
V u o n n a  2 0 1 6  m o l e m m a t  
s a d e k a u d e t  j ä i v ä t  e r i t t ä i n  

v ä h ä i s i k s i .  

Alue kärsii jo kolmesta kuivasta 

vuodesta peräkkäin. Kuivuus riistää 

ihmisiltä mahdollisuudet elinolosuhteisiin: 

maanviljelijöiden sato ei kasva ja 

paimentolaisten karja kuolee janoon.

Nälänhätä uhkaa 

miljoonia ihmisiä

Tiesitkö, että Somaliaan on julistettu hätätila? 
Pikaisen avun tarpeessa on 433 000 aliravittua 

lasta.

Kuivuus tekee monesta pakolaisen, koska 
ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 
UNHCR:n mukaan Hargereisassa, 

Somalimaassa on noin 85 000 maan 
sisäistä pakolaista.

Usein lähin porakaivo voi olla jopa 100 kilometrin päässä. 
Moni kylä on täten täysin riippuvainen rekkojen tuomista 

vesisäiliöistä

Veden hinta on nelinkertaistunut.

Ruoan hinta on 
noussut jopa 70 

prosenttia.

Vähintään 80% karjasta on menetetty 
kuivuudelle.

Somalimaata piinaa ankara kuivuus. 

Tilannetta on osittain pahentanut 

ympäristön turmeltuminen. Osasyynä on 

myös ‘’El Niño’’-sääilmiö.

Paikalliset perheet ovat riippuvaisia karjastaan
ja nyt moni perhe on menettänyt säästönsä,

kun suurin osa eläimistä on kuollut.

1.a.

Agnes Kaszas



Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä.  
 

Yksi tärkeä keino on Somalimaassa usein aliarvostettujen naisten voimaannuttaminen, 
kouluttaminen ja osallistuttaminen yhteisön toimintaan. Kuinka se sitten tehdään? Kuinka 

voisimme voimaannuttaa naisia Somalimaassa ja miten se auttaa tilannetta? 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 
ryhtyä hommiin! 
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v ä h ä i s i k s i .  

Alue kärsii jo kolmesta kuivasta 

vuodesta peräkkäin. Kuivuus riistää 

ihmisiltä mahdollisuudet elinolosuhteisiin: 

maanviljelijöiden sato ei kasva ja 

paimentolaisten karja kuolee janoon.

Nälänhätä uhkaa 

miljoonia ihmisiä

Tiesitkö, että Somaliaan on julistettu hätätila? 
Pikaisen avun tarpeessa on 433 000 aliravittua 

lasta.

Kuivuus tekee monesta pakolaisen, koska 
ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 
UNHCR:n mukaan Hargereisassa, 

Somalimaassa on noin 85 000 maan 
sisäistä pakolaista.

Usein lähin porakaivo voi olla jopa 100 kilometrin päässä. 
Moni kylä on täten täysin riippuvainen rekkojen tuomista 

vesisäiliöistä

Veden hinta on nelinkertaistunut.

Ruoan hinta on 
noussut jopa 70 

prosenttia.

Vähintään 80% karjasta on menetetty 
kuivuudelle.

Somalimaata piinaa ankara kuivuus. 

Tilannetta on osittain pahentanut 

ympäristön turmeltuminen. Osasyynä on 

myös ‘’El Niño’’-sääilmiö.

Paikalliset perheet ovat riippuvaisia karjastaan
ja nyt moni perhe on menettänyt säästönsä,

kun suurin osa eläimistä on kuollut.

2.a.

Agnes Kaszas



Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä.  
 

Yksi tärkeä keino on Somalimaassa usein aliarvostettujen naisten voimaannuttaminen, 
kouluttaminen ja osallistuttaminen yhteisön toimintaan. Kuinka se sitten tehdään? Kuinka 

voisimme voimaannuttaa naisia Somalimaassa ja miten se auttaa tilannetta? 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 
ryhtyä hommiin! 

 

Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä.  
 

Yksi tärkeä keino on kasvihuoneiden rakentaminen ja väestön kouluttaminen niiden 
tehokkaaseen käyttöön. Kuinka kasvihuoneet sitten auttavat tilannetta? Mitä niissä kasvatetaan 

ja miksi ne ovat kuivuuskausina tärkeitä selviytymisen kannalta? 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. 
Aika ryhtyä hommiin! 
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3.c.



Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä. 
 

Yksi elintärkeistä keinoista selviytyä kuivuuskausina on sadevesialtaiden rakentaminen. Mikä 
onkaan sadevesiallas ja miksi niillä on tärkeä rooli selviytymisessä aikoina, jolloin vedensaanti on 

rajoitettua? 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 
ryhtyä hommiin! 

Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä. 
 

Yksi tärkeistä keinoista on kannustaa ihmisiä viljelemään kuivuutta kestäviä kasveja, kuten 
sisalia, ja opettaa Somalimaan asukkaita hyödyntämään tätä monipuolista kasvia. Millainen 
kasvi sisal onkaan ja miten sen viljelyllä voidaan ratkaista kuivuuden aiheuttamia ongelmia? 

 
Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 

ryhtyä hommiin! 
 

