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”Nyt tunnen, että työtäni  
arvostetaan ja pärjään palkallani.” 
– Gladys Jaime 16

”Kuivuuteen varautuminen vaatii 
yhteistyötä ja vastuun kantoa.” 

– Abdirahman Osman Gaas 

”Kerromme ihmisille, että 
naisillakin on oikeuksia. 

Ne ovat ihmisoikeuksia.” 
 – Stella Achoki

14–15I lmastonmuutos vaikuttaa maa
pallon jokaisen ihmisen arjessa. 
Pariisin ilmastosopimusta vähä

tellyt presidentti Donald Trump joutui 
julistamaan hätätilan toisensa perään 
Yhdysvalloissa. Samalla rankka
sateiden aiheuttamat tulvat tuhosi
vat kote ja ja haittasivat miljoonien 
ihmis ten elämää Nigeriassa sekä ym
päri Intiaa, Nepalia ja Bangladeshia. 
Pahim mat tuhot jäivät vähemmälle 
mediahuomiolle. Heikot huuhtoutuvat 
helpom min tulvan mukana ja jäävät 
unohduksiin pintamedian alle. 

Vastaavasti kehitysmaat ovat vähiten syyllisiä ilmaston
muutokseen, mutta joutuvat kärsimään eniten sen seurauksista. Nii
den mahdolli suudet varautua ja sopeutua siihen ovat rajalliset. Äärim
mäisten sääilmiöiden, kuten tulvien ja myrskyjen lisäänty minen, 
kuivien alueiden kuivuminen entisestään, vesipulan paheneminen, 
sato jen heikkeneminen ja ruuantuotannon vaikeutuminen tuntuvat 
eniten köyhimpien maiden arjessa. Erityisesti naisten jo valmiiksi 
huono asema on vaarassa huonontua entisestään. 

Tässä lehdessä tarkastelemme ilmastonmuutosta ilmastokestä
vyyden ja naisten näkökulmasta. Miten kehitysyhteistyöllä voidaan 
paran taa ihmisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen 
tietoi sesti ja ennakoivasti? Solidaarisuuden sisalkasvin tuotanto 
Somali maassa (s. 8–9) ja kurkuman viljely Nicaraguassa (s. 1415) ovat 
tästä innovatiivisia esimerkkejä. Samalla naisten tulot ja itsetunto 
ovat parantuneet. 

Ilmastotekoja tarvitaan myös erityisesti länsimaissa. Jotta 
ilmas ton lämpenemistä voidaan hillitä, pitää jokaisen maan rajoit
taa ilmasto päästöjensä kasvua. Uusia keinoja tarvitaan joka alalle. 
Hävikki ruokaa hyödyntävä liikeidea on yksi esimerkki (s. 7). Keräyk
seemme osallistumalla voit tukea ilmastokestävää sisalin tuotantoa 
sekä naisten mahdollisuuksia tuloihin ja perheen elättämiseen kuivuu
desta kärsivässä Somalimaassa. 

 
Siru Aura
viestintäpäällikkö, Solidaarisuus

ILMASTON
MUUTOS VAATII  
SOPEUTUMISTA

XXXXXXXX



UUTISIAUUTISIA

Muutoksentekijät ovat jälleen osoittaneet 
upeutensa. Kevään ja kesän aikana ympäri 
Suomen on järjestetty useita tukitapahtu-
mia – täysin vapaaehtoisten Muutoksen-
tekijöiden aloitteista!

Huhtikuussa Helsinki Core Trainers 
järjesti Solidaarisuuden kanssa tapahtu-
man, jossa yhdistettiin hyväntekeväisyys 
ja kehonhuolto. Oulussa vapaaehtoiset 
puoles taan keräsivät varoja Silpomaton-
kampan jalle Tyttöjen talossa järjestämäs-

sään tapahtumassa. Tuorein tempaus toteu-
tui elokuun alussa, kun vapaaehtoisemme 
Kuopiosta innosti ystäviäänkin ryhtymään 
Solidaari suuden lipaskerääjiksi Sunsets 
Kuopio -tapahtumassa.

Vapaaehtoisia on lisäksi ollut mu kana 
kaikissa tapahtumissa, joihin Solidaari-
suus on osallistunut – aina Maailma kyläs-
sä -festi vaalilta SuomiAreenaan. Vapaa-
ehtoiset ovat myös ottaneet toimekseen 
haastattelunauhojen ja lyhyiden artikkeli-

juttujen kirjoittamisen. Suurkiitos kaikille 
muutokseen osallistuneille! 

Solidaarisuuden Muutoksentekijänä 
pääset ideoimaan, luomaan ja toteutta-
maan tapoja, joilla poistamme yhdessä nai-
siin kohdistuvaa väkivaltaa. Tehdään vapaa-
ehtoistoiminnasta sinun näköistäsi. 

Liity Solidaarisuuden Muutoksen tekijät 
-ryhmään Facebookissa tai laita viestiä 
osoitteeseen  
solidaarisuus@solidaarisuus.fi 

Tilaa sähköinen 
uutiskirje
Solidaarisuuden sähköinen uutiskirje 
kertoo, miten tasa-arvon ja toimeen-
tulon vahvistaminen parantaa ihmis-
ten elämää Keniassa, Somalimaassa ja 
Nicaraguassa. Tilaa ilmainen uutiskirje 
verkko sivuiltamme:   
www.solidaarisuus.fi 

Solidaarisuus kiittää!

 × Vaatesuunnittelija Goa von Zweygbergkia, Klaukkalan 
yläasteen Jopo-luokkaa, Oulun tyttöjen taloa, Helsinki 
Core Trainersia ja Lush Finlandia Silpomaton-kampanjan 
tukemisesta.

 × Viestintätoimisto Drumia innostavasta työstä 
Solidaarisuuden viestinnän kehittämiseksi. 

 × Nicaraguan suurlähetystöä Helsingissä tunnustuksesta.

 × Vapaaehtoisiamme Sofiaa, Emiliaa, Anna H:ta, Anna A:ta, 
Ann-Marieta, Liisaa, Maijaa, Mimmiä, Miiaa, Venlaa ja 
Tiiaa avusta Kenian haastattelunauhojen litteroinneissa ja 
artikkeleiden kirjoittamisessa. 

 × Tuisku Tuukkasta aherruksesta viestinnän parissa.

 × Kaikkia Muutoksentekijöiksi lähteneitä.

Rohkeus puhua 
naisiin kohdistu vasta 
väki vallasta kasvoi 
Somalimaassa 
Somalimaassa tytöt ja naiset ovat erityisen alttiita kohtaamaan väkivaltaa. Kriisit ja kon-
fliktit pahentavat tilannetta entisestään. Somalimaa ja Somalia sijoittuvat maailman-
laajuisesti epämairittelevalle neljännelle sijalle epätasa-arvoisuusindeksissä.

Solidaarisuus ja paikallinen kumppanijärjestö Soydavo kouluttivat kolmivuotisessa 
hankkeessa 20 kyläyhteisöä ja 11 koulua naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeuk-
sista. 

Kokoontumiset järjestettiin paikan päällä kylissä. Näin mahdollistettiin naisten osallis-
tuminen niihin kotitöidensä ohessa. 

