
 

Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki | puh. 045-138 9062 | paaskyt@paaskyt.fi | kotisivu: paaskyt.fi| Facebook: www.facebook.com/Paaskyt  

FI06 5780 0720 2384 06: Jäsenmaksut, viite 51402|Kohdentamattomat tukimaksut, viite 50018 |NAFAN-hanke (Nepal), viite 37002                                         

FI84 5549 6610 0081 99: Cuna Nazarethin päiväkoti (Peru), tuki- ja kummimaksut, viite 35004                                                                      

Rahankeräyslupa 1.1.2020-31.12.2021 RA/2019/624                                       

 

 

 

Rakkaat Pääskyt! Ennätyslämpimänä syksynä 

käyttöön on vakiintumassa sana “ilmastokestä-

vyys”. Suomen valtion kehitysyhteistyötavoit-

teissa puhutaan myös “ilmastokestävästä elinkei-

nokehityksestä”, mikä voi toteutua “ilmastokestä-

vien agroekosysteemien” kautta. Eli ruokaakaan 

ei pidä tuottaa ottamatta huomioon sen vaiku-

tuksia ilmastoon.  

Tämä tuo ohjelmiin kokonaisvaltaisuutta, minkä 

arvo on aina – enemmän tai vähemmän – ym-

märretty. 

NAFAN- ja Prayatna Samiti -hankkeissamme on 

suoranaista valistusta biodiversiteetin eli moni-

muotoisuuden sekä metsien säilyttämisen tär-

keydestä. Kun luontoa lähellä elävien äärimmäis-

ten köyhien ihmisten päällimmäinen huoli on toi-

meentulo, abstraktit puheet “luonnon” suoje-

lusta motivoivat kuitenkin vain silloin, kun näh-

dään, miten ne liittyvät omaan selviytymiseen.  

Suomea alle puolta pienemmässä vuoristo-

maassa on noin 30 miljoonaa asukasta. Sateet ja 

hakkuut ovat lisänneet eroosiota ja maanvyöry-

miä. Maanviljelyssä on siksi lisättävä ja monipuo-

listettava lajikirjoa, koska eri lajit täydentävät toi-

siaan ja lisäävät maatalouden “ilmastokestä-

vyyttä”. Samalla tarjoutuu uusia toimeentulo-

mahdollisuuksia.  

Kestävyyteen vaikuttaa sekin, että myös naiset ja 

eri etnisten ryhmien köyhät ihmiset voivat osal-

listua luonnonvarojen vaalimiseen ja käyttämi-

seen. Siksi perustetaan “inklusiivisia” (kaikki eri 

toimijat mukaan ottavia) metsäryhmiä ja linkite-

tään ne paikallishallintoon. 

Onneksi Nepalissa puhaltavat paikallistason pää-

tösvaltaa puoltavat tuulet vuoden 2015 perus- 

 

 

 

 

tuslakiuudistuksen myötä. Enää vain eliitti ei 

päätä usein itselleen aivan vieraista asioista. 

Iloista joulunaikaa kaikille! 

Katri, pj 

PÄÄSKYJEN AJANKOHTAISET 

Pääskyt on saanut ulkoministeriöstä rahoitusta 

NAFAN-hankkeen jatkolle vuosille 2022-2024. Ra-

hoitusta saatiin myös uudelle Sahara Nepal -

hankkeelle. Tammikuussa 2021 alkavassa, Nepa-

lin Kaukolänteen sijoittuvassa hankkeessa tue-

taan naisten sosiaalista ja taloudellista voimaan-

tumista, parannetaan ruokaturvaa ja pienviljeli-

jöiden toimeentuloa sekä kehitetään uusia elin-

keinoja paikallisia luonnonvaroja kestävällä ta-

valla hyödyntäen. 

 

Etsitkö eettistä joululahjaa? Käy tutustumassa 

Pääskyjen uuteen verkkokauppaan! Pääsky-

puodissa voit myös kätevästi maksaa jäsenmak-

sun tai tehdä lahjoituksia valitsemaasi kohtee-

seen: paaskyt.fi/kauppa/ 

 

SYYSKOKOUSKUTSU 

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen 

syyskokous tiistaina 15.12.2020 klo 17.15, Mäke-

länkatu 54, 00510 Helsinki 

Esityslista: 

1 Kokouksen avaaminen 

2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi 

3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle 

4 Sihteerin valitseminen kokoukselle 
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5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valitseminen 

6 Esityslistan hyväksyminen 

7 Vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta päättä-

minen 

8 Vuoden 2021 talousarviosta päättäminen 

9 Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuo-

delle 2021 

10 Yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 

2021 

11 Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toimin-

nantarkastajan valitseminen vuodelle 2021 

12 Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 

2021 

13 Muut asiat 

14 Kokouksen päättäminen 

 

Toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen voit 

pyytää sähköpostitse: heli.janhunen@paaskyt.fi 

TERVETULOA! 

 

HANKKEIDEN KUULUMISET 

NAFAN (Nepal) 

Koronapandemiasta huolimatta hanketoimin-

toja on saatu vietyä eteenpäin: kesän aikana pa-

rannettiin polkuverkostoa yhteistyössä Raksiran-

gin kunnan kanssa ja jatkettiin puuntaimien istut-

tamista. 21 yhteisömetsäryhmän toimintasuun-

nitelmat saatiin päivitettyä ajan tasalle yhteis-

työssä paikallisen metsäviraston kanssa ja NAFA-

Nin myötävaikutuksesta Raksirangin kunta on 

saatu ohjaamaan budjettia hankkeen kannalta 

keskeisiin kohteisiin, kuten metsien suojeluun ja 

pienviljelijäryhmien kapasiteetin vahvistami-

seen. 

 

 

 

Syksyn aikana on edistetty vihannestenviljelyä, 

jatkettu puuntaimien kasvatusta sekä järjestetty 

johtajuus- ja vaikuttamiskoulutusta erityisesti 

nuorille. Lisäksi on vahvistettu paikallisten hanke-

työntekijöiden kapasiteettia sekä luotu yhteyksiä 

yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan 

hankekylien osuuskunnilta maataloustuotteita, 

erityisesti linssejä. 

 

Prayatna Samiti (Intia) 

Koronapandemian vuoksi myöhästyneet naisten 

johtajuuskoulutukset saatiin toteutettua kesän ai-

kana. Prayatna Samiti työstää parhaillaan hank-

keen loppuraporttia, joka kokoaa yhteen koko 

hankekauden tulokset. Hankkeen päätyttyä Pääs-

kyjen kehitysyhteistyö Intiassa loppuu ainakin tois-

taiseksi. 
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