3.b.
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Alue kärsii jo kolmesta kuivasta 

vuodesta peräkkäin. Kuivuus riistää 

ihmisiltä mahdollisuudet elinolosuhteisiin: 

maanviljelijöiden sato ei kasva ja 

paimentolaisten karja kuolee janoon.

Nälänhätä uhkaa 

miljoonia ihmisiä

Tiesitkö, että Somaliaan on julistettu hätätila? 
Pikaisen avun tarpeessa on 433 000 aliravittua 

lasta.

Kuivuus tekee monesta pakolaisen, koska 
ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 
UNHCR:n mukaan Hargereisassa, 

Somalimaassa on noin 85 000 maan 
sisäistä pakolaista.

Usein lähin porakaivo voi olla jopa 100 kilometrin päässä. 
Moni kylä on täten täysin riippuvainen rekkojen tuomista 

vesisäiliöistä

Veden hinta on nelinkertaistunut.

Ruoan hinta on 
noussut jopa 70 

prosenttia.

Vähintään 80% karjasta on menetetty 
kuivuudelle.

Somalimaata piinaa ankara kuivuus. 

Tilannetta on osittain pahentanut 

ympäristön turmeltuminen. Osasyynä on 

myös ‘’El Niño’’-sääilmiö.

Paikalliset perheet ovat riippuvaisia karjastaan
ja nyt moni perhe on menettänyt säästönsä,

kun suurin osa eläimistä on kuollut.

3.a.

Agnes Kaszas
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Alue kärsii jo kolmesta kuivasta 

vuodesta peräkkäin. Kuivuus riistää 

ihmisiltä mahdollisuudet elinolosuhteisiin: 

maanviljelijöiden sato ei kasva ja 

paimentolaisten karja kuolee janoon.

Nälänhätä uhkaa 

miljoonia ihmisiä

Tiesitkö, että Somaliaan on julistettu hätätila? 
Pikaisen avun tarpeessa on 433 000 aliravittua 

lasta.

Kuivuus tekee monesta pakolaisen, koska 
ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 
UNHCR:n mukaan Hargereisassa, 

Somalimaassa on noin 85 000 maan 
sisäistä pakolaista.

Usein lähin porakaivo voi olla jopa 100 kilometrin päässä. 
Moni kylä on täten täysin riippuvainen rekkojen tuomista 

vesisäiliöistä

Veden hinta on nelinkertaistunut.

Ruoan hinta on 
noussut jopa 70 

prosenttia.

Vähintään 80% karjasta on menetetty 
kuivuudelle.

Somalimaata piinaa ankara kuivuus. 

Tilannetta on osittain pahentanut 

ympäristön turmeltuminen. Osasyynä on 

myös ‘’El Niño’’-sääilmiö.

Paikalliset perheet ovat riippuvaisia karjastaan
ja nyt moni perhe on menettänyt säästönsä,

kun suurin osa eläimistä on kuollut.

4.a.

Agnes Kaszas



Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä. 
 

Yksi elintärkeistä keinoista selviytyä kuivuuskausina on sadevesialtaiden rakentaminen. Mikä 
onkaan sadevesiallas ja miksi niillä on tärkeä rooli selviytymisessä aikoina, jolloin vedensaanti on 

rajoitettua? 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 
ryhtyä hommiin! 

Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä. 
 

Yksi tärkeistä keinoista on kannustaa ihmisiä viljelemään kuivuutta kestäviä kasveja, kuten 
sisalia, ja opettaa Somalimaan asukkaita hyödyntämään tätä monipuolista kasvia. Millainen 
kasvi sisal onkaan ja miten sen viljelyllä voidaan ratkaista kuivuuden aiheuttamia ongelmia? 

 
Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 

ryhtyä hommiin! 
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Alue kärsii jo kolmesta kuivasta 

vuodesta peräkkäin. Kuivuus riistää 

ihmisiltä mahdollisuudet elinolosuhteisiin: 

maanviljelijöiden sato ei kasva ja 

paimentolaisten karja kuolee janoon.

Nälänhätä uhkaa 

miljoonia ihmisiä

Tiesitkö, että Somaliaan on julistettu hätätila? 
Pikaisen avun tarpeessa on 433 000 aliravittua 

lasta.

Kuivuus tekee monesta pakolaisen, koska 
ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 
UNHCR:n mukaan Hargereisassa, 

Somalimaassa on noin 85 000 maan 
sisäistä pakolaista.

Usein lähin porakaivo voi olla jopa 100 kilometrin päässä. 
Moni kylä on täten täysin riippuvainen rekkojen tuomista 

vesisäiliöistä

Veden hinta on nelinkertaistunut.

Ruoan hinta on 
noussut jopa 70 

prosenttia.

Vähintään 80% karjasta on menetetty 
kuivuudelle.

Somalimaata piinaa ankara kuivuus. 

Tilannetta on osittain pahentanut 

ympäristön turmeltuminen. Osasyynä on 

myös ‘’El Niño’’-sääilmiö.

Paikalliset perheet ovat riippuvaisia karjastaan
ja nyt moni perhe on menettänyt säästönsä,

kun suurin osa eläimistä on kuollut.

5.a.