Kyliin perustetut kyläkomiteat onnistuivat luomaan luottamuksellisen suhteen yhtei-
sönsä jäseniin. Mukana olleiden tyttöjen ja naisten itseluottamusta ja toimintakykyä saa-
tiin kasvatettua. Heillä on nyt rohkeutta puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja jakaa 
tietoa siitä. Ihmiset uskaltavat kertoa luottohenkilöille henkilökohtaisista asioistaan ja 
rapor toida väkivaltatapauksista eteenpäin. 

Koulutetut kyläkomiteat jatkavat nyt itsenäisesti työtään. 

Nenäpäivää kohti  
Beatlesin hiteillä 
Nenäpäivä-kampanja alkaa taas ja tuo hy-
vän tekemisen kotisohville. Solidaarisuus 
on mukana Nenäpäivä-säätiön kampan-
jassa yhdessä kahdeksan muun järjestön 
kanssa. Yhdessä tuemme kehitysmaiden 
lapsia. Nenäpäivä varoilla Solidaarisuus jat-
kaa tyttöjen sukuelinten silpomisen vas-
taista työtä sekä perheiden ruokaturvan ja 
toimeen tulon edistämistä Somalimaassa ja 
Keniassa.

Kampanja korkataan virallisesti tors tai-
na 26.10., kun Tapiolan Sinfonietta esittää 
yhdes sä suomalaisartistien kanssa Beatle-
sin hittejä.

Perjantaina 10.11. kampanja huipentuu 
valtakunnalliseen Nenäpäivään, jolloin Yle 
TV2:lla ja Yle Areenassa esitetään uudistu-
nutta Nenäpäivä-ohjelmaa. Tärppinä mainit-
takoon klo 22.30 alkava Kakkashow!
Osallistu: 
www.nenapaiva.fi 
#nenäpäivä @nenäpäivä 

Syvennä 
lukukokemusta 
Solidaarisuuden digi lehti 
tarjoaa kiinnostavaa lisä-
materiaalia lehden jutuista. 

Lue:  
www.solidaarisuus.fi/ ajankohtaiset/ 

Solidaarisuus-lehti uudistuu

Solidaarisuus-lehti uudistuu. Haluamme tarjota lukijoillemme 
uudenlaisia näkökulmia sekä parasta mahdollista sisältöä. Nyt 
annamme Solidaarisuuden Muutoksentekijöille eli tukijoil-
lemme tilaisuuden osallistua lehden toimitus kuntaan. Seuraa-
va lehti ilmestyy syksyllä 2018. Etsim me parhaillaan päteviä ja 
viestinnästä kiinnostuneita henkilöitä innos tavaan ja inspiroi-
vaan vapaaehtoistyöhön. Monipuoliseen toimitustyöhön kuu-
luu esimerkiksi litterointia, käännöstöitä, sisällön ideointia, ar-
tikkeleiden kirjoittamista, valo kuvausta ja taiton suunnittelua. 
Toivottavasti kiinnostuit! Lähetä hakemuksesi otsikolla ”toi-
mituskunta” osoitteeseen: solidaarisuus@solidaarisuus.fi 

V
ilm

a V
uorio 

Upeat Muutoksentekijät

Jenni G
ästgivar
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SOLIDAARISUUS NYT

V iime aikoina hävikkiongelman 
ympärille on alkanut syntyä eri
laisia innovaatioita. Yksi niistä 

on ResQ Club. ResQ Club perustettiin vuo
den 2015 loppupuolella vähentämään 
ravintola alan hävikkiä. 

ResQ:n idea on yksinkertainen. Ravin
tolat, kahvilat ja leipomot ilmoittavat yli
jäämäruokansa, kuten esimerkiksi lou
naalta ylijääneet annokset palveluun. 
Asiakas saa sovellukseensa ilmoituksen, 
kun tarjouksia ilmestyy hänen lähistöl
leen ja hän voi ostaa ne suoraan sovel
luksessa. Tämän jälkeen annokset noude
taan ravintolasta sen ilmoittamana haku
aikana. 

Palvelu julkaistiin tammikuussa 2016. 
Se sai heti innostuneen vastaanoton. Pal
velu on kasvanut ja kehittynyt hurjaa 
vauhtia, ja helsinkiläislähtöinen start up on 
kasvanut useammassa maassa toimivaksi 
40 ihmistä työllistäväksi yritykseksi. 

ResQ hyödyttää kaikkia osapuolia. 
Ravin tolat eivät joudu heittämään ruokaa 
pois, vaan saavat siitä lisätuloja. Ravinto
lat saavat myös näkyvyyttä uusien ihmis
ten parissa ja voivat luoda vastuullisem
paa brändiimagoa. Kuluttajille palvelu 
tarjoaa helpon, vastuullisen ja edullisen 
tavan kokeilla eri ravintoloita. Palvelun 
käyttö on myös ympäristöteko, sillä ruuan 
valmistuksen tuottamat CO2päästöt eivät 
ole syntyneet turhaan. 

Palvelu on saanut tähän mennessä 
paljon kiitosta. Käyttäjien lisäksi sitä 
on tullut myös erilaisten palkintojen ja 
ehdok kuuksien muodossa. Viime vuoden 
Slushissa saimme Teleforumin järjestä
mässä kilpailussa Vuoden paras mobiili
palvelu palkinnon, ja kesällä Helsin
gin kaupunki myönsi meille vuoden 2017 
Ympäristö palkinnon. Artikkelin julkaisu

hetkellä olemme ehdolla neljässä eri kate
goriassa Nordic Startup Awards kilpai
lussa. Palkinnot ja ehdokkuudet eivät toki 
ole mikään itseisarvo, mutta ne auttavat 
meitä ymmärtämään, että olemme oikean 
asian jäljillä. Se kannustaa ja motivoi jat
kamaan kehitystyötä entisestään.

Omien kulutustottumuksien arvioin ti 
on nykyaikana entistä tärkeämpää. 
Planeet tamme resurssit eivät pysy enää 
kulutuksemme perässä. Tätä hyvin ku
vaavana esimerkkinä toimii vuosittainen 
Maailman ylikulutuspäivä. Ylikulutus
päivää vietetään vuosittain sinä päivänä, 
jolloin ihmiskunnan kulutus ylittää eko
systeemin vuotuisen biologisen tuotan
non. Tänä vuonna Maailman ylikulutus
päivää vietettiin 2. elokuuta. Suomessa 
päivää vietettiin jo 3. huhtikuuta, lähes 
neljä kuukautta aikaisemmin. Toivotta
vasti ResQ:n kaltaiset palvelut auttavat 
tekemään vastuullisemmasta kuluttami
sesta tulevaisuudessa helpompaa. ResQ 
soveltuu niin hyvän ruuan arvostajille, 
tiedostaville kuluttajille kuin edullisen 
ruuan ystäville. Sen käyttö on mitä mai
nioin ekoteko arjen ruokailuhetkiä piris
tämään. 
Kirjoittaja on ResQ Clubin Community Manager.

Kun hävikki 
muuttuu 
mahdollisuudeksi
teksti Meri-Helene Mikkola  
kuva Kaarlo Kajalainen 

Ruokahävikin 
aiheuttamat vuosittaiset 
kasvihuonepäästöt ovat 
suuruusluokaltaan lähes 
Kiinan ja USA:n päästöjen 
tasoa. Maapallolla menee 
ruokaa hukkaan vuosittain 
1,3 miljardia tonnia. 
Ongelmaa on vihdoin 
ryhdytty ratkomaan. 

