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PÄÄKIRJOITUS

Merkkejä pakkauksissa

E

eva-Liisa Pere kirjoitti
Helsingin Sanomissa
17.8.2015: ”Pikaisesti
kaupassa pistäytyvä
asiakas on luullut, että kun vihanneksessa tai lihassa on sinivalkea lippu,
alkuperä on taatusti kotimainen. Näin
ei kuitenkaan välttämättä ole. Tuote
saattaa olla peräisin Saksasta, mutta
valmistettu Suomessa kuten vaikkapa
porsaan ulkoﬁlee, joka vain marinoidaan Suomessa.”
Jos edes tuotteen alkuperämaahan viittaavan lipun merkitys tuotteissa ei ole selvä, niin
miten kuluttaja voisi tietää satojen
ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkkien taustat tai erottaa
yritysten omat markkinointimerkit
niiden joukosta?
International Guide to Fair
Trade Labels -opas kertoo merkkiviidakon perusteet ja esittelee
yhdeksän reilun kaupan ja viisi
muuta kestävän kehityksen merkkiä. Opas kertoo ihmisten usein

uskovan esimerkiksi kahvipaketin
Utz Certiﬁed- tai banaanin Rainforest Alliance -merkin olevan reilun
kaupan merkkejä, mitä ne eivät ole.
Kestävä kehitys täyttää nykyhetken tarpeet tavalla, mikä ei vie
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.
Se huomioi talouden, sosiaalisen
ja kulttuurisen sekä ympäristön
kestokyvyn.
Kaikki tuo on kuitenkin tulkinnanvaraista. Erilaisilla talouden tai
politiikan toimijoilla ja sertiﬁointijärjestelmillä on omat näkemyksensä kestävästä kehityksestä.
Reilun kaupan merkit ovat
talouskriteereissään muita oppaan
esittelemiä kestävän kehityksen
merkkejä vaativampia. Muut eivät
edellytä markkinoiden heilahteluilta turvattua minimihintaa, mikä
kattaisi tuotantokustannukset ja
tuottajien päivittäiset tarpeet sekä
mahdollisuuden rakentaa parempaa tulevaisuutta. Ei myöskään

yhteisön kehittämiseen suunnattua
lisähintaa, ennakkomaksuja tai
ostajien pitkäaikaista sitoutumista.
Nuo kaikki ovat olennainen osa
reilua kauppaa, kun taas esimerkiksi Han de Groot Utz Certiﬁedistä on
sitä mieltä, että viljelijöille maksettava lisähinta vääristää markkinoita, koska se poistaa viljelijöiltä
kannustimen kehittää viljelmiään.
Utz Certiﬁed ja Rainforest Alliance
sanovat maatalouden kehittämisohjelmiensa tuovan viljelijöille
lisätuloja korkeamman laadun ja
suurempien satojen myötä. Palkkatyön osalta molemmat edellyttävät
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
perussopimusten noudattamista,
muun muassa lainmukaista minimipalkkaa.
Oppaan esittelemät muut kestävän kehityksen merkkijärjestelmät ovat avoimia kaikille yrityksille
koosta ja liikevaihdosta riippumatta. Reilun kaupan järjestelmistä
useat keskittyvät kehitysmaiden

pieniin perheviljelmiin ja muihin
pk-yrityksiin. Tosin järjestelmien kesken on eroja. Vastauksena
isoimman sertiﬁoijan, Fairtrade
Internationalin (FI) päätökselle
hyväksyä myös plantaaseja järjestelmäänsä, Latinalaisen Amerikan
pientuottajien verkosto CLAC, alueen FI jäsen, perusti vuonna 2006
pienviljelijöiden oman reilun kaupan merkin (Small Producers’ Symbol, SPP). Ja päinvastaisesta syystä,
halutessaan laajentaa merkkiä
suurtiloihin kautta tuoteryhmien,
FI:n yhdysvaltalainen jäsen erosi ja
perusti oman merkkijärjestelmänsä
(Fair Trade USA).
Yksi oppaassa esitellyistä merkeistä on Maailman reilun kaupan
järjestön WFTO:n Guaranteed Fair
Trade. Se ei rajoitu alkutuotteisiin.
Useat WFTO:n jäsenet ovat pieniä
käsityöläisryhmiä tai niiden yhteenliittymiä. Tässä lehdessä yksi
niistä, bangladeshilainen tekstiilituotteita tekevä Thanapara, on

EMILIA PIPPOLA

SISÄLlys
KOOKOS. Kookospalmu,
tuo trooppinen monikäyttökasvi,
tarjoaa meille superruokaa, kuitua, rakennusmateriaalia, ainesta
askarteluun ja paljon muuta.
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HEIDI HEIKKINEN

REILU TYÖ. Reilun kaupan
yhteisöt haluavat luoda toimeentulon mahdollisuuksia myös muulla
kuin suurkaupungeissa. Tavoitteena
on tarjota ihmisille mahdollisuus
elättää itsensä omalla työllään,
missä ikinä he asuvatkaan.

12
Maailmankauppalehti on reilun kaupan
erikoislehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1984.
Lehden tarkoituksena on lisätä suomalaisten
kansalaisten ja kuluttajien tietoisuutta
kehitysmaiden arjesta, hankkimiensa tuotteiden
tuotantoketjusta ja -olosuhteista sekä
mahdollisuuksista vaikuttaa niihin erityisesti
reilun kaupan järjestelmän avulla.
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Reilun kaupan
erikoislehti jo
vuodesta 1984.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Kaikki kirjoitukset edustavat kirjoittajien omia
näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Maailmankauppojen liiton virallista kantaa. Julkaisun
tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön
kansalaisjärjestöjen kehitysmaatiedotukseen
suunnattua viestintätukea.
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esitelty sivuilla 5 ja 18–19.
Antti Markkanen
http://www.fairforlife.org/client/
fairforlife/ﬁle/International_Guide_
to_Fair_Trade_Labels_komp.pdf
http://www.theguardian.com/
sustainable-business/2015/jul/06
Helsingin Sanomat 17.8.2015 Suomen
lippu Lidlin tuotteissa hämmentää

PS.
ANNA PALAUTETTA!
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä
puhutti tai mikä herätti lisää
kysymyksiä tässä lehdessä?
Arvomme kaikkien tammikuun
loppuun mennessä lehteä kommentoineiden kesken 50 euron lahjakortin
Maailmankauppojen verkkokauppoihin.
Lähetä vastauksesi osoitteeseen
lehti@maailmankaupat.ﬁ tai soita
palautteesi numeroon 045 1294 336.
Edellisen numeron palautekilpailun voitti Mari Toivonen Sauvosta.
Lehti pidättää oikeuden julkaista
saamiaan kysymyksiä, kommentteja
ja palautteita seuraavassa lehdessä
sekä verkkosivuillaan. Voit jättää mielipiteesi nimimerkillä, jolloin viralliset
yhteystiedot jäävät vain toimituksen
tietoon. Yhteystietoja ei käytetä
suoramarkkinointiin.
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REILUN KAUPAN KASVIOPPI: Kookospalmun trendikkäät hedelmät
RUOKAA REILUSTI: Lämmintä mieltä ja kylmää jäätelöä

Reilun kaupan cashew-pähkinöiden ja kookosmaidon tarinat
Tuorepuoti: Tuoreus, luonnollisuus ja lähellä tuotettu
– Ruoan mutkaton ﬁlosoﬁa
MAAILMAA SOHVAN NURKALTA: Tätä teosta suosittelemme
Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön
Tekstiilisuunnittelua Myanmarissa
Halpa vaate, halvempi ihmiselämä?
KIRJAT. Vastauksia lasten
– Bangladeshin vaateteollisuuden pimeä puoli
ja vähän vanhempienkin isoihin
kysymyksiin. Kirjassa kerrotaan
Toisenlaista vaateteollisuutta Bangladeshin maaseudulla
huolenaiheista, kuten ilmaston
MAAILMANKAUPPALEHTI 31 VUOTTA SITTEN
lämpenemisestä, suorasanaisesti
mutta pelottelematta.
Onko Thanapara todella olemassa?
MAAILMANKAUPPALEHTI 22 VUOTTA SITTEN
Pääsky-näkökulma Thanaparaan
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VISIITTI

Unohdetut

S

e alkoi aivan pienestä
jutusta: unohtuneesta
naapurin sukunimestä,
pitkään hapuillusta
sanasta, monta kertaa kerrotusta
samasta tarinasta, viikonpäivien
sekoittumisesta. Sitten unohtuivat ruokareseptit, arkisille
asioille kuuluvat nimitykset ja 30
vuotta samoilla paikoilla olleiden
astioiden paikat keittiössä. Vaikka
muisti haalistui tarkkojen lähiajan
tapahtumien osalta, vanhoja
kummallisia välähdystarinoita
tulvi hänen mieleensä senkin
edestä. Sitten tuli diagnoosi:
alzheimer. Muisti, joka ei koskaan
enää palaisi entiselleen, tarkoitti
pian myös ihmistä, joka alkoi
kadota jonnekin.

KUVA JONI HOKKANEN

valmiita barrikadeille ja tekemään
täyskäännöksen omassa toiminnassamme. Mutta jo hetken
päästä voimme kieltää muistia
muistuttamasta meille ihmisoikeusrikkomuksista, ympäristökatastrofeista, vihan julmuuksista
ja köyhyyden ahdingoista, kun
vaakakupissa on mukavuus,
nautinnot, edullinen hinta, hyvä
maku tai sopiva kampanja.

M

K

un muisti häviää, katoaa
ihmisestä samalla jotain
syvää, ominta ja personoitua. Se
mitä muistamme ja mitä muistiin
paikantuu, alkaa nopeasti kiteytyä
siksi, kuka olemme, mistä tulemme ja millaisista tapahtumien,
tunteiden, ihmisten ja aikojen
osasista minuutemme rakentuu. Samanaikaisesti ihmiseen
on koodattu uskomaton määrä
ärsykkeitä, jotka saavat meidät
muistamaan menneisyyden,
vaikka emme muistaisi lähihetkistä paljoakaan. Joku pilkahdus
äänessä, tuoksussa, toisen ihmisen tarinassa laukaisee ihmisen
kertomaan kerta toisensa jälkeen
samaa merkityksellistä tarinaa,
muistelemaan. Muistot tekevät
muistamattomastakin elävän:
täällä eläneen ja kokeneen, todellisen.
1960-luvulla amerikkalaisessa
tutkimussuuntauksessa kiinnostuttiin äänimaisemista. Äänet
eivät ole lopultakaan pelkkää
saastetta, melua, vaan kiinnostavia osia elinkaartamme ja myös
menneisyyden maisemaa. Tuntematon ihminen voi kertoa syvän,
tunteikkaan ja vahvan tarinan
äänen johdattelemana. Jollekin
se on kahvinkeittimen porina - ja
maisema sunnuntaiaamun raukeasta, kiireettömästä hetkestä.
Toiselle se on sateen rummutus
kattoon - lämpimän viltin alta
kesämökin sängyssä kuultuna.
Tai suomalaisille klassinen äänen
maalaama maisema: kuovin
huuto kesäyössä. Noiden äänien
myötä saamme eteemme yhteisen
kansallisen maiseman, jaetun
kokemuksen. Mutta nekään äänet

Ihmiseen on koodattu uskomaton määrä ärsykkeitä,
jotka saavat meidät muistamaan menneisyyden, vaikka
emme muistaisi lähihetkistä paljoakaan.”
eivät unohdu, jotka saisivat jo
kadota maisemasta: pullon korkin
naksahdus hänelle, joka koki liian
monta vanhempiensa viettämää
kosteaa viikonloppua, maanantain kello 12:n väestöhälyttimen
testiääni hänelle, joka pakeni

pommituksia Afganistanista
Suomeen.

M

inulle joulun ydintä on
muistaminen; ei tavarat,
kortit tai kukkaset vaan unohdettujen ihmisten ja merki-

tyksellisten tarinoiden esille
pakottaminen. Muisti on todistettavasti valikoiva. Kun näemme
liikuttavan dokumentin tai uutisen, vannomme mielessämme
oikeutusta epäoikeudenmukaisuutta kärsivien puolesta, olemme

ielen kovalevylle tallentuu
kopiot ja varmuuskopiot
myös siitä hetkestä, jota ei voi antaa anteeksi, vaikka niin jo väittikin. Eikä kaikkea saakaan unohtaa
menneisyydestä, ei niitäkään hetkiä, joita emme itse ole kokeneet.
Kansanmurhien, pommitusten,
kidutusten, etnisten puhdistusten,
miljoonien ja taas miljoonien
ihmisten kärsimysten unohtamisella katoaa myös ihmisyyden
perimmäinen merkitys. Ilman
ihmiskunnan muistoja, viattomien kärsimysten ymmärrystä,
meille käy kuten muistisairaalle:
kadotamme itsemme. Unohdamme, että se, mikä on joskus ollut
mahdollista mahdottomuudessaankin, toistuu, jos emme päätä
toimia toisin.

Laura Hokkanen
Kirjoittaja toimii Mikkelin Maailmankauppayhdistyksen puheenjohtajana ja yrittää
tehdä tärkeille ajatuksille tilaa unohtamalla riittävän määrän nippelitietoa.

KUVAKULMA
Kuva GMB Akash / Change Your Shoes

Suomessa ostetaan vuosittain noin
18 miljoonaa paria uusia kenkiä,
joista 70 % on tuotettu Aasiassa.
Kenkätehtaiden työolot ovat usein
hengenvaarallisia ja palkat ihmisarvoiseen elämään riittämättömiä.
Nahan parkitsemiseen käytetty
kromi aiheuttaa monien työntekijöiden ennenaikaisen kuoleman ja
saastuttaa paikallisen ympäristön.
Euroopanlaajuinen Change Your
Shoes -hanke kannustaa kuluttajia vaatimaan eettisempää ja
kestävämpää toimintaa kenkäteollisuudelta.
Mostofa, 45, työskentelee nahan
värjäämössä. Kuvauspaikka Hazaribagh Tannery, Dhaka, Bangladesh
www.puhtaatvaatteet.ﬁ/kengat/
facebook.com/ChangeYourShoesFi
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REILUN KAUPAN KASVIOPPI
KUVA: HANS BRAXMEIER / WIKIMEDIA COMMONS

Kookospalmun hedelmien sisällä
on kovan kuoren ympäröimä
siemen eli ns. kookospähkinä.
Valkoisesta siemenvalkuaisesta
saadaan kookosrasvaa.

KUVA: EMILIA PIPPOLA

Kookospalmun sulkamaiset lehdet
sekä hedelmät ovat pitkävartisen
palmupuun latvassa.

