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Thanapara
Swallows
Development
Society
Ruotsalainen Emmaus-järjestö Pääskyt saapui Bangladeshiin Thanaparan kylään vuonna
1972. Itsenäisyyssota Pakistanista oli juuri päättynyt ja Pääskyt aloitti projektin, joka
keskittyi ruuan ja vaatteiden jakamiseen kylän köyhille. Kriisiavusta siirryttiin pian etsimään tapoja työllistää sotaleskiä, jotka perheineen tarvitsivat säännöllistä toimeentuloa.
Perustettiin käsityöohjelma, joka tänä päivänä työllistää 242 kyläläistä tuottaen reilun
kaupan puuvillavaatteita sekä juuttikasseja ja ristipistotöitä. Pääskyt vetäytyi hankkeen
johdosta 80-luvulla ja itsenäinen kansalaisjärjestö Thanapara Swallows Development Society on siitä lähtien koordinoinut tuotantoa ja monenlaisia kehityshankkeita kylässä ja
sen lähialueilla. Thanapara on World Fair Trade Organisationin jäsen ja mukana järjestön
oman, tuotteisiin tulevan, reilun kaupan merkin kehittämisessä jo pilottivaiheessa.

K

äsityötuotannossa
työskenteleville
maksetaan urakka
perusteista palkkaa, jonka lisäksi
heille säästetään eläkerahastoa.
Sairastapauksia varten on oma
rahastonsa. Thanaparassa on
mahdollisuus lasten maksuttomaan koulunkäyntiin ja päiväkotipaikkaan. Yhteisöltä voi
myös lainata rahaa ilman korkoa.
Sosiaaliedut kustannetaan osittain käsityömyynnin katteesta ja
osittain lahjoitusvaroin.

Käsityötuotannon ohella tärkein ja pitkäkestoisin toiminnan
muoto Thanaparassa on vuonna 1974 perustettu kyläkoulu,
jossa oli vuoden 2011 alussa 265
oppilasta. Koulu tarjoaa peruskoulutusta niille, joilla ei ole
varaa valtion kouluissa tarvittaviin kirjoihin ja materiaaleihin.
Opetuksessa pidetään tärkeänä
tavallista koulua pienempiä
ryhmiä ja käytännön taitojen
opettamista, jota valtion koulut
eivät tarjoa.

Thanapara on vuosien varrella
rakennuttanut lähialueen kylissä
kaivoja ja kuivakäymälöitä, opastanut hygieniassa ja terveystiedossa, jakanut oikeustietoa ja käynnistänyt omaehtoista säästämistä.
Vuonna 2010 käynnissä oli mm.
maanviljelijöiden oikeustietoa
lisäävä hanke, päiväkoti, hanke
perheväkivaltaa vastaan ja atkkoulutuskeskus. Thanapara saa
omia tuloja vuokraamalla kurssitiloja ja vierastalon majoitustiloja
paikallisille järjestöille. Majoitus-
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Suurin osa vaatteiden
työvaiheista tehdään
Thanaparassa. Puuvillalanka hankitaan
värjäämättömänä. Vaatteen valmistus alkaa
lankojen värjäämisestä,
minkä jälkeen lanka
puolataan, luodaan
loimi, kudotaan kangas,
leikataan ja lopulta ommellaan tuotteeksi.

Thanaparan taitavimmat ompelijat osallistuivat Mari Virtasen
työpajaan vuonna 2008 ja harjoittelivat ulkoilutakin vaikeiden
yksiyiskohtien työvaiheita. Heidän tehtävänsä oli myöhemmin opastaa muita ompelijoita. Työpajassa Mari selvitti ompelijoille myös
suomalaisen kuluttajan laatuvaatimuksia ja viimeistelyn tärkeyttä.

Thana
paran
käsityö
tuotan
nosta
valta
osa on
vientiin
valmis
tettavia
vaattei
ta.”

