Pääskyjen uutiskirje 1/2021
PÄÄSKYT MUUTOKSESSA
Rakkaat Pääskyjen jäsenet! Kiitos, että olette
mukana ja anteeksi, että saatte ensimmäisen
uutiskirjeen vasta, kun ollaan jo pitkällä keväässä. Selitys on huono, mutta syy sinänsä
myönteinen: Pääskyissä on alkanut tapahtua ja
aika on lentänyt siivillä.
Ensinnäkin meillä on nyt hallituksessa viisi uutta
nuorta jäsentä! Upouusia pääskyjä on enemmän kuin meitä vanhoja variksia. Saana Yrjönen
ja Kristiina Utriainen ovat globaalin kehitystutkimuksen maisteriopiskelijoita, Ilona Louhivaara
sosiaalityön ja ihmisoikeuksien maisteri, Elisa
Tikkanen kasvatustieteen maisteri ja Tommi Niinimäki on valtiotieteilijä. Kaikki ovat eläneet pitkiä aikoja ulkomailla ja kehitysmaissa, Ruotsissa,
Nepalissa, Keniassa, Ugandassa, Tansaniassa,
Perussa.
Uusien hallituksen jäsenten ansiosta nettisivuillemme ja Facebookiimme on alkanut ilmestyä
artikkeleita ja päivityksiä. Tiedottamisen painopiste on enenevästi siirtymässä digimaailmaan
ja siksi kehotankin teitä aika ajoin kurkistamaan
sinne, kirjoittakaa vaan selaimeen paaskyt.fi ja
katsokaa mitä tulee vastaan. Niin, koronarajoitusten takia emme ole kaikki vielä edes tavanneet toisiamme – kuin ruudulla.
Toinen iso uusi asia on se, että olemme yllättäen
päässeet kymmenen viikkoa kestävään konsultaatioprosessiin. Olemme maalis-toukokuun aikana säännöllisessä yhteydessä viiden Lundin
yliopiston opiskelijan ja heidän ohjaajansa muodostaman tiimin kanssa. He auttavat Pääskyjä
kehittämään varainhankintaa ja saamaan uusia
jäseniä ja tukijoita. Tavoitteet ovat korkealla!

Hinta konsultaatiosta on nimellinen, koska opiskelijat toimivat vapaaehtoispohjalla. He kuuluvat
180 Degrees Consulting -palveluun, joka toimii jo
noin 35 maassa ja noin 150 yliopiston puitteissa
ja tarjoaa konsultointia kansalaisjärjestöille ja sosiaalisille yrityksille.
Myös Helsingin yliopistossa on 180 Degrees tiimi. Me kuitenkin päädyimme aikataulusyistä
yhteistyöhön Lundin yliopiston kanssa.
Löysimme tämän ihmeellisen organisaation ilmoituksen syksyllä sähköpostista ja ajattelimme
– aika epäuskoisina – että otammepa selvää. Ja
tässä nyt ollaan. Aivan kuten oman hallituksemme nuoret, myös Lundin tiimiläiset ovat hyvin kansainvälisiä (kaksi on ruotsalaista, yksi saksalainen, yksi amerikkalainen ja yksi virolainen),
kohteliaita, myönteisiä ja osaavia.
He ovat tehneet meille paljon kysymyksiä – ruudulla, totta kai – ja saaneet meidät huomaamaan
monenlaisia asioita. Pääskyt ovat kauan olleet
toinen siipi Intiassa, toinen Perussa, mutta näin
ei enää ole. Intia on vaihtunut Nepaliksi ja yhteys
Peruun on enää vain jo vuoden verran koronan
takia suljettuna olleen Cunan päiväkodin varassa. Se säie on kallisarvoinen, mutta ohut.
Olemme ehkä tuudittautuneet vanhoihin hyviin
aikoihin, jolloin suurella osalla jäsenistämme oli
omia mieleen painuneita kokemuksia Perusta tai
Intiasta ja hankkeidemme valovoimaisista johtajista. Nuorilla ei näitä kokemuksia ole.
Uusiin Nepalin projekteihimme emme pääse nyt
lainkaan käymään; vain toiminnanjohtaja Heli
ehti tavata NAFANin hanketiimin ja Sahara Nepa-
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lin johtajan paikan päällä ennen kuin rajat sulkeutuivat.