Kookospalmun
trendikkäät hedelmät
Kookos on vuosituhansien ajan ollut suosittu monikäyttökasvi. Sen öljy ehdittiin
jo julistaa epäterveelliseksi, kunnes ravintoterapeutit huomasivat sen sisältävän
hyvällä tavalla tyydyttyneitä rasvahappoja. Tällä hetkellä kookos onkin monien
himoitsema superfood. Suosiosta huolimatta kookoksen tuotanto saattaa romahtaa,
ellei kookospalmun viljelijöiden köyhyyden kierre katkea.

K

ookospalmua on
viljelty KaakkoisAasiassa ainakin
3 000 vuoden ajan.
Sen alkuperä on hankala selvittää,
koska sen hedelmät kelluvat ja
voivat levitä mantereelta toiselle
merivirtojen mukana. Vanhimmat tunnetut fossiilit on löydetty
Australiasta ja Intiasta. Ne ovat
peräisin eoseenikaudelta noin
56–34 miljoonan vuoden takaa.
Toisaalta vanhempia palmukasvien fossiileja, kuten nipapalmun
hedelmiä, on löydetty Amerikoista. Varmuudella tiedetään, että
kookospalmu on kehittynyt koralliriutoilla ilman ihmisvaikutusta.

Korkeat varret ja
paksut kuoret
Kookospalmujen suvun ainut laji,
kookospalmu (Cocos nucifera), voi
kasvaa jopa 40 metriä korkeaksi.
Sen runko on haaraton, ja lehdet
kasvavat tähtimäisesti puun lat-

vassa. Lehvästössä viheriöi yhtä
aikaa 30–35 lehteä. Lehdet ovat
4–6 metriä pitkiä ja muodoltaan
sulkamaisia.
Täysikasvuisessa kookospalmussa jokaiseen lehtihankaan
kehittyy noin metrin pituinen
kukinto. Kussakin kukinnossa
on 40–60 kukkavartta, joista
jokaisessa on yksi tai muutama
emikukka sekä satoja hedekukkia.
Palmupuiden, myös kookospalmun, juuristo poikkeaa muiden
suurikokoisten puiden juuristoista. Yleensä puilla pääjuuri kasvaa
syvälle maan sisään, ja siitä
haaroittuu sivujuuria. Palmupuilla
sen sijaan lukuisat ohuet juuret
kasvavat lähellä pintaa.
Kookospalmun ovaalinmuotoisissa hedelmissä on
erityisen paksu kuori. Kaikkein
paksuimman osan muodostaa
kuituinen keskimmäinen kerros.
Kuidut poistetaan tyypillisesti
jo alkuperämaissa ja hyödynnetään muun muassa mattojen

valmistukseen. Jäljelle jää kuoren
kivikova sisin kerros sekä siemen,
jota usein kutsutaan kookospähkinäksi. Kasvitieteellisesti kyse
ei kuitenkaan ole pähkinästä,
vaan kookospalmun hedelmä on
luumarja.
Siemenissä on pieni alkio,
mutta valtaosa siemenestä
muodostuu siemenvalkuaisesta.

Valkuainen jakautuu kiinteään
osaan sekä sen sisällä olevaan
nesteeseen eli kookosveteen. Valkuaisen kiinteästä osasta saadaan
kookosrasvaa.

Kookospalmusta on
moneksi
Kookospalmu on todellinen
monikäyttökasvi. Kookospähkinät
kuuluvat lukuisten ihmisten päivittäiseen ruokavalioon. Raakojen
kookospähkinöiden sisällä olevaa
kookosvettä juodaan. Kypsissä
hedelmissä vettä ei ole enää paljoakaan, mutta siemenvalkuaisesta
saadaan kookosrasvaa. Kuivat-

tuna ja paloiteltuna kookosrasvaa kutsutaan usein kopraksi.
muassa
Siitä valmistetaan muun
m
kookosmaitoa ja -öljyä. Kun
kookosöljy on eristetty koprasta,
jäljelle jäävä kookoskakku voidaan
käyttää eläinten rehuna.
Kookospähkinän hedelmäkuoresta saadaan kookoskuitua.
Kuoren kivikova kerros voidaan
puolestaan käyttää vaikkapa hiilten raaka-aineena tai käsitöiden
tekemisessä. Kun kookospalmu ei
enää tuota satoa, voidaan runko
hyödyntää rakennusmateriaalina.
Myös kookospalmun lehtiä käytetään hyväksi; niistä muun muassa
punotaan koreja.

KUVA: EMILIA PIPPOLA

Kosteudesta pitävä kasvi

Bangladeshilaisen Surjosnato Coconut Productsin tuottaja irrottaa viidakkoveitsellä kuoren kookospähkinän siemenvalkuaisen päältä. Kuivatusta
siemenvalkuaisesta valmistetaan reilun kaupan kookoshiutaleita.

Kookospalmut ovat luonnostaan
yleisiä trooppisilla rannikkoalueilla. Ne viihtyvät hiekkaisella
maaperällä eivätkä pistä pahakseen korkeaakaan suolapitoisuutta. Kookospalmut pitävät
runsaasta auringonvalosta sekä
säännöllisistä sateista. Vaikka
kookospalmut ovat arkoja kylmälle, kosteus on niille lämpöäkin
tärkeämpää: ne eivät menesty
kuivassa ilmastossa ilman runsasta kastelua. Kookospalmuja
kasvatetaan yli 90 maassa. Valta-
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Kookospalmu oli tärkein öljykasvi maailmankaupassa 1960-luvun
alkuun asti. Sen jälkeen sen merkitys alkoi tasaisesti vähentyä.”

osa sadosta on peräisin trooppisesta Aasiasta, jossa Indonesia,
Filippiinit ja Intia ovat suurimpia
tuottajamaita.
Normaalit, korkeat kookospalmut alkavat hyvin hoidettuina
tuottaa hedelmiä noin kuudennesta vuodesta alkaen. Jalostetuista kääpiömuodoista saadaan
satoa jo kolmantena vuonna.
Kääpiömuodot ovat kuitenkin
vaativampia viljeltäviä, ja ne ovat
itsepölytteisiä toisin kuin ristipölytteiset normaalimuodot. Yksi
kookospalmu voi tuottaa 70–150
hedelmää vuodessa. Kaikkein paras sato saadaan 10–20-vuotiaista
puista, ja 50–100 vuoden jälkeen
hedelmätuotanto romahtaa.
Kun halutaan kookosvettä,
raa’at kookospähkinät kerätään
palmujen latvoista noin seitsemän kuukauden ikäisinä. Siinä
vaiheessa ne ovat saavuttaneet
täyden kokonsa, mutta neste ei
ole vielä kuivunut. Täysin kypsät
kookospähkinät putoavat maahan, josta ne on helppo kerätä.
Kopran tuotantoon menevät
kookospähkinät halkaistaan
viidakkoveitsellä. Jäljellä oleva
neste kaadetaan pois ja puolikkaita kuivataan joko auringossa tai
uunissa, jotta siemenvalkuainen
saadaan irrotettua. Siemenvalkuaista kuivataan edelleen, ja kun
sen vesipitoisuus on tarpeeksi
alhainen, kopra on valmis pakattavaksi ja myytäväksi.

Pahasta rasvasta
superfoodiksi
Palmujen siemenöljy on erilaista
kuin muiden öljykasvien öljy.
Niiden siemenissä on runsaasti
tyydyttyneitä lyhytketjuisia rasvahappoja, minkä vuoksi palmujen
öljy ei niin herkästi hapetu ja sitä
myötä pilaannu. Lisäksi palmujen
öljyn sulamislämpötila on muita

kasviöljyjä korkeampi. Ne ovatkin
huoneenlämmössä yleensä kiinteitä. Koska palmujen siemenöljytuotteet vaahtoutuvat ja sekoittuvat hyvin muiden aineiden
kanssa, ne sopivat erityisen hyvin
margariineihin, muuhun elintarviketuotantoon, saippuoihin sekä
kosmetiikkatuotteisiin.
Kookospalmu oli tärkein öljykasvi maailmankaupassa 1960-luvun alkuun asti. Sen jälkeen sen
merkitys alkoi tasaisesti vähentyä
verrattuna moneen muuhun
öljykasviin kuten satoisaan öljypalmuun. Viimeisen kymmenen
vuoden sisällä kookospalmu on
uudelleen kasvattanut suosiotaan,
ja se on kiitänyt suorastaan trendien aallonharjalle asti.
Kookosinnostus alkoi, kun
ravitsemusterapeutit käänsivät
päänsä. Kookosrasvaa ei pidetty
enää pahana, vaan juuri oikeanlaisena tyydyttyneenä rasvana.
Siinä on keskipitkiä rasvahappoja,
joita elimistö ei varastoi rasvaksi,
vaan muuttaa nopeasti energiaksi. Tämä energia voi jopa auttaa
elimistöä polttamaan rasvaa sekä
pitämään nälkää loitolla. Lisäksi
kookosöljyn rasvahapoista yleisin
lauriinihappo on antibakteerista.
Kohtuullisissa määrin kookosöljy
voikin itse asiassa olla terveellistä. Kun kuuluisuudet, mallit
ja ﬁtness-harrastajat innostuivat tästä, kookosöljy muuttui
pelätystä rasvasta superfoodiksi
eli superruuaksi. Eikä kookosöljyä pelkästään syödä, vaan sitä
käytetään hampaiden pesuun,
ihon rasvaamiseen sekä lukuisaan
muuhun tarkoitukseen.
Kookosöljyn lisäksi muutkin
kookostuotteet ovat päässeet
trendiin mukaan. Esimerkiksi kookosvettä on moni aina
Madonnaa ja Rihannaa myöten
alkanut kulautella palautusjuomana treenin jälkeen. Kookosvedessä on luonnostaan elimistölle
olennaisia suoloja.

Köyhistä köyhimmät
viljelevät
Vaikka kookoksen suosio länsimaissa jatkaa kasvuaan ja
hittituotteiden hinnat ovat kovia,
tuottajien saamat korvaukset laahaavat kaukana perässä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhdestä pähkinästä saatu kookosvesi maksaa
noin 1,5 dollaria, mutta viljelijälle
kookospähkinästä maksetaan ainoastaan 0,12–0,25 dollaria. Monissa maissa kookoksen viljelijät
kuuluvatkin kaikkein köyhimpien

joukkoon. He ansaitsevat vain
noin dollarin päivässä.
Valtaosa kookospalmun
tuottajista on pienviljelijöitä. He
myyvät kookospähkinät tyypillisesti välikäsille, jotka myyvät ne
edelleen tehtaisiin jatkojalostettaviksi. Välikädet ottavat hinnasta
itselleen usein puolet tai enemmänkin.
Kookostuotannon ongelmana
ovat myös Aasian ja Tyynenmeren alueen ikääntyvät kookospalmut. Suuri osa puista on istutettu
toisen maailmansodan jälkeen,
ja ne tuottavat vuosi vuodelta
vähemmän hedelmiä. Vaikka

kookokselle riittää kysyntää,
useilla viljelijöillä ei ole varaa
istuttaa uusia puita. Alhaiset
tuottajahinnat paremminkin
kannustavat viljelijöitä hakkaamaan ja myymään kookospalmunsa ja siirtymään tuottavampien kasvien, kuten öljypalmun,
kasvattamiseen.
Reilu kauppa pyrkii osaltaan
ratkaisemaan kookoksen tuotantoon liittyviä ongelmia. Se
tarkoittaa muun muassa kunnollisten korvausten maksamista
sekä ympäristön kunnioittamista.
Kaikille kookokseen hurahtaneille
on Suomessakin tarjolla monen-

laisia reilun kaupan kookostuotteita. Reilun kaupan merkillä
varustettuna saa kookosöljyä,
-maitoa, -lastuja sekä -hiutaleita.
Tampereen kehitysmaakauppa
tuo maahan saksalaisen dwp:n
kautta kookosmaitoa, jolla on
reilun kaupan ja luomutuotannon
takaava Naturland Fair -merkki.
Maailmankauppojen valikoimissa
on lisäksi käsityötuotteita kuten
kookoskuidusta tehtyjä ovimattoja sekä kookosnappeja.
Kirjallisuutta:
Rousi A. 1997: Auringonkukasta
viiniköynnökseen.
Teksti Emilia Pippola

KUVAT: EMILIA PIPPOLA

Thanaparan kookosnapintekijöitä työssään.

Reiluja kookosnappeja
Kauniit, reilun kaupan kookosnapit ovat aarteita askartelijoille.
Pyöreiden ja soikeiden lisäksi nappeja löytyy myös kukan- ja
sydämenmuotoisina. Niistä saa loihdittua vaikkapa kauniita
koruja tai koristeita kortteihin, käsitöihin ja skräppäykseen.

O

ululainen Maailmankauppa Juuttiputiikki tuo Suomeen reilun
kaupan kookosnappeja suoraan bangladeshilaisilta tuottajilta.
Kookosnappisetit, joista löytyy myös kukan- ja sydämenmuotoisia nappeja, valmistaa Baghda Enterprises. Yksittäin myytävät kookosnapit on
puolestaan tehty Thanaparassa.
Baghda Enterprises on vuodesta 1984 alkaen tarjonnut toimeentuloa
maaseudun maattomille naisille Baghdan kylässä eteläisessä Bangladeshissa. Tällä hetkellä se työllistää noin 200 naista. Naiset työskentelevät
kotonaan ja tulevat päivittäin keskukseen palauttamaan valmiit tuotteet ja
hakemaan lisää materiaalia uusien valmistukseen. Tuotteiden raaka-aineina ovat hamppu ja kookospähkinän kuori. Kookosnappien lisäksi Baghdassa valmistetaan muun muassa hamppunarua, puuleluja, kynttilänjalkoja,
hyppynaruja ja kylpykintaita. Tuotteita suunnittelee ja markkinoi Prokritee.
Thanapara Swallows Development Society tai tuttavallisemmin
Thanapara on toiminut läntisessä Bangladeshissa vuodesta 1973 alkaen.
Thanaparan käsityöprojekti työllistää maaseudun naisia. He valmistavat
juuttikasseja, puuvillavaatteita, erilaisia ristipistotöitä sekä kookosnappeja. Thanapara käyttää nappeja valmistamissaan vaatteissa, mutta niitä
myydään myös sellaisenaan ulkomaille. Enemmän Thanaparasta voit lukea
tämän lehden sivulta 18.