Kantha

P

eriteinen kirjonta, jota

tään vanhoja sarikankaita, joilla

kutsutaan kanthaksi,

saadaan peittoon välikerroksia

tarjoaa monenlaisia mahdolli-

ja paksuutta. Kanthakirjonta on

suuksia vaatteiden viimeiste-

saanut alkunsa tavasta hyödyn-

lyyn. Thanaparan käsityöläisistä

tää vanhojen sarikankaiden reu-

osa on erikoistunut kanthaan

nassa olevia värikkäitä lankoja.

ja osasto valmistaa edelleen

Langat on vedetty irti ja niillä on

perinteisiä sängynpeittoja

kirjottu yksinkertaisia malleja

kotimaan myyntiin. Sängynpeit-

vaatteiden ja kodintekstiilien

tojen valmistuksessa kierräte-

koristukseksi.

palveluja käyttävät myös ulkomaiset vierailijat, ostajat ja Thanaparan
koulua kummikoulunaan tukevat
ruotsalaiset oppilaitokset.

Tuotteet ja menetelmät
Thanaparan käsityötuotannosta
valtaosa on vientiin valmistettavia

vaatteita. Ulkopuolelta ostettu
puuvillalanka värjätään käsin
suurissa puulla lämmitettävissä
padoissa ja kudotaan kankaaksi
puoliautomaattisissa kangaspuissa, jotka toimivat lihasvoimalla. Vaatteiden mallit tulevat
reilun kaupan ostajilta ja niitä
muokataan yhteistyössä ostajan

kanssa vielä tuotantovaiheessa.
Brittiläis-japanilainen reilun
kaupan vaatetusyhtiö People Tree
työllistää Thanaparaa kahdella
vuosittaisella mallistolla ja käy
kouluttamassa ompelijoita.
Maailmankauppa Juuttiputiikki vieraili Thanaparassa vuonna
2008. Mukana oli vaatesuunnit-

telu- ja ompeluammattilainen
Mari Virtanen. Vierailun aikana
toteutettiin koulutus, jossa käytiin
läpi Juuttiputiikin oman ulkoilutakkimallin ompeluvaiheet ja
ompelutyössä tärkeää viimeistelyä. Hanke toteutettiin Suomen
ulkoministeriön hallinnoimalla
Finnpartnership-tuella. Ulkoilu-

takki on edelleen tuotannossa ja
saatavana maailmankaupoissa.
Teksti Kati Hjerp
Kuvat Emilia Pippola ja Kati Hjerp
http://thanaparaswallows.org/
www.juuttiputiikki.fi
www.youtube.com/
watch?v=km7ib5Z4SYE
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Prokritee (MCC)
Mennonite Central Committee (MCC) on Yhdysvaltojen ja
Kanadan mennoniittikirkkojen perustama kehitysyhteistyöjärjestö, joka toimii yli 50 maassa. Bangladeshissa toiminta
aloitettiin 1970 suuren tulvan katastrofiapuna, mutta se
keskittyy nykyisin viljelyneuvontaan ja naisten työllistämiseen. Työllistämishankkeista monet ovat kehittyneet reilun
kaupan käsityötuotteita valmistaviksi käsityöyhteisöiksi.

M

CC perusti Prokriteen
vuonna 2001. Organisaatio on erikoistunut
käsitöiden suunnitteluun ja markkinointiin ja palvelee eri puolilla
Bangladeshia sijaitsevia käsityöyhteisöjä. Yhteisöt ovat itsenäisiä;
kullakin on oma projektinjohtaja,
jolla on apunaan käsityöläisten
keskuudestaan valitsema komitea.
Komitean kautta käsityöläisillä on
mahdollisuus vaikuttaa itseään
koskevaan päätöksentekoon.
Käsityöläisten palkkaus on
urakkaperusteista. Yhteisöjen
tuottama voitto jaetaan kolmeen
osaan. Yksi osa annetaan vuosittaisena käteisbonuksena työntekijöille, toinen laitetaan jokaisen
henkilökohtaiseen eläkerahastoon ja kolmatta osaa käytetään
kulujen kattamiseen aikoina,

jolloin tilauksia on vähemmän.
Työntekijät käyttävät saamansa
bonuksen esimerkiksi talojensa
korjaamiseen tai muihin suuriin
hankintoihin, jollainen voi olla
esimerkiksi lehmä tai perhetapahtuman järjestäminen.

Shuktara Handmade Paper
Project – käsintehdyn
paperin pioneeri
Shuktara on Mennonite Central
Committeen perustamista paperiprojekteista ensimmäinen. Fenin
kaupungissa aloitettiin vuonna
1984 käsintehdyn paperin valmistaminen pienessä, kokeellisessa
mittakaavassa ja kokeiltiin mm.
jätejuutin, jätepuuvillan, vesihyasintin ja banaaninlehden soveltuvuutta paperin raaka-aineeksi.

