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PÄÄKIRJOITUS
Tervehdys Pääskyt!
ovat
aina olleet Pääskyjen toiminnan kulmakivi.
Vaikka toiminnan muodot ovat vuosien varrella vaihdelleet, pitää tämä paikkansa edelleen tänä päivänä. Ilman jäsentemme antamaa aikaa, taitoa ja tietoa ei toimintamme
olisi mahdollista.
VAPAAEHTOISTYÖ JA INNOKKAAT AKTIIVIT

Tänä vuonna Cunassa on ollut vapaaehtoisena
Sonja Eneh, joka kirjoittaa tässä lehdessä venezuelalaisten pakolaisten tilanteesta Perussa. Cunassa työskentelyn lisäksi Sonja on
kirjoittanut Cunan kummikirjeen sekä kiinnostavia päivityksiä vapaaehtoisjaksonsa varrelta
Pääskyjen facebook-sivulle. Kepan Etvo-ohjelman lopettamisen jälkeen Pääskyissä on tehty
enemmän vapaaehtoistyötä myös Cunan vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä.
Vapaaehtoistyö on toki myös koko Emmausliikkeen ytimessä. Tässä lehdessä pääsemmekin hallituksen jäsen Aija Taskisen kirjoituksen
kautta kurkistamaan Espanjassa järjestetyn
Emmaus-työleirin kesäisiin tunnelmiin.
Jäsenlehdistämme suuri osa tehdään vapaaehtoistyönä, ja niinpä tämänkin lehden tekemiseen on osallistunut kirjoittajana, taittajana
tai kääntäjänä noin kymmenkunta ihmistä.
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehtemme tekoon mahtuisi mainiosti mukaan lisää vapaaehtoisia eri rooleissa, joten yllä mainituista tehtävistä saa mielellään vinkata kiinnostuneille.
Vapaaehtoistyöstä puhuttaessa ei sovi unohtaa kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi teh-

tyä työtä Suomessa. NAFAN-hankkeessa
Pääskyt on yhdistänyt voimansa kahden
muun järjestön, Mikkelin Kehitysmaayhdistyksen ja Savonlinnan Kehitysmaayhdistyksen kanssa, ja nyt ensimmäisen yhteistyövuotemme lopulla olemme voineet todeta, että hankkeen kehittely ja pohtiminen yhdessä on ollut hedelmällistä. Myös
kehitysyhteistyöhankkeidemme ympärille
Intiassa ja Nepalissa muodostuu aktiivista
kansalaistoimintaa esim. naisten ryhmien
ja metsänkäyttöryhmien kautta.
Jäsenten ja aktiivien tärkeästä panoksesta
huolimatta on ulkoministeriön kriteerien
kiristyessä toiminnanjohtajan työpanos
kuitenkin korvaamaton asianmukaisen
hankehallinnon hoitamiseksi. Pääskyjen
työn hyvästä laadusta kertonee, että
olemme onnistuneet samaan ulkoministeriöltä rahoitusta hankkeille, vaikka kehitysyhteistyörahoitusta järjestöille on kovasti
niukennettu viime vuosina.
Joskus onkin hyvä kerrata, mitä kaikkea me
yhdessä saamme aikaan, pala kerrallaan.
Yhteistyössä on voimaa.
Lämmin kiitos ja oikein hyvää syksyä kaikille Pääskyille!

SUVI SILLANPÄÄ, PUHEENJOHTAJA
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YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAIKALLISYHTEISÖJEN
PAREMPAA TOIMEENTULOA JA ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISTA
yhteisessä kolmivuotisessa hankkeessa vahvistetaan Nepalin keskiosissa sijaitsevan Raksirangin maalaiskunnan
köyhien ja marginalisoitujen alkuperäiskansojen toimeentuloa kestävän luonnonvarojen
hallinnan ja peltometsäviljelyn avulla. Hanke
työllistää Nepalissa viisi kokopäiväistä ja kaksi
osa-aikaista työntekijää. Hanketta tukemaan
on perustettu eri alojen asiantuntijoista koostuva paikallinen ohjausryhmä, minkä lisäksi
NAFANin hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti hankkeen toteutukseen ja seurantaan.
NAFANIN JA PÄÄSKYJEN

