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Tästä lehdestä saamme lukea perulai-
sen kumppanimme Cuna Nazarethin 
johtajan Anita Mooren vierailusta 

Suomessa viime huhtikuussa. Tapasin itse 
Anitan ensimmäistä kertaa vuonna 2012 
Perussa hankematkalla ja oli ilo saada hä-
net vuorostaan vieraaksemme Suomeen 
tutustumaan Pääskyjen ja muiden Suo-
men Emmaus-ryhmien toimintaan ja toi-
mintaympäristöön.

Oli mukava esitellä Anitalle mm. suo-
malaista päiväkotia ja kirjastoa ajatellen, 
että tutustumiskäynnit voisivat toimia 
hänelle inspiraationa Cunassa tehtävään 
työhön. Toisaalta todellisuuksiemme erot 
tuntuivat tylyiltä. Esitellä nyt edullisia ja 
laadukkaita julkisia palveluitamme ih-
miselle, joka käy päivittäistä kamppailua 
Cunan taloudellisten haasteiden ratkaise-
miseksi ja hyvän päivähoidon mahdollis-
tamiseksi Chorrillosin alueen köyhien per-
heiden lapsille!

Vaikka vertaileva asetelma tuntui it-
sestä välillä ikävältä, oli keskustelu erilai-
sista käytännöistä ja Cunan viime vaiheis-
ta kasvotusten Anitan kanssa antoisaa 
ja motivoivaa. Anitan kertoman mukaan 
näin oli myös hänen mielestään. On myös 
ymmärrettävä, että kaikki suomalaisen 
varhaiskasvatuksen opit eivät välttämättä 
sovellu sellaisenaan Peruun, jossa jo päi-

väkoti-ikäisiä lapsia valmistellaan pärjää-
mään perulaisessa yhteiskunnassa ja kou-
lutusjärjestelmässä, joka tietyissä asioissa 
on suomalaista yhteiskuntaa kovempi, eri-
tyisesti vähävaraisille. Muutoksia tapahtuu 
kuitenkin myös perulaisessa järjestelmässä 
ja kasvatuskeskustelussa. Tästä kirjoittavat 
lisää Cunassa harjoittelun tehneet opiskeli-
jat Miia ja Amanda omassa jutussaan.

Itse ajattelen kehitysyhteistyön ole-
van parhaimmillaan silloin kun yhteistyö-
kumppanit tuntevat toisensa jopa henki-
lökohtaisesti ja molemmin puolin voidaan 
kokea, että kyse on todella yhteistyöstä. 
Cunalaisten kanssa voimme keskustella 
avoimesti monista vaikeammistakin asiois-
ta, ja tuntuu hyvältä, että omalla toimin-
nallamme voimme tukea Cunan tekemää 
työtä. Kokouksillamme ja tiedonvälityksel-
lä täällä kaukanakin on merkitystä, ja ne 
mahdollistavat esimerkiksi vapaaehtoisten 
lähettämisen Cunaan sekä taloudellisen 
tuen antamisen, mistä kiittäminen on eri-
tyisesti teitä Pääskyjen jäseniä! Haluamme 
myös kiittää vielä erikseen erilaisia muista-
mislahjoituksia tehneitä jäseniämme!   

Toivon motivoivia ja ilahduttavia luku-
hetkiä kaikille ja hyvää loppuvuotta! Terve-
tuloa myös syyskokoukseen, josta lisätie-
toa löytyy lehden takasivulla.
 

m a i j u  k o r p e l a ,  p u h e e n j o h ta j a

 

Hei Pääskyt!
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Kansainvälisen Emmauksen jäsenko-
kous pidettiin tänä keväänä Italias-
sa, minkä ansiosta Pääskyt ja Em-

maus Helsinki, Westervik ja Ahvenanmaa 
pystyivät kutsumaan Cunan työntekijän ja 
nykyään johtajan Anita Mooren Suomeen 
samalla kertaa. 

Anitalle järjestettiin vierailuja Helsin-
gissä niin päiväkodista Emmaus Helsingin 
järjestötiloihin. Hän pääsi tutustumaan 
myös Emmaus Westervikin toimintaan 
sekä matkusti Ahvenanmaalle paikallisen 
Emmauksen vieraaksi. Hän majoittui aina 
jonkun paikallisen järjestön jäsenen luo-
na. Helsingissä meillä oli ilo kutsua Anita 
vieraaksemme Oulunkylään, esitellä kau-
punkia, mm. Suomenlinnaa sekä maistella 
kahviloiden korvapuusteja.