Jätejuutti osoittautui parhaaksi ja
taloudellisesti kannattavimmaksi materiaaliksi. Vuoden 1988
lopussa Shuktara Handmade Paper
Project aloitti juuttipaperin tuotannon. Raaka-aine ostetaan Fenin
ja sen lähiympäristön tehtailta.
Tuotannossa työskenteli

vuoden 2011 alussa 71 vakituista
työntekijää, jotka ovat lähialueelta
sosiaalisin perustein valikoituja
naisia. Shuktarassa on myös oma
suunnittelija. Käsintehdyn paperin suosion ansiosta Prokritee on
aloittanut useita paperiprojekteja
eri puolella Bangladeshia. Paperia

valmistetaan monista luonnonkuiduista ja niiden sekoituksista.
Paperin valmistus aloitetaan
katkomalla juutti pieniksi paloiksi, jotka murskataan pienemmiksi
mekaanisella laitteella. Murskattua juuttia keitetään lipeäliuoksessa, jonka jälkeen massa
pestään. Pesun jälkeen massasta
valmistetaan sellua koneessa,
joka vatkaa juuttimassaa edelleen
pehmeämmäksi. Mikäli paperista
tehdään värillistä tai kuviollista, väriaine ja koristekappaleet,
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Keya Palmi
Handicraftsin
palmunlehtituotteet vaativat
sorminäppäryyttä. Taitellut tähtiköynnökset ovat
olleet jo usean
joulun suosikkituotteita.

Bonoful Handmade Paper Project
valmistaa käsintehtyä paperia ja
jalostaa paperin
mm. valokuva-albumeiksi. Paperin
raaka-aineena
käytetään hamppua, vesihyasinttia, teollisuuden jätepuuvillaa
ja ananaksen
lehtiä.

Suraiya

kuten kasvien osat, lisätään tässä
vaiheessa. Mahdolliseen valkaisemiseen käytetään kloorivalkaisua.
Kloorikäsittelyn jälkeen massa
pestään vielä kertaalleen ennen
siirtymistä arkkien nostamiseen.
Kerros sellua nostetaan vettä
läpäisevän kehikon avulla sam-

miosta. Arkit kasataan pinoksi
valumaan punottujen mattojen
väleihin. Liian veden valuttua
pois arkit kuivataan koneellisesti
tai annetaan kuivua auringossa.
Paperi prässätään lopuksi, jolloin
sille on helpompi painaa kuvioita
ja kirjoittaa.

Baghda Enterprises valmistaa käsintehtyä hamppunarua. Kirkkaan
värisiksi värjätyt narukerät ovat
maailmankauppojen asiakkaiden
kestosuosikkeja, jotka taipuvat
moneen askarteluun ja ovat kauniita lahjapaketeissa.

Teksti ja kuvat Kati Hjerp
www.juuttiputiikki.fi
www.prokritee.com

M

onien maailmankaupoissa myytävien kauniiden
paperituotteiden taustalla on
Prokritee-järjestön vanhemman suunnittelijan Suraiya
Chowdhuryn luova työ. Suraiya
on Bangladeshissa kansallisestikin tunnustettu kuvataiteilija, joka päätyi opiskelemaan
muotoilua erottuaan lastensa
isästä ja
etsiessään uutta suuntaa elämälleen.
Suraiya muutti lastensa
kanssa Länsi-Bengalin osavaltioon Intiaan ja opiskeli
apurahan turvin kuuluisassa
Santiniketanin yliopistossa. Nobel-runoilija
Rabindranath Tagore
loi Santiniketanin
isänsä perustamasta
ashramista vaalimaan intialaisen
koulutuksen muinaisia arvoja.
Santiniketanissa
opiskellaan mm.
maalausta, puunveistoa, tanssia, musiikkia,