Agnes Kaszas



Juuri lukemasi otsikot maalaavat synkkää kuvaa Somalimaan tilanteesta ja kertovat karun 
totuuden siitä, millaista maassa on tällä hetkellä elää. Pahinta onkin, ettei kyse ole liioittelusta, 

vaan todellisesta tilanteesta, joka on osa miljoonien Somalimaassa asuvien ihmisten arkea. 
 

Onneksi tilanne ei ole täysin toivoton, vaan asioiden parantamiseen on monia keinoja. Emme voi 
kumota kuivuutta, mutta voimme auttaa Somalimaan ihmisiä selviytymään hankalasta 

tilanteesta ja kriiseistä. 
 

Tärkeitä keinoja ovat koulutuksen ja teknologian lisääminen, kasvihuoneiden ja sadevesialtaiden 
rakentaminen sekä kuivuutta sietävien kasvien viljely. Yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä 

kokonaiskuvaa ja ymmärtää, mitkä tekijät alun perin johtivat tilanteen syntymiseen sekä löytää 
keinoja, kuinka meistä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vastaavien tilanteiden 

ehkäisyyn tulevaisuudessa. 
 

Tätä tehtävää pääsette nyt selvittämään laatikosta löytyvien haasteiden ja pulmien avulla. Aika 
ryhtyä hommiin! 
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Rahma Aideedin työhön kuuluu kokonaisvaltainen naisten kouluttaminen ja naisten aseman 
parantaminen. 
 
”Minä olen se, joka näyttää naisille, että jos he haluavat ja uskaltavat, niin he pystyvät tekemään 
samoja asioita kuin miehet.” 
 
Jo lyhyessä ajassa naisten käyttäytymisessä ja toiminnassa on tapahtunut paljon positiivisia 
muutoksia. Tärkeintä on ollut viljelytaitojen opettaminen. 
 
”Kun koulutusta oli saatu riittävästi ja oli sadonkorjuun aika, niin vein naiset töihin. Olin 
pellolla työnjohtajana, kun työskentelimme siellä usean päivän ajan. Sadonkorjuutyöt 
hoidettiin ryhmissä, joissa työnjako oli sovittu ryhmiin kuuluvien kesken.” 
 
 
Maanviljelytaitojen lisäksi naisille on opetettu pienyritysten talouden hoitamista. 
 
”Pienyrityksissä myydään erilaisia päivittäistavaroita.” 
 
Naisten koulutuksissa on kehitetty myös yhteisöllistä työskentelyä. 
 
”Järjestämme koulutusta, joka tähtää kokousten järjestämiseen ja johtamiseen. Koulutuksen 
saanut henkilö järjestää naisten kesken pidettäviä kokouksia, joissa käsitellään yhteisölle 
tärkeitä asioita. Niitä voivat olla esimerkiksi juuri korjatun sadon hinnasta päättäminen, 
äänestäminen siitä, kuka vie viljan myytäväksi sekä muut sadon myymiseen ja logistiikkaan 
liittyvät kysymykset.” 
 
 
Rahma Aideed rohkaisee naisia perinteisten roolien rikkomiseen ja uuden kokeilemiseen, joka 
on avainasemassa elinolojen paranemiselle. 
 
”Kun aloitin työni, mietin mitä voisin tehdä naisten aseman parantamiseksi. Aloitin kokousten 
järjestämisen naisille. Näissä kokouksissa kerrotaan naisille erilaisista 
toimintamahdollisuuksista, ja vakuutetaan heitä, että he voivat tehdä mitä vain”, Rahma 
tarkentaa. 
 

1.1.



Naiset kuivuuden keskellä

Rahma Aideed työskentelee Solidaarisuuden kumppanijärjestön ADO:n (Agriculture Development 
Organization) tasa-arvovastaavana. Hän kehuu naisille suunnattua maanviljelykoulutusta, jota

1.2.



vakava kuivuus nyt rajoittaa. Hänen työhönsä kuuluu kokonaisvaltainen naisten kouluttaminen ja naisten 
aseman parantaminen. Näin hän kertoo roolistaan:  ”Minä olen se, joka näyttää naisille, 
_ _ _ 
 
että jos he haluavat ja uskaltavat, niin he pystyvät tekemään samoja asioita kuin miehet.” 
Jo lyhyessä ajassa naisten käyttäytymisessä ja toiminnassa on tapahtunut paljon positiivisia 
_ _ _ 
 
muutoksia. Tärkeintä on ollut viljelytaitojen opettaminen. 
”Kun koulutusta oli saatu riittävästi ja oli sadonkorjuun aika, niin vein naiset töihin. Olin pellolla 
_ _ _ 
 
työnjohtajana, kun työskentelimme siellä usean päivän ajan. Sadonkorjuutyöt hoidettiin ryhmissä, 
_ _ _ 
 
joissa työnjako oli sovittu ryhmiin kuuluvien kesken.” 
Maanviljelytaitojen lisäksi naisille on opetettu pienyritysten talouden hoitamista. 
_ _ _ 
 
”Pienyrityksissä myydään erilaisia päivittäistavaroita.” 
Naisten koulutuksissa on kehitetty myös yhteisöllistä työskentelyä. 
_ _ _ 
 