ResQ Club
 × Ravintola-alan ylijäämäruokaa 

välittävä sovellus 

 × noin 180 000  
rekisteröitynyttä käyttäjää

 ×  yli 350 000 pelastettua annosta

Näkökulmat-sarjassa asiantuntijat tuovat lisävaloa lehden teemaan. 

NÄKÖKULMAT ILMASTONMUUTOS SUOMI 

”Planeettamme resurssit eivät  
pysy kulutuksemme perässä.”

”Yhteistyö sekä naisiin kohdistuvan 
väkivallan kitkeminen. On hienoa saa
da työskennellä yhdessä suomalaisten 
ja paikallisten kumppaneiden 
kanssa. Parasta on auttaa 
tyttöjä, naisia ja äitejä, 
jotka kärsivät silpo
misen takia. Minulla 
on myös sisko ja tytär, 
joita haluan suojella 
siltä. Lisäksi on hienoa 
olla mukana luomassa 
ihmi sille mahdolli
suuksia toimeen
tuloon.”
Sharmarke Hussein,  
Solidaarisuuden  
ohjelmakoordinaat-
tori Somalimaassa

”Ohjelmakausien murros ja 
tiimirajat ylittävät projektit. 
Nykyisen kehitysyhteistyö
ohjelman loppukausi on 
käynnissä ja uuden ohjelman 

hankkeita valmistellaan inten
siivisesti kumppanijärjestöjen 

kanssa. Samalla kehitämme 
koko porukan voimin 

Solidaarisuuden vaikut
tamistyötä ja jalkau

tamme päivitettyä 
strategiaa. On 

mahtavaa tehdä 
omia arvoja vas
taavaa työtä!”
Maria Väkiparta,  
Solidaarisuuden  

tasa-arvoasiantuntija

TOIMINTATAPAMME

 ×  Jokaisella naisella on oltava oikeus 
päättää itse omasta kehostaan. 

 ×  Köyhtyminen pysähtyy ihmisten 
omalla työllä ja osaamisella.

 ×  Työmme parantaa yli 85 000 ihmi-
sen elämää Keniassa, Nicaraguassa 
ja Somalimaassa. 

Solidaarisuus rakentaa 
maailmaa, jossa 

yksikään nainen ei kärsi 
väkivallasta eikä kukaan 

elä köyhyydessä.

SOLIDAARISUUS tarjoaa kumppaneille asian-
tuntijuutta, tukea ja rahoitusta. Seuraamme tarkas-
ti työn edistymistä ja keräämme oppeja. Huolel-
lisuuteen ja laatuun panostaminen takaavat, että 
työmme vaikutukset yhteisöissä ovat pysyviä. 

KUMPPANIJÄRJESTÖT ovat työmme ydin. Heil-
lä on tarvittava paikallistuntemus ja halu toimia 
yhteisönsä hyväksi. He suunnittelevat itse toimin-
taansa ja päättävät, miten ongelmia olisi parasta 
ratkoa juuri heidän yhteisössään. 

VAIKUTTAJAT JA  
VAPAAEHTOISET jalkautuvat yhteisöihin levittä-
mään tietoa ja osaamista. He ovat rohkeita aktii veja 
ja esikuvia, jotka innostavat muut mukaan. Vain 
yhtei sön sisältä alkava muutos on kestävä.

Mikä on  
työssäsi  
parasta  

juuri nyt? 

H
annika N

ihervä

Ali Moham
oud Abdulahi 
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”OMALLA RAHALLA 
VETTÄ JA RUOKAA  

PERHEELLE” 
teksti Jenna Kettunen kuvat Ali Mohamoud Abdulahi, Airi Kähärä

Sisalkasvi selviää 
kuivuudessa ja vähentää 
eroosiota. Sen avulla 
naiset ovat saaneet omaa 
rahaa ja itseluottamusta. 
”Minulla on uusia taitoja, 
joita opetan omille lapsille 
ja muille kylän naisille. 
Olen ylpeä itsestäni ja 
lapseni ovat minusta 
ylpeitä.”

paljasta maata ja lisää maan kykyä sitoa 
vettä sitten, kun sateet tulevat. Kasvi
peite parantaa maan viljavuutta ja vä
hentää eroosiota. Vuoden 2017 aikana 
naisryhmät saavat käyttöönsä biokaasu
laitteita, jotka muuntavat sisalin kuori
majätteen lämpöenergiaksi. Harvaan kas
vavaa puustoa hakataan vähemmän polt
topuuksi ja naisten työtaakka kevenee. 

Myös sisal on kärsinyt kuivuudesta. 
Kehityshankkeen seuraavassa vaiheessa 
sisalin viljelypintaalaa on mahdollista 
lisä tä. Kyliin on rakennettava veden
keruujärjestelmiä, jotka auttavat ihmisiä 
selviytymään sadekausien vaihteluista. 

YHTEENKUULUVUUS VAHVISTAVAA 
Kylän naiset toistavat kahta sanaa: itse
luottamus ja yhteenkuuluvuus. 

”Minulla on uusia taitoja, joita opetan 
omille lapsille ja muille kylän naisille. Olen 
ylpeä itsestäni ja lapseni ovat minusta yl
peitä”, eräs nuori nainen toteaa. Mukana 
on kaikenikäisiä naisia – parikymppisistä 
yli 70vuotiaisiin. 

Naisten oma talo kasvattaa naisten 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Talossa 
työskennellään yhdessä, seurustellaan, 
tuetaan toinen toista ja kasvatetaan kes
kinäistä luottamusta. Samalla koko muu 
yhteisö näkee naiset ja heidän talonsa.

 Työ sisalin tuotannon ja sisalkäsi
töiden kehittämiseksi on vasta alussa, 
mutta jo nyt naiset saavat käsitöistä ta
saisesti lisätuloja. He voivat päättää itse
näisesti omien tulojensa käytöstä. Naiset 
ovat maksaneet lasten koulumaksuja ja 
tervey denhoitokuluja. 

”Olemme antaneet lapsillemme parem
man elämän”, toistui naisten puheen
vuoroissa. 

Myös kyläyhteisö suhtautuu naisiin 
nyt uudella tavalla, kun he osallistuvat 
perheen elatukseen. 

MUUTOKSET VAATIVAT MURROKSEN
Naisten uudet velvollisuudet mullista
vat perinteisen tavan pyörittää perhettä. 
Ajoittain miehet valittavat siitä, että nai
silla ei ole tarpeeksi aikaa kodille ja lap
sille. Jotkut miehet tuntevat myös ka
teut ta siitä, että naisten toimeentuloa 
tue taan. Toisaalta Godaweinissa miehet 
jo tunnustavat naisten sisaltulojen merki
tyksen perheen ruokaturvalle ja toimeen
tulolle. Ajoittain he ovat jopa joutuneet 
pyytämään naisilta rahaa, mistä naiset 
ovat erittäin ylpeitä.