johtaja.
Suraiya tutustui 1990-luvun
alussa MCC:n toimintaan.
Muotoilija Jim King pyysi häntä
tekemään kokeeksi pienen suunnitteluprojektin. Hyväntekeväisyystyöhön paneutunut Suraiya
siirtyi MCC:n palvelukseen
vakuututtuaan sen tekemästä
arvokkaasta työstä maaseudun
naisten hyväksi. Ensimmäinen
projekti oli Etelä-Bangladeshissa
Agailjharan alueella kuuden
naiskäsityöläisen kanssa. He
valmistivat paperituotteita vesikuvanveistoa ja käsitöitä ihmishyasintista ja Suraiya opetti ykläheisellä otteella, joka tarkoittaa
sinkertaisia koristelutapoja intoa
tuntien pitämistä ulkosalla,
täynnä oleville naisille. Inspiraavapaata sadepäivisin, yksinkertio tuli usein ympäröivästä luontaisuutta ja harmoniaa luonnon
nosta, köynnöksistä, ruohosta ja
kanssa.
pensaista. Innostavalla työsMyös Suraiyan lapset suoritkentelytavalla Suraiya sai naiset
tivat koulutuksensa loppuun San- itsekin vähitellen luomaan omia
tiniketanissa Tytär Milita päätyi
tuotteitaan.
äitinsä tavoin muotoilualalle ja
Nykyisin Suraiya tapaa
yhdistelee perinteisiä ja länsimai- kylissä asuvat suunnitteluvastaasia vaikutteita vaatesuunnittelija- vat kolmen kuukauden välein.
na. Poika Shayan on Ornob- taiTapaamisissa vaihdetaan ideoita,
teilijanimellä musiikkia tekevä
konseptipapereita ja kuvia työspoppari ja oman tuotantoyhtiönsä kentelyohjeineen.
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Saidpur Enterprises
Saidpur
Enterprises on
harvinainen
työnantaja
palkatessaan
lähes ainoas
taan naisia.”

Saidpurin kaupungissa
toimiva Saidpur Enterprises
on MCC:n omistuksesta
itsenäistynyt käsityötuotteiden valmistaja, joka
käyttää Prokriteen (ks. s.
18–19) markkinointipalveluja. Sen toimintatavat palkkauksen ja päätöksenteon
suhteen ovat samanlaiset
kuin Prokriteen muissakin
hankkeissa.

Shiuly

S

T

oiminnan taustalla on
1976 aloitettu aliravittujen lasten klinikka ja
ruokaohjelma, jonka puitteissa
MCC ruokki päivittäin 200
lasta. Saadakseen pysyvämpää
parannusta perheiden elämään
MCC aloitti äitien työllistämisen
juuttikassien ompelussa. Saksalainen GEPA kampanjoi 80-luvulla
muovikasseja vastaan ja jakoi
useiden vuosien ajan juutista ommeltuja kampanjakasseja. GEPA:n
kampanjan ansiosta Saidpurin
tuotannolla oli hyvä tilauspohja.
Vasta kampanjan loputtua hankkeen johtaja ryhtyi kehittämään
uutta tuoteperhettä, joka perustui
painokuvioituihin juuttikasseihin.
Saidpur Enterprises jakaantuu kahteen erilliseen projektiin,
joista toinen valmistaa tekstiilituotteita ja toinen on silkkipaino.
Erityisesti silkkipainoa tekevä
Eastern Screen Printers (ESP)
on useiden Prokriteen tuottajaryhmien alihankkija, sillä sekä
paperi- että tekstiilituotteita
kuvioidaan silkkipainomenetelmällä. ESP:n omia tuotteita
ovat painetut onnittelukortit ja

lahjapaperit, joiden paperi on
hankittu Prokriteen paperinvalmistajilta.
Tekstiilituottaja Action Bag
Handicrafts valmistaa laukkuja,
lompakoita ja säilytyskasseja
juutti- ja puuvillakankaista.
Kankaat on usein kuvioitu ESP:n
silkkipainossa. Ompelutyötä
tekevät naiset työskentelevät kotonaan itse hankkimillaan polkuompelukoneilla. Ompelukone
on heille arvokasta pääomaa,
jonka hankkimiseksi useimmat
ovat lainanneet rahaa.
Naiset käyvät
Action Bag
Handicraftsin
toimitiloissa
noutamassa
materiaalit,
saamassa
koulutusta uusien tuotteiden
valmistukseen,
tuomassa
valmiit tuotteet
laatutarkastukseen ja osallistumassa työn-

antajan järjestämiin kokouksiin ja
koulutuksiin. Saidpur Enterprises
on järjestänyt työntekijöilleen
koulutuksia mm. ravinto-opista,
perhesuunnittelusta ja lasten
terveydenhuollosta.
Teksti ja kuvat Kati Hjerp