”Järjestämme koulutusta, joka tähtää kokousten järjestämiseen ja johtamiseen. Koulutuksen 
saanut henkilö järjestää naisten kesken pidettäviä kokouksia, joissa käsitellään yhteisölle tärkeitä 
_ _ _ 
 
asioita. Niitä voivat olla esimerkiksi juuri korjatun sadon hinnasta päättäminen, äänestäminen siitä, 
_ _ _ 
 
kuka vie viljan myytäväksi sekä muut sadon myymiseen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset.” 
Rahma Aideed rohkaisee naisia perinteisten roolien rikkomiseen ja uuden kokeilemiseen, joka on 
_ _ _ 
 
avainasemassa elinolojen paranemiselle. 
”Kun aloitin työni, mietin mitä voisin tehdä naisten aseman parantamiseksi. Aloitin kokousten 
_ _ _ 
 
järjestämisen naisille. Näissä kokouksissa kerrotaan naisille erilaisista toimintamahdollisuuksista, ja 
vakuutetaan heitä, että he voivat tehdä mitä vain”, Rahma 
_ _ _ 
 
tarkentaa. 
”Tavoitteeni on vakuuttaa myös miehet siitä, että naisen kouluttaminen on erittäin tärkeää. Se on 
_ _ _ 
 
hyvä asia miehelle, lapsille ja koko perheelle.” 

1.3.



Naiset Somalimaassa

Naisten asema Somalimaassa on kaukana ideaalista ja se on pahentunut entisestään kuivuuskriisin myötä. 
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö tekee kaikkensa parantaakseen tilannetta ja kehittämään pitkäkestoisia 
ratkaisuja yhteistyössä ADO:n (Agriculture Development Organization) kanssa. 
 
Naisten heikkoon asemaan liittyvät ongelmat: 

Naiset ovat kaikista heikoimmassa asemassa yhteisössään 
Lukutaidottomuus on yleistä naisten keskuudessa, koska he eivät saa perusopetusta 
Kun työtaakka kasvaa, _____ otetaan koulusta pois poikia useammin auttamaan maanviljelyssä ja 
kotitöissä 
Naisten roolimallien puute 
Naisilla ei ole yhteisössä juurikaan ______valtaa 
Naisten arvostus yhteisössä on heikko, vaikka heillä on suuri rooli jokapäiväisissä töissä  
Naiset eivät ole edustettuina johtoasemissa  
Naisten epävakaa taloudellinen asema - itsensä ja perheen elättäminen on haastavaa

Kuinka naisten heikkoon asemaan liittyviä ongelmia voidaan ratkaista:

Naisia kohdellaan samoin kuin miehiä, eikä naisia syrjitä heidän sukupuolensa vuoksi 
Naiset otetaan yhtä lailla osaksi yhteisön elämää kuin miehet ja naiset saavat osallistua yhtä ____________ 
eri toimiin 
Naiset saavat päättää asioista ja he voivat olla mukana päätöksenteossa esimerkiksi seuraavien keinojen 
avulla: 

- Muodostetaan ryhmiä, joissa naisten työllistymistä tuetaan 
- Muodostetaan naisille epävirallisia ‘’self-help’’-ryhmiä 
- Järjestetään _____________ naisten kannalta tärkeistä aiheista kyläyhteisössä 

Naisten taloudellista tilannetta parannetaan seuraavilla keinoilla: 

- Vahvistetaan naisten luku- ja ___________ sekä taitoja omien tuotteiden kehittämiseen 
- Järjestetään naisille ______ läheisiin kyliin ja laajennetaan heidän verkostojaan 
- Rakennetaan vedenkeräysjärjestelmiä, kasvihuoneita, kastelujärjestelmiä, siemenpankkeja ja uusia 
peltoja kasveille sekä varmistetaan, että naiset ____________ aktiivisesti niiden ylläpitoon ja käyttöön 
- Tuotetaan tietoa, joka tukee maataloustuotantoa 
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Kylä Somalimaassa
kasvihuoneet, vedenkeruuallas, pellot, kodit, koulu, markkinat, kamelit ja lehmät, vuohet ja kanat

Täytä kolmio kylä-paloilla, mutta jätä 1 tyhjä neliö

4 2 3 5    6 7 4 0   3  7 8          9 4 6 0 

 3 5 4   
4 0 9 1 3  
3       9 9 7 

6 9   3 9 5 7 3
3 5       3 2 7 8 

 3 5 0 9 4 8  
5  9  7  6   3 9 5 7 5 9 

3     9 0 1       3 5 8      7 3
 0 4        1 5 4 9            0 2 5 

3 5       5          2 3 0 5 4
6 9       3 9 5 7                    1 3 6 7 

3 5 4 9 7 4                 3 2 7 8     5 4 7 3 4  
0 9 1 3                           2 0 5 8 9 1 4 