Jokaisen päivän tai vierailun jälkeen 
keskustelimme ruokapöydän ääressä eri-
laisista toimintatavoista, Cunasta ja peru-
laisesta kontekstista sekä kulttuurieroista 
ja yhteiskunnallisista arvoista. Puhuimme 
myös arjesta, perheen ja työn yhdistämi-
sestä sekä nauroimme erilaisille kommel-
luksille. Vaihdoimme myös niin ceviche- 
kuin rahkapiirakkareseptejä.

vapaaehtoisuus järjestöjen voimavarana

Pääskyjen puheenjohtaja Maiju vastasi 
Anitan Pääskyjen osuudesta. Hän esitteli 
Pääskyjen toimiston Emmaus Helsingin 
yhteydessä, Pääskyjen myyntituotevitrii-
nin Mäkelänkadulla sekä erilaisia esitteitä 

ANITAN VIERAILU 
SUOMESSA

ja ylipäätään toimintaa. Anita osallistui 
myös Emmaus Helsingin toimintaan vaat-
teiden lajittelusta myymälän hoitoon sekä 
kokouksiin. 

Vierailunsa jälkeen Anita korosti eri-
tyisesti Suomen järjestöjen jäsenten si-
toutuneisuutta vapaaehtoistyöhön ja sen 
suurta merkitystä. Hän oli erittäin vaikut-
tunut siitä, kuinka suurin osa järjestöjen 
kaikesta toiminnasta hoituu vapaaehtois-
voimin. Samalla kuitenkin järjestöjen toi-
minta sekä aktiviteetit ovat hyvin organi-
soitua ja suunniteltuja; vastuunjakaminen 
ja ottaminen sekä ajankäyttö kertovat 
järjestelmällisyydestä. Lisäksi toiminnan 
jatkuminen vuodesta kertoo järjestöjen 
saavuttaneen tietyn aseman ja ”institutio-
naalisuuden”. 

Anita kävi läpi järjestöjen erilaisia toi-
mintamuotoja kierrätyksestä, myymälöi-
hin sekä tavaroiden keräämiseen ja lajitte-
luun. Samalla myös järjestöjen sosiaalinen 
työ eri taustaisten ihmisten kanssa oli 
Anitasta kiinnostavaa. Hänen mielestään 
hienoa oli myös, että valtio mahdollistaa ja 
tukee järjestöjen sosiaalista työtä erilaisten 
työkokeilujen ja -harjoitteluiden kautta. 
Yhtenä ajatuksia herättävänä esimerkkinä 
Anita käytti Ahvenanmaan Emmauksen 
ravintolaa, joka saa osan käyttämistään 
elintarvikkeista lahjoituksina paikallisilta 
ruokakaupoilta. Vastaava yhteistyökuvio 
on myös Perussa, joten Anita suunnitteli 
idean esittelemistä Cunan ruokahuollon 
turvaamiseksi. 
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suomen koulutusjärjestelmään 
tutustuminen

Viikon aikana Anitalle oli järjestetty erilai-
sia vierailuja päiväkodista Kallion kirjas-
toon. Helsinkiläisessä Malminkartanossa 
sijaitsevassa päiväkodissa Anita tutustui 
päivähoitojärjestelmään, lasten opetuk-
seen ja aktiviteetteihin. Lisäksi kirjastolai-
toksen toimivuus, lainattavat kirjat ja tuot-
teet sekä erilaiset lasten satutunnit olivat 
hyvin kiinnostavia. 

Latinalaisessa Amerikassa suomalaisel-
la koulutusjärjestelmällä on hyvä maine 
ja sitä pidetään mallina. Siksi Anita toivoi 
etukäteen mahdollisuutta päästä tutustu-
maan ja kuulemaan siitä enemmän. Hel-
sinkiläisessä päiväkodissa odottikin yllä-
tys, kun paikkaa esitteli Cuscosta kotoisin 
oleva lastentarhanopettaja. Kielimuuria ei 
tällä kerralla ollut, kun naiset keskustelivat 
päivähoidon eri puolista.  Anita oli vaikut-
tunut siitä, että päiväkotien opetussuunni-
telma on sama kaikkialla Suomessa, ruo-
kahuoltoon kiinnitetään paljon huomioita 
ja että lapsilla on mahdollisuus erilaiseen 
tukeen niin psykologista puheentuottami-
sen kuin fysioterapiaan.