hiuly Khatoonin tarina
kertoo reilun kaupan vaikutuksesta työttömyydestä kärsivässä Saidpurin kaupungissa.
Naisille on vain harvoin työtä
tarjolla, joten Saidpur Enterprises on harvinainen työnantaja
palkatessaan lähes ainoastaan
naisia. Kriteereinä työhönotossa
pidetään perheen taloudellista
tilannetta. Paikan voi saada
esimerkiksi perheen pääelättäjänä toimiva nainen, jolla ei ole
maata tai muuta omaisuutta.
Shiuly on naimisissa ja
yhden pojan äiti. Talouteen
kuuluvat Shiulyn miehen
huonokuntoiset vanhemmat ja
miehen kaksi sisarta, joita nuori
pariskunta elättää palkoillaan.
Shiulyn palkka oli vuonna
2009 keskimäärin 3 400 takaa
kuukaudessa. Se oli tuolloin
kaksi kertaa enemmän kuin
Bangladeshilaisissa tekstiilitehtaissa yleisesti. Työolot ovat
hyvät, työpäivät 8 tuntisia ja
ruoka- ja teetauot kuuluvat asiaan. Vanhuuden varalle karttuu

työeläkettä.
Maailmankauppa Juuttiputiikki vieraili Bangladeshissa
vuonna 2008. Tuolloin kerättiin
tietoa alueellisista elinkustannuksista haastattelemalla
tuottajaryhmien työntekijöitä
puolueettoman tulkin välityksellä. Todettiin, että Shiulyn
palkka on alueen elinkustannukset huomioiden kohtuullinen. Samalla pantiin merkille
tarve säännöllisiin palkkatarkistuksiin ruoan hinnan kovan
inflaation takia. Kuultiin, että
palkkoja tuottajapaikoissa
säännöllisesti tarkistetaan ja
että vuoden aikana oli annettu
ylimääräistä avustusta inflaation takia.
Shiuly kertoi ylpeänä
haastattelussa vuonna 2008
ostaneensa bonusrahoillaan
palan maata ja rakentaneensa
miehensä kanssa perheelle
talon. Pariskunnan työpaikkojen ansiosta perhe on pysynyt
koossa ja voinut jatkaa asumista kotiseudullaan.

Silkkipainotyöntekijä Shiuly Khatoon vieraili Suomessa vuonna
2010. Hän esitteli silkkipainoa yleisölle Reilun kaupan markkinoilla Lohjalla ja Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä.

TANSANIA
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Kali Mata Ki Jai!

Henna

R

kuva Kati Hje

Kali Mata Ki Jai on naisten osuustoiminnallinen ryhmä Gezaulolen kylässä Tansaniassa.
Kylä sijaitsee kivenheiton päässä Dar es Salaamista etelään Intian valtameren rannalla
palmujen ja mangopuiden katveessa. Hotelleja, ravintoloita tai matkamuistokojuja kylästä on turha etsiä, sen sijaan ryhmän naiset tarjoavat yksinkertaisia, ekologisia matkailupalveluita. Uutterat naiset pitävät yllä vierasmajaa ja tarjoavat ruokaa ja opastusta
matkailijoille. Kaikessa rauhassa.

rp

– Kunnia mustalle naiselle

antakukkakasvien heimoon kuuluva hennapensas on monivuotinen runsaasti haarova, kuumien ja kuivien alueiden

kasvi, joka voi kasvaa jopa kuusimetriseksi. Sen pienet, tummanvihreät lehdet sisältävät punaruskeaa väriainetta, hennaa.

R

yhmän naiset eivät elä
pelkästä matkailusta,
vaan keräävät toimeentulonsa moninaisilla toimilla. He
kasvattavat hennaa, valmistavat
myyntiin batiikkia sekä koreja ja
tekevät savesta käyttöesineitä.
Gezaulolen naiset ovat organisoineet yhteisöönsä myös mikroluottojärjestelmä VICOBAn (Village Community Bank System),
joka mahdollistaa pienituloisille
naisille säästämisen ja luoton saannin kohtuullisella korolla.
Ryhmän toiminta on lähtöisin
hollantilaisten ja tansanialaisten
naisten yhteistyöstä 1980-luvulta. Sillä on tukiyhdistys myös
Suomessa.

