtävän, ulkopuolella vei hänet 
vähitellen peruun asti.

Gun (allekirjoittanut) on sairaan-
hoitaja sekä taideterapeutti.  Minä tu-
lin peruun jota melko pian (keväällä 
1970) kohtasi tuhoisa maanjäristys. 
Suuren osan ajastani minä, kuten mo-
net muutkin emmauksen työntekijät, 
työskentelin pohjois–andien vuoris-
tossa, huarazin  kaupungissa. ”Mie-
lestäni sain perussa vastauksia moniin 
kysymyksiin, ja oli  luonnollista että 
täällä kotonani olen myöhemmin ak-
tiivisesti osallistunut yhteiskunnalli-
siin ja poliittisiin asioihin.”

tänään Cuna nazareth toimii edel-
leenkin hyvin. Cunan yhteydessä toi-
mii k ierrätyskeskus joka tukee Cunaa 
taloudellisesti.  virallisesti ”asociación 
emaus del peru”- järjestöä ei enää ole 
mutta on olemassa useita emmaus- ni-
misiä  lumpunkerääjäkeskuksia jotka 
tekevät töitä itsenäisesti.  hyvin köy-
hässä maassa ihmiset keksivät monen-
laisia keinoja ansaita toimeentulonsa. 
kokouksessamme viktor painotti että 
on tärkeätä ottaa selville miten avus-
tustyö on suunniteltu ja toteutettu 
ennen kuin alamme täältä pohjolasta 
käsin sitä tukea. ei vielä riitä että joku 
kutsuu itseään emmaukseksi.

paljon tekemästämme työstä on jo 
kadonnut näkyvistä. ”onko se tuh-
lattua vaivannäköä?” kysyi elisabet. 
yksi asia on joka tapauksessa selviö: 
”auttamalla muita auttaa eniten itse-
ään”. yhteistyö eri kansojen kesken 
rikastuttaa toisiamme. tämän mah-
dollisuuden haluaa emmaus ja pääs-
kyt tarjota ja sen mahdollisuuden me 
saimme.

tekSti: Gun WaSeniuS-hie tanen
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SyySkokouSkutSu
kehitysmaayhdistys pääskyjen sääntömääräinen syyskokous

tiistaina 24.11.2015 klo 18.30
Mäkelänkatu 54, 00510 helsinki

tervetuloa kaikki jäsenet!

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 2016 toimintasuunnitelmasta päättäminen

8. vuoden 2016 talousarviosta päättäminen
9. yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2016

10. yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2016
11. tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

valitseminen vuodelle 2016
12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016

13. Muut asiat
14. kokouksen päättäminen

huoM. vuoden 2016 toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset 
saat sähköpostitse lähettämällä pyynnön osoitteeseen 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com.

a jankohtaiSta
SyySkokouSkutSu



16

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:
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

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.

toimitamme tuotteita myös postitse!