Mielenkiintoista elämää uudistavaa ja tuoreuttavaa kevättä meille kaikille!

Myös kehitysyhteistyön luonne on muutoksessa.
Ulkoministeriö ei suosi pieniä vaan vähintään
keskikokoisia järjestöjä, mikä luo suuria varainhankinta- ja hallintopaineita.

Katri, pj

Mutta kuin taivaasta tipahtaneena lahjana Pääskyt saavat nyt maailman ajantasaisinta neuvontaa Lundista – ja meillä on nuoria, avoimia hallituksen jäseniä, jotka osaavat toimia nykyajassa.
Olemme siis kiperästi havahtuneet tosiasioihin.
Esimerkiksi siihen, että teidän, hyvät Pääskyjen
jäsenet, Emmaus-liikkeen ja kehitysmaajärjestöjen piirin ulkopuolella Pääskyjä ei oikeastaan kukaan tunne.
Siksi Pääskyjen on muututtava. Olemassaolo, eri
tavoin, sosiaalisessa mediassa on välttämätöntä
koska se on se, missä Pääskyt tulevat yhteiskunnassa näkyviksi (tai jäävät historiaan). Toukokuussa muun muassa järjestämme Nepal-aiheisen (ympäristön muuttumisen ja toimeentulon
kysymyksiin keskittyvän) ja kokonaan englanninkielisen webinaarin, jossa kaksi puhujista on Nepalista. Suomalaiset ja nepalilaiset osanottajat
ovat ongelmitta yhtä lailla läsnä – ruudulla.

PS Pääskyillä on hieno historia. 50 vuotta sitten Gun Wasenius, nuori pääsky-vapaaehtoinen, työskenteli sairaanhoitajana perustuksiaan myöten järkkyneessä Perussa. Pakko
päästä maailmaa parantamaan -juttu Pääskyjen nettisivuilla.

HANKKEIDEN KUULUMISET
SAHARA NEPAL
Pääskyt on aloittanut Nepalin Kaukolännessä uuden kolmevuotisen ”Ruokaturvan, ympäristökestävien elinkeinojen ja naisten vaikuttamismahdollisuuden parantaminen” -hankkeen yhteistyössä vuonna 2010 perustetun nepalilaisen kansalaisjärjestön Sahara Nepalin kanssa.

Samalla, itse paperiajan ihmisenä, haluan lisätä
myös rehellisellä paperilla tapahtuvaa viestintää
kaikille siitä pitäville!
Mitä kaikkea keksimme, aika näyttää. Raikkaat
tuulet puhaltavat nyt pääskyjä eteenpäin. Suuren
hämmennyksen ja itsekritiikin hyökyaallon jälkeen suuntaviivoja alkaa hahmottua. Eikä paremmin voisi sattua, että samaan aikaan on
myös kevät.
Sahara Nepalin hanketiimi
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Hankkeen tavoitteena on parantaa köyhien viljelijäperheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa tehostamalla luonnonmukaista maataloutta, karjanhoitoa ja metsätuotteiden (muun kuin puun)
hyötykäyttöä. Projektin tarkoituksena on myös
käsitellä yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka syrjivät naisia ja tyttöjä. Naisten kapasiteettia johtotehtäviin pyritään parantamaan. Lisäksi hanke
edistää kestävää resurssien hallintaa tarjoamalla
koulutusta
ympäristöystävällisen
maaseutuinfrastruktuurin rakentamisesta ja pienyritysten kehittämisestä.
Kaukolännessä osittain Kiinan rajalla sijaitseva
Bajhang on yksi Nepalin vähiten kehittyneistä
alueista. Hanke toteutetaan Mastan maalaiskunnassa, joka on kunnista vähävaraisimpia.
315 pienviljelijää (218 naista ja 97 miestä) on jaettu viiteentoista tuottajaryhmään. He saavat
koulutusta mm. tehokkaammista luonnonmukaisista viljelymenetelmistä, minkä jälkeen heille
tarjotaan siemeniä, työkaluja, kasvihuoneita ja
kastelulaitteita. Markkinoille pääsyn helpottamiseksi järjestetään koulutusta tuotteiden asianmukaisesta käsittelystä, pakkaamisesta, varastoinnista ja markkinoinnista.