Miehet omistavat maan Somalimaassa, 
kuten Afrikassa on yleistä. Naiset puoles
taan tarvitsevat maata sisalin kasvatta
miseen. Naisten aseman muutos perheen 
sisällä ja yhteisössä nostaa pintaan myös 
negatiivisia tunteita, joista on keskustel
tava. Tärkeät muutokset vaativat murrok
sen. Maanomistukseen vaikuttavat yhtä
aikaisesti valtion lainsäädäntö ja perin
teinen käytäntö. Neuvottelemalla kylien 
johdon kanssa naiset voivat saada käyttö
oikeuden maahan. Sisalelinkeinon kasva
es sa miehet voidaan myös ottaa mukaan 
sisalin tuotantoon. 
Kirjoittaja on Solidaarisuuden kestävän toimeen

tulon ja yritysyhteistyön asiantuntija. 

Somalimaa kärsii vakavasta kuivuudesta.  
Kuva on maaliskuulta 2017, kun maassa ei ollut 
satanut kahteen ja puoleen vuoteen.

ILMASTONMUUTOS SOMALIMAA ILMASTONMUUTOS SOMALIMAA 

”Olemme antaneet lapsillemme 
paremman elämän.
”

Mikä sisal on? 
 × monivuotinen agaavejen 

sukuun kuuluva kasvi.

 × kestää kuivuutta ja vähentää 
eroosiota. 

 × sopii rehuksi ja käsitöiden 
raaka-aineeksi.

 × lehdistä saadaan vaaleaa, 
voimakaskiiltoista ja karkeaa 
kuitua.

 × kuitua käytetään narujen ja 
köysien raaka-aineena.

M atkustan halki Somalimaan 
rutikuivan maiseman pää
kaupungista Hargeisasta Go

daweinin kylään tapaamaan Solidaari
suuden sisalkasvin tuotantoa kehittä
vän hankkeen naisryhmiä. Maassa ei ole 
sata nut kahteen ja puoleen vuoteen. Tien
varsilla makaa kuolleita eläimiä. Perillä 
meitä odottaa pienen rakennuksen edessä 
parikymmentä naista lapsineen värik
käissä vaatteissa. Ihmiset ovat maise
man ainut elonmerkki. Olemme saapuneet 
naisten talolle. 

HELPOTUSTA KUIVUUDEN 
KESTÄMISEEN 
Sisällä rakennuksessa naiset esittele
vät ylpeinä uusia sisalista valmistettuja 
värik käitä koreja ja kasseja. Vääjäämättä 
keskustelu kääntyy kuivuuteen. Kaikki 
käyttövesi tuodaan kylään tankkiautoilla 
ja elämä on kallista. Sisal on auttanut per
heitä selviämään kuivuudesta. 

Käsityötuotteiden myynnistä ansai
tulla rahalla naiset ovat ostaneet perheil
leen ruokaa ja vettä sekä maksaneet 
kuivuu den maataloustuotannolle aiheut
tamia lisäkuluja. 

Sisal kestää hyvin kuivuutta ja sitä on 
syötetty karjalle. Istutettu sisal suojelee 

Godaweinin kylän naiset esittelevät ylpeinä 
sisalista valmistettuja koreja ja kasseja.

Sisalin viljely tuo tuloja  
maaseudun naisille.
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SILPOMISEN  
VASTAINEN TYÖ  

YHDISTÄÄ
kuvat Sarah Waiswa teksti Tuisku Tuukkanen

Solidaarisuus tekee Keniassa tyttöjen 
 sukuelinten silpomisen vastaista työtä. 

P aikalliset kumppanijärjestöt järjestävät koulutuksia, tapaamisia ja 
keskus teluja – ihmiset ovat kaiken työn keskiössä. 

Palkittu valokuvaaja Sarah Waiswa taltioi yhteen kokoontuneita 
naisia ja pelastettuja tyttöjä. Kuvat kertovat toivos ta ja sinnikkyydestä, joita 
tarvi taan kestävän muutoksen aikaan saamiseksi. 

Susan Mobisa kuuntelee tarkasti 
keskustelua silpomisen seurauksista. 
Hän on osallistunut tilaisuuksiin 
aikaisemminkin. Niiden ansiosta hän 
on pelastanut pienen lapsenlapsensa 
silpomiselta.

KUVAREPORTAASI KENIA KUVAREPORTAASI KENIA 

Ympäröivistä kouluista saapuneet tytöt kuuntelevat 
yhteiskeskustelua silpomisesta. Myös naisiin koh
distuvat rikokset, kuten raiskaukset sekä miesten 
rooli naisten oikeuksien edistämisessä ovat aiheina.

Kuva-
reportaasi

On vaikea tietää tarkalleen, kuinka monta tyttöä on jo 
pelastunut silpomiselta. 8vuotias Cynthia on yksi heistä. 
Hänet pelasti täti, joka oli osallistunut Solidaarisuuden 
koulutukseen. Cynthia on kuvassa serkkunsa kanssa. Solidaarisuuden Mary Momanyi kannustaa lapsia kertomaan, 

kuinka he aikovat hyödyntää oppimiaan asioita omassa elämäs
sään. Lasten tulisi jo varhain ymmärtää, että silpominen on 
haitallinen perinne ja vastoin heidän oikeuksiaan.

11 2/201710 2/2017

Linssin takana  
Sarah Waiswa 

 × Ugandalainen nykyään Keniassa  
asuva valokuvaaja.

 × Voitti arvostetun valokuvapalkinnon 
Recontres d’Arles 2016 Discovery 
Award kuvasarjastaan Stranger in 
Familiar Land.

 × Uuden afrikkalaisen identiteetin 
kuvaaja. Tutustu paremmin:  
www.sarahwaiswa.com.



1 Köyhyyden aiheuttajat ja sen seu-

raukset nivoutuvat tiukasti yhteen. 

Syrjäytyminen, päihde- ja mielenterveys-

ongelmat tai yleinen näköalattomuus voi-

vat kaikki olla niin köyhyyden seurauksia 

kuin sen aiheuttajiakin. Omassa lähipii-

rissäni köyhyys ei juuri näy. Se on vaiet-

tu asia, eikä mitenkään yleisesti tiedossa. 

Toisaalta lähipiirissäni on myös elämänta-

paköyhyyttä: ollaan tietynlaisella alalla, tai 

ollaan opiskelijoita. Se on hyvin erilaista, silloin ei ole enää kyse köyhyy-

destä sinänsä.

2 En sanoisi, että köyhyys Suomessa liittyy erityisesti naisiin, vaan 

ennemmin miehiin. Esimerkiksi kun puhutaan syrjäytymisestä, on 

suurin osa heistä miehiä. Suomessa koulutusta ei siis tulisi kohdistaa juu-

ri naisille, vaan pitää huoli siitä, että tulevaisuudessakin kaikilla on yhtä 

hyvät mahdollisuudet kouluttautua.

1 Köyhyys aiheuttaa sosiaalista eriyty-

mistä ja syrjäytymistä, kun ei ole 

varaa ja voimia ylläpitää tavoiteltua elinta-

soa. Siitä seuraa toivottomuutta, ja oman 

potentiaalin ja mahdollisuuksien hyödyntä-

misen vaikeutta, kun kaikki energia kuluu 

arjen pyörittämiseen. Silloin on vaikeam-

pi tehdä pitkällä aikavälillä itselleen hyviä 

valintoja. Köyhä voi tuntea ulkopuolisuut-

ta, jos tuntuu että muilla menee hyvin, 

mutta oma tilanne ei vain parane. Keskinäinen luottamus yhteiskunnassa 

vähenee, kun tuloerot kasvavat, ja sekin on ongelma.