Anitan mukaan Perussa myös panoste-
taan varhaiskasvatukseen ja koulujärjestel-
mään. Hallituksen ohjelmissa koulutetaan 
opettajia sekä myös kehitetään ravinto-
puolta. Vaikka Cuna on yksityinen instituu-
tio, niin he saavat henkilökuntaa hallituk-
sen ohjelmien kautta. 

Kallion kirjastossa oli myös perulainen 
työntekijä, joka esitteli suomalaista kir-
jastojärjestelmää ja kirjastojen käytöstä. 
Kirjallisuuden merkitys kasvamisessa on 
suuri, ja myöhemmin illalla ruokapöydän 
ääressä Anita haaveili pienen kirjaston pe-
rustamisesta tai Cunan lasten lukemisen 
tukemisesta keskustellessamme päivän 

REPORTAASI
vierailuista. Varsinkin teknologian ja digita-
lisaation kehitys johtaa siihen, että kodeis-
sa kirjojen määrä vähenee. Toisaalta Anita 
toi ilmi, että esimerkiksi Chorrilloksen alu-
eella ei ole omaa kirjastoa tai tilaa, joka on 
ainoastaan kirjoja varten. Cunassakin kirjat 
ovat luokassa, mikä toisaalta mahdollistaa 
niiden käytön oppituntien aikana, mutta 
samalla rajoittaa lukemismahdollisuuksia.  

terveisiä perusta

Anita kertoi myöhemmin, että paluunsa 
jälkeen hän piti Cunassa lyhyen esitel-
män vierailuista ja uusista ideoista. Hän 
toivoi, että he voisivat järjestää Cunassa 
kirjastohuoneen tai nurkkauksen, joka 
olisi avoinna koko perheelle. Siellä lap-
set voisivat vanhempiensa kanssa lukea 
yhdessä lukukauden aikana, mikä koros-
taisi yhdessäolon merkitystä ja lapsi-van-
hempisuhdetta. Lisäksi Anita oli erittäin 
kiinnostunut Ahvenanmaan Emmauksen 
ravintolakonseptista ja sen soveltamisesta 
Cunaan. Perun hallitus on kuulemma hil-
jattain perustanut eräänlaisen ravintopan-
kin, joka huolehtii mm. ravinto-ohjelmista 
eri puolilla maata sekä elintarvikkeiden ja-
kamisesta eri tahoille. Koska Cunan yhtenä 
tärkeänä puolena on lasten monipuolisen 
ravinnon turvaaminen, erilaisten ohjel-
mien ja yhteistyönavulla voisi olla mah-
dollistaa kehittää Cunan ruokahuoltoa. 
Lisäksi jos osa tarvittavista elintarvikkeista 
tulisi paikallisista ohjelmista tai yhteistyö-
tahoista, siihen liittyvät kulut pienenisivät 
ja tämä puolestaan parantaisi päiväkodin 
taloudellista tilannetta. 

Lopuksi Anita lähetti paljon terveisiä Pääs-
kyjen jäsenille, tukijoille ja erityisesti kum-
meille. Hän toivoo yhteistyön jatkumista ja 
korosti sen merkitystä Cunalle. 

t e k s t i :  a n n a  p u r s i a i n e n 

Pääskyt on tehnyt Ulkoministeriöl-
le hankehakemuksen intialaisen 
kumppaninsa Prayatna Samitin 

kanssa.  Kumppanijärjestö toimii vahvasti 
myös adivasien alkuperäiskansayhteisöis-
sä. Prayatna Samitilla on ollut viimeksi on-
nistunut, puolitoistavuotinen ”Toimeen-
tuloa ja terveyttä tukeva luonnonvaroihin 
liittyvä perinnetieto” -hanke Siemenpuu-
säätiön kanssa. Tämä hanke päättyi syk-
syllä 2015. Siemenpuusäätiön hankkeessa 
kerättiin ja jaettiin rajasthanilaisissa kylissä 
perinnetietoon pohjautuvaa maatalou-
den, karjankasvatuksen ja luonnonlääkin-
nän osaamista. Hankekyliin perustettiin 
myös paikallisten viljelykasvilajien siemen-
pankkeja sekä yrttitarhoja, joissa 
kasvatetaan lääke- ja ravintokas-
veja. Uudessa – toivottavasti ra-
hoituksen saavassa – hankkeessa 
on tarkoitus jatkaa ja syventää 
tätä työtä. 