Huhtikuun 11.päivänä juhlittiin NAFANin
kenttätoimiston avajaisia Chainpurissa, Raksirangin hallinnollisessa keskuksessa. Avajaisiin
osallistui paikallisia asukkaista, sidosryhmien
edustajia ja arvovieraita eri Raksirangin alueella toimivista organisaatioista. Hankkeessa
on alusta alkaen tehty tiivistä yhteistyötä Raksirangin kunnanhallituksen kanssa. Kunnan
johtajat ja muut avainhenkilöt on perehdytetty hankkeen tavoitteisiin ja toimintoihin, ja
kunnanjohto on sitoutunut tukemaan hanketta. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa on
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tehty näkyväksi myös hankkeen viestintämateriaaleissa, joihin on painettu NAFANin,
Pääskyjen ja Suomen ulkoministeriön logojen
rinnalle myös Nepalin valtionhallinnon logo.
Hankealueella toimii 34 yhteisömetsäryhmää.
Toukokuussa kokoonnuimme Parewatarissa
toimivan yhteisömetsäryhmän kanssa suunnittelemaan puuntaimien istuttamista ja
luonnontuotteiden (NTFPs) mallikasvatusaluetta. Kyläläiset olivat halukkaita istuttamaan
yli 5000 puuntainta. He olivat myös kiinnostuneita säästöryhmän perustamisesta.
Toukokuun lopussa NAFANin toiminnanjohtaja osallistui Raksirangin paikallishallinnon
järjestämään tilaisuuteen, jossa käsiteltiin julkisen sektorin budjettisuunnitteluprosessia
sekä metsä- ja muita ympäristöasioita. Paikalla olivat paikallishallinnon edustajien lisäksi hankealueella toimivien yhteisöryhmien
puheenjohtajat. Hankkeen kestävyyden kannalta on tärkeää, että paikallishallinnolla ja
yhteisöryhmillä (metsänkäyttö-, maanviljelijä-, nuoriso- ja naisryhmillä sekä osuuskunnilla) on vahva omistajuus hankkeessa. Hankealueelle ideoitiin erilaisia tuotantokeskittymiä mm. hunajalle, banaanille ja ananakselle.
Raksirangissa on ilmeistä potentiaalia kaupalliselle luomuhunajan tuotannolle ja tietyllä

Kyläläiset osallistuivat innokkaasti puunistutuskampanjaan

alueella mehiläistarhausta harjoitetaan jo
melko laajalti. Sinne onkin tarkoitus suunnata
mehiläistarhauskoulutusta.
5. kesäkuuta juhlistimme Maailman ympäristöpäivää järjestämällä ympäristöaiheisia tapahtumia eripuolilla hankealuettamme. Kesäkuun puolivälissä suunnittelimme puuntaimien istutuskampanjaa Kalideviin. Puuntaimet päätettiin istuttaa maanvyörymille alttiiseen rinteeseen, jossa oli hyvin vähän kasvillisuutta, vaikka 26 kyläläistä oli menettänyt
henkensä maanvyöryn takia vuonna 2002.
Rinne on tarkoitus metsittää istuttamalla siihen mm. chepangeille tärkeän chiuri-puun
taimia. Tähän mennessä hankkeessa on istutettu kahdelle alueelle yhteensä 2800 puuntainta.
Hankkeessa on perustettu tähän mennessä
kolme säästöryhmää, joissa on mukana yhteensä 108 jäsentä. Näistä noin puolet on naisia. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja kukin ryhmän jäsen tallettaa sata rupiaa (noin
80 senttiä) kuussa ryhmän yhteiseen pottiin.
Säästöryhmät tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden pienlainoihin, joiden avulla heidän on
mm. mahdollista kehittää elinkeinoaan.
Hankkeessa tuetaan
säästöryhmiä sekä taloudellisesti että teknisesti. Ryhmille lahjoitetaan pieni siemenpääoma
ja
NAFAN tukee ryhmien
rekisteröitymisprosessia. Tulemme myös
järjestämään säästöryhmille taloustaitokoulutusta sekä koulutusta osuuskuntatoiminnasta.
Kapasiteetin vahvistaminen on NAFANin
toiminnan keskiössä.
Tämä koskee myös