Lisätietoa:
www.juuttiputiikki.ﬁ
www.prokritee.com
thanaswallows.weebly.com
Teksti Emilia Pippola
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RUOKAA REILUSTI

Lämmintä mieltä

ja kylmää jäätelöä
S

uomalaisten intohimoa, jäätelöä,
kuluu noin 13 litraa vuodessa
henkeä kohti eli noin 60 miljoonaa litraa kokonaiskulutuksena. Jäätelö
yhdistetään kuumaan ja loikoilevaan
kesään, mutta itsetehdyn jäätelön hienostunut olemus soveltuu joulun mielen
lämmittäjäksi. Maailmankauppalehti

loihti reilun kaupan aineksista jouluisen viettelyksen, pähkinä-kookosmaitojäätelön. Sen pääraaka-aineiden
afrikkalaiset, thaimaalaiset ja ﬁlippiiniläiset maut tuovat kylmän pohjoisen
talveen lämpöisen tuulahduksen.
Teksti Laura Hokkanen
Jäätelökuvat Anastassiya Kurinova

Pähkinä-kookosmaitojäätelö
Tarvitset:
2 purkkia reilun kaupan kookosmaitoa
(á 160ml)
2 dl kuohukermaa
2 reilun kaupan kanelitankoa
1 tl raastettua tuoretta inkivääriä
½ reilun kaupan vaniljatanko
(0,5 rkl glukoosisiirappia)
100 g reilun kaupan Mascobado-ruokosokeria
5 keltuaista
Vajaa pussillinen reilun kaupan suolattuja
cashew-pähkinöitä
1.
2.

Jätä jäätelöastia kylmenemään pakkaseen vähintään tunniksi.
Keitä kookosmaitoa, kuohukermaa
ja mausteita hiljalleen kattilassa. Halutessasi voit lisätä sekaan glukoosi-

3.
4.

5.

6.

siirappia.
Vatkaa sokeri ja keltuaiset kuohkeaksi
vaahdoksi.
Lisää sokerivaahto varovasti sekoittaen kermaseoksen joukkoon kattilassa.
Jatka keittämistä miedolla lämmöllä, kunnes seos sakeentuu paksun
vaniljakastikkeen näköiseksi (tai on
84-asteista). Varo ylikuumentamista.
Lisää seokseen murskatut ja kevyesti
paahdetut cashew-pähkinät. Pähkinöihin voi lisätä myös aavistuksen
lisää suolaa.
Kaada seos esikylmennettyyn astiaan
ja jäädytä seosta noin 3 tuntia. Sekoita
massaa puolen tunnin välein ensimmäisen kahden tunnin kylmennyksen
aikana.
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KUVA: GEBANA AFRIQUE

Reilun kaupan cashew-pähkinöiden tarina

G

ebana Afrique -tuottajayhteisön viljelemät pähkinät
tulevat Ouagadougoun ja Bobo
Dioulasson kaupungeista Burkina
Fasosta, Länsi-Afrikasta. Yhteisö
tuottaa pähkinöiden lisäksi kuivattuja mangoja ja hibiskusta. Tuotanto
on kokonaisuudessaan luomua ja
yhteisöllä on kansainvälisen reilun
kaupan yhteisön jäsenyys.
Kaikki lähti liikkeelle suklaapa-

tukoista, joihin yhteistyötaho etsi
kuivattuja hedelmiä. Kuivattujen ja
reilun kaupan luomumangojen kysyntä Euroopassa johti lopulta vuonna 2006 gebana Afrique -yhteisön
perustamiseen. Aluksi gebana hankki
kuivattuja hedelmiä viljelijäryhmiltä ja oli vain vastuussa tuotteiden
tarkastuksesta ja pakkaamisesta.
Toistuvien laatuongelmien vuoksi
gebana päätyi hankkimaan omia

laitteita mangojen kuivaamiseen.
Jo gebanan perustamisen aikoihin
haaveiltiin myös ympärivuotisesta
cashew-pähkinöiden tuotannosta.
Tuohon aikaan cashew-viljelijät olivat
vieneet tuotteita Intiaan ja jatkojalostus oli tapahtunut myös siellä.
Cashew-tuotannon paikallisen tuotannon rahoittamiseksi toteutettiin
mango-kampanja, jossa kuivattuja
mangoja myytiin korotetulla hinnalla

KUVAT: GEBANA AFRIQUE

ja kertyneet rahat investoitiin ensimmäiseen cashew-tuotantolaitokseen.
Omat tilat takaavat toisaalta ainakin
vähimmäismäärän korkealaatuisia
tuotteita, mutta toimivat myös uusien tuotekokeilujen ja koulutuksen
kehittämisessä. Tämä on mahdollistanut myös tuotteiden laadun ja
niiden markkinoitavuuden kasvattamisen. Kuumien ja kosteiden kesien
Burkina Fasossa haasteita asettaa
kuitenkin yhä edelleen kuivausmenetelmät, joita on kehitettävä koko
ajan vastaamaan uutta teknologiaa
ja asetuksia.
Nykyisin yli tuhat viljelijäperhettä tuottaa tuhansia tonneja tuoreita

Reilun kaupan kookosmaidon tarina

G

reen Net on thaimaalainen sosiaalinen yritys, jonka päämääränä on toimia markkinointikanavana
pienille luomutuottajille ja toteuttaa
reilun kaupan periaatteita kaupankäynnissä. Green Net rakentaa kauppakumppanuutta viljelijöiden ja kuluttajien välille ja välittää laadukkaita
luomutuotteita, jotka ovat turvallisia
sekä terveydelle että ympäristölle.
Lisäksi se kampanjoi ympäristön ja
reilun kaupan puolesta. Green Netin
viljelijäjäsenten tuotteisiin kuuluvat
esimerkiksi riisi, kookosmaito, yrttiteet, soijapavut ja ekotekstiilit, mutta
Green Net haluaa myös löytää uusia
luomutuotteita ja uusia pienviljelijöitä. Niinpä sen valikoimiin on tullut
myös esimerkiksi ananas, aloe vera,
seesamiöljy ja silkki.
Vuonna 2003 kaksikymmentäviisi viljelijää muodostivat Organic
Coconut Development Groupin. Se
tunnetaan paikallisesti nimellä Ban
Krut Organic Group, sillä se sijaitsee Bang Saphan piirissä, Prachuap
Khiri Khanin maakunnassa. Tuottajaryhmän jäsenet ovat sijoittuneet
kahteen osapiiriin, Thong Chaihin ja
Chai Kaseamiin. Maantieteellisesti
alueet sijoittuvat 320–399 kilometriä
etelään Bangkokista.
Viljelijät ovat olleet alusta asti
innokkaita osallistumaan Green
Netin organisoimiin luomuviljelykoulutuksiin, sillä monilla viljelijöillä oli
omakohtaisia kokemuksia maatalouskemikaaleihin liittyvistä terveysriskeistä. Osa kärsi keskimääräistä
pahemmista ihon ja hengityselinten

KUVA: DWP

Thaimaalaisen Green Net -osuuskunnan tuottaja
aukomassa kookospalmun hedelmiä. Osuuskunnan
n
reilun kaupan luomukookosmaitoa tuo Suomeen
Tampereen kehitysmaakauppa.

mangoja ja cashew-pähkinöitä,
joiden lopputuotanto organisoidaan
paikallisessa jalostuslaitoksessa.
Valtaosa tuotantolaitoksen työntekijöistä on naisia. Tuottajille luomutuotannon lisät, ennakkorahoitus
ja ennakko-ostot takaavat riippumattomuuden välittäjäkaupasta ja
ovat olennaisia lisäetuja viljelijöille
maassa, joka on yksi köyhimmistä
maailmassa.
Reilun kaupan lisä on käytetty
kyläosuuskunnissa mm. aikuisten
lukutaidon kehittämiseen, uusien
vesilähteiden paikantamiseen, polkupyörien hankintaan ja viljapankkien
perustamiseen.

Kookossato voidaan kerätä aina
uudelleen 45 päivän tauon jälkeen.”
ongelmista. Päätös siirtyä luomutuotantoon oli rohkea avaus, sillä
saavuttaakseen luomusertiﬁkaatin
viljelijöiden täytyy harjoitella luonnonmukaista viljelyä kolme vuotta.
Siirtymävaiheen aikana sadot – ja
näin ollen myös viljelijän tulot – voivat olla pienempiä. Green Net tarjosi
apua tässä sertiﬁointiprosessissa:
erityisesti viljelijät tarvitsivat tietoa,
intoa tarkkailla maaperän, kasvien
ja hyönteisten muutoksia sekä
ideoita siihen, miten ratkaista ongelmia turvautumatta kemianteollisuuden
tarjoamiin ratkaisuihin.
Kookosmaidon maahantuonti Eurooppaan
käynnistyi vuonna 2007.
Kookossato voidaan kerätä aina uudelleen 45 päivän
tauon jälkeen, joten satoja saadaan
vuosittain keskimäärin kahdeksan
kertaa. Kookospuista leikataan
alas hedelmäniput, joissa on 3–8
hedelmää. Sadonkorjuu tapahtuu
käyttämällä bambuvartista koukkua.
Keskimäärin yhden viljelijäperheen
viljelyksessä on 676 kookospalmua.
Viljelysmaat ovat pääosin viljelijöiden omistuksessa, mutta osa
viljelijöistä vuokraa maitaan myös
eteenpäin, koska työvoimaa ei ole
riittävästi perheen sisällä koko maan
viljelemiseksi. Kaikilla viljelijöillä on
omat työkalut kookosten keruuseen
ja käsittelyyn, joillakin on myös
rekka-auto kuljetuksia varten, mutta

vain harvoilla traktori tai ruohonleikkuri. Monet viljelijät käyttävätkin
rikkakasvien torjumisessa hyödyksi
kookostarhoissa laiduntavia lehmiä.
Valtaosa viljelijöistä on jo yli
50-vuotiaita. Kookospalmuviljelyn
suurin haaste onkin tällä hetkellä
osaavan ja riittävän työvoiman
saaminen. Luomuviljely työllistää
perinteistä viljelyä enemmän – ja
satoja on kerättävä vuosittain 8
kertaa. Koukun avulla tapahtuva
poiminta vaatii taitoa, sillä
vain kypsän hedelmän on
tarkoitus tipahtaa maahan
hedelmätertusta. Monet
nuoret jättävät kylän opiskellakseen, mutta jäävät
usein myös lopullisesti
töihin kaupunkien tehtaisiin,
eivätkä palaa jatkamaan perheviljelmien työtä.
Green Net on International
Federation of Organic Agriculture
Movementsin (IFOAM) ja kansainvälisen reilun kaupan kattojärjestö
World Fair Trade Organizationin
(WFTO) jäsen.
Jäätelöreseptissä mainittuja kookosmaitoa, ruokosokeria ja cashewpähkinöitä tuo maahan Tampereen
Kehitysmaakauppa. Ruokosokerin
tarina kerrottiin Maailmankauppalehden numerossa 2/2012.
Lähteet:
http://www.greennet.or.th/en
http://www.gebana.com/en/company/
producers/gebana-afrique/
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Tuoreus, luonnollisuus ja lähellä
tuotettu – Ruoan mutkaton ﬁlosoﬁa
Mikkeliläinen Tuorepuoti uskoo puhtaan ruoan tulevaisuuteen

V

uonna 2010 mikkeliläisen Heli Ursinin elämän
pysäytti isän kuolema.
Suru oli viedä mennessään, mutta

1- ja 3-vuotiaiden lasten äitinä oli
jaksettava pyörittää myös arkea.
Monenlaiset einesruoat siirtyivät
pöytään. Surusta selviämisen

hetkellä Heli havahtui pohti
pohtimaan,
mitä lapsille oikeastaan tuli
kiinnostua
syötettyä. Hän alkoi kiinnos
tuoreesta ja laadukkaasta ruoasta,
ru
jonka alkuperä oli tunnettu. Pian
hän jo ajautui luennolle, jossa
oli tietoa ruokapiirin
ruokapi
perustamisesta.
perustamisesta
elämässä
Omassa elä
ruoka
ruo

vaihtui pois prosessoidusta
ruoasta, mahdollisimman pitkälle
ruoan alkuperää kunnioittavaan ja
itse valmistettuun ruokaan. Mutta
luento synnytti myös kipinän
mikkeliläisen ruokapiirin perustamiseen yhdessä toisen innokkaan, Miia Taivalantin kanssa.
Ruokapiiri syntyi melko tyhjän
päälle. Oli luotava kontaktit
paikallisiin tuottajiin, organisoitava käytännöt, jakotilaisuudet ja
taloudenpito. Heli Ursin oli tottunut toimimaan ihmisten kanssa,
mutta ruoka sinällään ei ollut
lähelläkään hänen koulutustaan:
lähihoitajan perustutkinnolla oli

tehty lukuisia erilaisia ohjaustöitä
kehitysvammaisten, lasten ja vanhusten kanssa. Miia Taivalantti
oli koulutukseltaan medianomi,
sisustaja sekä entisöintipuuseppä.
Hänelle yrittäjämäinen toiminta,
jota ruokapiirikin monella tavalla
vaati, oli tuttua oman kodin
perintönä. Miiasta tuli ruokapiirin
lihavastaava, Helistä talousvastaava. Heidän lisäkseen oli monia
muitakin aktiiveja, jokaisella
oma vastuualueensa. Ruokapiirin
tulijamäärät lähtivät kuitenkin
niin nopeaan kasvuun, ettei
kotitalouksien määrää ollut enää
mahdollista kasvattaa vapaaeh-
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Syvällisempänä ajatuksena kaikkien tuotteiden
taustalla on ruoan puhtaus ja laadukkuus sekä
tuottajan saama kohtuullinen korvaus työstään.”
Tavallinen, oikea
ruokakauppa
Siitä se alkoi – yhteisyrittäjyys
ja Tuorepuodiksi nimetyn
myymälän taival. Myymälän ja
verkkokaupan avajaisia vietettiin
vuonna 2013. Aluksi oli tarkoitus
keskittyä juuri verkkokauppaan
ja pitää myymälän ovia auki vain
muutamana päivänä viikossa.
Asiakaspalaute kuitenkin vaati
siirtymään nimenomaan kuutena
päivänä viikossa auki olevaan
myymälään. Nykyisin Miia ja Heli
puhuvat mielellään tavallisesta
ruokakaupasta. Ajatuksena on, ettei Tuorepuoti ole mikään erikoiskauppa, josta haetaan vain silloin
tällöin spesiaaleja ruokatarpeita,
vaan tavallista elämää varten oleva
oikea ruokakauppa. Valikoima onkin kasvanut tyydyttämään arkisen
ruokakuluttamisen tarpeita: on
lihaa, kalaa, maitotuotteita, leipää,
mausteita, hygieniatarvikkeita,
olutta, siideriä, mehuja, hedelmiä,
juureksia, vihanneksia, yrttejä,
marjoja, sokeria, teetä, hunajaa ja
toki myös spesiaaleja lahjatuotteitakin. Oikeastaan kaikkea, mitä
ihminen voi erityisesti ruokapöydässään kuluttaa. Yhä enemmän
Tuorepuodin ovat löytäneet
asiakkaat, jotka ostavat jo kaiken
ruokansa lähi- tai luomuruokana.
Verkkokaupasta on luovuttu toistaiseksi kokonaan, sillä myymälän
ylläpito sitoo molempien yrittäjien
ajan täysin.

toispohjalta pyörivässä piirissä.
Oltiin seuraavassa risteyksessä: laajenisiko toiminta uuteen
ruokapiiriin, osuuskuntaan vai
voisiko lähellä tuotetun ruoan
ympärille luoda myös työpaikan
itselleen?