9 7 6 9 6 2         3 1 6 2       4 67 8 9 1 2 4 7 
9  1 2 3 2           3 4 8                 7 1 6 8 6       7 5 4
2 0 1      3 5 8 3 1        3 9 8 5 8 3         5 0 9 5 9     
7 2     6 9 8                 2 3 0              5 46    2 3 9 5        
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Solidaarisuus on tukenut naisten kasvihuoneryhmiä Somalimaassa Beerin kylässä 
vuodesta 2016 lähtien. Aluksi tuotantomäärät olivat pieniä ja tuottavuus alhaista, 
mutta on arvioitu, että vuonna 2021 yhden tomaatteja kasvattavan kasvihuoneen on 
mahdollista tuottaa 12480 kg satoa vuoden aikana. Vastaavassa ajassa yhdessä  
kasvihuoneessa kasvaisi 6240 kg paprikaa. 
Tomaattien myyntihinta on 55 senttiä per kilo. Paprika on hiukan kalliimpi: 1 euron per 
kilo. Beerin kylän naisilla on kolme kasvihuonetta (2 tomaateille ja 1 paprikoille) ja 
tuotannon parissa työskentelee 50 naista. Saatko näillä tiedoilla selville paljonko 
kasvihuoneiden parissa työskentelevän somalinaisen on mahdollista saada 
keskimäärin palkkaa kuukaudessa olettaen, että koko sato myydään?  

Kasvihuoneet lukuina

?

2021 :

/ vuosi

/ vuosi

/ vuosi

/ kk
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Nimi:  Halimo Jama Mahamud 

Ikä haastatteluhetkellä: 54 

Perhe: naimisissa ja yhdeksän lasta 

Sijainti: Beerin kylä

- Kuivuus on vaikuttanut jokaisen kylämme asukkaan talouteen. 

Välillä olemme joutuneet jättämään osan aterioista väliin, typistäen 

kolme päiväateriaa kahteen. Yleissivistävä koulutuskin on kohdannut 

ongelmia, koska monet kylämme asukkaista ovat muuttaneet 

naapurikyliin paremman elämän, vedensaannin ja kasvillisuuden 

toivossa, ja näin ollen lopettaneet koulunkäynnin. 

Kasvihuone on pelastuksemme
Halimon haastattelu

 Miten kuivuus on vaikuttanut ihmisten elämään Beerin kylässä? 

- Yritykseni ajautui konkurssiin ja menetin kaikki tulot rehun ja 

viljelyskasvien myynnistä. Emme kyenneet maksamaan koulumaksuja 

tai ostamaan vaatteita; kaksi lapsistani joutui jättämään 

koulunkäynnin kesken ja jäämään kotiin. Minusta tuli maksukyvytön 

ja kaikki aikani tulee menemöön perheeni selviytymisestä 

huolehtimiseen, mikäli kuivuustilanne jatkuu pitkään samana. 

Miten kuivuus vaikutti sinun perheeseesi? 

Miten kasvihuone on auttanut päivittäistä elämääsi? 

- ADO oli tuonut kasvihuoneinnovaation meidän lähelle, mikä auttoi meitä ja muita perheitä, kun sateet jättivät tulematta 

viime vuonna. Kolme kasvihuonetta ovat ainoa keinomme hankkia tuloja. Kun tarvitsimme kasviksia, niin aikaisemmin 

jouduimme matkustamaan pitkällekin ostaaksemme tarvikkeita, mutta nyt saamme 

ostettua niitä halvemmalla ja läheltä. Taloudellinen tilanne kylässämme koheni oleellisesti kasvihuoneiden ansiosta. 

Kasvihuone auttaa minua, koska olen saanut koulutusta vihannesten ja hedelmien viljelemisestä, keinokastelun hallinnasta 

sekä viljelysten karsinnasta. Minä ja muut kylämme naiset saamme vihanneksista tuloja, joiden avulla olen voinut kustantaa 

lasteni koulunkäynnin ja terveyshuollon sekä saanut mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon perheessäni. 

Mitä olet oppinut koulutuksessa? 

- Koulutus on antanut meille mahdollisuuden linkittää eri maatalousyrityksiä kylässämme (Buraossa) tehokkaan ja 

pitkäjänteisen arvoketjun meidän ja ostajien välille. Olen myös oppinut sadonkorjuun jälkeisestä työstä ja eri 

vihannesten, kuten tomaatin ja paprikan, käsittelystä, saaden teknistä ja käytännöllistä osaamista vihannesten 

sadonkorjuusta, oppien myös näiden helposti pilaantuvien vihannesten säilytykseen liittyviä taitoja. 

Minkälaista elämäsi olisi ilman koulutusta ja ilman kasvihuonetta? Mitä tekisit ja miten erilainen tilanteesi olisi? 

- Jos en olisi osallistunut koulutuksiin, en olisi oppinut hyödyntämään kasvihuonetta ja sen mukana tuomaa muuta 

teknologiaa. Muussa tapauksessa olisin kyennyt hankkimaan elantoni ainoastaan keräämällä polttopuuta kylän ulkopuolelta ja 

myymällä sitä ravintoloille ympäristöä kuormittavalla bisnesmallilla. Polttopuuta keräämällä asettaisin itseni jatkuvan uhan 

alle, kuten solvausten, raiskatuksi tulemisen ja muun fyysisen väkivallan, koska puiden alla pitävät majaa useat työttömät 

miehet.  Nyt minä ja perheeni saamme tukea kasvihuoneesta ja elämämme on tasaantunut. Jos emme olisi saaneet 

kasvihuoneprojektia kyläämme, olisimme jääneet kuivuuden jalkoihin. Suuri kiitos Solidaarisuudelle ja ADOlle, jotka ovat 

molemmat ystävällisiä ja ymmärtävät meidän ongelmiamme. Ilman heidän tukeaan tilanteemme olisi varmasti huonompi. 
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Ibrahimin päivä
Seuraa tarinaa Ibrahimin päivästä ja löydä oikeat suunnat hänen liikkeidensä mukaan koko päivän ajan