järjestömme omaa henkilökuntaa. Huhtikuun
alussa kenttätyöntekijät saivat koulutusta
hankkeen alkukartoituksen tekemisestä sekä
ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja
peltometsäviljelyyn liittyvistä teemoista. Elosyyskuun vaihteessa kenttätyöntekijöille järjestettiin kahden päivän koulutus, jossa käsiteltiin edellä mainittujen teemojen lisäksi
mm. yhteisöjen mobilisointia. Koulutuksen aikana keskusteltiin myös chepang- ja tamangyhteisöjen haasteista, joihin lukeutuvat muun
muassa maanomistukseen liittyvät kysymykset, lapsiavioliitot sekä kansalaisuustodistusten puuttuminen etenkin naisilta.
Syyskuun alussa pidimme Parewatarin kylässä
koulutuksen, jonne tuli osanottajia myös
muista kylistä. Lisäsimme kyläläisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja sopeutumisstrategioista, peltometsäviljelystä sekä biodiversiteetin seurannasta.
Perustimme myös pienviljelijäryhmän, jonka
on tarkoitus näyttää muille kyläläisille esimerkkiä peltometsäviljelyssä. Kyläläiset toivoivat koulutusta vihannesten kasvatuksesta
ja kompostin tekemisestä. Paikallinen metsänkäyttöryhmä päätti alkaa seurata hallinnoimansa yhteisömetsän biodiversiteetin kehitystä.

Hankkeemme suorien hyödynsaajien lukumäärä on tähän mennessä 808 henkilöä (562
miestä ja 246 naista) mukaan lukien Raksirangin paikallishallinnon edustajat. Tämän lisäksi
olemme tavoittaneet epäsuorasti noin 500
henkilöä, joille olemme jakaneet tietoa hankkeestamme.
Mahdollisuuksia ja haasteita
Raksirangin maalaiskunnassa riittää sekä
mahdollisuuksia että haasteita. Alue on luonnonrikkauksien ja kulttuuriperinnön aarreaitta. Chepang-yhteisön luontoon ja luonnonvaroihin liittyvä perinnetieto on ainutlaatuista ja vanhemmalla sukupolvella on syvällistä ymmärrystä metsästä löytyvien lääkekasvien hyödyntämisestä. Tämä perinnetieto on
tärkeää dokumentoida ennen kuin se nuorempien sukupolvien myötä unohtuu. Raksirangin chepang-yhteisöt harjoittavat edelleen
kaskiviljelyä. Ekologisesti kestämättömän
maankäytön myötä eroosio, maanvyörymät
ja tulvat hankaloittavat merkittävästi paikallisyhteisöjen elämää hankealueella. Niinpä
ekologisesti kestävien peltometsäviljelytekniikoiden edistäminen on erityisen tärkeää.
Veden lähteitä on hankealueella vielä runsaasti, mutta monet niistä tulevat kuivumaan,
jollei metsiä suojella.
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Paikallishallinto ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat sitoutuneet tekemään työtä kanssamme. Ilman paikallishallinnon tukea meidän olisikin liki mahdotonta toteuttaa hankettamme. Yhteistyön myötä olemme saaneet
paljon hyödyllistä paikallistietoa ja kontakteja.
Myös Nepalin lainsäädäntö edellyttää, että
järjestöt tekevät yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Yhteisöt ovat myös ottaneet
hankkeemme erittäin kiinnostuneesti ja positiivisesti vastaan. Hanketoiminnoissa on ollut
hyvin osanottajia, tosin naisten määrä on jäänyt tavoiteltua pienemmäksi (naisten osuus
on tähän mennessä ollut noin 30 %). Uskomme naisten osuuden kasvavan erilaisten
suunnitteilla olevien toimeentuloon liittyvien
koulutusten myötä. Suunnitelmissamme on
myös vammaisille henkilöille räätälöityjä koulutuksia.