Simppeli, puhdas ruoka
Syvällisempänä ajatuksena
kaikkien tuotteiden taustalla on
ruoan puhtaus ja laadukkuus
sekä tuottajan saama kohtuullinen korvaus työstään. Ajatus on
monella tavalla tismalleen sama

kuin reilun kaupan tuotteissa:
siksi myös Tuorepuodin valikoimassa on paljon reilun kaupan
tuotteita. Yhteistyötä tehdään
myyntivalikoiman osalta mm.
Mikkelin Maailmankauppayhdistyksen kanssa, jolla ei muuten
olisikaan myymälää Mikkelissä.
Yhteistyön ja verkostojen voima
ovat oikeastaan koko Tuorepuodin yritysidean ydintä: tarvitaan
mutkattomat suhteet lähialueen
tuottajiin, mutta myös yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.
Pelkästään ruoan hyvä valikoima
ei takaa toimivaa konseptia, vaan
Miia ja Heli kokevat yritysideaansa kuuluvan myös tietoisuuden
lisäämisen luomusta ja ruoasta
ylipäänsä. Konseptiin on sopinut hyvin yhteistyö esimerkiksi
Mikkelissä toimivan Luomuinstituutin, erikoisruokavalioista
tiedottavan keliakiayhdistyksen ja
kotiruoanlaittoa edistävän Marttojen kanssa. Nyt on ajauduttu jo
koko mikkeliläisen ruokakulttuurin edistämiseen: Tuorepuoti on
mukana paikallisten yksityisten
yrittäjien perustamassa Pyryyhdistyksessä, jonka tavoitteena
on edistää laadukasta ruokakulttuuria mm. tapahtumien ja street
food -kampanjoiden avulla.

Pohjamudasta uuteen
nousuun
Yrittäjyyden tie ei ole ollut mutkaton. Perheellisinä yrittäjinä
kamppailu talouden, oman ajan ja
yritykseen kulutettavan ajan välillä
on ajoittain raskasta, kuten yrittäjätarinoihin tuppaa kuulumaan.
– Kyllä olisi monta asiaa voinut helpommankin kautta tehdä,
jos vain olisi ollut kokemusta ja
tietoa. Kassankäytöstä alkaen on
opeteltu yrityksenpyörittäminen.
Joka toinen päivä yrittäminen kaduttaa ja joka toinen päivä tuntuu
taas hyvälle, toteaa Heli Ursin.
Taloudellisen laman esillä
olo kaikkialla mediassa tuntuu
kangistavan asiakkaiden kuluttamishaluja ja tulevaisuudenuskoa. Tuorepuodin taival on vasta
alussa, mutta valonpilkahduksena
näyttäytyy jo se, että vaikka valtakunnallisesti monien yritysten
liikevaihto on pienentynyt viime
vuosien aikana, on Tuorepuodin
liikevaihto kokenut jopa lievää
nousua.
Myös keskinäinen yhteistyö
vaatii joustoa molemmilta osakkailta.
– Mutta elämä opettaa tässäkin, naurahtaa Heli.

Yrittäjyyden tielle on osunut
kahden toimivuoden aikana jo
monenlaisia elämän opetuksia,
odottamattomia hetkiä, joihin ei
voi varautua liiketoimintasuunnitelmien tai riskianalyysien
osalta, ainakaan kokonaan. Marraskuussa 2014 Miia sairastui
kaulavaltimon repeytymään,
josta aiheutui Hornerin oireyhtymä. Koko toimintakyky hävisi
ja Miia joutui sairaalaan täyslepoon, sitten kahden kuukauden
sairauslomalle. Se merkitsi
nuorelle yrittäjäyhteistyölle isoja
haasteita. Mutta siitäkin selvittiin. Vuotta myöhemmin Miia
on saanut terveen paperit, mitä
pidetään yleisestikin ihmeenä.
On kuitenkin vielä pitkä matka
tasapainoiseen elämään: vaikka
fyysinen puoli on kunnossa,
henkinen puoli on kokenut isoja
kolahduksia kuolemanpelosta
paniikkihäiriöön.
Kesällä 2015 seurasi uusi
yllätys: toimitilan vuokrasopimus
irtisanottiin purettavaksi päätetyn huoneiston alta. Tilaan oli
satsattu paljon niin taloudellisesti
kuin myös asiakkaiden tietoiseksi
tekemisen osalta. Täydellisen
pohjamudissa sukelluksen ja
hanskat tiskiin -tunnelmien jälkeen ollaan jälleen uuden äärellä:
marraskuusta 2015 alkaen Tuorepuoti löytyy kaupungin ytimestä,
kauppakeskus Akselista. Uudet
ideat ja mahdollisuudet täyttävät
mielen.
– Meillä on nyt äärimmäisen
positiivinen noste menossa. Nyt
on edessä uusi alku, uusi mahdollisuus. Voi olla, että meistä kuullaan vielä kaupunkikeskustankin
uudistajina, heittävät Miia ja Heli
kuin yhdestä suusta.
Laura Hokkanen
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MAAILMAA SOHVAN NURKALTA

– Tätä teosta suosittelemme
Tällä palstalla lukijat esittelevät itseään koskettaneen teoksen, johon myös muiden
luku- tai katseluvinkkejä kaipaavien ihmisten olisi heidän mielestään mielekästä
tutustua. Kukin teos kuvaa kokijalleen kulttuurista monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuuden pohdintaa ja erilaisuuden ymmärrystä meidän ajassamme ja maailmassamme sekä taideteoksen mahdollisuutta herättää ihmisyyden perustavaa laatua
olevien kysymysten pohdintaa.

Miten pitkälle ihmismieltä oikein
voi manipuloida? Sen näkee sitten,
kun tämä maa viimein avautuu tai
romahtaa.
Lukija tietenkin ihmettelee Delislen tavoin, miten nämä ihmiset
nielevät sen kaiken. On vaikea
ymmärtää, että vielä nykypäivänä
on mahdollista pitää kokonaista
kansakuntaa sellaisessa yhden
totuuden tynnyrissä. Tietämättömyyttä suuremmaksi nousee
pelko; typeriä sääntöjä ei tee mieli
kyseenalaistaa, kun takaraivossa
kytee uhka uudelleenkoulutusleirille joutumisesta ja koko suvun
ylle lankeavasta rangaistuksesta.

Tekstit koonnut Laura Hokkanen

Lennä kärpäseksi
Pohjois-Korean katolle

K

ansainvälisenä lukutaidon päivänä luin Mikkelin torilla viattoman
näköistä sarjakuvaa – osallistuin
nimittäin hyväntuuliseen mielenilmaukseen lukemisen puolesta
eikä mitään vastaan. Joukko
ihmisiä asettui pontevasti riviin
rintamasuunta kirjastolle päin ja
vietti kymmenen minuuttia lukien
äänettömästi kukin omia kirjojaan. Valitsemani teos taas kertoo
maasta, jossa jopa vääränlaisen
kirjan lukeminen voi olla kohtalokasta.
Guy Delislen Pjongjang on
dokumentaarinen kuvaus kanadalaisen sarjakuvataiteilijan
työkomennukselta pohjoiskorealaisella elokuvastudiolla, jossa
hänen tehtävänään on valvoa
ranskalaisten piirroselokuvien tuotantoa ja viimeistelyä.
Maailman sulkeutuneimmassa
maassa ulkomaalaisia vierailee
vain harvakseltaan. Omatoimimatkailijaa ei paljon houkuttele
ympäristö, jossa hotellista on
vaikea poistua ilman opasta eikä
paikallisiin voi tutustua. Vain
kansalaisjärjestöt saavat liikkua
rajoituksetta. Maahan saapuvien
matkapuhelimet takavarikoidaan,
internetiä ei ole käytettävissä,
tiedotusvälineet tulvivat johtajista
kertovia ylistyslauluja tai muuta
propagandaa. Oppaat vievät
ihailemaan kulissilta vaikuttavaa
metroa, mahtipontisia muistomerkkejä ja museoita, jotka ovat
täynnä toinen toistaan suureellisempia todisteita Suuren johtajan
suurenmoisuudesta.
Vuonna 1995 Pohjois-Korean
hallitus joutui avaamaan oviaan
humanitaariselle avulle sietämättömäksi äityneen nälänhädän
vuoksi. Maan johto kuitenkin
säännösteli ruoka-apua niin, että
hallitukselle hyödylliset ja lojaalit

hankalalta, kun osapuolten työtavat ja tunneilmaisu ovat aivan eri
planeetoilta.

Pohjois-Korean tilanne ei
tunnu olennaisesti muuttuneen
sitten vuoden 2003, jolloin teos
alunperin ilmestyi ranskaksi. Voin
suositella lukumatkaa kaikille,
jotka haluavat käydä kärpäsenä
katossa yhdessä maailman eristäytyneimmistä maista. Kirja on
käännetty myös koreaksi, mutta
Delislen mukaan hänen ystävänsä
Pohjois-Korean elokuvastudioilla
eivät pitäneet siitä. Pelkäänpä, ettei heidän ainakaan kannata jäädä
kiinni tämän kirjan lukemisesta
julkisella paikalla.

Guy Delisle: Pjongjang.
Suom. Saara Pääkkönen.
WSOY, 2009.
Hanna Vihava
Kieltenopettaja, Mikkeli

Pienen ihmisen
kamppailu keskellä
valkoista ylivaltaa

M

Pjongjang

kansalaiset saivat kahmia lähes
kaiken. Toisaalta rakas johtaja on
tehnyt selväksi näkemyksensä,
että voittoisan yhteiskunnan rakentamiseen riittää, että kolmannes väestöstä jää henkiin.
Päiväkirjanomaista tarinointia
on mukava lukea, vaikka terävät
havainnot piirtävätkin näkyviin
aikamoisen karua todellisuutta.
Kertoja luovii ahdistavien määräysten ja omituisten yksityiskohtien lomassa uteliaalla kepeydellä.
Hän muun muassa irrottelee
lukemalla iltaisin Orwellia, soittamalla työkavereilleen reggaeta tai
juomalla julkisesti tölkin CocaColaa. Näplätessään matkalaukkuunsa unohtunutta taskuradiota

Delisle tuntee olonsa “ihastuttavan tottelemattomaksi”, vaikka
kaikilta taajuuksilta kuuluu sama
käsittämätön kanava. Paikallisilla
vastaavaan huvitteluun ei taida
olla varaa, sillä he saavat tosissaan pelätä ystäviensä ilmiantoa,
jos jäävät kiinni vaikkapa jazzin
tai ulkomaalaisten radiokanavien
kuuntelemisesta.
Kun elokuvastudion tuotantotiimiin liittyy peräkyliltä uusi, lahjakas piirtäjä, joka näin onnistuu
parantamaan sekä omaa että perheensä elämää, Delisle pohdiskelee sen olevan ehkä ainoa hyvä
puoli koko Aasian alihankintajärjestelmässä. Yhteistyö studiolla
vaikuttaa tosiaan turhauttavan

iten valkoista ylivaltaa kannattavat vanhemmat suhtautuvat,
kun heille syntyy tummaihoinen,
mustatukkainen tytär? Tämän
kysymyksen äärellä ollaan tositapahtumiin perustuvassa, vuonna
2008 ilmestyneessä elokuvassa
Skin.
Vuonna 1955 rotuerottelun
jakamassa Etelä-Afrikassa
valkoiseen Laingin perheeseen
syntyi tytär, Sandra. Vaikka sekä
Sandran vanhemmat, että isovanhemmat olivat kaikki valkoisia,
oli Sandra heitä huomattavasti
tummempi. 10-vuotiaana Sandra
erotettiin muiden oppilaiden vanhempien valitusten seurauksena
vain valkoisille tarkoitetusta sisäoppilaitoksesta ja hänet määriteltiin värilliseksi. Asiasta käytiin
oikeutta kunnes Laingit voittivat
ja Sandra merkittiin henkilöpapereihinsa jälleen valkoiseksi.
Apartheid sanana tarkoittaa
erillisyyttä. Etelä-Afrikassa
tämä tarkoitti ihmisten jaottelua
valkoisiin, värillisiin ja mustiin.
Tätä erillisyyttä keskittyi vaali-

maan kokonainen valtiokoneisto.
Elokuvassa Sandran valkoisuutta
testataan mm. asettamalla lyijykynä tytön hiuksiin ja kehotetaan
häntä pudistelemaan päätään. Jos
kynä pysyy hiuksissa ovat ne liian
kiharat, liian ei-valkoiset. Kynä ei
putoa vaikka Sandra ravistaa päätään. Seuraavaksi tutkija katsoo
Sandran hampaita ja ikeniä verraten niitä kuvakorttiin. Tutkimusta
seuraavaa paneelia ei kiinnosta
Sandran vanhempien mielipide,
vain ulkoisilla piirteillä on väliä.
Kohtaus kuvaa hyvin rasismin
pinnallisuutta, vain ulkoisilla
ominaisuuksilla on väliä.
Sandran erikoisuus ei helpotu
aikuisiällä. Tumman valkoisen
tytön on hankalaa löytää puolisoa.
Valkoiset afrikaaneripojat eivät
tunnu uskaltautuvan hänen kanssaan treffeille, osa taas yrittää
käyttää häntä hyväkseen, tumman
tytönhän on oltava aulis ja aina
valmis. Kun Sandra lopulta löytää
jonkun joka ymmärtää häntä, on
valinta perheen mielestä väärä.
Sandra karkaa kotoa Swazimaahan mustan vihanneskauppias

Elokuvassa Sandran valkoisuutta
testataan mm. asettamalla lyijykynä
tytön hiuksiin ja kehotetaan häntä
pudistelemaan päätään.”
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Sophie Okonedo Sandrana elokuvassa Skin.