Beerin kylässä asuva Ibrahim aloittaa päivänsä syömällä aamiaista ja viemällä kamelit laitumelle.
Laiduntamisen jälkeen Ibrahim vie karjansa läheiseen kylään, ohittaen markkinat, jossa naiset ovat
myymässä vihanneksia ja käsitöitä. Kylästä matka jatkuu viljelyksille, jossa Ibrahim kasvattaa muun
muassa sisalia, tomaattia ja sipulia. Paluumatkalla Ibrahim ohittaa ryhmän naisia, jotka ovat
laiduntamassa vuohia. Kuivuus on vähentänyt karjan määrää merkittävästi, mutta onneksi osa
eläimistä on selviytynyt. Kotona perhe syö päivällistä, jonka jälkeen Ibrahim tekee kotona tarvittavia
kotitöitä. Päivä painuu mailleen, mutta ennen auringon laskua Ibrahim käy vielä hoivaamassa
perheen omat eläimet, ennen kun voi painaa päänsä tyynyyn.

vuohet

vedenkeruuallas

viljelyalue

kylä

koulu

markkinat

78

9

7

8
 

9

Ibrahimin koti

perheen eläimiä

kamelit
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Somalimaa on kärsinyt muun Itä-Afrikan ja Jemenin tavoin erittäin pitkästä kuivuusjaksosta, joka on 
heikentänyt ihmisten ruokaturvaa merkittävästi. Kunnollisia sateita jouduttiin odottamaan Somalimaassa 
yli kaksi ja puoli vuotta, mikä tarkoittaa puoliaavikolla sitä, että _________________ ehti menehtyä janoon ja 
nälkään ja maanviljelijöiden pellot kuivuivat täysin karrelle. 
 
”Kuivuus oli ankara ja pitkäaikainen. Ennen kuin sateet alkoivat, jouduimme katsomaan, kun karjamme 
kuoli. Olimme menettäneet jo 95% karjastamme. Viljelyksemme olivat kuolleet, ja suurin ongelma 
viimeisen kahden vuoden aikana oli se, ___________________________, joilla olisimme voineet kastella 
viljelmiämme”, kertovat Beerin osuuskunnan jäsenet Ibrahim Qodah ja Hassan Matan. 
 
Pula juomavedestä ja ruoasta on ajanut lukuisia ihmisiä aliravitsemukseen. _________________ on 
levittänyt kulkutauteja, kuten koleraa ja ripulia ja suurimmat kärsijät ovat kaikista heikoimmassa asemassa 
olevat: lapset, vanhukset ja sairaat. Sisäisiä pakolaisia on tuhansia ja entisiä paimentolaisia ja 
maanviljelijöitä on _________________________________. YK on kuvaillut kuivuudesta seurannutta 
humanitaarista kriisiä pahimmaksi kriisiksi sitten toisen maailmansodan. 
 
”Meillä ei ollut juomavettä ja elimme vesi- ja ruokakuljetusten varassa, ja aliravitsemustapauksia oli paljon, 
kun ihmiset menettivät voimiaan”, osuuskunnan jäsenet kertaavat tilannetta ennen sateita. 
 
“Nyt olemme riemuissamme, kun näemme __________________________. Aiomme kanavoida veden 
vihannes- ja hedelmäviljelyksillemme. Siten saamme kasvatettua tulojamme osuuskunnalle ja myös 
naisille, jotka tulevat hoitamaan viljelyä”, osuuskunnan jäsenet riemuitsevat. 
 
Vesi kaivoissa on edelleen Beerin kylässä suolaista ja juomakelvotonta. Sen sijaan Solidaarisuuden 
kehitysyhteistyöhankkeessa rakennettu sadevedenkeruualtaan vesi on eläimille juomakelpoista ja 
ratkaisevan tärkeä ____________________. 
 
Sateiden alettua Beerin kylän osuuskunnassa on ryhdytty välittömästi kylvämään uusia siemeniä. Karja on 
monilta mennyt lähes kokonaan, mutta ______________________ ja sen mukanaan tuomat tulot. 
 
”Olemme tähän mennessä kylväneet siemeniä 78 hehtaarin alueelle ja _______________________. Meillä ei 
ole enää karjaa, mutta meillä on toivoa, että pääsemme yli kuivuudesta viljelemällä maata isommalla 
mittakaavalla.”