kanssa ovat välttämättömiä tulosten saavuttamiseksi ja ne auttavat meitä toteuttamaan
aktiviteetit suunnitellun aikataulun mukaan.
Toki kokoontumiset harvoin alkavat ajallaan,
sillä kyläläisillä voi mennä tuntikausia matkanteossa.
Chepangien kulttuuri on vaarassa kadota ja
yhä harvempi ottaa osaa perinteisiin juhlamenoihin kuten nwagiin. Meidän ja muiden järjestöjen tulee lisätä tietoisuutta chepangien
kulttuurista ja perinnetiedosta, ja edistää sen
säilymistä. Chepang Association -järjestö
pyysi meiltä stipendiä kahdelle chepang-nuorelle oikeustieteen opintoja varten. Järjestön
toiveena on, että koulutetut nuoret voisivat
tulevaisuudessa toimia chepang-yhteisön
puolestapuhujina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina.
TEKSTI JA KUVAT: ROSHAN CHIKANBANJAR
SUOMENNOS JA EDITOINTI: HELI JANHUNEN

Kenttävisiiteillämme olemme havainneet,
että säännölliset kokoontumiset yhteisöjen

Chepang-festivaalit
8.-9. syyskuuta Raksirangissa vietettiin
chepangien vuoden tärkeintä juhlaa
(nwagi). Myös NAFAN oli mukana Chepang Association -järjestön organisoimassa, Raksirangin kunnantalon pihalla järjestetyssä juhlatilaisuudessa,
johon osallistui yli 250 eri yhteisöjen ja
uskontokuntien edustajaa. Valtaosa
osanottajista oli chepangeja ja tamangeja. Myös kristinuskoa harjoittavat
chepangit osallistuivat juhlaan, jossa
kulttuuriesitysten ja puheiden lisäksi
juhlavieraille tarjottiin myös chepangien perinteisiä ruokia. Varhain seuraavana aamuna vierailimme Botbarin kylässä katsomassa, kuinka siellä vietettiin nwagia. Chepang-yhteisön papit soittivat perinteistä rumpua, dhyangroa. Soitto oli kestänyt taukoamatta läpi
yön. Noin 50 kyläläistä osallistui juhlamenoihin, jotka huipentuivat uskonnollisen seremonian jälkeen tarjottuun pyhään juhla-ateriaan.
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Esimerkki työmme tuloksista
Touko-kesäkuun vaihteessa järjestimme vuohienhoitokoulutuksen 33 osanottajalle, joista 20 oli
naisia. Koulutuksessa lisättiin kyläläisten tietoisuutta eri vuohilajeista, eläinsuojien ylläpidosta ja
hygieniasta, vuohien ja kilien hoidosta ja ruokinnasta, vuohien lisääntymisterveydestä sekä sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Pian koulutuksemme jälkeen Raksirangin kunta järjesti
oman vuohikoulutuksen, joka kuitenkin keskittyi lähinnä vuohien
lahjoittamiseen kyläläisille. Jokainen osanottaja sai mukaansa
kaksi vuohta, jotka kuitenkin pian kuolivat ja veivät mukanaan myös muita kylän vuohia. Jotkut
kyläläiset menettivät jopa 25 vuohta. Vuohikuolemat johtuivat siitä, että vuohet oli hankittu
muualta, eikä niitä oltu rokotettu. Yksi epäonnisen vuohienjako-operaation osanottajista oli kuitenkin osallistunut meidän järjestämäämme vuohienhoitokoulutukseen ja oppinut sieltä, että
vuohet on rokotettava. Niinpä hän rokotti koko vuohilaumansa, eikä yksikään niistä kuollut.
Tämä on yksi konkreettinen esimerkki hankkeemme tuloksista ja samalla hyvä oppimiskokemus
järjestöllemme.

Tapaaminen Raksirangin kunnanjohtajan kanssa
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AJANKOHTAISTA
Latinalaisen Amerikan suurin muuttoliike tuntuu Perussakin

VENEZUELALAISIA LAPSIA ON OTETTU
CUNAN PÄIVÄKOTIIN
Cuna Nazarethin päiväkotiin on tullut viime vuodesta
lähtien useita venezuelalaisia lapsia. Tutustuin heihin
ollessani viime kesänä kaksi kuukautta vapaaehtoistyössä Cunassa.