Uuden hankkeen nimi on 
“Ruokaturvan parantaminen kes-
tävää maataloutta edistäen ja yh-
teisöjen osallistaminen biodiver-
siteetin vaalimiseen”. Hankkeessa 
haetaan ruokaturvaa vanhojen 
lajien ja lajikkeiden viljelyn pa-
lauttamisesta ja lisäämisestä ns. 
rahakasvien vehnän, maissin ja 
riisin sijaan. Se itsessään lisää mo-

nimuotoisuutta. Hanketta työstäessämme 
mietimme uusia suomalaisia hankekump-
paneita ja yhtenä nousi esiin Maatiainen-
järjestö, joka tekee töitä suomalaisten 
maatiaiskasvien ja -eläinten säilymiseksi ja 
jonka jäsenet ovat varmaan kiinnostuneita 
tällaisesta toiminnasta ympäri maailmaa. 
Mietimme mm.  sanojen maatiainen, koti-
mainen, luonnonvarainen, alkuperäinen ja 
paikallinen merkityksiä suomeksi ja eng-
lanniksi. 

Uudessa hankkeessa luodaan bisnes-
suunnitelma, business plan, viidelle paikal-
liselle hirssilajikkeelle, kolmelle hedelmälle 
ja kahdelle vihannekselle. Maal, kodra (ko-
domillet), alsi (lineseed), kulath (horse gram 

RUOKATURVAA JA 
MONIMUOTOISUUTTA

PRAYATNA SAMITI -KUMPPANIJÄRJESTÖN KANSSA

Granaattiomena  on kotoisin 
Pohjois-Intiasta  g

R U O K A T U R V A A  J A  M O N I M U O T O I S U U T TA
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millet), batti, amla, guava, pomegranate, 
bottle gourd ja okra alkoivat kiinnostaa 
minua. Paikallisten siemenpankkien ke-
hittäminen ja hyödyntäminen on hank-
keessa oleellista. Osa kasveista on tuttuja 
nimen perusteella, mutta suurin osa on 
minulle täysin tuntemattomia. Vähäisellä 
nettitutkimuksella selvisi, että nämä kasvit 
ovat monipuolisesti hyödynnettävää, tun-
nettua superfoodia, joita Intiassa kasva-
tetaankin. Niiden viljely on varmaan ollut 
taantuneena, mutta arvostus on kasvanut 
viime aikoina. Kiinnostustani näitä kasveja 
kohtaan lisäsi käsiini saama Kaisa Häkkisen 
ja Terttu Lempiäisen teos Aaloesta öljy-
puuhun: suomen kielellä mainittuja kasveja 
Agricolan aikaan (2011), jossa osa näistä 
kasveista jo mainitaan varhaisella suomen 
kielelläkin. Kasvien latinankielisten nimien 
perusteella saa varmuuden siitä, että tar-
koitetaan samaa kasvia. Itseäni se seikka 
kannustaa entisestään tänä syksynä huvik-
seni aloittamiini latinan kielen opintoihin.  

Kokoan tähän joitain tietoja hankkeessa 
mukana olevista kasveista. Aloitan Agrico-
lan kirjoissaan 1500-luvulla mainitsemista 
kasveista. Agricola muuten tarkoittaa vilje-
lijää. 

Bottle gourd, 
calabash, Agrico-
lan mukaan cur-
bita tai kurbita eli 
pullokurpitsa (La-
genaria siceraria), 
joka kuitenkaan ei 
ole kurpitsa vaan 
kurkku. Latinan-
kielen cucurbita 
oli kurkkukasvien 
yleinen nimitys. 

Pullokurpitsa on yksi vanhimmista vilje-
lykasveista, jonka kuivattuja hedelmiä on 
hyvin todennäköisesti käytetty astioina jo 
kauan ennen savenvalun käyttöönottoa. 
Intian sitar, kansansoitin, voidaan myös 
tehdä pullokurpitsasta. Pullokurpitsa on 
myös siinä mielessä harvinainen hyöty-
kasvi, että sen esihistoria on kyetty selvit-
tämään arkeologisesti poikkeuksellisen 
hyvin. 