2 Varmasti, samoin miesten. Pitkäjänteisesti ajatellen naisten koulutuk-

sella on ehkä hieman oleellisempi osa, koska naiset viettävät edelleen 

enemmän aikaa lastensa kanssa, ja sitä kautta jakavat tarpeellista tietoa 

lapsille. Toisaalta Suomessa miehet syrjäytyvät helpommin ja kouluttau-

tuvat vähemmän. Toki kouluttautuminen keskimäärin kasvattaa yksilön 

tuloja. Parasta koulutusta on varmaan sellainen, jonka osaajilla on kysyntää 

työmarkkinoilla.

1 Kun koulutustaso on alhainen, myös 

tietotaito pysyy puutteellisena. Ja vaik-

ka olisi kouluttautunut, työnsaaminen on 

mahdottomuus. Kun töistä on pulaa, vähät-

kin työpaikat annetaan oman klaanin jäse-

nille, tuttaville. Ihmiset, varsinkin nuoret, 

vain pureskelevat khat-huumetta, kun ker-

ran ovat joutilaita.

2 Naisten kouluttaminen auttaa jos-

sain määrin, mutta khatin käytön 

lopettamiseksi tarvittaisiin valistustyötä ihan kaikille. Nyt naiset myyvät 

sitä ja nuoret ostavat. Koulutusta tulisi antaa molemmille sukupuolille. 

Somalimaan naiset ovat voimakkaita ja heille tulisi antaa lisää valtaa. Koko 

Somalimaan oikeusjärjestelmää tulisi parantaa niin, että se pitäisi huolen 

myös naisista.

1 Köyhyys aiheuttaa maassani sen, että 

talouskasvu on matalaa tai olematonta 

ja hallinto pysyy heikkona. Koulutustaso on 

alhainen, työpaikkoja ei juuri ole, eikä meil-

lä ole teollisuutta eikä maataloutta. Kaikki 

mitä Somalimaassa tarvitaan, tuodaan jos-

tain muualta.

2 Naisilla on tärkeä 
rooli taloudellises
sa kasvussa, ja siksi 

heidän kouluttaminen auttaa köyhyyden poistamis
ta. Hehän voisivat vaikka ratkaista koko köyhyys
ongelman uusilla ideoilla! 

Hamda Ahmed Suleiman, 
lentoyhtiön  

yrityskoordinaattori

Nicaragua
teksti ja kuvat Jukka Pakkala

Somalimaa
teksti ja kuvat Airi Kähärä

Kenia
haastattelut ja kuva Siru Aura kuva Samuli Tarvainen teksti Tuisku Tuukkanen 

1 Köyhyys jättää lapset ilman koulua. 

Nicaraguassa liian monet kouluikäiset 

lapset tekevät työtä elääkseen. He kaupus-

televat kadulla ja ovat koko ajan vaarassa. 

Se on surullista.

2 Koulutus vahvis
taa kaikkia ihmisiä. 
Ammatti koulutus 

johtaa sellaiseen työhön, josta voi saada kunnollisen 
palkan. Koulutus voimaannuttaa, se lisää tasa 
arvoa. Nekin, jotka eivät osaa lukea, voivat oppia 
ammatin tekemällä ja harjoittelemalla, jos heillä on 
hyvät kouluttajat. 

1 Köyhyys rajoittaa mahdollisuuksia 

elämässä. Varakkaat voivat opiskel-

la ja tehdä mitä vain. Köyhillä on niukas-

ti vaihto ehtoja. Jos äitini ei olisi lähtenyt 

töihin Yhdysvaltoihin ja lähettänyt osan 

palkastaan sieltä kotiin, perheemme lapset 

eivät olisi voineet suorittaa ammattitutkin-

toja. Ehkä paimentaisin nyt isoisän lehmiä 

kahden euron päiväpalkalla.

2 Koulutus on tärkeä asia. Teen nyt töitä käsityöläisnaisten kanssa. He 

ovat hyvin köyhiä. He tarvitsevat koulutusta, joka avaa ovia kehityk-

selle. Koulutus innostaa ja herättää ihmisiä. Käsityöläiset huomaavat, että 

he voivat tehdä parempia tuotteita, joita myydään enemmän. Autan heitä 

markkinoinnissa ja opimme, kun saamme asiakkailta kehuja tai arvostelua. 

On ilo nähdä miten käsityöläisnaisten itseluottamus kasvaa. He voivat nos-

taa itsensä köyhyydestä. 

1 Lapset joutuvat jättämään koulut 

kesken, kun vanhemmilla ei ole varaa 

maksaa koulumaksuja. Köyhyys myös lisää 

rikollisuutta. Kun ihmisillä ei ole varaa 

perustarpeisiinsa, he voivat yrittää varastaa 

niitä. Prostituutio kukoistaa, se on helppoa 

rahaa. Lisäksi tytöt pakotetaan naimisiin 

nuorina, sillä perheet ovat köyhiä. Tästä 

johtuen yhteisössämme on hyvin nuoria 

äitejä. 

2 Naisia pitäisi voimaannuttaa ja heitä pitäisi kannustaa pitämään lap-

sensa koulussa. Heille voisi tarjota työmahdollisuuksia. Sitä kautta 

myös yhteisö hyötyisi. 

1 Köyhyys aiheuttaa 
koulutuksen puutetta. 
Lapset eivät pääse kou

luun. Ihmiset, hyvin nuoretkin 
päätyvät seksityöläisiksi köy
hyyden takia. Myös huumeet 
ovat ongelma. 

2 Kyllä naisten koulutus auttaisi. Kouluttautumalla he voimaantuisivat. 

Ja kun he ovat voimaantuneet, he pääsevät uusiin asemiin. He saavat 

mahdollisuuksia työskennellä ja päättää omista toimistaan yhteisössä. He 

saisivat mahdollisuuden taloudelliseen omavaraisuuteen, ja sitä tarvitaan 

elintason parantamiseen.

Lesbia Rodriguez,  
muotoiluharjoittelija

Neenya Kwamboka  
Nyudi, järjestön  
vapaaehtoinen 

Tuomo Lehtonen,  
opiskelija

Jose Guevara,  
graafinen suunnittelija

Jacob Magero,  
apulaisprojektijohtaja

Jannika Lalu,  
taiteilija

Imaan Gul Imaan,  
järjestötyöntekijä 

MITÄ KÖYHYYS 
MERKITSEE?  
MITEN SE  
VÄHENEE? 

Kehitysmaat ovat vähiten syyllisiä ilmaston muutokseen, mutta 
kärsivät eniten sen seurauksista. Erityisesti köyhim pien mai-
den naisten jo valmiiksi huono asema vaarantuu entisestään 
ilmaston muutoksen takia. 
1. Millaisia ongelmia köyhyys aiheuttaa maassasi tai yhteisössäsi? 
2. Voitaisiinko näitä ongelmia vähentää kouluttamalla naisia?  