Hennan matka
pensaasta pakkaukseen
Hennatilauksen saapuminen Suomesta tuo kylän naisiin tekemisen
virtaa. Tilauksen valmistelu alkaa
katkomalla joko Maimonan tai
Gertruden viljelmiltä hennapensaiden lehteviä oksia, jotka kuivataan auringonpaisteessa ulkosalla.
Sadesäät pitkittävät tilauksen
valmistumista. Kuivuneet lehdet
jauhetaan ja siivilöidään tasalaatuiseksi jauheeksi. Kun hennajauhetta on kasassa tarpeeksi,
se pakataan muovipusseihin ja
pussit edelleen kartonkipakkauksiin. Pakkaus tulee lähikaupungin
linopainosta arkkina, josta naiset
taittelevat käsin pakkauksen
muotoonsa, ja sisään laitetaan
mukaan suomen- ja englannin-

Kotioloissa tuoreet lehdet kerätään ja jauhetaan tahnaksi, jota
käytetään mm. käsien koristeluun ja hiusöljyn valmistukseen. Kaupalliseen käyttöön lehdet kuivataan ulkosalla, jauhetaan jauheeksi
ja pakataan käsin.
Hennajauhe sekoitetaan joko veteen, mustaan teehen (tummentaa lopputulosta) tai kahviin (korostaa lopputuloksen punaisuutta) ja annetaan seistä jonkin aikaa. Jäähtynyt seos levitetään
kuiviin hiuksiin esim. kamman avulla, ja hiusten kiillon lisäämiseksi voi seokseen lorauttaa hieman sitruunamehua ja/tai ruokaöljyä. Seoksen annetaan vaikuttaa 20 min – 2 tuntia. Kokeilemalla
löytyy sopiva aika, ja lopputulos riippuu aina myös hiusten omasta
väristä. Tummiin hiuksiin henna antaa punertavan sävyn ja kiillon,
vaaleat saavat näyttävämmän punaisen tai oranssin lookin. Henna
myös peittää harmaat hiukset.
Henna on ekologinen, reilu ja edullinen tapa saada hiuksia
hoitava, luonnollisen näköinen, kiiltävä väri hiuksiinsa.
www.maailmankaupat.fi/tuotteet/raaka-aineet.html

Kylänäkymää Gezaulolesta.

kielinen käyttöohje. Tilauksen
saapumisesta sen valmistumiseen ja lähtöön kohti Suomea on
saattanut kulua kuukausia – säistä
riippuen.

Kyläelämää
Tansanialaiskylän sijainti on
idyllisen ihanteellinen: Intian
Valtameren rannikolla omassa
rauhassa, mutta vain noin 15
kilometrin päässä maan suurimmasta kaupungista Dar es
Salaamista. Vierailija voi mennä
mukaan afrikkalaisen kylän elämään, nähdä kyläläisiä työssään
ja nauttia kylän verkkaisasta
elämästä. Kali Matan naisten
opastamana vieras voi kävellä tai
pyöräillä ympäristössä ja tehdä
retkiä vaikkapa läheiselle rannalle. Tuulten salliessa rannalta voi

päästä retkelle autiolle saarelle
yhdestä puusta veistetyllä veneellä
tai sitten vain lillua aalloilla.
Kali Matan vierastalo on kylän
keskellä. Talossa on kolme vaatimattomasti kalustettua huonetta,
joissa on vuoteet, petivaatteet ja
moskiittoverkot. Sähkö taloon
tuotetaan aurinkopaneelilla.
Yöpyminen on edullista: kahden
hengen huoneessa 4 000 TZS/
yö/henkilö (noin 2,40 euroa).
Ruokailu järjestyy myös: vierailija
voi tilata Kali Matan naisilta aterian joko vierasmajaan tai sitten
mennä syömään jonkun ryhmän
naisen kotiin.
Teksti Anna-Liisa Jarkko,
Hanna Stöckell ja Päivi Vartiainen-Ora
Kuvat Hanna Stöckell
www.vrouwen.net/kalimata
www.maailmankaupat.fi/tuottajat/

Maimuna leikkaa hennapensaan oksia
kuivattavaksi. Vieressä Juliana. Oikealla
hennapensaan marjoja (ei liity hennajauheen tuotantoon).

22

CHILE

1/2011

Comparte,

Helmikuussa
2011 Comparte
toi koruartesaaniensa töitä
Ambiente-messuille Frankfurtiin. Kuvien korut
ovat Miguel Angel
Penan ja Pablo
Garcian esillä
olleita töitä, joita
tilattiin koe-erä
myös muutamalle
Suomen maailmankaupoista.