Pomegranate eli granaattiomena (Pu-
nica granatum), Agricolan kääntämänä 
granatinpuu. Karthagonomenastakin pu-
hutaan. Alkuaan sana perustuu latinan 
ilmaukseen malum granatum eli rakeita 
sisältävä omena. Laji on kotoisin Pohjois-
Intiasta. Omenan kuorta on käytetty muun 
muassa nahan parkitsemiseen ja mato-
lääkkeeksi, hedelmä ja siemenet ovat ter-
veellisiä. Agricolan aikaan 1500-luvulla 
granaattiomenapuu oli todennäköisesti 
Euroopassa varsin tuntematon, vaikka Ag-
ricola kasvin nimeltä tietääkin. Granaattio-
menasta tiedetään yli 500 lajiketta, mutta 
perimältään samoille lajikkeille sanotaan 
annetun eri nimiä eri puolilla maailmaa, 
vaikka toki lajikkeita valvotaan. Lajikkeen 

tulee olla selvästi toisista erotettava, ainut-
laatuinen ja vakaasti samanlaisena säilyvä. 

Alsi,  flax seeds, lineseed (Linum usitatis-
simum) eli meilläkin kasvava pellava, jonka 
viljely alkoi Lähi-idässä jo yli 8 000 vuotta 
sitten villistä kantalajista Linus bienne. Ag-
ricola ei käyttänyt kasvista pellava-nimeä 
vaan sanaa liina. Pellava-sanan alkuperää 
ei vielä tunneta. Pellavasta on kaksi erilais-
ta viljelytyyppiä; kuitu- ja öljypellava. Pel-
lava oli luultavasti ensimmäinen kankaaksi 
käytetty kasvikuitu, öljypitoisia siemeniä 
ravinnoksi saatiin sivutuotteena. 

Amla eli Indian gooseberry (Phyllanthus 
emblica) on pyhä puu Intiassa. Sen hapan 
hedelmä on hyvin ravitseva ja hoitava. 
Ayurvedisessä lääketieteessä amlaa käy-
tetään monin tavoin hyväksi. Terveydel-
lisiä hyötyjä on löydetty hiustenhoitoon, 

Amla eli Indian goo-
seberry on pyhä puu 
Intiassa  

näkökykyyn, kuukautiskipuihin, kalsiumin 
imeytymiseen, ruoansulatukseen ja ai-
neenvaihduntaan, nesteenpoistoon sekä 
syöpää, sydän- ja sokeritautia vastaan. 

Okra (Abelmoschus esculentus) on pal-
koherneen tai -pavun tyylinen vihreä ko-
tahedelmä. Okran hedelmässä on pieniä 
siemeniä ja tärkkelyspitoista limaa, joka 
saostaa ruokaa. Guava eli hedelmäguava 
(Psidium guajava) on myrttikasveihin kuu-
luva pensas tai puu, joka pärjää vaatimat-
tomissakin olosuhteissa. Guavalajikkeita 
tunnetaan myös paljon. Kodra eli Kodo-
millet (Paspalum scrobiculatum) kasvaa 
vähäisesti monin paikoin Intiaa, Deccan-
ylängöllä laajemmin. Se kestää kuivuutta 
ja huonoa maaperää, ja sitä pidetäänkin 
hyvin varteenotettavana ehdokkaana ra-
vitsemaan etelän suuria väestömääriä. 

t e k s t i :  s i r pa  r a u t i a i n e n
k u vat :  w i k i m e d i a  c o m m o n s

g

SOPISIKO INTIALAISTEN NAISTEN TYÖTÄ 
ESITTELEVÄ VALOKUVANÄYTTELY LÄHIKIRJASTOOSI?

Pääskyt ja intialainen SEWA tuottivat vuonna 
2010 valokuvanäyttelyn, jonka aiheena on naisten 
työ Intiassa. SEWA on intialaisten epävirallisessa 
taloudessa toimivien naisten järjestö. Itsetyöllis-
tyneet naiset saavat toimeentulonsa muun muas-
sa maanviljelystä, käsitöistä ja suolantuotannosta. 
Valokuvanäyttely tuo esiin naisten keskeisen roo-
lin Intian taloudessa esittelemällä heidän joka-
päiväistä työtään. Kuvat ovat paikallisten naisten 
itsensä ottamia. 

Vuoden 2011 aikana näyttely kiersi palvelutalois-
sa ja vanhainkodeissa pääkaupunkiseudulla. Nyt 
se on tilattavissa kirjastoihin ja muihin sopiviin 
julkisiin tiloihin. 

TIEDÄTKÖ SOPIVAN TILAN? VINKKAA MEILLE!  
 

http://www.paaskyt.fi/hankkeet/intiakumppanit/
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Ostamalla 
tuotteita tuet 

hankkeitamme 
Intiassa ja 
Perussa!