Petruksen kanssa.
Skin tutkii hyvin vanhempien
ristiriitaisia tunteita lastaan kohtaan. Valkoista valtaa kannattavan
Kansallispuolueen jäsenten on
tasapainoiltava omien arvojensa
ja vanhemman rakkauden välillä.
Kumpi painaa enemmän, ”puhdas” perhe, vai halu nähdä oma
lapsi ja lapsenlapset?
Entä voiko yksilö olla onnellinen ympäristössä, jossa valtaosa
ihmisistä pitää ulkopuolisena,
likaisena toisena? Entä suhteessa,
jossa apartheid-ajattelu kummittelee syntymätodistuksen
muodossa? Sandra tuntuu olevan
aina muiden ennakkoluulojen
armoilla.
Suosittelen elokuvaa niille,
joita kiinnostaa pienen ihmisen
kamppailu ison valtakoneiston
rattaissa. Skin on uskollinen
alkuperäiselle tarinalle, eli mitään prinsessaunelmaloppua ei
kannata odottaa. Kerrottakoon
kuitenkin, että Laing voi hyvin ja
on yhteiskuntansa äänivaltainen
kansalainen. Kymmenien vuosien
tuskaa se tosin ei hyvitä.

Elokuva: Skin (2008)
Ohj. Anthony Fabian.
Sini Savolainen
yhteisöpedagogiopiskelija,
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Vastauksia lasten ja vähän
vanhempienkin isoihin kysymyksiin

Y

hdeksänvuotiailla
kaksospojillani on joka
päivä paljon kysymyksiä
yhteiskunnasta, ympäristöstä ja
ajankohtaisista uutisista, joten
lainaamme tietokirjoja jokaisella
kirjastoreissullamme. Olimme
aikaisemmin lukeneet kirjan
Meidän ja muiden perheet , joka
kertoi mukavalla tavalla erilaisista perheistä, joten tämä uutuus
kiinnitti huomiomme kirjastossa - kirjan kannesta oli helppo
tunnistaa, että kyse on samasta
sarjasta.
Kirjassa käydään läpi teemoja
aina maailmankaikkeudesta ja
maapallosta jokapäiväisiin arkisiin asioihin, kuten vessanpöntön
huuhteluun, asti. Vaikka aiheet
ovat laajoja, tekstit ovat sopivan
lyhyitä ja lapsille ymmärrettävällä kielellä kirjoitettuja. Kirja on
oikeastaan hieman sarjakuvamainen, sillä siinä on paljon piirroksia
ja puhekuplia. Kirjan lopussa on
myös sanasto, josta löytyy selitys
muun muassa ruokakilometreille
ja sukupuutolle.
Kolmasluokkalaiset lukivat
kumpikin kirjaa itsenäisesti,

mutta kirja sopii myös pienempien lasten kanssa yhdessä luettavaksi. Lapsista kirjassa hauskinta
oli kissa, joka seikkailee joka
aukeamalla kommentoimassa
jotain. Kissa miettii muun muassa
sitä, miksi ihmiset eivät kasvata
turkkia ja syö ruohoa. Toinen lapsista innostui erityisesti viljelystä
kertovasta aukeamasta ja ehdotti,
että tekisimme ensi kesänä oman
lähiruokafarmin asuntomme
takapihalle.
Kirjassa kerrotaan huolenaiheista, kuten ilmaston lämpenemisestä, suorasanaisesti mutta
pelottelematta. Ongelmiin ei
jäädä vellomaan, vaan lapselle
tarjotaan helppoja käytännön
ohjeita, kuinka toimia – esimerkiksi miten kannattaa kierrättää
materiaalia, säästää vettä ja
energiaa, korjata rikki menneet
vaatteet ja lelut. Kirja ei myöskään tarjoa kaikesta ehdottomia
totuuksia, vaan siinä todetaan
muun muassa, että ”useimpien
tutkijoiden mielestä kaikki aineet,
joita poltamme, lämmittävät
Maa-planeettaa” ja ”voi olla, ettei
missään muualla ole planeettaa,

jossa olisi kaikki se, mitä tarvitsemme”. Teksteissä ei saarnata,
vaan mukana on myös huumoria.
Kirja ei myöskään syyllistä lasta
tai vaadi häntä ottamaan vastuuta
koko maapallosta, vaikka puhut-
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teleekin sinä-muodossa ja pyytää
keskustelemaan aikuisten kanssa,
koska lapset eivät voi itse päättää
kaikkia asioita.
Lähes kaikki aiheet ovat koululaisille jo oppitunneilta tuttuja,
sillä yhteyttäminen, maatuminen
ja muut luonnonilmiöt käsitellään koulukirjoissakin. Tietokirja
täydentää ja kertaa niiden oppeja
hauskalla tavalla. Pienemmälle
lapselle kirjasta jäävät varmaankin mieleen erilaiset eläimet ja
arkipäiväiset asiat. Kirjan voi lukea
useaan kertaan tai katsoa vaikka
aukeaman kerrallaan, ja esimerkiksi roskia lajitellessa voi lapsen
kanssa muistella, mitäs kirjassa
sanottiinkaan tästä aiheesta.
Aikuisen näkökulmasta tämä
teos on keskimääräistä parempi
lasten tietokirja, sillä runsaasta
piirroskuvituksesta ja laajasta aihepiiristään huolimatta kirja ei ole
sekava eikä tungettu liian täyteen
nippelitietoa – monet vastaavat
teokset syyllistyvät siihen. Vaikka
kirja on alun perin tehty IsoBritanniassa, se toimii hyvin myös
Suomessa. Joskus käännöskirjallisuudessa käytännön esimerkit ja
kuvitukset tuntuvat kovin vierailta,
mutta tämän kirjan osalta tällaista
tunnetta ei tullut. Tunnelma on
iloinen ja lukemisesta jää hyvä
mieli ja halu toimia ympäristöystävällisesti.
Suosittelemme kirjaa kaikille perheille, joissa ainakin joku
perheenjäsenistä on kiinnostunut
kestävästä kehityksestä ja ympäristön tilasta: tätä kirjaa yhdessä
lukiessa voi saada muutkin innostumaan!

Mary Hoffman ja Ros
Asquith: Meidän ja muiden
vihreä kirja. Suom. Maisa
Tonteri. Lasten Keskus, 2015.
Heli Kauppinen
viestintäsuunnittelija, Mikkeli

12

2/2015

Vettä kantavat tytöt. Chedkan kylä, Madhya Pradesh. 70 prosenttia intialaisista asuu maalla ja elää alle kahdella dollarilla päivässä.

Jokaisella on oikeus
ihmisarvoiseen työhön
Reilun kaupan valmistajayhteisöt haluavat tarjota
ihmisille mahdollisuuden työllistää itsensä myös
muulla kuin nopeasti kehittyvissä kaupungeissa,
sanoo Heidi Heikkinen.

H
Jyoti ja Ravindra Hiwarkar esittelevät korpuksi kuivunutta peltoaan. He saavat vain yhden sadon vuodessa ja ovat täysin
riippuvaisia sateista. Pariskunta on lähettänyt tyttärensä ja poikansa kouluun, mutta satojen menetyksen vuoksi he
joutuvat nyt miettimään, kuinka kustantaa lasten koulutus. He eivät myöskään pystyneet maksamaan takaisin viljelyyn
ottamaansa lyhytaikaista lainaa. Nyt pariskunta etsii päivätöitä isompien maanomistajien pelloilta ja pystyy työllistämään itsensä satunnaisesti. Shivnin kylä, Maharasthra.

eidi Heikkinen seuraa
Intian nykykehitystä
työssään World Visionin Intian maavastaavana. Hän
on myös verkkokauppa Karmashopin perustaja.
– Intia haluaa kehittää kaupunkejaan ja työllistää modernein
keinoin nuorisoaan, jota on valtava joukko. Miten tässä pysyvät
mukana he – nuoret tai vanhemmatkin ihmiset – joilta puuttuu
koulutus? Heidi kysyy.
Lokakuussa Heidi seurasi Intiassa televisiosta, kuinka maassa
parhaillaan vierailulla ollut Angela Merkel ja Intian pääministeri

Narendra Modi keskustelivat
maiden välisestä yhteistyöstä ja
digitalisoitumisesta Bangaloressa
järjestettävässä huippukokouksessa. Puheissa mainittiin Modin
uudet aloitteet, kuten ”Make in
India”, ”Start up India”, ”Digital
India” ja ”Smart cities”.
– Intia haluaa ulkomaisia
investointeja maahansa ja Saksa
tietenkin markkinoita omille
yrityksilleen, mikä on ihan ok.
Koska vietän itse päiväni syrjäisiä
kyliä kiertämällä, en silti voi olla
miettimättä, millä tavalla nämä
aloitteet vaikuttavat siihen 70
prosenttiin intialaisista, jotka
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Kylänraittia Madhya Pradeshissa, Keski-Intiassa.

Munnala Yadav, 45, ja muut kylän viljelijät käyttävät peltotöissä puisia
auroja ja härkiä, vaikka monilla alueen pelloista Punjabin osavaltiosta
vuokrattavat traktorit ja puimurit ovat korvanneet perinteiset työmenetelmät ja vieneet monen työt. Kokalwaran kylä, Madhya Pradesh.

asuvat maalla/saavat toimeentulonsa maanviljelystä ja elävät alle
kahdella dollarilla päivässä?
– Modi mainitsi sentään, että
Intian suurin haaste on työllistää
valtava nuorisonsa, mikä on ihan
totta, Heidi sanoo.

Mistä töitä
maaseudun väestölle?
Heidi toteaa, että kaupunkien
kehittäminen on hyvä asia, mutta
miten itsensä voivat työllistää ne
nuoret ja vanhemmatkin ihmiset,
jotka eivät koskaan saa kunnon
koulutusta itselleen? Aiemmin
vastauksena on ollut maatalous

tai pienimuotoinen yrittäjyys,
mutta nyt nämäkin työt ovat
vaakalaudalla. Oli sitten kyse
käsin kankaita kutovista naisista
tai maattomista maatyöläisistä,
molempien työtä uhkaa tuotannon
modernisaatio ja koneistaminen.
Useat köyhät maatyöläiset kertoivat tavatessamme, että heidän on
entistä vaikeampi löytää päivätöitä isojen maanomistajien pelloilta,
koska lukuisien käsiparien sijaan
sadon korjaa nyt yksi tehokas
puimuri. Samahan on tapahtunut
jo aiemmin tekstiiliteollisuudessa.
– Eräänä aamuna näin uutisissa, kuinka Pohjois-Intiassa
puuvillanviljelijät olivat tehneet

itsemurhia, koska heille oli myyty
torjunta-aineeksi luulemaansa
ainetta. Viljelijät olivat käyttäneet
siihen kaikki rahansa, mutta silti
menettäneet satonsa tuhohyönteisille aineen paljastuttua
väärennökseksi. Keski-Intiassa
tapsin itse muutamia viljelijöitä,
jotka olivat menettäneet satonsa kuivuuden vuoksi. Miehet
totesivat kuitenkin: ”Voimme silti
olla kiitollisia siitä, että siirryimme luomuviljelyyn pari vuotta
sitten. Jos olisimme ostaneet
kalliita torjunta-aineita ja sitten
menettäneet sadon, olisi menetyksemme ollut moninkertainen.
Nyt meillä ei sentään ole torjunta-

Ompelijan
koju, Sohagpur, Madhya
Pradesh.
Pienyrityksen
perustaminen
Intiassa ei vaadi paljoa, jos
ihmisellä vain
on jokin käytännön taito,
jolla työllistää
itsensä.

Miten itsensä voivat työllistää ne
nuoret ja vanhemmatkin ihmiset,
jotka eivät koskaan saa kunnon
koulutusta itselleen?”
aineisiin otettua velkaa, vaikka
sato menikin.”
– Näiden uutisten ja keskustelujen jälkeen olen lämmöllä
miettinyt omissa vaatteissamme
käytettyä luomupuuvillaa, sen
viljelijöitä ja sitä, mikä merkitys
luomuviljelyllä onkaan koko
perheen turvallisuutta ja vakautta
ajatellen!

Eettisen tuotannon
ketju luo turvaa
– Eettisesti valmistettuja vaatteita
myyvänä kauppana ajattelemme,
että joka päivä on ihmisarvoisen
työn päivä. Eettisten vaatemerkkien valmistajat takaavat
työntekijöilleen hyvät työskentelyolosuhteet, säädyllisen palkan,
eläkkeen, työterveyshuollon ja
oikeuden järjestäytyä ja vaikuttaa
asioihinsa, muistuttaa Heidi.
– Vaatetusteollisuudessa
nämä asiat eivät todellakaan ole
itsestäänselvyys, kuten kaikki tiedämme. Silti myös Reilun kaupan
valmistajayhteisöissä tavoitteena
on parantaa käytäntöjä koko ajan.
Valmistajien itsensä lisäksi tukkuostajat ja jälleenmyyjät tekevät
osansa taatakseen kunnollisen
työn yksittäisille ihmisille – ilman
tuotteiden myyjiä ja ostajia eivät

valmistajatkaan voi työllistyä.
Reilun kaupan tai eettisen valmistuksen tavoitteena on tarjota
ihmisille mahdollisuus elättää
itsensä omalla työllään, siellä missä he asuvatkaan. Kun perinteisiä
käsityötaitoja pidetään yllä, eikä
korvata niitä kokonaan koneilla tai
kun viljelijät viljelevät tuotteensa
niin ympäristön kuin oman taloutensa kannalta kestävämmällä
tavalla, paine muuttaa kaupunkiin
vähenee. Myöskään maailmantalouden tai sään heilahdukset eivät
syökse perheitä heti ahdinkoon,
kun ihmisarvoisesti järjestetty työ
monine turvaverkkoineen auttaa
vaikeina aikoina.
Heidi on vakuuttunut siitä, että
riittävän palkan lisäksi lähes yhtä
merkittävä asia valmistajille itselleen ovat uudet taidot, sosiaaliset
kontaktit, ”uusi status”, jonka he
usein työnsä kautta saavat – työllistäväthän reilun kaupan järjestöt
juuri köyhistä köyhimpiä, syystä
tai toisesta syrjityssä asemassa
olleita ihmisiä kuten kastittomia,
naisia tai vammaisia ihmisiä.
Teksti Riitta Lehtonen
Kuvat Heidi Heikkinen
Puuvillanviljelystä Intiassa lue myös Heidi
Heikkisen blogi www.karmashop.ﬁ/blog/
ja Maailmankauppalehti 4/2014, Puhdasta
puuvillaa.
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Juhlavan silkistä valmistetun longyikankaan työvaiheet sisältävät paljon langan pujottelua käsin. Työ on hidasta ja samaa kangasta työstää kaksi kutojaa.

Tekstiilisuunnittelua

Myanmarissa
Osaavien ihmisten lähettäminen kehityskohteen
ytimeen antamaan aikaa, tietoa ja taitoja vaatimatta
tai odottamatta mitään vastineeksi on keskeinen asia
taistelussa köyhyyttä vastaan.