Hetken helpotus
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kuivUuskriisistä selviämisessä 
 
sitä käytetään ihmiSten ja eläinten juomavedeksi  
 
sadevedenkeruuaLtaan täynnä vettä 
 
auttaa meiTä viljelemään maata 
 
uutta toivoA tuo viljely  
 
olemme olleet todElla huolissamme 
 
asettunut asumaan kaupuNkien liepeille slummeihin 
 
paimentolaiSten karja 
 
ettemme saanEet sateita tai tulvia  
 
maatiloilla tai Kylissä 
 
vEttä riittää nyt kaikkialle  
 
saastunut juOmavesi 
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Sisal-kasvi Somalimaassa

Sisal-kasvi on korvaamaton Somalimaan asukkaille monikäyttöisyytensä vuoksi. 
Kuivuutta kestävä kasvi suojelee maaperää veden ja tuulen kulutukselta sekä 
parantaa sen kykyä sitoa kosteutta. Sisal-kasvien istuttaminen aitamaiseen 
muodostelmaan auttaa myös suojelemaan viljelmiä laiduneläimiltä. 
Afrikassa kasvaa myös villejä sisallajikkeita, mutta ne eivät sovellu yhtä hyvin 
käsityöläisten käyttöön.  
 
Naiset valmistavat sisalista koreja, mattoja ja muita hyödykkeitä. Niitä myymällä 
naiset voivat ansaita omia tulojaan, joiden käytöstä he saavat itse päättää. 
Kuivuusjaksojen aikana sisaltuotteiden myynnistä saadut tulot ovat erityisen 
merkittävä panos perheen toimeentulossa.  
 
Solidaarisuuden toiminnan avulla naisten asema projektialueilla on huomattavasti 
parantunut. Naiset organisoivat ryhmätoimintaa ja saavat tunnustusta toiminnastaan 
järjestäytyneenä itsenäisenä ryhmänä.   

4.1.



4.2.



Sisal tuo rahaa ja itseluottamusta

Sisalin viljely ja käyttö tuovat elintärkeitä tuloja
maaseudun naisille. Naiset tekevät sisalista erilaisia 
tuotteita ja saavat näin hankittua ruokaa perheilleen.

Sisal on monipuolinen hyötykasvi. Sen viljely sitoo
kosteutta maaperään ja se kestää hyvin kuivuutta. Sitä
myös syötetään karjalle.

Godaweinin kylässä naisryhmä valmistaa sisalista
värikkäitä koreja ja kasseja myyntiin. Näistä omista
tuloistaan naiset ostavat perheilleen ruokaa ja vettä ja
maksavat lasten terveydenhoitokuluja.

Naiset työskentelevät yhdessä ja tukevat toisiaan.
Samalla kun toimeentulo parantuu, niin naisten 
taidot ja itseluottamus kasvavat.

Sisalia käytetään langan tuottamiseen, jonka lisäksi se sopii myös muun muassa
huonekalujen sekä sisustustuotteiden kuten mattojen valmistukseen. Siitä voidaan tehdä
myös pukimia, esimerkiksi kenkiä ja hattuja.
 Miehet omistavat maan, jossa naiset kasvattavat sisalia. Nyt kun naiset osallistuvat perheen
elatukseen, heihin suhtaudutaan kyläyhteisössä uudella tavalla. Murros ei kuitenkaan ole
helppo.

Godaweinissa miehet näkevät naisten työn ja he tunnustavat naisten tulojen merkityksen
perheen ruokaturvalle ja toimeentulolle. Naisten tekemät sisaltuotteet ovat auttaneet
perheitä selviämään kuivuudesta.

”Olemme antaneet lapsillemme paremman elämän”,
useat naiset toistavat.
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Sisal
Tee kuppi paperista kirjaimilla ja viivoilla

 
 Etsi sana SISAL kupin ympäriltä.
 Etsi koodi sanasta SISAL, alkaa samasta kohdasta kuin SISAL.
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Etsi parit ja seuraa pisteitä! Ilmaston lämpenemisen vaikutukset! 5.1.



Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

     Ympäristön turmeltumisen lisäksi Somalimaan ankaraa kuivuutta pahentaa El Niño -sääilmiö. El 
Niño on luonnollinen sääilmiö, joka syntyy Tyynenmeren veden lämpötilan poiketessa 
päiväntasaajan kohdalla normaalista. Yhä useampi tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että 
ilmastonmuutos on pahentanut viime aikojen kuivuutta Itä-Afrikassa. Ilmaston lämpeneminen on 
yksi 2000-luvun suurimmista uhkista ihmiskunnan terveydelle. 
    
      NASAn mukaan 136 vuoden seurannan ajalta 17 kaikkein lämpimimmistä 18 vuodesta ovat 
olleet vuoden 2001 jälkeen. Vuosi 2016 on tilastojen mukaan kuumin mitatuista, lämmön ollessa 
0,99 °С normaalia korkeampi. Jos kasvu jatkuu samanlaisena, saavutetaan ilmaston lämpenemisen 
takia vuosien 2030 ja 2052 välillä 1,5 asteen nousu. Puolen asteen nousu ei ehkä vaikuta meistä 
kovinkaan uhkaavalta, mutta YK:n teettämän tutkimuksen mukaan jo 1.5 °C / 2 °C nousulla on 
katastrofaalisia seurauksia planeetallemme ja sen asukkaille.  
      