Tutustu
Kehitysmaayhdistys   

Pääskyjen 
uniikkeihin  

joululahjoihin 
osoitteessa 

https://holvi.com/
shop/paaskyt

Koriste-
tyynynpäällinen

30 e/kpl
55 e/pari

(SEWA, Intia)
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Tuotteita 
myynnissä myös 

Emmauksen 
Mäkelänkadun 
kirpputorilla 

Pääskyjen 
vitriinissä 

Alpakkapipo
25 e/kpl

Alpakkahuivi
12-25 e/kpl

(Peru)
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Keväällä ilmestyneessä jäsenlehdes-
sä kerroimme opinnäytetyöhöm-
me liittyvistä tunnetaitotyöpajoista 

Cuna Nazarethin päiväkodissa ja lupasim-
me kirjoittaa syksyn jäsenlehteen opin-
näytetyömme johtopäätöksistä. Olimme 
silloin ehtineet pitää puolet työpajoista. 
Ensimmäisellä kerralla tutustuimme toi-
siimme, ja toisella kerralla kävimme läpi 
erilaisia perustunteita pantomiimin ja 
eläinnaamojen avulla. 

Seuraavissa työpajoissa käsittelim-
me myönteisiä ja kielteisiä ajatuksia sekä 
tuntemuksia, joita kehossa herää erilais-
ten tunteiden aikana. Viimeisen työpajan 
aiheena oli ystävyys. Jokainen lapsi sai 

askarrella ihmishahmon, joista muodos-
timme seinälle ystävyysnauhan.  Viimei-
senä harjoittelupäivänämme järjestimme 
juhlat taidenäyttelyineen lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Näyttelyyn oli koottu las-
ten piirustuksia ja maalauksia työpajoista. 
Juhlissa esitimme vapaaehtoisena päivä-
kodissa työskennelleen musiikinopettaja 
Tiina-Kaisa Monton kanssa suomalaisia 
kansanlauluja ja leikitimme lapsia.  

Lapset osallistuivat tunnetaitotyöpa-
joihin innoissaan. Huone täyttyi usein 
riemunkiljahduksista lasten eläytyessä 
harjoituksiin. Lapset osallistuivat yhteisiin 
keskusteluihin sekä liikunnallisiin, taide-
lähtöisiin ja rentoutusharjoituksiin vaih-

KASVATUSKULTTUURIT KOHTAAVAT

AJANKOHTAISTA
T U N N E TA I T O T Y Ö PA J A P R O J E K T I  C U N A  N A Z A R E T H I N  PÄ I V Ä K O D I S S A

TUNNETAITOTYÖPAJA-PROJEKTISSA 
CUNA NAZARETHIN PÄIVÄKODISSA

Lapset keskittyvät
musiikkiesitykseen päätösjuhlissa

televalla sitoutunei-
suudella. Paikoilleen 
asettuminen ja kuun-
teleminen oli heille vä-
lillä haastavaa. He tun-
nistivat hyvin erilaisia 
tunteita ja niihin joh-
tavia syitä: ”Pupu on 
surullinen, koska se ei 
ole saanut porkkanaa.” 
”Koira on iloinen, kun 
se on syönyt ja juonut.” 
”Koira on säikäyttänyt 
kissan.”

O p i n n äy te t yö m m e 
j o h t o p ä ä t ö k s i s s ä 
korostuu interkult-
tuurisen kompetenssin tärkeys monikult-
tuurisissa kohtaamisissa. Kasvattajan on 
ymmärrettävä maassa vallitsevia kasvatus-
tyylejä kohderyhmänsä kulttuuria kunni-
oittaen. Eteläamerikkalaisen tutkimuksen 
mukaan autoritaarinen kasvatus luo lap-
sille turvallisuuden tunnetta. Saamamme 
palautteen mukaan lapsilähtöinen ja lem-
peä toimintamme tarjosi työyhteisössä 
toimiville varhaiskasvattajille esimerkin 
siitä, kuinka lapsi voidaan kohdata hyväk-
syvästi, kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja 
lapsen tarpeet huomioiden. Cuna Naza-
rethin työntekijät tekevät arvokasta työtä 
pienten resurssien puitteissa. Suurissa ryh-
missä lasten yksilöllinen huomioiminen jää 
usein vähäiseksi. Pienryhmätoiminnallam-
me halusimme osoittaa lapsille enemmän 
huomiota ja hellyyttä kuin mitä pienet re-
surssit sallivat. 