Millaista koulutusta tarvitaan?

Suomi
teksti Tuisku Tuukkanen kuvat Jannika Lalu ja Tuomo Lehtonen

ILMASTONMUUTOS GALLUP ILMASTONMUUTOS GALLUP 
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too. Hän tietää, miltä tuntuu olla köyhä, 
velkaantunut ja ahdistunut lasten puo
lesta. 

”Nyt tunnen, että työtäni arvostetaan 
ja saan sellaista palkkaa, että sillä pär
jää”, Jaime toteaa. Hän hymyilee leveästi 
ja hänen kätensä ovat keltaiset kurku
masta.

SOPEUTUMISTA JA TORJUNTAA
Boacon kukkuloiden kahvinkasvatta
jille kurkuman viljely on keino sopeutua 
ilmaston muutokseen. Nicaragua on yksi 
ilmastonmuutoksen riskimaista kansain
välisessä luokituksessa. 

”Jos mitään ei tehdä, niin kolmenkym
menen vuoden kuluttua Boacossa ei enää 
kasvateta kahvia”, Tierra Nuevan tuotan
topäällikkö Ramiro Espinosa pelottelee.

Ilmaston lämmetessä kahvin laatu 
huononee, kasvitaudit ja tuholaiset 
lisään tyvät. Tierra Nueva edistää var
jossa viihtyviä laatukahvilajikkeita, joi
den kasvattaminen kannustaa viljelijöitä 
säilyttämään kahvitilojen puuston. Tuu
hea puupeite säilyttää edullisen pien
ilmaston, kosteuden ja elintärkeät vesi
lähteet. Varjon alla on useita asteita 
viileäm pää kuin paljaalla maalla.

Espinosa uskoo, että ilmastonmuutok
sen haittavaikutuksia voidaan osittain 
torjua pitämällä huolta ympäristöstä. 
Boacon kukkuloilla Tierra Nuevan osuus
kuntalaisten luomukahvitilat ovat veh
reitä keitaita paljaiksi kuluneiden laidun
maiden keskellä. 

”Nyt istutamme vaniljaa kahvitilojen 
varjopuiden oksille”, Espinosa kertoo. Vil

jelijät saavat siitä uuden tuotteen, kahvi
tilojen tuottavuus paranee ja ne säilyvät 
elinkelpoisina.

VIENTI VETÄÄ, TUOTANTO KASVAA
Alavammilla mailla viljelijöiden täytyy 
muuttaa tuotantotapojaan. Mauste
kurkuma pärjää hyvin kuumemmassa ja 
kuivemmassa ilmastossa, missä kahvi
pensaat voivat huonosti. 

”Kurkuman kasvattajat ovat saaneet 
runsaita satoja”, Espinosa iloitsee. 

Saksalaiset asiakkaat kehuvat Tierra 
Nuevan kurkumaa hyvälaatuiseksi. Espi
nosa arvelee, että Tierra Nuevan kurku
man vienti kolminkertaistuu viidessä 
vuodessa. Tänä vuonna Tierra Nueva vie 
luomukurkumaa ulkomaille jo puolella 
miljoonalla eurolla. 

UUSIA TYÖPAIKKOJA MYÖS NAISILLE
Solidaarisuus on auttanut paranta
maan kurkuman tuotannon pesulinjaa 
ja silppuri yksikköä. Ensi vuonna vienti
kurkumalle rakennetaan suurempi va
rasto. Kahvinkuivaamon pihalla on satoja 
säkkejä itäviä maustekurkuman juuria, 
jotka istutetaan maahan tänä vuonna. 
Kurkuman viljelyalat laajenevat ja kah
vin kasvattajat saavat lisäelinkeinon, 
jotta perheet tulevat toimeen, vaikka Boa
con ilmasto muuttuisi kuumemmaksi ja 
kuivemmaksi. Jalostusketjujen rakenta
minen luo kymmeniä uusia työpaikkoja 
Nica raguan naisille. Solidaarisuuden työn 
tulokset näkyvät. 
Kirjoittaja on Solidaarisuuden  

maapäällikkö Nicaraguassa.

BOACON ILMASTONMUUTOS 
TUOKSUU KURKUMALTA

teksti Jukka Pakkala kuvat Anthony Valenzuela

ILMASTONMUUTOS NICARAGUA ILMASTONMUUTOS NICARAGUA 

Tierra Nuevan tuotantopäällikkö 
Ramiro Espinosa ja kurkuman 
käsittelyä johtava Gladys Jaime 
iloitsevat luomukurkuman viljelyalan 
laajenemisesta.

MENESTYSTÄ KANSAINVÄLISILLÄ 
MARKKINOILLA
Solidaarisuuden tuella Tierra Nueva -osuus-
kunta on saanut tuotteensa kansainvälisille 
Reilun kaupan markkinoille. Tierra Nueva 
vie kahvia, hunajaa, inkivääriä ja kurkumaa 
Saksaan, Italiaan ja Yhdysvaltoihin.

Tierra Nueva -osuuskuntaan kuuluu 
650 viljelijäperhettä ja mehiläishoitajaa. 
Osuuskunta toimii Nicaraguan keskiosis-
sa Boacossa, Teustepessa ja Camoapassa. 
Kaikki Tierra Nuevan tuotteet ovat luomu-
tuotteita.

Solidaarisuuden kehityshankkeessa 
synty nyt osuuskunta on kehittynyt tehok-

kaaksi ja ammattitaitoiseksi tuottajajärjes-
töksi. Tuoteviennin vuosiarvo on yhteensä 
lähes kolme miljoonaa euroa.

Viime vuonna Tierra Nueva perus-
ti ravinne yksikön, missä valmistetaan 
luonnon lannoitteita kahvin kuorimajättees-
tä, riisinkuorista ja karjanlannasta. Tämän 
avulla on lisätty kahvin, inkiväärin ja kurku-
man tuottavuutta.

Kurkuman tuotantoketjussa viljelijöiden 
enemmistö on miehiä. Valtaosa jalostus-
vaiheiden työntekijöistä ja laadunvalvojista 
on naisia.

Nicaragua on yksi ilmastonmuutoksen riskimaista 
kansainvälisessä luokituksessa. Kurkuman viljelyllä 
kahvinkasvattajat sopeutuvat ilmaston lämpenemi
seen. Haittavaikutuksia torjutaan myös ympäristöstä 
huolehtimalla ja vaniljaa istuttamalla. 

T ierra Nueva osuuskunnan 
kahvin kuivaamon kuivauspi
hat hehkuvat keltaisina kurku

masta. Ilmassa leijailee miellyttävä maus
tetuoksu. Kurkuman käsittelyä johtaa 
Gladys Jaime, kahden lapsen yksinhuol
taja Teustepesta. Hän valvoo, että kurku

majuuret pestään huolellisesti, silpu taan 
ja levitetään kuivauspihoille. Aurinko
kuivauksen jälkeen kurkumasilppu 
tarkas tetaan ja puhdistetaan. Sitten se 
pakataan säkkeihin ja lähetetään Sak
saan, missä kurkuman kysyntä kasvaa 
koko ajan.