OLEN OPINTOJANI VIIMEISTELEVÄ suomalainen psy-

kologian opiskelija ja vietin kesä- ja heinäkuun
2019 Cuna Nazarethissa vapaaehtoistyöntekijänä. Autoin päiväkodin arjessa ja järjestin viisivuotiaille lapsille tunnetaitotyöpajoja.
Asuntoni sijaitsi viereisessä Barrancon kaupunginosassa ja kuljin bussilla päiväkodille päivittäin. Lähes joka kerta kyytiin nousi joku myymään makeisia tai leivonnaisia tai esiintymään
matkustajille. Myös kaduilla, liikenteen lomassa, näkyi makeisia autoilijoille ja jalankulkijoille kauppaavia ihmisiä. Minulle kerrottiin,
että suuri osa heistä oli viime aikoina Peruun tulleita venezuelalaisia.
Tänä vuonna Cunassa on 12 venezuelalaisperheen lasta. Ennen päiväkotipaikan saamista useiden
perheiden vanhemmat olivat joutuneet jättämään lapsensa toisten
hoidettaviksi siksi aikaa, kun he
etsivät töitä. Joidenkin yksinhuoltajaäitien oli ollut pakko ottaa lapsensa mukaan työpaikalle, minkä
seurauksena työsuhteet loppuivat lyhyeen.

Cuna päätti ottaa vastaan venezuelalaislapsia perehdyttyään venezuelalaisten tilanteeseen Limassa. Selvisi, että monet perheet
asuivat hyvin ahtaasti, kaksi tai kolmekin perhettä samassa pienessä tilassa. Heidän ruokavalionsa oli puutteellinen, ja lapsilla oli terveysongelmia. Oli myös yksinhuoltajaäitejä,
joilla ei ollut työpaikkaa eikä kunnollista
asuinpaikkaa. Toiset taas ottivat lainaa tukeakseen kotimaahan jäänyttä puolisoaan tai
yrittivät järjestää myös puolisolleen matkarahat Peruun, eläen itse äärimmäisen niukasti.

Cuna Nazarethissa on ollut viime vuodesta lähtien myös venezuelalaisten perheiden lapsia.
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Varsinkin alussa venezuelalaisten tilanne Perun työmarkkinoilla oli huolestuttava. Yritykset
kyllä antoivat työtä mieluummin heille kuin perulaisille, koska heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa työ vastaan, vaikka palkka oli
surkea ja työolot huonot. Monia venezuelalaisia työntekijöitä käytettiin hyväksi ja kohdeltiin
huonosti. Esimerkiksi Cunasta keittiöapulaisen
paikan saanut 24-vuotias nainen kertoi saaneensa aikaisemmassa työpaikassaan Limassa
todella kehnoa palkkaa ja kokeneensa henkistä
väkivaltaa työnantajansa taholta. Tämän seurauksena hän alkoi kärsiä psyykkisistä oireista.
Nyt, kiitos työpaikkansa Cunassa, hän voi paremmin ja pystyy auttamaan Venezuelassa
edelleen asuvaa äitiään, joka hoitaa yksin yhtä
lapsenlapsistaan.
Perun valtio on myöntänyt osalle venezuelalaisista maahanmuuttajista väliaikaisen oleskeluluvan. Se helpottaa virallisen työpaikan saamista sekä parantaa lapsiperheiden asemaa,
koska oleskeluluvan saaneilla lapsilla ja nuorilla
on mahdollisuus käydä koulua ja saada sairausvakuutus.
RIKAS MAA ON ROMAHTANUT
Entisestä rikkaasta öljyvaltiosta, 31 miljoonan
asukkaan Venezuelasta, on tullut viime vuosien
aikana kaoottinen ja turvaton maa, jonka talous on romahtanut. Puutetta on ruuasta, lääkkeistä, kaikesta. On sähkökatkoksia, työttömyyttä ja väkivaltaisia levottomuuksia. Monet
venezuelalaiset ovatkin paenneet naapurimaihin voidakseen aloittaa uuden elämän. Yli neljä
miljoonaa ihmistä on muuttanut muihin Latinalaisen Amerikan maihin, muun muassa Peruun. Venezuelan kriisi on aiheuttanut suurimman muuttoaallon, mitä Latinalaisessa Amerikassa on nähty viiteenkymmeneen vuoteen.
Perussa on tällä hetkellä jo lähes miljoona - yli
750 000 - venezuelalaista, kun vuonna 2016
heitä oli vain 8160. Perun oma väkiluku on

