
 

 

 

Hyvät Pääskyt, enää ei tarvitse odotella. Uusi veh-

reys ja sininen taivas kutsuvat meitä, annetaan 

niiden kannatella ja opetellaan keveyttä raskai-

den aikojen jälkeen! 

     Tässä uusimmat kuulumisemme.                        

Kesäterveisin, Katri, pj  

PÄÄSKYJEN AJANKOHTAISET 

Pääskyjen uudet nettisivut on julkaistu!  Käy 

kurkkaamassa: paaskyt.fi 

 

Ulkoministeriön hanketuen hakukierros päättyi 

maaliskuun lopussa. Haimme rahoitusta kah-

delle uudelle hankkeelle (Centre for Environmen-

tal Justice, Sri Lanka ja Sahara Nepal, Nepal) sekä 

kolmen vuoden jatkoa nykyiselle NAFAN-hank-

keellemme Nepaliin.  

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta on valinnut 

Pääskyjen NAFAN-hankkeen toiseksi 0,7 %-koh-

teekseen vuonna 2020. Hankkeelle lahjoitettu 

summa on 2735,50 euroa. 

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräi-

nen kevätkokous tiistaina 16.6.2020 klo 17.30, 

Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki 

Esityslista: 

1 Kokouksen avaaminen 

2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi 

 

 

 

 

 

 

 

3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle 

4 Sihteerin valitseminen kokoukselle 

5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoi-

den valitseminen 

6 Esityslistan hyväksyminen 

7 Esitellään edellisen toimikauden toiminta-

kertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan 

lausunto. 

8 Vahvistetaan edellisen toimikauden tilinpää-

tös, tuloslaskelma ja tase  

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

vuoden 2019 hallitukselle ja muille tilivelvolli-

sille. 

10 Muut asiat 

11 Kokouksen päättäminen 

 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit 

pyytää sähköpostitse: heli.janhunen@paaskyt.fi 

TERVETULOA! 

 

KUMPPANEIDEN AJANKOHTAISET 

Cuna Nazareth (Peru) 

Koronaviruksen vuoksi Perussakin on ollut hätä-

tila ja suositus fyysisten kontaktien välttämi-

sestä. Cunan päiväkodin lapset ovat olleet ko-

tona 15.3. alkaen, mistä lähtien myös kierrätys-

keskus on ollut suljettuna. Tänä aikana päiväkoti 

on käyttänyt opetusministeriön kehittämää, te-

levision kautta välitettyä etäopetusmenetelmää 

”Aprendo en casa” (”Opin kotona”). Opettajat 

ovat seuranneet lasten oppimista puhelimitse. 

Cuna Nazarethin työntekijät ovat keskittyneet   
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kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtäviin; 

osa henkilöstöstä on jouduttu lomauttamaan. 

Kansainvälisen Emmauksen lahjoituksen turvin 

lomautettuja työntekijöitä on pystytty tukemaan 

taloudellisesti ja elintarvikelahjoituksin. Karan-

teeni on päättynyt 24.5. mutta on epäselvää, mil-

loin lapset pääsevät palaamaan päiväkotiin ja 

milloin kierrätyskeskuksen toiminta voi jatkua. 

Prayatna Samiti (Intia) 

Pääskyjen ja Prayatna Samitin yhteistyö jatkuu 

vielä tämän vuoden ajan. Viimeiset hanketoi-

minnot (naisten johtajuuskoulutukset) oli tarkoi-

tus saada päätökseen maaliskuun loppuun 

mennessä, mutta Intian hallituksen toimeenpa-

neman kokoontumis- ja ulkonaliikkumiskiellon 

vuoksi koulutuksia on jouduttu lykkäämään. 

Koronaviruspandemian aikana Prayatna Samiti 

on tehnyt yhteistyötä Intian valtion sekä muiden 

paikallisten järjestöjen kanssa ja jakanut hätä-

apupakkauksia ja tietoa valtion avustusohjel-

mista noin 500 kotitaloudelle Udaipurin piirikun-

nan alueella.  

Pääskyt lahjoittaa Prayatna Samitille 457 € vihan-

nesten siementen hankintaan. Siemenet on tar-

koitus jakaa 250 hankkeen ulkopuoliselle per-

heelle vihannespuutarhojen perustamista varten 

sen jälkeen, kun Pääskyjen hanke on saatu pää-

tökseen. Pääskyjen tuella katetaan kolmannes 

operaation kokonaiskustannuksista.  

NAFAN (Nepal) 

Alkuvuodesta hankkeessa keskityttiin erityisesti 

osuuskuntien kapasiteetin vahvistamiseen. Li-

säksi järjestettiin koulutukset vuohienhoidosta ja  

 

 

 

 

bambujakkaroiden valmistamisesta sekä jat-

kettiin puuntaimien kasvatusta.  

 

Maaliskuun lopussa hanketoteutus vaikeutui 

huomattavasti Nepalin hallituksen asettaman 

kokoontumis- ja ulkonaliikkumiskiellon vuoksi. 

Rajoitustoimet jatkuvat vähintään kesäkuun al-

kuun saakka. Poikkeustilan aikana NAFANin 

hanketiimi on työskennellyt kotoa käsin tehden 

mm. hanketoimintojen suunnitteluun ja koulu-

tusmateriaalien tuotantoon, raportointiin ja 

viestintään liittyviä tehtäviä. Hankekylissä asu-

vat kenttäkoordinaattorit ovat seuranneet ja tu-

keneet taimitarhojen kehittämistä ja puun-

taimien kasvatusta. Ryhmäkokoontumisia ja       

-koulutuksia ei ole voitu järjestää. 

Pandemian vastaiset toimenpiteet ovat heiken-

täneet entisestään köyhien chepang- ja ta-

mang-perheiden toimeentuloa. NAFAN on lah-

joittanut 800 euroa Raksirangin maalaiskun-

nalle elintarvikeapua varten. Kenttätyöntekijät 

ovat myös avustaneet kunnan viranomaisia ja 

paikallista kansalaisjärjestöä hätäavustusten ja-

kamisessa. 
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