 
Toimintamme eri kulttuurissa avasi mo-
nenlaisia näkemyksiä niin varhaiskasvatuk-
seen kuin kehitysyhteistyöhön. Pohdim-
me, että kehittämishankkeisiin lähtevien 
tulee ottaa paremmin huomioon toisen 
kulttuurin erilaisuus toimintaa suunnitel-
lessaan. Muutoksille on varattava tilaa ja 
on muistettava, että tapojen ja kulttuurien 
muuttuminen tapahtuu hitaasti. Toimin-
nan jatkuvuuden kannalta paikallisten 
kouluttaminen on hyödyllisempää kuin 
yksittäiset, lyhytkestoiset projektit. Parhai-
ten lapset oppivat kulttuurin tuntevan ja 
kielen sujuvasti taitavan henkilön johdol-
la. Cuna Nazarethin päiväkodin työnteki-
jät ovat kertoneet kiinnittävänsä entistä 
enemmän huomiota lasten tunnetaitojen 
harjoittamiseen.

Projektin toteuttaneet opiskelijat poseeraavat las-
ten taideteosten edessä

h

t e k s t i  j a  k u vat :  m i i a  l i n d s t r ö m  j a 
a m a n d a  p u r o k u r u

Pääskyt tukee päiväkodin työntekijöiden kouluttautu-
mista saamallaan 2000 euron testamenttilahjoituksella.

f
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Nepalin viime vuoden huhtikuus-
sa ja toukokuussa tapahtuneista 
maanjäristyksistä on kulunut rei-

lusti yli vuosi, mutta niiden jäljet ovat vielä 
näkyvissä. Vaikka sortuneiden rakennus-
ten jäänteet on raivattu Kathmandun ka-
duilta, näkyy useiden pystyssä olevien ta-
lojen seinissä suuria halkeamia. Vanhoissa 
kaunpunginosissa talojen seiniä on tuettu 
puupaluilla. Jälkijäristykset muistuttavat 
edelleen noin 8800 kuolonuhria ja 22 300 
loukkaantunutta vaatineesta katastrofista.

Valtion jälleenrakennussuunnitelmat 
valmistuivat keväällä, mutta Siemenpuu-
säätiön kumppanijärjestössä SADED 
(South Asian Dialogues on Ecological De-
mocracy) Nepalissa ajatukset suuntautui-

vat jälleenrakennukseen jo pian maanjäris-
tyksen jälkeen, kun järjestö alkoi selvittää 
mahdollisuuksia kestävään ja paikallisve-
toiseen jälleenrakentamiseen. Suunnitte-
lun tuloksena syntyi käsikäyttöinen puris-
tetiilikone, jonka esittelyä matkustimme 
katsomaan Gerkhun kylään 80 kilometrin 
päähän Kathmandusta SADED Nepalin 
puheenjohtajan Indra Adhikarin, SADED 
-aktiivi Uddhab Pyakurelin ja insinööri Ram 
Sharan Sapkoptan kanssa eräänä aurinkoi-
sena lauantaina.

Automme lähestyessä Gerkhua tien 
varrella näkyy yhä enemmän kivestä ja 
savilaastista tehtyjä sortuneita taloja. Ih-
miset asuvat pellistä ja puusta kyhätyis-
sä väliaikaissuojissa. Myös telttoja näkyy. 

KESTÄVÄÄ 
JÄLLEENRAKENTAMISTA 
NEPALISSA

Poimimme matkalla lainaan pari poltettua 
savitiiltä, jotta insinöörit voivat havainnol-
listaa gerkhulaisille niiden ja puristetiilien 
välisiä eroja. Myös Gerkhussa suuri osa 
ihmisistä asuu edelleen väliaikaisasumuk-
sissa. Kotien ja muun omaisuuden lisäksi 
perheet menettivät kotieläimiä, kuten vuo-
hia. Viime satokauden aikana Gerkhussa oli 
myös liian vähän vettä riisin viljelemiseksi. 
Tilanne kylässä on siis kaikin puolin vaikea. 
Ulkopuolisen voi tosin olla vaikea havaita 
tätä, sillä ihmiset yrittävät jatkaa elämään-
sä mahdollisimman normaalisti.