     Tässä muutamia ennustuksia, jotka tulevat toteutumaan lämpötilan noustessa 2 °C:ta: 

Kolmasosa maailman väestöstä tulee altistumaan äärimmäisille lämpöaalloille viiden vuoden 
välein. 
Koralliriutat, jotka tarjoavat ravintoa ja rannikkoalueiden suojaa puolelle miljardille maapallon 
väestöstä, tulevat todennäköisesti tuhoutumaan.  
Useat eläin ja kasvilajit tulevat menettämään puolet nykyisestä elintilastaan. 
Jopa 80 miljoonaa ihmistä joutuu kohtaamaan ilmaston lämpenemisestä johtuvia tulvia 
merenpinnan noustessa. 
Kaupungeissa asuvista ihmisistä yli 411 miljoonaa nykyistä enemmän tulee kohtaamaan ankaraa 
kuivuutta. 

Ilmaston lämpeneminen todistetusti johtuu ja kiihtyy ihmisen toiminnasta, kuten metsien 
hakkuusta, fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmitykseen ja kuljetukseen, jätteiden 
käsittelystä ja maanviljelystä, erityisesti tuotantoeläimistä. Äärimmäisen tärkeää onkin, että 
jokainen meistä ymmärtää tekojensa vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen ja pyrkii parhaansa 
mukaan tekemään fiksuja valintoja. 
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Pesisitkö vaatteesi vai joisitko janoosi? 

Me Suomessa käytämme suuria määriä vettä erilaisiin arjen askareisiin joka päivä. 
Suurelta kuulostava määrä 20 litraa kuluu yksistään pyykin pesemiseen, mutta kalpenee 
sen määrän rinnalla, joka kulutetaan muihin askareisiin päivän aikana. 
Kaksi kertaa yhtä paljon vettä kuluu päivässä vessan vetämiseen ja kolminkertainen määrä 
suihkussa käymiseen. Lisäksi 35 litraa kuluu helposti keittiön puuhissa. 
 
Vaikka litrojen yhteenlaskettu määrä kuulostaa hurjalta, harvoin ajattelemme asiaa 
arjessamme. Suomessa olemme tottuneet siihen, että vettä on rajattomasti saatavilla. Toisin 
ovat asiat Somalimaassa, jossa vesi on etenkin kuivuuskausien aikana kallisarvoinen 
resurssi. 
 
Voidaksesi käydä Somalimaassa samanlaisessa suihkussa kuin Suomessa, sinun täytyisi 
säästää kaikki päivittäin käytössäsi oleva vesi 20 päivän ajan – etkä voisi käyttää vettä 
juomiseen tai muihin tarpeihisi. 
 
Lukujen perusteella on selvää, että päivittäisen vedenkäytön ero maidemme välillä on 
järkyttävän suuri. Osaatko laskea kuinka suuri ero onkaan litroina? 
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26%

 
23%

 
39%

WC 
 
 

Peseytyminen 
 

Keittiö

Pyykki

Yhden päivän keskimääräinen vedenkulutus Suomessa:
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Miten ja miksi säästää vettä?

Maapallon pinnasta 70 % on vettä, mutta jopa 97,5 % siitä on ihmisten käyttöön 
sopimatonta merivettä. Jatkuvan väestönkasvun ja ilmaston lämpenemisen vuoksi 
saatavilla olevan makean veden käyttö on jatkuvasti rajoitetumpaa. NASAn johtaman 
tutkimuksen mukaan monet maailman makean veden varannoista kuivuvat nopeammin 
kuin uusiutuvat. Veden tarpeen on ennustettu nousevan vuosien 2000 ja 2050 välillä 55 
%. Vesi on arvokas luonnonvara ja sen säästäminen on meidän kaikkien vastuulla. 
Jokainen meistä voi tehdä osansa säästääksemme vettä. 
 
 
Muutamia tapoja, joiden avulla voit säästää vettä arjessa: 
 

Sulje hana, kun peset hampaita (säästää 6 litraa vettä minuutissa). 

Täytä tiskikone ja pesukone aina täyteen.  

Ota lyhyempiä suihkuja (suihkussa käynnin lyhentyminen jo muutamalla minuutilla 

säästää suuria määriä vettä)  

Pyri syömään vähemmän ruokia, joiden tuottamiseen kuluu paljon vettä. Esimerkiksi 

yhden naudanliha kilon tuottaminen kuluttaa jopa 15 400 litraa vettä. Kilo riisiä 

voidaan puolestaan tuottaa 2 500 litralla vettä ja kilo perunaa 287 litralla. 

Kun peset vihanneksia ja hedelmiä, käytä samaa vettä huonekasvien kasteluun sen 

sijaan, että täyttäisit kastelukannun erikseen. 

Pidä jääkaapissa vesikannua, jotta saatavillasi on kylmää vettä ilman hanaveden 

juoksuttamista. 

Täytä vedenkeittimeen vain sen verran vettä kuin tiedät käyttäväsi. 

Höyrytä kasvikset keittämisen sijasta 

Pese harvemmin pyykkiä: monia vaatteita, kuten farkkuja ja huppareita ei tarvitse 

pestä aina, kun niitä on käyttänyt  
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Vastaukset:

Naiset Somalimaassa:
 
 
 
Kasvishuone:
 
 
 
Veden keruuallas:
 
 
 
Sisal-kasvis:
 
 
 
Pienet toimet
/isot kuvat:
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