K

ylmää, harmaata ja
hiljaista. Nämä olivat
tunnelmat saapuessani maaliskuun
lopulla Suomeen puolen vuoden
Yangonissa oleskelun jälkeen.
Yangon on suurin kaupunki
Myanmarissa, joka sijaitsee Kaakkois-Aasiassa ja mieleenpainuvinta kaupungissa on sen valtava
värikylläisyys, lämmin trooppinen
ilmasto ja miljoonakaupungin
herkeämätön elämän syke. Minut
vei Yangoniin ainutlaatuinen
tilaisuus yhdistää ammatillinen
osaaminen ja vapaaehtoistyö.
VSO (Voluntary Service Overseas) on kansainvälinen vapaaehtoistyöjärjestö, joka taistelee
köyhyyttä vastaan lähettämällä eri
alojen ammattilaisia maailman
köyhimpiin valtioihin työskentelemään projekteissa mm. tervey-

denhuollon, koulutuksen ja yritysten kehittämisen alueella. VSO:n
tavoitteena on vaikuttaa pysyvästi
köyhien maiden ihmisten elinolosuhteisiin ja toimeentulomahdollisuuksiin kehittämällä niitä

yhdessä paikallisten kanssa. VSO
tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille
meno- ja paluumatkat, kohtuullisen asunnon ja kuukausittaisen
kulukorvauksen, joka kattaa
päivittäiset kulut kohdemaassa.
Ennen lähtöä tehtäviin valituille järjestetään kolmen viikon
valmennusjakso, johon kuuluu
perehdytystä kehitysmaiden olosuhteisiin ja tutustumista toisiin
vapaaehtoisiin sekä terveydentilan selvitys. Työjaksojen pituudet

Amarapurassa aika tuntuu pysähtyneen ja hevonen kärryineen on yleinen
kulkuvälinen hiekkaisilla ja kapeilla teillä.

vaihtelevat usein kuudesta kuukaudesta vuoteen tai kahteen.

Sateenvarjo
mukaan aina!
Saavuin Yangoniin syyskuun
lopulla ja vastaani tulvahti lentokentällä lämmin, kostea ilma,
joka sai silmälasini sumenemaan.
Lasien kirkastuttua huomasin
tulleeni uskomattoman vehreään kaupunkiin, jonka ihmiset
katsoivat minua pitkään... ja
hymyillen. Ja jonka liikenne
näytti kaoottiselta. Lähes viiden
miljoonan asukkaan kaupungissa
ei ole metroa eikä raitiovaunuja,
ja koko kaupungin liikenne kulkee
maan päällä autojen ja kaupunkia kiertävän rautatien varassa.
Myanmarissa elettiin vielä
sadekautta ja iltapäivisin alkoi
sade, joka ryöppysi armotta sateenvarjottoman kulkijan päälle.
Myanmarilaiset kantavatkin aina
sateenvarjoa mukanaan, se suojaa
jatkuvasti porottavalta auringolta
ja sadekauden rankkasateilta.
Tutustuttuani VSO:n paikallisen toimiston väkeen ja saatuani
perehdytyksen uusiin olosuhteisiin pääsin aloittamaan työni
Hamsa Hub -nimisessä yrityksessä. Hamsa Hub on myanmarilaisen liikemiehen yritys, jonka
toimialaa on yrityskonsultointi
sosiaalisesti vastuullisen periaat-

teen mukaan (CSR). Tämän yrityksen suojissa aloitteli tekstiileihin keskittyvä yritys Amara Khit,
jonka johtajan Shwe Thiri Khitin
kanssa teimme tiivistä yhteistyötä
kuuden kuukauden ajan. Tavoitteenamme oli luoda mallisto
kodintekstiilejä, jotka kudotaan
ja valmistetaan Myanmarissa
ja jotka täyttäisivät laadullisesti ja tyylillisesti vientituotteen
kriteerit.

Uusia käyttötapoja
tutulle tuotteelle
Myanmarissa on pitkät perinteet
kankaankudonnassa, mutta pääosin kudotut kankaat käytetään
longyi-kankaina. Longyi on sekä
miesten että naisten käyttämä
vaate, joka kiedotaan vyötärölle
ja peittää alavartalon. Vaikka
länsimainen muoti on vähitellen yleistynyt Myanmarissa, on
perinteinen pukeutuminen yhä
edelleen hallitsevaa. Kankaille
on kysyntää longyihin, mutta
paikallinen hintataso on halpaa
ja kilpailevia materiaaleja tulee
maahan Thaimaasta ja Kiinasta.
Varsinkin maaseudulla kudonnan
osaajia on paljon, mutta kangaspuut ovat vanhoja ja suuri osa
käsikäyttöisiä. Longyi-kankailla
ei ole vientimahdollisuuksia ja
perinteisten kudontamallien
tilalle etsitään nyt uusia tuotteita
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Opiskelijoiden ohjausta Saundersin kudontakoulussa tekstiilin suunnitteluun mood boardin avulla.

ja mahdollisuuksia hyödyntää
kutojien osaamista.
Kankaankudonta on keskittynyt
erityisesti Amarapuraan Mandalayn alueelle Myanmarin keskiosassa. Amarapurassa sijaitsee
myös maan vanhin kudontakoulu
Saunders Weaving Institute, jossa
opetuksen painopiste on kudonnan
teknisissä rakenteissa. Opiskelijat
perehtyvät myös luonnonväreillä
värjäämiseen, sillä ympäristöstä
löytyy runsaasti värjäämiseen
soveltuvia kasveja. Kehittelimme
Amara Khitin tuotteita yhteistyössä Saundersista valmistuneen
kutojan kanssa, jonka työpajoissa Amarapurassa työskentelee
lukuisia paikallisia kutojia. Kutojat
työskentelevät mielellään pienissä
paikallisissa kudontapajoissa,
joissa työtä voi tehdä perheen
ohella ja omaan tahtiin. Tehtaissa

naiset sen sijaan eivät mielellään
ole töissä, koska lapset ja perhe
ovat kuitenkin hoidettavana ja tehdastyöskentely on raskasta. Monet
tuotteet värjätään luonnonväreillä,
joiden kerääminen antaa työtä
monenlaisille ihmisille Myanmarin maakunnissa.
Puoli vuotta on lyhyt aika
tuotekonseptin rakentamiseen,
ja minusta tuntui siltä, että olin
lähdössä kotiin ihan liian pian.
Olimme kuitenkin päässeet
hyvään vauhtiin kudottujen
tuotteiden kehittelyssä, ja Amara
Khitin tuotevalikoima alkoi hahmottua: torkkupeittoja, sisustustyynyjä, kaitaliinoja ja tabletteja.
Tuotekehitys on jatkunut lähtöni
jälkeen yrityksen toimesta ja
tuotevalikoima on kasvanut.
On ollut hienoa seurata, miten
yritys löytää omat vahvuutensa ja

Kutoja kutoo kangaspuilla vaatekangasta palmunlehdillä katetussa pajassa.
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Amara Khitin toimistolla Shwe Thiri Khit ja Tuula Wilén. Käsissä on Shwen
ensimmäinen suunnittelutyö kirjottuun torkkupeittoon.

Ensimmäiset Amara Khitin tuotteet syntyivät yhteistyössä paikal- Amara Khitin suunnittelu- ja kehitystyö jatkuu
listen kutojien kanssa. Perinteinen kuvio on sovitettu kaitaliinaan ja uusia kodintekstiilejä ja markkinointi-ideoita
syntyy koko ajan.
ja tablettiin ja tuotteet on värjätty luonnosta saatavilla väreillä.

parhaat toimintatapansa yhdessä
paikallisten toimijoiden kanssa.
Teksti ja kuvat Tuula Wilén
Kirjoittaja on tekstiiliopettaja ja vaate- ja
tekstiilialan muotoilija (Yangonissa syyskuun lopulta 2014 maaliskuun loppuun
2015)

Lisätietoa
VSO:
www.vsointernational.org/
Hamsa Hub:
http://hamsahub.com/
Amara Khit:
http://amarakhit.com/
Wiula Design:
www.wiuladesign.ﬁ/

Alla: Naiset myymässä thanaka-puun palasia,
josta valmistettua tahnaa myanmarilaiset
käyttävät”meikkinä” kasvoilla tai koko vartalolla.
Siihen koristautuvat sekä miehet että naiset ja
myös lapset.

Yangon on upea, vehreä kaupunki, jonka keskellä kohoaa kultainen Shwedagonin buddhalaistemppeli.
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KUVA: CLEAN CLOTHES CAMPAIGN

Vaatetehdas, Dhaka, Bangladesh.

Halpa vaate,

halvempi ihmiselämä?
– Bangladeshin vaateteollisuuden pimeä puoli

B

angladeshin vaateteollisuudessa onnettomuudet ovat arkinen
tapahtuma. Tällä
tarkoitan sekä sitä, kuinka usein
onnettomuuksia sattuu, että sitä,
kuinka bangladeshilaiset itse niihin suhtautuvat. Rana Plazan tehdasromahdus ei kuitenkaan enää
mahtunut arkisen raameihin, sillä
sekä siinä kuolleiden ihmisten
lukumäärä että onnettomuuden
vaikutus tavallisiin kansalaisiin
oli ennenkuulumatonta.
Onnettomuus kosketti tunnetasolla koko kansakuntaa, mistä
kertoo se, että niin suuri joukko
ihmisiä osallistui pelastus- ja
raivaustöihin sekä uhrien tukitoimintaan. Vaikka myös ideologialtaan täysin vastakkaisina pidetyt
liikkeet eli Gonojagoron Manchan
“sekulaarit” ja Hefazat-e-Islam
Bangladeshin “konservatiiviset
islamistit” osallistuivat näihin
toimiin, on syytä todeta, että
valtaosan kaikesta varsinaisesta

työstä tekivät tavalliset bangladeshilaiset, joilla ei ollut mitään
kytköksiä puolueisiin tai järjestöihin. Monet myös lahjoittivat
rahaa Bangladeshin pääministerin erityiseen hätäapurahastoon.
Sekä Kansainvälinen työjärjestö
ILO että Bangladeshin tekstiiliteollisuuden kattojärjestö BGMEA
perustivat myös omat rahastonsa.
Edellä mainittujen tekijöiden
takia yleinen käsitys Bangladeshissa oli, että Rana Plazan
uhreja sentään tultaisiin kohtelemaan reilusti. Riittävän rahallisen
korvauksen antaminen uhreille oli
vähimmäisvaatimus.

Korvaukset uhreille
viipyvät yhä
Miten tehdasturman uhreille
loppujen lopuksi kävi? Saivatko he
rahallisia korvauksia tai luvattua
kuntoutusta?
On todella häpeällistä, että
yli kaksi vuotta onnettomuuden

jälkeen emme edelleenkään voi
sanoa varmuudella, että “kyllä
saivat”. Onnettomuuden kaksivuotispäivänä huhtikuussa 2015
lehdistössä kerrottiin korvausmaksatuksista vastuussa olevan
ja ILOn johdolla toimivan Rana
Plaza Donor’s Trust Fund nimellä
kulkevan rahaston maksaneen
onnettomuudessa loukkaantuneiden, kuolleiden ja kadonneiden
vaatetyöläisten perheille luvatuista korvauksista vain 70 prosenttia.
Rahaston mukaan vielä jäljellä
olevien korvausten maksaminen
riippuu saatavissa olevien varojen
määrästä. Rahaston käytettävissä
olevat varat ovat pääosin peräisin
ulkomaisilta vaatebrändeiltä, jotka
teettävät vaatteita Bangladeshissa,
sekä aiemmin mainitulta pääministerin avustusrahastolta. Jälkimmäisen varat ovat peräisin lahjoituksista, joita ovat antaneet niin
bangladeshilaiset yritykset kuin
järjestöt sekä bangladeshilaiset
ympäri maailmaa. Bangladeshin

työlainsäädännön määräysten
nojalla tekstiiliteollisuuden kattojärjestön BGMEAn olisi pitänyt
lahjoittaa 100 000 Bangladeshin
takaa (noin 1 130 euroa) jokaisen
uhrin perheelle riippumatta siitä,
ovatko uhrit ja näiden perheet
mahdollisesti saaneet muita
korvauksia. BGMEAn 3500 jäsenyrityksestä vain vähän yli puolet
oli todistettavasti antanut rahaa
kattojärjestön avustusrahastolle,
eikä heiltä ole enää lisää rahaa
tulossa. Bangladeshin korkein
oikeus otti myös omasta aloitteestaan (nk. suo moto -menettely)
osaa korvausten maksamisen
määrittelyyn, ja sen päätöksen
pohjalta muodostettu komitea
päätyi ehdottamaan vajaan
17 000 euron arvoisen korvauksen
maksamista kaikille onnettomuudessa kadonneille, kuolleille
tai pysyvästi vammautuneille
työntekijöille sekä vajaasta 1 700
eurosta 8 460 euroon vaihtelevaa
korvausta muille onnettomuudes-

sa loukkaantuneille ihmisille. On
oireellista, että tarvittiin erillinen
tuomioistuimen oikaisukehotus
vahvistamaan jo olemassa olevien
lakien sitovuus. Mitään ei silti
tapahtunut, sillä BGMEAn jäsenet
ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet maksamasta komitean ehdottamia, oikeuden määräykseen
pohjaavia korvaussummia. Niinpä
ainoa korkeimman oikeuden
toiminnasta koituva seuraus on
se, että ehdotettuihin, aikaisempaa korkeampiin korvaussumiin
saatetaan viitata tulevaisuudessa
vastaavanlaisten onnettomuuksien yhteydessä.
Kaikkein ironisinta koko korvausten maksua koskevassa vyyhdessä on kuitenkin se, että vaikka
ILOn hallinnoimalla rahastolla ei
ole tarpeeksi varoja maksaa riittäviä summia kaikille uhreille, niin
pääministerin avustusrahastolla
on. Sillä on itse asiassa käytettävissään kaksinkertainen määrä
rahaa tarvittavaan nähden, ja kyse
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on pitkälti tavallisten kansalaisten
Rana Plazan uhrien avustamiseen antamista varoista. Tämän
viranomaiset kuitenkin kieltävät
sanoen pääministerin rahaston
olevan yleisen hätäapurahaston
eikä hallituksella siten ole mitään
velvollisuutta käyttää saatuja
varoja juuri Rana Plazan uhrien
hyväksi. Paikallisten ay-liikkeiden
toimijoiden mukaan pääministerin rahaston saamat varat olivat
seurausta Rana Plazan uhrien
saamasta sympatiasta, joten ne
tulisi käyttää onnettomuuden uhrien hyväksi. Ay-liike on tietenkin
eettisesti katsottuna oikeassa,
mutta viranomaiset puolestaan
lakiteknisesti oikeassa. Onnettomuuden uhrien kärsimykset
eivät viranomaisia kiinnosta.
Ilman vahvaa joukkovoimaa tai
painostusta tämä asetelma ei tule
jatkossakaan muuttumaan.