Tunnelma on innostunut, kun puriste-
tiilikoneen käyttöä kokeillaan. Tiilet val-
mistetaan paikallisista maa-aineksista eli 
savesta ja hiekasta sekä pienestä määrästä 
sementtiä. Kun massa on sekoitettu sopi-
vaksi, se lapioidaan puristimeen, josta val-
mis tiili nostetaan parin vivunveivauksen 
jälkeen kuivumaan. Kuivuttuaan kunnolla 
tiili on käyttövalmis. Keskustelun aiheiksi 
nousevat tiilten hinta, koko ja kestävyys. 
Paikallisesta materiaalista valmistettu-
jen puristetiilien hinta on poltettuja tiiliä 
edullisempi. Insinöörit vakuuttavat kuivu-
neiden tiilten olevan myös hyvin kestäviä. 
Kestävyyttä on testattu Kavren alueella, 
jossa samanlaista konetta on käytetty ai-
kaisemmin.  

Kyläläiset suhtautuvat koneeseen toi-
veikkaasti. ”Meillä ei ole rahaa, ja kiviä 
rakentamiseen on hankala saada. Mutta 
meillä on savea, joten jos voimme käyt-
tää sitä rakentamiseen, säästämme rahaa”, 
vanhempi gerkhulainen mies Prem Baha-
dur Tamang arvioi. Monet suunnittelevat 
rakentavansa aikaisempia jykeviä kivitaloja 
matalampia ja pienempiä taloja, sillä suu-
ret talot osoittautuivat vaarallisiksi maan-
järistyksessä.

Valtion avustusten viipyessä kiinnostus 
omakustanteista rakentamista kohtaan on 
lisääntynyt. Into jälleenrakennukseen ker-
too ihmisten toipumisprosessista ja eteen-
päinmenosta. Jutellessani kotinsa menet-
täneen Radhika Pyakurelin kanssa hän 
kertoo tunteneensa maanjäristyksen jäl-
keen toivottomuutta. Nyt tulevaisuudessa 
näkyy taas mahdollisuuksia ja ajatukset 
ovat suuntautuneet kodin rakentamiseen.

Lasten tukeminen on ollut traumojen 
hoidon kannalta tärkeää ja monien jär-
jestöjen rakentamat väliaikaiset koulura-
kennukset ovatkin mahdollistaneet jatku-
vuuden tunteen lasten elämässä. Indra ja 
Uddhab auttoivat rakentamaan Gerkhuun 
väliaikaisen päiväkotirakennuksen. Päivä-
kodissa lapsille tarjotaan opetusta päte-
vien opettajien toimesta, lounasta sekä 
mahdollisuus leikkiä turvallisessa ympäris-
tössä.

Kaiken kaikkiaan maanjäristys tuho-
si noin 750  000 taloa Nepalissa. Indra ja 
Uddhab ovat pohtineet ihmisten realisti-
sia jälleenrakentamisen mahdollisuuksia. 
Vaikka he saisivat valtion avustuksen, joita 
on toistaiseksi jaettu hyvin harvoille, sum-
ma ei välttämättä riitä modernin betonira-
kenteisen talon rakentamiseen. Paikallista 
työvoimaa ja materiaaleja käyttämällä kus-
tannukset ovat pienemmät ja samalla tue-
taan paikallista taloutta. Pysyvien talojen 
rakentaminen ennen monsuunikauden 
alkamista alkaa kuitenkin olla jo myöhäis-
tä. Monet haaveilevatkin paremmasta ja 
kestävämmästä väliaikaissuojasta. Vaikka 
jälleenrakentaminen on pikkuhiljaa käyn-
nistymässä, epävarmuus sen etenemisestä 
jatkuu. 

Puristetiilikoneen kokeiluaf

t e k s t i  j a  k u vat :  s u v i  s i l l a n pä ä

Teksti julkaistu Siemenpuu-säätiön blogissa: http://
www.siemenpuu.org/fi/blog/kestavaa-jalleenrak-
entamista-nepalissa. 
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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: 
Heli Janhunen ja kirjoittajat
LEHDEN TAITTO:
Jelena Salmi
KANNEN KUVA:
Suvi Sillanpää

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 ylei-
seen toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women´s 
Association (Intia): 35033

Rahankeräyslupa: 1.1.2016 - 
31.12.2017, POL-2015-10323

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-LIIKETTÄ

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 2017 toimintasuunnitelmasta päättäminen
8. Vuoden 2017 talousarviosta päättäminen
9.  Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2017
10. Yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2017
11. Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen 
vuodelle 2017
12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen syyskokous

torstaina 14.12.2016 klo 17.30 osoitteessa Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki.

HUOM! Vuoden 2017 toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset saa sähköpos-
titse lähettämällä pyynnön osoitteeseen kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com.

Vastaanottajan osoite
tulee tähän
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