Tuottajaryhmien naiset saavat koulutusta sukupuolten tasa-arvosta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä
johtamistaidoista. Hankkeessa lisätään myös
koko yhteisön tietoisuutta lapsiavioliitoista,
chhaupadista ja muusta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Keinoina ovat laulu- ja tarinankerrontakilpailut ja radio-ohjelmat.
Metsätuotteiden hyödyntämisen lisäksi uusina
tulonhankintakeinoina edistetään mehiläishoitoa ja kehitellään esimerkiksi bambusta ja loktasta valmistettuja käsitöitä. Hanke kannustaa
myös uudenlaiseen vuohien kasvattamiseen rehuviljelyn ja parempien eläinsuojien keinoin.
Puuntaimia istutetaan rinteille eroosion ja maanvyörymien estämiseksi. Keskeistä on paikallishallinnon työntekijöiden kouluttaminen, jotta he ottavat ympäristövaikutukset huomioon kaikessa
suunnittelussa ja infrastruktuurin kehittämisessä.
Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin, eikä koronapandemia ole ainakaan toistaiseksi hankaloittanut suunniteltujen aktiviteettien toteutusta. Hanketiimi on koulutettu tehtäviinsä, vastaperustettujen tuottajaryhmien rekisteröinti on käynnissä
ja hankkeen alkukartoitusta (baseline) valmistellaan parhaillaan. Huhti-toukokuun aikana aloitetaan ensimmäiset maatalouskoulutukset. Ajankohtaisia hankekuulumisia tullaan päivittämään
Pääskyjen Facebook-sivulle ja Instagramiin.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 220 400 € kolmen
vuoden aikana. Siitä 187 340 € on ulkoministeriön hanketukea. Pääskyjen omarahoitusosuus
on 33 060 €, josta puolet vapaaehtoistyötä. Halutessasi voit tukea hanketta lahjoituksin tai tekemällä ostoksia verkkokaupassamme: paaskyt.fi/kauppa.
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NAFAN (NEPAL)

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Koronapandemian vastaisten rajoitusten väliaikaisesti höllennyttyä hankkeessa on alkuvuoden
aikana saatu hyvin kirittyä kiinni aikataulua.
Tammi-maaliskuun aikana on järjestetty koulutusta mm. vuohien ja kanojen hoidosta sekä vahvistettu osuuskuntien taloushallinnollista osaamista. Myös polkuverkoston rakentamista on jatkettu yhteistyössä Raksirangin kunnan kanssa.

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 24.5.2021
klo 17.30, Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki

Viime vuodelta siirtyneen hanketuen myötä tämän vuoden työsuunnitelma ja budjetti ovat varsin massiivisia. Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on tehty useita lisäyksiä hyödynsaajilta ja
sidosryhmiltä kerätyn palautteen ja kehittämisehdotusten perusteella. Erityisesti on toivottu lisää erilaisia toimeentulon parantamiseen tähtääviä koulutuksia ja niitä onkin nyt lisätty tälle
vuodelle samoin kuin materiaalista tukea (siemeniä, kanoja, rakennustarvikkeita eläinsuojia varten, jne.). Myös vammaisten henkilöiden toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen tullaan panostamaan aiempaa vahvemmin.

Esityslista:
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle
4 Sihteerin valitseminen kokoukselle
5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6 Esityslistan hyväksyminen
7 Esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan
lausunto.
8 Vahvistetaan edellisen toimikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit pyytää sähköpostitse: heli.janhunen@paaskyt.fi
TERVETULOA!
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