Comercializadora de
Productos Artesanales
Exportables
Chileläisen Comparten perusti kristillinen liikemiesten järjestö USEC vuonna 1988.
Comparte on voittoa tavoittelematon, omarahoitteinen järjestö, jonka kautta yli 400
käsityöpajaa eri puolilla maata saa tuotteitaan vientimarkkinoille. Comparte toimii vientikanavana myös maataloustuotteille, mm viinille, yrteille ja oliiviöljylle. Viennin vuotuinen
arvo on noin miljoona dollaria. Tärkeä osa Comparten työtä on tuki tuotekehityksessä
ja yritystoiminnan muissa käytännöissä kuten taloushallinnossa. Yhdessä käsityöläisten
kanssa etsitään entistä kannattavampia tuotantomenetelmiä. Koskaan se ei kuitenkaan
tapahdu käsityöpajojen työntekijöiden palkkojen tai työolojen kustannuksella.

Fernando Carmonan verstaassa La Serenassa Pohjois-Chilessä
työskentelee Fernandon lisäksi hänen veljensä, kolme poikaansa ja viisi muuta sadekeppien tekijää. Raaka-aineen, pystykuivat
copao kaktukset, hän ostaa alueen pienviljelijöiltä.

Soittimia, joissa
sade ja tuuli asuvat

F

ernando Carmona ja muut chileläiset sadekeppien tekijät eivät ihan uskalla luvata sateen

aikaansaamista näillä soittimilla, mutta takaavat sen,
että niiden avulla voi luoda kauniin ja rentouttavan
äänimaailman.
Comparten sadekepit tehdään pystykuivista, itsestään
kuolleista kaktuksista. Näin suojellaan eläviä kasveja
mutta samalla myös saadaan parempi instrumentti. Kaktuksen piikit

Veronica Galleguillosin
yhdistetty koti ja keramiikkapaja Las Gordas
on Maipun kaupungissa Santiagon alueella.
Okarinojen ja muiden
tuotteiden valmistus
alkaa sopivan savimassan sekoittamisesta
kahdesta erilaisesta
savesta ja vedestä.
Veronica suunnittelee
itse designit ja tekee
kaikki työvaiheet
käsin, ainoa kone on
keramiikkauuuni.

C

omparten vahvuus on
laaja korkeatasoisten
tuotteiden valikoima ja
korkean ammattitaidon asiakaspalvelu. Järjestön verkkosivuilla
on tuotekatalogin lisäksi perusteellisia taustatietoja tuotteista ja
niiden tekijöistä. Comparte esittelee käsityöläistensä tuotteita myös
messuilla eri puolilla maailmaa.
Comparte on pystynyt luomaan tuotteille kilpailukykyisen

ja pehmeä sisus poistetaan, ulkokuori puhdistetaan ja kaktukset
sahataan määrämittaisiksi sirkkelillä. Tämän jälkeen piikit taotaan
kaktuksen runkoon niin, että ne muodostavat onttoon keskustaan
verkoston. Sisälle kaadetaan tarkkaan harkittu määrä tasarakeista
karkeaa hiekkaa, päät suljetaan puutulpilla, soittimen pinta käsitellään huonekaluvahalla ja se saa värikkään villanauhan koristeeksi.
Kun sadekeppiä kallistaa, sadat hiekkajyväset valuvat alas näppäillen
piikkejä ja saaden aikaan sadetta muistuttavan äänen.
Kaikki kaktukset kuuluvat CITES-sopimuksen piiriin. Sopimus
valvoo luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien
kansainvälistä kauppaa. Fernando Carmonan työpajan käyttämät
kaktukset kuuluvat CITES-sopimuksessa niiden eliöiden listaan, jotka
eivät ole uhanalaisia, mutta joiden kauppaa on valvottava tarkasti
uhanalaistumisen välttämiseksi.

hintarakenteen, joka takaa käsityöläisille kohtuullisen toimeentulon antavan palkan. Verkossa
olevan palkkalaskurin www.
fairtradecalculator.com mukaista
non poverty wage (’elämiseen
riittävä palkka’) -tasoa 380 dollaria kuukaudessa Compartessa
pidetään riittämättömänä Santiagon suurkaupunkialueella,
mutta eteläisen Chilen alueella
sillä jo kaksilapsinen perhe

pystyy hankkimaan kohtuullisen
toimeentulon. Comparten käsityöläiset ansaitsevat enemmän.
Mikäli tilauksia on riittävästi
kokoaikatyöhön, ansiotaso nousee vuonna 2011 yli 600 dollarin
kuukaudessa.
Tutustu Comparten tuotteisiin
ja käsityöläisiin
www.comparte.cl
www.compartesano.com
Kuvat Comparte