Tärkeä, aliarvostettu
vaateteollisuus
Miten on mahdollista, että
Bangladeshissa tapahtuu kuvatun kaltaisia asioita? Onko
ihmiselämän arvo tässä maassa
todellakin näin mitätön? On toki
totta, että oikeudenmukaisuus,
arvokkuus ja turvallisuus ovat
sellaisia asioita, joista maamme kansalaisten enemmistö ei
juurikaan pääse nauttimaan,
mutta vaatetyöläisten olojen
systemaattinen turvattomuus ja
kurjuus sekä heihin kohdistuva
halveksunta ovat meidänkin
olosuhteissamme poikkeuksellisia. Bangladeshin vaateteollisuus
on malliesimerkki nykyisestä
globaalin työnjaon järjestelmästä.
Materiaalit, vaatteiden mallit ja
tilaukset tulevat kaikki ulkomailta
ja Bangladeshin rooli rajoittuu
kokoonpanotehtaana toimimiseen. Kansainvälinen pääoma on
kiinnostunut ainoastaan yhdestä
maamme resurssista eli halvasta
työvoimasta. Bangladeshilaisten
vaatetehtaiden omistajat eivät
oikeastaan ole teollisuusyrittäjiä
sanan varsinaisessa merkityksessä. He toimivat käytännössä
kansainvälisen pääoman ja
halvan työvoiman välikätenä.
Bangladeshin talous on pitkälti
riippuvainen vientiin suuntautuvasta vaatteiden valmistuksesta,
ja muut teollisuuden sektorit ovat
joko mitättömän kokoisia tai ne
on tuhottu “kannattamattomina”
viime vuosikymmeninä tapahtuneen deindustrialisaation myötä.
Vaatetehtailijoiden intressit
ovat vahvasti edustettuina sekä
parlamentissa että hallituksessa.
Vaatetehtailijoiden keskeinen
asema mahdollistaa myös sen,

KUVA: TASLIMA AKHTER

Halpojen vaatteiden uhrit. Rana Plazan raunioista löydettyjä ruumiita.

että he pystyvät käyttämään hyväkseen maamme talouselämän
systemaattista korruptiota. Vaatetyöläiset ovat myös tässä mielessä
täysin marginalisoituja – heidän
etujaan ja oikeuksiaan ei puolusteta parlamentissa tai hallituksessa, eikä heillä todellakaan ole
mitään mahdollisuuksia hyötyä
yhteiskunnan hyväosaisten pyörittämästä laajasta korruptiosta.
Vaatetyöläisten vähäistä valtaa ei
lisää myöskään se, että lähes 80
prosenttia alan työvoimasta on
naisia. Sukupuolella on merkitystä Bangladeshin kaltaisessa
maassa, jossa naisten yhteiskunnallinen arvostus on mitä on. Siitä
huolimatta, että vaatetyöläiset
ovat kaikkein tärkein ulkomaisen
valuutan lähde heti miljoonien
ulkomailla työskentelevien
siirtotyöläisten jälkeen, ovat he
kaikkein alhaisimmassa asemassa
maamme valtahierarkiassa.

Minimipalkka ei riitä
toimeentuloon
Ehkäpä tärkein yksittäinen vaatetyöläisten kurjuuteen vaikuttava tekijä on heidän olematon
palkkatasonsa eli se juuri se tekijä,
joka tekee heistä niin haluttuja
kansainvälisen pääoman silmissä.
Heille maksettavat mitättömät
palkat kuitenkin rajoittavat heidän ostokykynsä minimiin, mikä
puolestaan tarkoittaa käytännössä sitä, että he eivät ole juuri
minkään arvoisia ostovoimaiset
kuluttajat jalustalle kohottavassa markkinataloudessa. Iso osa
vaatetyöläisiin kohdistuvasta
huomiosta liittyy tavalla tai
toisella heidän työskentelyoloihinsa, sillä kurjat olosuhteet
ja onnettomuudet voivat helposti
aiheuttaa negatiivista julkisuutta

ja kansainvälisiin vaatemerkkeihin kohdistuvaa kampanjointia.
Huono julkisuus vaikeuttaa
bisnesten hoitamista. On tietysti
selvää, että hyvät työskentelyolot
voivat olla hyödyksi prosessin
kaikille osapuolille ja erityisesti
vaatetyöläisille. Kammottavat
työskentelyolosuhteet eivät kuitenkaan saa olla ainoa puuttumista
vaativa epäkohta. Vaatetyöläisten

palkkatason nostamisen tulisi olla
eniten huomiota vaativa seikka.
Vaatetyöläisten minimipalkka on
edelleen roimasti alle toimeentulominimin. Useiden tutkimusten
mukaan vaatetyöläiset kärsivät
esimerkiksi lukuisista aliravitsemuksesta johtuvista terveysongelmista. Vaatetyöläisten ainoa
tapa selvitä onkin tehdä järkyttävä
määrä ylitöitä joka viikko. Vaa-
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Mielenosoituksessa vaaditaan oikeutta Rana Plazan onnettomuuden
uhreille ja heidän omaisilleen.

Rana Plaza -tehdasrakennuksen romahduksessa 24.4.2013 kuoli
1 134 ihmistä ja tuhannet saivat
vammoja. Rana Plazan viisi tekstiilitehdasta toimittivat tuotteita
ainakin 29 maailmanlaajuiselle
vaatebrändille, jotka osaltaan ovat
vastuussa turvattoman työympäristön luomisesta. Syinä rakennuksen romahtamiselle on mainittu
maaperän sopimattomuus,
toimisto- ja myymälätilaksi suunnitellun rakennuksen muuttaminen
teollisuuskäyttöön ja alkuperäiseen
suunnitelmaan lisätyt kolme kerrosta, huonolaatuiset materiaalit
sekä ylimpään kerrokseen sijoitettujen generaattoreiden aiheuttama
tärinä. Rakennukseen ilmestyneet
halkeamat huomattiin edellisenä
päivänä. Alakerroksessa olleet

pankki- ja myymälärakennukset
tyhjennettiin, mutta tekstiilitehtaiden työntekijät määrättiin
töihin. Rakennuksen omistaja ja
paikallinen virkamies ilmoittivat
rakennuksen olevan turvallinen.
Maassa rakennustarkastukset
ja muu asiointi viranomaisten,
poliitikkojen ja oikeuslaitoksen
kanssa hoidetaan usein rahalla.
Rana Plazan romahduksen jälkeen
korruptiota tutkiva Transparency
International otsikoi: Bangladeshin korruptio tappaa satoja.
Elokuussa 2015 al Jazeera uutisoi
maan korkeimman oikeuden
päätöksestä kieltää Rana Plaza
elokuvan levittäminen, koska se
antaa negatiivisen kuvan maan
tekstiiliteollisuudesta, jonka viennin arvo on 25 miljardia dollaria.
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teteollisuuden hektinen luonne
eli ulkomaisten ostajien lyhyellä
varoitusajalla tilaamien vaate-erien valmistaminen mahdollisimman nopeasti tekee ylitöistä toki
muutenkin pakollisia. Voidaankin
sanoa, että vientivaateteollisuuden toiminnan reunaehdot
ja vaatetyöläisten tarve hankkia
tarpeeksi rahaa pysyäkseen elossa
kytkeytyvät vahvasti toisiinsa
perverssillä tavalla. Käytännössä jatkuva ylityö ja järkyttävän
pitkät, 10–12 tuntia kestävät, työvuorot ovat sääntö eivätkä poikkeus. Vaateteollisuuden työntekijät kestävätkin alan töissä paljon
lyhyemmän ajan kuin työntekijät
muilla aloilla. Vaatetyöläisillä ei
pitkien ja raskaiden työvuorojen
jälkeen ole käytännössä aikaa
tai energiaa järjestäytyä ja vaatia
oikeuksiaan yhtenä ryhmänä.
Näin ollen he eivät ole juurikaan
organisoituneet järjestäytyneeksi
liikkeeksi tai ammattiliitoiksi,
mitä menestyksekäs kamppailu
heidän oikeutettujen vaatimustensa puolesta edellyttäisi. Vaatetyöläisten joukkovoiman puute
pelaa suoraan muiden toimijoiden
pussiin. Maan hallitus ja liikeelämä sekä muut alaan tavalla tai
toisella liittyvät toimijat voivatkin
viitata kintaalla vaatetyöläisille
ja heidän vaatimuksilleen. Rana
Plazan uhrien kokema kohtelu
osoittaa selvästi, kuinka pelkkä
korvauksien maksaminen uhreille
edellyttää jatkuvaa painostusta ja
kampanjointia. Halpaa työvoimaa polttoaineenaan käyttävä
vaateteollisuus muodostaa alati
laajenevan ja myrkyllisen noidankehän joka on katkaistava. Tämä
edellyttää huomion kiinnittämistä vaatetyöläisten naurettavan
alhaisiin palkkoihin, joita ilman
vaateteollisuuden tappavat toimintatavat eivät ole mahdollisia.
Jotta vaatetyöläisten elämällä
olisi jatkossa edes jotain arvoa, on
meidän kaikkien ymmärrettävä
minkä hinnan vaatetyöläiset halvoista vaatteistamme maksavat.
Abul Hassan Rubel
Kirjoittaja on ympäristö- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiin erikoistunut
pedagogi ja kansalaisaktiivi, joka toimii
Dhakassa sijaitsevan, varattomille lapsille
opetusta tarjoavan Amader Pathshala -koulun rehtorina.
Lisätietoa
www.cleanclothes.org/ranaplaza
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_
Savar_building_collapse
http://america.aljazeera.com/
articles/2015/8/24/bangladesh-courtbans-movie-on-factory-disaster.html
www.transparency.org/news/feature/
in_bangladesh_corruption_kills_
hundreds
Seuraavassa Maailmankauppalehden
numerossa Abul Hassan Rubel kirjoittaa ammatillisesta järjestäytymisestä
Bangladeshissa.
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KUVA: PEOPLE TREE / SWALLOWS

Toisenlaista
vaateteollisuutta

Bangladeshin
maaseudulla
Thanaparan käsityöläisistä osa on erikoistunut
kantha-kirjontaan ja valmistaa
perinteisiä sängynpeittoja
kotimaan myyntiin. Sängynpeittojen valmistuksessa
kierrätetään vanhoja sarikankaita, joilla saadaan peittoon
välikerroksia ja paksuutta.
Kantha tarjoaa myös monenlaisia mahdollisuuksia vaatteiden
viimeistelyyn.

Läntisessä Bangladeshissa Rajshahin maaseudulla
toimiva Thanapara Swallows Development Society
tuottaa reilun kaupan puuvillatekstiilejä ja koordinoi
lukuisia kehitysyhteistyöhankkeita alueen köyhän
väestön auttamiseksi.
KUVA: PEOPLE TREE / SWALLOWS

People Treen mallistoon
kuuluva paitapusero on
käsinkudottua puuvillaa
jonka napit on valmistettu käsin simpukankuorista. Tuotetta myy
Suomessa verkkokauppa
karma.ﬁ.

R

uotsalainen Emmausjärjestö Pääskyt aloitti
toiminnan Thanaparan kylässä vuonna 1973, kun
itsenäisyyssota Pakistanista oli
juuri päättynyt. Kylässä oli paljon
sodassa miehen menettäneitä
perheitä, joille jaettiin ruokaa
ja vaatteita. Alun kriisiavusta
siirryttiin pian etsimään tapoja
työllistää sotaleskiä, jotka perheineen tarvitsivat säännöllistä
toimeentuloa. Syntyi käsityöohjelma, joka tänä päivänä työllistää
260 kyläläistä puuvillavaatteiden
sekä juuttikassien ja kantha-ristipistotöiden tuotannossa. Ruotsin
Pääskyistä Thanapara Swallows
itsenäistyi 1999.

Reilun kaupan vaatteet
syntyvät yhteistyössä
Tuotteet syntyvät käsityötuotannossa, johon kuuluvat puuvillalangan värjäys, kankaan kutominen ja vaateompelu. Thanaparan
suurin asiakas on brittiläisjapanilainen reilun kaupan
vaatetusyhtiö People Tree, jolta on
saatu tuotettavaksi kaksi vuosittaista mallistoa jo yli kymmenen
vuoden ajan. Sekä People Tree
että Thanapara Swallows ovat
Maailman reilun kaupan järjestön
World Fair Trade Organisationin
jäseniä. Niillä on oikeus käyttää
WFTOn Rekisteröityä Reilua

Kauppaa -merkkiä tuotteissaan.
Käsityötuotannossa työskenteleville maksetaan urakkaperusteista
palkkaa, mikä on keskimäärin
6 000–7 000 takaa kuukaudessa,
ompelimossa 8 000 takaa (1 euro
on 86 takaa 27.10.2015). Tämän
lisäksi heille säästetään eläkerahastoa. Sairaustapauksia varten
on oma rahastonsa. Yhteisöllä
on terveysasema, joka tarjoaa
lääkäripalveluja ja lääkkeitä edulliseen hintaan. Thanaparassa on
oma maksuton koulu ja päiväkoti. Yhteisöltä voi myös lainata
rahaa ilman korkoa. Sosiaaliedut
kustannetaan osittain käsityömyynnin katteesta ja osittain
lahjoitusvaroin. Maaseudulla
toimeentuloa helpottaa osaltaan
sekin, että omissa taloissaan
asuvilla kyläläisillä ei ole vuokratai työmatkakuluja ja he voivat
viljellä itse ainakin osan ruuastaan. Monilla on myös lehmä tai
vuohia. Ja jos maata on hiukankin
enemmän, aviomies saattaa tuoda
lisätuloja viljelemällä myyntiin.
Oulun Maailmankauppa Juuttiputiikki on tukenut Thanaparaa
1980-luvulta alkaen maahantuomalla yhteisössä valmistettuja
tuotteita, sekä ostamalla kangaspuita ja tuotekehittelyllä. Juuttiputiikin oman ulkoilutakkimallin
ompeluvaiheisiin ja viimeistelyyn
järjestettiin vuonna 2008 Thanaparan taitavimmille ompelijoille

työpaja. Heidän tehtävänään oli
myöhemmin opastaa muita ompelijoita. Työpajassa selvitettiin
myös suomalaisen kuluttajan laatuvaatimuksia. Kouluttajana oli
vaatesuunnittelu- ja ompeluammattilainen Mari Virtanen. Hanke
toteutettiin Suomen ulkoministeriön Finnpartnership-tuella.