Cuna Nazareth ei erottele perheitä kansalaisuuden perusteella

suunnilleen sama kuin Venezuelan, 32 miljoonaa.
Jotkut paikalliset ovat arvostelleet Cuna Nazarethia siitä, että se on antanut päiväkotipaikkoja venezuelalaisille perheille. He ovat kokeneet, että muukalaisia “suositaan”, ja vihaisia
kommentteja on tullut sekä kasvotusten että
sosiaalisen median kautta. Cuna Nazareth on
kuitenkin periaatteidensa mukaan halunnut
auttaa niitä, jotka eniten tarvitsevat apua,
kansalaisuudesta riippumatta. Siksi kaikilla kriteerit täyttävillä perheillä, myös venezuelalaisilla, on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikkaa päiväkodista.
Cunassa sosiaalityöntekijä haastattelee kaikki
paikkaa hakevat perheet, ja haastatteluissa on
tullut ilmi, että venezuelalaisilla perheillä oli
kotimaassaan suhteellisen korkea elintaso ja
hyvä yhteiskunnallinen asema ennen maan vaikeuksien alkamista. Valtaosalla Cuna Nazarethin venezuelalaisista vanhemmista on yliopistokoulutus ja esimerkiksi asianajajan, kirjanpitäjän, opettajan, toimittajan, sotilaan tai
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laborantin tutkinto. Mutta dokumenttien
puuttumisen takia he eivät voi harjoittaa ammattiaan Perussa. Siksi päiväkoti on antanut
joillekin heistä mahdollisuuden tehdä puutöitä
ja kunnostaa huonekaluja ja saada tästä jonkinlaista taloudellista korvausta.

Cuna Nazarethin venezuelalaiset lapset tulevat
lähtökohtaisesti siis huomattavasti varakkaammista ja koulutetummista perheistä kuin Cunan perulaiset lapset. Silti he kaikki jakavat nyt
sopuisasti samaa päiväkodin arkea.
TEKSTI: SONJA ENEH
KUVAT: ANITA MOORE

Juttu perustuu päiväkodin hallinnollisen johtajan Anita Mooren sekä Cuna Nazareth -järjestön johtajan ja sosiaalityöntekijän Carmen Santa Cruz Espinozan antamiin tietoihin sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin Limassa.

Kierrätyskeskuksessa metalli erotettiin joustinpatjoista. Ympärillä olevat keinokastellut sitrusviljelmät loivat vihreitä vyöhykkeitä keskikesän rutikuivaan maisemaan.

TOISENLAINEN LOMA EMMAUS-LEIRILLÄ
ESPANJASSA
kaksi ikimuistoista viikkoa espanjalaisen Emmausryhmän vapaaehtoistyöleirillä. Eteläisessä
Espanjassa Murcian kaupungin lähellä, Los
Ramosin kylän liepeillä maaseudun rauhassa, sijaitsee noin 20 miehen yhteisö ja
kierrätyskeskus, traperos, myymälöineen.
Yhteisön compañerojen lisäksi keskuksessa
ja toimistossa työskentelee parikymmentä
henkeä kierrätyksen parissa, keittiössä, hallintotöissä ja tiedotuksessa. Koska monilla
yhteisön asukkailla on taustallaan erilaisia
päihde- ja terveysongelmia tai haasteita esimerkiksi työllistymisen kanssa, löytyy työntekijöiden joukosta myös pari psykologia ja
VIETIN HELTEISESSÄ HEINÄKUUSSA