”Kaksi vuotta sitten en ollut kuullut
kaan kurkumasta”, Gladys Jaime tunnus
taa. Hän pääsi silloin osuuskunnan järjes
tämään koulutukseen ja sai työpaikan 
pesulinjalta. Jaime teki hyvää työtä. Nyt 
hän on työnjohtaja ja hänen alaisinaan on 
kuusi naista ja neljä miestä.

Tierra Nuevan kuivaamolla on töissä 
kolmekymmentä naista ja kymmenen 
miestä. Kurkuman ansiosta työtä on tar
jolla ympäri vuoden. Osuuskunta laisten 
luomukahvi käsitellään ja lähetetään 
vientiin keväällä. Sen jälkeen kurkuma 
valtaa varastot ja kuivaamopihat.

”Ennen tätä olin kotiapulaisena Teus
tepessa, mutta siitä maksetaan niin vä
hän, ettei sillä elätä perhettä”, Jaime ker

Solidaarisuus on parantanut 
luomukurkuman tuotannon 
pesulinjaa. Jalostusvaiheet 
ovat tarjonneet uusia 
työpaikkoja naisille.

Luomukurkuman viljely 
tuo perheille lisäelinkeinon 
ilmaston muuttuessa 
kuumemmaksi.
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INNON YSTÄVILLE 20 % ALENNUS KAIKISTA KIRJOISTA!    INTOKUSTANNUS.FI 

SYKSYN ODOTETUIMMAT UUTUUDET!

24 29 24 26 2490 90 90 90 90

Tuija Wetterstrand
 PUNAISTEN
PANSSARIJUNA 1918

Timo Kalevi Forss
 GÖSTA
SUNDQVIST

Ilkka Taipale
 SATA INNOVAATIOTA
SUOMESTA

Zinaida Lindén
 RAKKAUS KOLMEEN
APPELSIINIIN

Arne Dahl
RAJAMAAT

Suomen sisällissodassa puna-
kaarti käytti  asetta,  jollaista ei 
ennen ollut näillä main nähty: 
panssari junaa. Punaisten pans-
sarijuna 1918 seuraa sisällisso-
dan tapahtumia panssari junan 
miesten silmin.

Ensimmäinen kokonais-
valtainen esitys  Leevi and the 
 Leavingsin keula hahmosta, Gösta 
 Sundqvistista.

Elämäkerta on puut tuva  teos 
suomalaisen populaari kulttuurin 
 kaano nissa.

Mitä yhteistä on yksi kamarisella 
edus kunnalla ja astiankuivaus-
kaapilla? Tai äitiys pakkauksella, 
maksuttomalla koulu aterialla ja 
jokamiehen oikeudella? Ne ovat 
kaikki innovaatioita Suomesta.

Novellikokoelma tarkastelee ihmi-
siä eri maissa, poissa kotoaan ja 
matkoilla ympäri maailman.

” Lindén on mestari painopistei-
den vaihtelussa.”
– Ny Tid

Nuoria tyttöjä on kadonnut.  Onko 
kyseessä Ruotsin ensimmäinen 
sarjamurhaaja?

”Kaikkien aikojen paras ruot-
salainen rikosromaani.”
– Sydsvenskan

Rakkaudesta muuttuvaan maailmaan

TUURE KILPELÄINEN
muusikko ja lauluntekijä

“Ajatuksella ja älyllä
toteutettu ikkuna
moniarvoiseen

maailmaan. Jutuissa
mennään ihmisen

tasolle, sinne mihin
valtamedia ei

aina yllä.”

Tee tilaus: maailmankuvalehti.fi/tarjous

4 numeroa 

20 €

Tilaa 
 lehti!

Kolumnisarjassa Solidaarisuuden kumppanit kertovat omin sanoin  
yhteiskunnastaan ja elämästään Somalimaassa, Nicaraguassa ja Keniassa. 

S ukuni toimeentulo oli ollut täysin 
riippuvainen karjasta. Perheeni 
piti lähteä hakemaan apua eli ruo

kaa ja vettä lähikylästä, siellä toimivilta 
avustusjärjestöiltä ja valtiolta.

Somalimaassa ja Afrikan sarvessa on 
yksi kuivimmista vuosista mies muistiin. 
Ruoasta ja vedestä on huutava pula ja 
niiden hinnat vain nousevat. Kuoleva 
karja ja koleraepidemia ovat vieneet mo
net perheet äärirajoille. Kaksi kolmasosaa 
Somali maan väestöstä elää maa seudulla: 
pienissä kylissä, paimentolaisina tai vil
jelijöinä. Heidän olemassaolonsa ja toi
meentulonsa ovat täysin riippuvaisia 
karjasta ja maanviljelystä – lisäksi 63 
prosenttia Somalimaan bruttokansan
tuotteesta muodostuu niistä. Kuivuudet 
ovat nyt koskettaneet jokaisen somali
maalaisen elämää riippumatta siitä, asu
vatko he maalla vai kaupungissa, sillä 
koko suvusta täytyy pitää huolta. 

Suurin hätä on kuitenkin maa seudun 
väestöllä, jota kolera, karjan joukko
kuolemat ja pula ruoasta erityisesti koet
televat. Etenkin aliravitut lapset ovat 

suojattomia likaisesta vedestä aiheutu
vaa koleraa vastaan. Näiden lisäksi tilan
netta vaikeuttavat käteisen vähäi syys ja 
paikallisten kyläläisten suuret muutto
liikkeet kyliin ja kaupunkeihin. Tilan ne 
on tosiaankin vaikuttanut kansan
talouteen ja pakottanut jokaisen perheen 
kamppailemaan päivittäisen selviytymi
sensä puolesta.

En usko, että tilanne edes kohenee tu
levien vuosien aikana. Sateet eivät enää 
riitä kasvien, saati karjan toipumiseen. 
Kolera ja tuhkarokko eivät katoa helpolla. 
Lisäksi kuivuuden perimmäiset syyt ovat 
vielä selvittämättä. 

Minut tekee äärimmäisen surulliseksi 
se, että lapsia kuolee helposti hoidetta
viin sairauksiin tai aliravitsemukseen. 
Myös raskaana olevien äitien terveys on 
koetuk sella.

Kesäkuussa vierailin Etiopian ja 
Somali maan rajalla sijaitsevassa kylässä, 
jonne sukuni ja perheeni ovat päätyneet. 
Se sijaitsee 110 kilometrin päässä Buraon 
kaupungista, ja siellä oli noin 500 muuta
kin perhettä. Kaikki olivat menettäneet 

karjansa ja hakeutuneet kylään ruoan, 
veden ja terveyspalveluiden perässä. 
Aamui sin perheiden vanhemmat kerään
tyivät kylään tulevien teiden äärelle odot
tamaan saapuvia avustusrekkoja. He ovat 
menettäneet elantonsa, mutta sen lisäksi 
myös toivonsa. Kukaan heistä ei osan
nut sanoa mitään tulevaisuudestaan, eikä 
edes tästä tai seuraavasta päivästä. ”Me 
emme tiedä enää”, he toistelivat allapäin.