Kehitysyhteistyöhankkeilla monipuolisuutta
Vuosien varrella Thanapara on
kehitysyhteistyövaroin muun
muassa rakennuttanut lähialueen
kylissä kaivoja ja kuivakäymälöitä, opastanut hygieniassa ja
terveystiedossa, jakanut oikeustietoa ja käynnistänyt omaehtoista säästämistä. Omaa rahoitusta
hankkeisiin on järjestynyt kurssija majoitustiloja rakentamalla ja
vuokraamalla niitä paikallisille
järjestöille. Majoituspalveluja käyttävät myös ulkomaiset
vierailijat, ostajat ja Thanaparan
koulua kummikoulunaan tukevat
ruotsalaiset oppilaitokset. Kehitysyhteistyöllä vuonna 1974 perustetussa Thanaparan koulussa
oli 285 oppilasta lokakuussa 2015.
Opetus poikkeaa valtion kouluista korostamalla kädentaitojen
opetusta ja pitämällä ryhmäkoot
pieninä.
Kati Hjerp
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Onko Thanapara todella olemassa?

On, väittää tanskalainen Lis joka on käynyt siellä
salla. Ja vielä harvinaisempaa on nähdä
Kehitysmaakauppojen
kauppalehti & prosenttiliikkeen heitä ilman pääliinaa, joka peittää osan
kasvoistakin.
toimintaryhmien kiertokirje
3/1984
Hinnat nousee

T

anskalainen Pääskyjen edustaja
Lis Rasmussen reissusi lokakuussa
1984 pitkin Suomea kertomassa Bangladeshin kuulumisia. Thanaparan kylä Pohjois-Bangladeshissa on erittäin kaunis,
kertoi Lis. Pellot reunustavat tietä, joka
johtaa kylään. Joki virtaa kylän ohi. Kylän
”keskusta” on vain muutama kauppa ja
koulu. Asutusta ei outo tulija heti huomaa
puiden takaa. Siellä puiden keskellä on
myös Thanapara-osuuskunnan rakennus.
Osuuskunnan olemassaolon huomaa
nähdessään naisten liikuskelevan rakennuksen lähistöillä. Bangladeshissa on
melko harvinaista nähdä naisia ulko-

Thanaparan käsityöosuuskunta on nykyisin täysin bangladeshilaisten käsissä.
Alkuunpanijanahan olivat eurooppalaiset Pääskyt. Nykyisin osuuskunnassa
työskentelee noin 80 naista + pari miestä
Thanaparan kylästä.
Lis Rasmussen kertoi, että kylän naisille osuuskunnassa työskenteleminen on
ainoa mahdollisuus tehdä kodin ulkopuo-

lista työtä. Naisille mahdollisuus työhön
merkitsee paitsi tärkeää ansiota, myös
irrottautumista jokapäiväisestä talous- ja
lastenhoitorutiinista.
Työajat eivät Lisin kertoman mukaan
ole kovin tiukat. Kukin tekee kykynsä
mukaan.
– Palkka on niukka mutta riittävä
toimeentuloon.
– Olemme yrittäneet kiinnittää heidän
huomionsa myös laatuun. On tietysti
väärin, että kehitysmaakaupoissa yritetään olla vain kilttejä ja ostaa huonolaatuisia tuotteita. Kehitysmaakauppalaisten

On tietysti väärin, että kehitysmaakaupoissa
yritetään olla vain kilttejä ja ostaa huonolaatuisia tuotteita. Kehitysmaakauppalaisten on
osattava vaatia myös laatua.”

on osattava vaatia myös laatua.
Thanaparan päässä on tarvetta
hintojen korotukseen. Raaka-aineet ovat
kallistuneet hurjasti. Juutista tulee Lisin
kertoman mukaan taas tänäkin vuonna
pulaa tulvien vietyä sadon.
Olisiko mahdollista, että paidoista
maksettaisiin nykyinen hinta ja korotus
lähetettäisiin sitten ikään kuin avustuksena Thanaparan työntekijöille, kyseltiin
Lis Rasmussenilta Tampereella. Lis
lupasi kysellä Thanaparassa lisää asiasta,
mutta totesi, että avustus ei ole paras
mahdollinen tapa osoittaa auttamishalua.
Avustuksen odottelu lisää riippuvuutta
vieraista. Thanaparan osuuskunta haluaa
olla itsenäinen ja naiset haluavat työllään
saada ansionsa.
TT
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Pääsky-näkökulma Thanaparaan
Kehitysmaakauppojen
kauppalehti 2/1991

KUVA: PEOPLE TREE / SWALLOWS

palkat tulevat yhä lahjoituksina Pääskyjen pussista. Pyrimme auttamaan
thanaparalaisia kehittämään tuotteitaan
niin, että ne olisivat kilpailukykyisiä
kaupallisilla markkinoilla sekä täällä
että kotimaassaan. Meidän suuri roolimme onkin nyt olla kriittinen ostaja.
Tarjoamme parempaa hintaa paranevasta laadusta – huonon tavaran hintaa
emme nosta.

V

uonna 1971 Bangladeshin itsenäisyyssodan aikaan, pakistanilaiset
sotilaat hyökkäsivät Thanaparaan ja
murhasivat miltei kaikki miehet. Naiset
jäivät yksin huolehtimaan perheiden
toimeentulosta.
Pääskyt tulivat Thanaparaan vuonna
1973. Aluksi työ oli katastroﬁapua: ruoan
jakelua, terveydenhoitoa. Tästä haluttiin
päästä kuitenkin irti ja kutomon rakentaminen Thanaparaan alkoi. Tajuttiin,
etteivät thanaparalaiset saa olla vain
kehitysyhteistyön kohde, jos todella pyritään jatkuvaan kehitykseen. Thanaparaan perustettiin myös koulu ja iltakoulu
aikuisille.
Thanaparan koulu on radikaalisti
uudistanut opetusmetodeja. Jopa kylässä
toimivan valtion koulun on ollut pakko
parantaa opetuksensa laatua, muun muassa sillä tavoin, että opettajien on tultava
joka päivä töihin (opettajien virkojen jako
on korruptoitunutta, eikä se välttämättä
ole kaikille viran saaneille kutsumusammatti). Thanaparan koulun opetusohjelmaan kuuluu mm käsitöitä ja kotitaloutta,
jota perinteinen brittiläismallinen koulu
ei opeta.

Pääskyjen merkitys
Thanaparalle
Pääskyt tulivat toivottomaan tilanteeseen. Hätäapua tarvittiin. Nyt nälkä on
kauempana, lapset koulutetumpia kuin

Thanaparan merkitys meille

Pyrimme auttamaan thanaparalaisia
kehittämään tuotteitaan niin, että ne olisivat
kilpailukykyisiä kaupallisilla markkinoilla
sekä täällä että kotimaassaan.”
muualla, naiset vapaampia. Thanaparalaiset voivat hyvin.
Thanaparan naisten osuuskunta
herätti alussa närää ympäristön miehissä.
Nyt alueella lienee jo kutakuinkin totuttu
Thanaparan naisten itsenäisyyteen.
Naiset pystyvät pitämään perheensä
paremmassa leivässä kuin miehensä.
Thanaparan kokouksissa naiset puhuvat
yhtä rohkeasti kuin miehet. Thanaparaprojektin kaunein saavutus lienee naisten
kohonnut omanarvontunto.

Maailmankaupan rakennetta tuskin
koskaan muutetaan myymällä Thanaparan tuotteita. Thanaparalaisten elämänlaatua sillä kyllä parannetaan. Vaikutukset ovat suuria yksittäisen ihmisen
tasolla.
Thanapara-projektin odotetaan
itsenäistyvän taloudellisesti 90-luvun
puoleenväliin mennessä. Se ei ole ongelmatonta. Tällä hetkellä kutomo rahoittaa
vain tuotantonsa ja työntekijöiden palkat.
Kutomon bangladeshilaisten johtajien

Luulen, että Thanapara on merkinnyt
meille yhtä paljon kuin thanaparalaisille. Pääskyt lähtivät vuonna -73 soitellen
sotaan perustamaan omaa projektia
Bangladeshiin. Vuosien kuluessa
viisastuttiin ja päädyttiin tukemaan jo
olemassa olevia bangladeshilaisia projekteja. Monelta törmäykseltä oltaisiin
selvitty, jos Thanaparan auttajat olisivat
alun perin olleet bangladeshilaisia.
Thanapara on ollut myös hyvä lähde
täällä tapahtuvalle kansainvälisyyskasvatukselle. Kauhukuvat hukkuvista
ihmisistä, mätänevistä eläinten raadoista,
sairaista lapsista ovat saaneet vierelleen tulevaisuuden myönteisen kuvan
Bangladeshista. Thanaparan avulla on
kuvattu bangladeshilaisen arjen kehitystä
ja sikäläisillekin ihmisille rakasta elämää.
Bangladesh ei kuole päivittäin, niin kuin
lehdistöstämme voisi päätellä, vaan siellä
eletään myös yhtä suurella riemulla kuin
täällä.
Maarit Saarenkunnas

Palautusosoite: Maailmankauppojen liitto ry, c/o Saloranta, Muuramentie 35 A 2, 40950 Muurame

REILUN KAUPAN TOIMIJAT
WFTO
(World Fair Trade
Organization)

MAAILMANKAUPPOJEN
LIITON JÄSENYHDISTYSTEN
YLLÄPITÄMÄT KAUPAT

www.wfto.com
Kansainvälinen reilun
kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on niin kehitysmaiden tuottajia,
Maailmankauppoja kuin maahantuojia.
Entiseltä nimeltään IFAT.

WFTO:N JÄSENET SUOMESSA
Maailmankauppojen liitto ry
www.maailmankaupat.ﬁ

•
•

•

Suomessa toimivien Maailmankauppa- ja Kehitysmaakauppayhteisöjen
yhteistyöjärjestö.
Useat liiton jäsenet ylläpitävät reilun
kaupan erikoismyymälöitä, joissa on
myynnissä laaja valikoima kehitysmaissa oikeudenmukaisin ehdoin
tuotettuja käsitöitä ja elintarvikkeita.
Liitto ja sen jäsenet tiedottavat,
kouluttavat ja toimivat monin tavoin
kehitysyhteistyössä.

Maailmankauppa Kirahvi
Hämeenlinna
Tapahtumamyyntiä ja verkkokauppa.
Etukäteen sopimalla mahdollisuus ostaa
myös suoraan varastolta.
kirahvi@maailmankaupat.ﬁ
www.maailmankaupat.ﬁ/kirahvi
p. 050 129 4336 ja
041 454 8912
Mikkelin Maailmankauppa
Elintarvikemyynti Tuorepuodissa,
kauppakeskus Akseli, Mikkeli.
Lisäksi pop up- ja tapahtumamyyntiä.
p. 040 7575 901
lhokkane@gmail.com
Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 L 4
90100 Oulu
p. 08 311 5189
putiikki@juuttiputiikki.ﬁ
www.juuttiputiikki.ﬁ
Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Laivurinkatu 20–22
92100 Raahe
p. 044 726 6346
www.facebook.com/hiirenkorva
hiirenkorva@suomi24.ﬁ

Tampereen
kehitysmaakauppayhdistys ry
www.kehitysmaakauppa.org
Mifuko Oy
Hämeentie 130 A, 00560 Helsinki
www.mifuko.ﬁ
info@mifuko.ﬁ
p. 050 5932044

Maailmankauppa Elimu
Rovakatu 9
96100 Rovaniemi
p. 044 318 2188
maailmankauppa.elimu@gmail.com
www.maailmankauppaelimu.org
facebook.com/maailmankauppa.elimu

Tampereen kehitysmaakauppa
Kohmankaari 3
33310 Tampere
p. 03 344 6770
fax 03 345 0521
posti@kehitysmaakauppa.org
www.kehitysmaakauppa.org

Pohjois-Lapin
maailmankauppayhdistys ry
www.maailmankauppakiela.ﬁ
kiela.inari@gmail.com
p. 040 820 3313
Joensuun Kehitysmaakauppayhdistys ry.
paivantasaaja@maailmankaupat.ﬁ
www.maailmankaupat.ﬁ/
maailmankaupat/kaupat/joensuu.html

Maailmankauppa Tasajako
Verkkokauppa osoitteessa
www.tasajako.org
tasajako@tasajako.org
p. 045 639 0518

Jokilaakson
Maailmankauppayhdistys ry
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.ﬁ

Äetsän Kehitysmaakauppa
Kontintie 5
38300 Sastamala
aetsakehy@kopteri.net
www.aetsankehitysmaaseura.net
p. 044 3657 159 (Georg Pimenoﬀ )

Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry.
mango@maailmankauppamango.net
Kuhmon kehitysmaakauppayhdistys ry
sointu.sallinen@gmail.com
Toistaiseksi vain tapahtumamyyntiä.
Tarvittaessa myyntiä järjestävät
Sointu Sallinen 08 655 0465 ja
Viivi Sallinen 040 739 3095

MAAILMANKAUPPOJEN
LIITON JÄSENYHDISTYKSET
ILMAN KIINTEÄÄ KAUPPATILAA
Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry
Kirsi Kataja
Männikkötie 2 B 14
05830 Hyvinkää
p. 0400 419 148
kirsikataja1@gmail.com
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Tervetullut WFTO:n reilun kaupan merkki

Uusi Tuuli ry
Aurinkotehdas
Kirkkotie 6–10
20540 Turku
p. 02 233 9313
fax 02 2371 670
uusituuli@estelle.ﬁ
www.estelle.ﬁ
Turun maailmankauppayhdistys ry
www.aamutahti.net/
turunmaailmankauppayhdistys@
riseup.net
p. 050 356 6857
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kema.sln@gmail.com
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Maailmankauppayhdistys Sikitiko ry,
Lappeenranta
sikitikory@gmail.com
http://yhdistykset.ekarjala.ﬁ /sikitiko/
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Lohjan Maailmankauppayhdistys ry
p. 044 988 6694
lohja@maailmankaupat.ﬁ

REILUUTTA LÄPI
TUOTANTOKETJUN

Minäkin
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lä...
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TIESITKÖ?
on luettavissa myös näköispainoksena verkossa osoitteessa
www.maailmankaupat.ﬁ/lehti.
Voit myös tiedustella lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita
maailmankaupoista tai osoitteesta lehti@maailmankaupat.ﬁ!

Mikkelin
Maailmankauppa
Mikkelin Maailmankauppa
• Reilun kaupan elintarvikkeet
Tuorepuodissa, kauppakeskus Akseli,
2 krs. ma–pe 10–19, la 9–17
• Reilun kaupan käsityöt joulun ajan
tapahtumissa

Maailmankauppa Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 (Rion talo)
90100 Oulu
Avoinna ma–pe 10–18, la 11–15
Verkkokauppa osoitteessa
www.juuttiputiikki.ﬁ

KUVAT: PASI HAAPAKORVA

Maailmankauppa
ailmankauppa Kirahvi
Verkkokauppa
kkokauppa osoitteessa
www.maailmankaupat.ﬁ
w.maailmankaupat.ﬁ/kirahvi
p. 045
45 129 4336

Reilua kauppaa
maailmankaupoista
Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