sosiaalityöntekijää. Vapaaehtoistyöntekijöitäkin on usein paikalla.
Meitä työleiriläisiä oli kahdeksan, minun lisäkseni Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Ukrainasta ja Taiwanista. Asustimme erillisessä rakennuksessa ja työskentelimme arkipäivinä klo 8-14. Työtehtävät olivat käytännöllistä, välillä raskasta ja likaistakin
työtä kierrätyskeskuksen eri pisteissä: vaatteiden, paperin, erilaisten esineiden ja
elektroniikan lajittelua ja myymälässä järjestelyä. Lisäksi oli keittiö- ja siivousvuoroja
– yhteisössä syödään hyvin ja usein, ja
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kasvisruokaakin järjestyi vaivatta myös parille illalle grillijuhliin.
Vapaa-ajan ohjelma oli tosi monipuolista ja
mukavaa, mm. retkiä lähiympäristön kulttuuri- ja luontokohteisiin ja viikonloppuisin
Välimeren rannalle. Tutustuimme myös
Murcian kaupungissa sijaitsevaan Emmauksen isoon kirpputoriin ja antikvariaattiin,

taukoja sai toki pitää omaan tahtiin, ja vettä
ja appelsiinimehua kului. Asukkaiden taustasta johtuen leirit ovat päihteettömiä.
Useat eurooppalaiset Emmaus-ryhmät järjestävät leirin joka kesä, tiedot löytyvät aina
keväällä kansainvälisen Emmauksen nettisivuilta:
http://emmaus-europe.org/208welcome-to-the-section-new-generations/175-the-summer-volunteer-programme-youth-camps-in-europe
Lisätietoja Murcian Emmaus-ryhmästä (espanjaksi):
https://emausmurcia.wordpress.com/

joille traperos toimittaa tavaraa ja joilla molemmilla on myös verkkokaupat. Parasta
ohjelmaa oli kuitenkin työskentely, oleskelu
ja aterioiminen yhteisön compañerojen
kanssa, kerrassaan hienoa ja värikästä porukkaa! Myös pihan uima-allas kokosi ihmiset yhteen hikisten työpäivien jälkeen.
Perusvaatimus työleirille osallistumiselle oli
täysi-ikäisyys. Espanjan kielen taidosta oli
runsaasti hyötyä ja iloa, se oli
leirin pääkieli eivätkä paikalliset yleensä esimerkiksi englantia puhu, mutta muiden
leiriläisten ja leirivastaava Paloman avulla pärjäsivät kyllä
espanjaa taitamattomatkin.
Asuminen, syöminen ja vapaa-ajan ohjelma olivat leiriläisille ilmaisia ja työvaatteetkin lainattiin, matkansa jokainen maksoi itse. Suurin
haaste oli kuumuus: joka
päivä lähelle + 40 astetta kohoava lämpötila verotti paikallistenkin työtehoa. Mutta

Erittäin suositeltava ja hauska kesänviettotapa ja takuuvarmasti tutustuu paikallisiin
!
TEKSTI JA KUVAT: AIJA TASKINEN,
PÄÄSKYJEN HALLITUKSEN JÄSEN
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SYYSKOKOUSKUTSU
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen
sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 10.12.2019 klo 17.15
Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki
Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen toteaminen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle
4. Sihteerin valitseminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen
8. Vuoden 2020 talousarviosta päättäminen
9. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020
10. Yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2020
11. Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2020
12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2020
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

HUOM. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset saa sähköpostitse lähettämällä
pyynnön osoitteeseen kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

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:

JÄSENMAKSUT

20–100 euroa/vuosi
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITE: 51402
Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja
katuosoitteesi, niin saat jäsenlehden
kahdesti vuodessa.
Jos haluat jäsenpostit sähköisenä,
lähetä viesti: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com

Heli Janhunen ja kirjoittajat
LEHDEN TAITTO: Heli Janhunen
KANNEN KUVA: Roshan Chikanbanjar

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
NAFAN -hanke (Nepal): 37002
Rahankeräyslupa: 1.1.2018–
31.12.2019, RA/2017/79

PÄÄSKYT ON OSA KANSAINVÄLISTÄ EMMAUS-LIIKETTÄ