Jotta tällaiset kriisit vältetään tulevai
suudessa, meidän on kannettava vas
tuuta enemmän yhdessä ja tehtävä 
yhteis työtä. Välittömän kriisin voi estää 
takaamalla ihmisille ruoan, veden ja lääk
keiden lisäk si myös apua jäljelle jääneen 
karjan ja viljelmien suhteen. Heille voisi 
jakaa uusia siemeniä. Pitkällä aikavälillä 
paras keino lievittää kuivuuden seurauk
sia on parantaa yhteisöjen kestävyyttä. 
Tätä voisi edistää rakentamalla patoja tai 
veden keruualtaita. Tehokkaat karjanhoi
tojärjestelmät, aavikoitumisen ehkäisy ja 
siirtyminen polttopuusta esimerkiksi kaa
sulla kokkaamiseen voisivat myös auttaa. 

Kaikki tämä on mahdollista, jos 
suunni telmat koordinoidaan hyvin koko 
maassa. Ilman valtion, avustusjärjestö
jen ja yhteisöjen yhteistyötä seuraava 
kuivuus iskee hauraaseen maahan vielä 
entis täkin kovemmin. 
Kirjoittaja on Solidaarisuuden kumppanijärjestö 

Nafiksen toiminnanjohtaja Somalimaassa. 

Kun kuivuudet alkoivat kaksi vuotta 
sitten, perheelläni oli 200päinen 
karjalauma. Tänään lampaita ja vuohia 
on jäljellä enää kaksitoista. 

”Lapsia kuolee helposti 
hoidettaviin sairauksiin tai 
aliravitsemukseen.
”

ILMASTONMUUTOS
KOLUMNI KUMPPANIT KERTOVAT 

KUIVUUS IMI  
IHMISISTÄ  
MYÖS TOIVON 
teksti Abdirahman Osman Gaas kuva Siru Aura 
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TUKIJAT TUTUIKSI

KUN ARVOT OHJAAVAT  
KOSMETIIKKAYRITYKSEN 

TOIMINTAA
teksti ja kuva Vilma Vuorio

L ushin värikylläinen ja aisti
elämyksiä ruokkiva tuotevali
koima herättelee lempeästi ajatte

lemaan omia kulutustottumuksia ja tur
hista pakkaus materiaaleista johtuvan 
muoviroskan määrää. Vastuullisesti toi
miva yritys pystyy tarjoamaan asiakkail
leen keinot vastuulliseen kulutukseen. 

Jokainen saippuapala tai voide on tuo
tettu ilman eläinkokeita ja tehty käsin. 
Tuotteet ovat sataprosenttisen vegetaa
risia. Kosmetiikka on tuoretta ja kaiken 
saa mukaan ilman turhia pakkausmate
riaaleja.

”Tänä päivänä arvot ovat myös kilpai
luvaltti. Ihmiset kiinnittävät enemmän 
huomiota siihen, mistä oma kosmetiikka 
ja sen raakaaineet tulevat. Suomessa 
asiakaskunta on koko ajan kasvussa”, ker
too Lushin prvastaava Sanni Soinio.

Ekologiseen toimintaan sitoutumi
nen tuo mukanaan myös niin pieniä kuin 

isompia haasteita, joiden ylittäminen vaa
tii yritteliäisyyttä. Avajaisjuhlaan han
kittiin paperiset pillit, ettei tuoteta tur
haa muoviroskaa. Jos jonain vuonna esi
merkiksi luomuvaniljasta on huono sato, 
on etsittävä uusia raakaainetuottajia, 
jotka vastaavat yrityksen arvoja. 

”Arvojemme toteutumista valvotaan 
monin tavoin. Raakaainetuottajat tava
taan henkilökohtaisesti ja varmistetaan 
näin, että raakaaineet ovat eettisesti 
tuotettu. Pyrimme kaikessa läpinäky
vyyteen. Uskon, että yleisö kuohahtaisi 
nopeas ti, jos toimisimme arvojemme vas
taisesti.”

HYVÄNTEKEVÄISYYSTUOTE 
PAREMMAN MAAILMAN PUOLESTA
Valikoimassa on myös voide, jonka tuo
tolla tuetaan eri järjestöjen työtä parem
man maailman puolesta.

”Charity Pot on hyväntekeväisyys

tuote, josta Suomessa lahjoitetaan vero
ton summa kokonaisuudessaan hyvän
tekeväisyyteen.”

Tällä hetkellä hyväntekeväisyys
tuote on myynnissä 35 maassa. Kussakin 
maassa myydyillä Charity Poteilla tue
taan omassa maassa toimivia tahoja.

Keväällä 2017 Charity Pot voiteiden 
tuotto meni Solidaarisuuden Silpomaton 
kampanjalle. Lahjoitetuilla 3185 eurolla 
tuetaan tyttöjen sukuelinten silpomisen 
vastaista työtä Kenian kisiiyhteisön pa
rissa.

Soinio kertoo, että henkilökunta oli 
ehdot tanut Silpomatonta kohteeksi. Kam
panja koettiin koskettavaksi ja tärkeäksi, 
mikä näkyi myös asiakkaissa.

”Kampanja puhutti liikkeissämme 
asiakaskuntaa paljon. Henkilökunta ker
toi, että keskusteluissa olivat olleet tun
teet pinnassa. Moni asiakas ei ollut aiem
min tiennyt aiheesta mitään”, Soinio ku
vailee.

”Yksi henkilökuntamme jäsen sanoikin, 
että vaikka asia on vaikea, se ei saa olla 
tabu. On tärkeää herättää keskustelua.”

Charity Potilla on tuettu monia järjes
töjä vuosien varrella. Yksi selkeä pää
määrä toiminnalla on.

”Tuotteella tuetaan pieniä ruohon
juuritason toimijoita, jotka omalta osal
taan taistelevat sen puolesta, että 
maail ma olisi parempi paikka.” 
Kirjoittaja on Solidaarisuuden  

viestinnän palvelumuotoilija.

Eettistä kosmetiikkaa myyvä Lush pyrkii 
vastuulliseen yritystoimintaan. Keväällä Lush 
keräsi hyväntekeväisyystuotteella varoja  
Solidaarisuuden Silpomatonkampanjalle.

Lush
 × Lush on perustettu vuonna 1996 Englannissa. Suomessa yritys on toiminut 

vuodesta 2007.

 × Helsingissä on kaksi Lushin liikettä ja lisäksi Suomessa toimii verkkokauppa.

 × Lushin kaikki tuotteet on valmistettu eettisistä raaka-aineista ja ne ovat tuo-
reita, eläinkokeettomia, 100 % vegetaarisia ja 80 % vegaanisia, käsintehtyjä eikä 
niissä käytetä turhia pakkausmateriaaleja.

Sanni Soinion mukaan Lushin henkilökunta oli ehdottanut Silpomatonkampanjaa 
hyväntekeväisyyskohteeksi. Myös asiakkaat kokivat kampanjan koskettavaksi.

KUVA: MEERI KOUTANIEMI

Keniassa moni tyttö odottaa 
joulua peläten, koska suuri osa 

sukuelinten silpomisista tehdään 
joululomalla.

ANNA LAHJAKSI  
TURVALLINEN JOULU.  
TULE MUKAAN 25.11.

WWW.SILPOMATON.FI

Tytöt turvaan
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Hei, minä 
olen Nenä. 

Tule mukaan Nenäpäivään!
nenäpäivä.fi   

Yhdessä voimme 
auttaa maailman 
lapsia.