Savenvalaja Veronica Galleguillos on pitkän perinteen jatkaja
tehdessään okarinoja. Okarina, astiahuilu, on nimittäin yksi maailman
vanhimmista soittimista. Se oli tunnettu jo kivikaudella ja vanhoissa
korkeakulttuureissa kaikkialla maailmassa. Mayoilla, atsteekeilla ja
inkoilla oli kaikilla savesta valmistettuja, lintuja tai eläimiä muistuttavia, okarinoja. Keski- ja Etelä-Afrikan heimot käyttivät astiahuiluissaan
omia sävelvirityksiään erottuakseen muista heimoista. Aasian ja Amerikan kulttuureissa huilua käytettiin osana uskonnollisia seremonioita.
Useissa kulttuureissa huilu yhdistettiin hengellisen ja arkisen elämän
jatkuvuuteen.
www.maailmankaupat.fi/tuotteet/raaka-aineet.html#kaktus
www.comparte.cl/
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Minka Fair Trade
Sana minka on
quechuan kieltä ja merkitsee yhteistyötä. Minka
Fair Trade on perulaisten
käsityöläisyhteisöjen kattojärjestö, joka perustettiin
vuonna 1976. Nykyisin
järjestöön kuuluu yli 3000
yksittäistä käsityöläistä
kahdestakymmenestä
itsenäisestä tuottajayhteisöstä ympäri Perua. Eniten
heitä on maan eteläosissa
Andeilla. Minka kuuluu kansainväliseen reilun kaupan
järjestöön WFTO:hon.

M

inkan käsityöläisistä
valtaosa on naisia, jotka asuvat maaseudulla
ja elävät maanviljelystä.
Useat heistä kuuluvat alkuperäiskansoihin, joita ovat Andien
ja sademetsäalueiden quechuat,
sademetsäalueiden shipiboconibot ja ylätasangon aymarat.
Käsitöistä saatavat lisätulot mahdollistavat perinteisen elämäntyylin ja kulttuurin säilymisen
tulevaisuudessa.
Käsityöläiset ovat huomanneet, että yhdistämällä voimansa
he voivat parantaa elinolojaan.
Toimintansa edistämiseksi
yhteisöt valitsevat keskuudestaan

oman johtoryhmänsä
sekä kaksi edustajaa
Minkan vuosikokoukseen, jossa käsitellään
esimerkiksi myyntihintoja,
raaka-aine- ja markkinointikustannuksia sekä seuraavan
vuoden toimintaa.
Minka edistää käsityöläisyhteisöjen kulttuurisen identiteetin säilymistä
sekä kestävää
kehitystä.
Tavoitteena on
myös
käsityöläisryhmien
sosiaalisen
ja taloudellisen toiminnan
edistäminen: paikallisten ja perinteisten käsitöiden
menekin kasvatus, maatalous- ja
karjanhoitoneuvonta sekä koulutus ja terveydenhuolto.
Minka maksaa myymistään
tuotteista käsityöläisilleen mahdollisimman korkean hinnan
ja tarjoaa heille suorat yhteydet raaka-aineiden tuottajiin.
Lisäksi Minka opettaa jäsenilleen kaupankäynnin sääntöjä,
jotta he eivät olisi riippuvaisia
välittäjistä.

Minkan käsityöt ja
käsityöläiset
Minkan käsityöt koostuvat
mahdollisimman ekologisesti
valmistetusta käyttö- ja koristekeramiikasta, kivi- ja hopeakoruista sekä
soittimista,
kuten panhuiluista,
okarii
noista,
marakasseista
ja kuiroista.
Alpakkalangasta
kudotut asusteet tehdään värjäämättömästä
tai kasviväreillä värjätystä
eri väristen maatiaisalpakkojen villasta, jota moderni
teollinen tuotanto hyljeksii helpommin käsiteltävän valkoisen
alpakanvillan takia.
Collasuyon käsityöläisyhteisön
jäsenet asuvat Juliacan kaupungissa ja sen ympäristössä.
Juliaca sijaitsee Altiplanon
ylängöllä 3800 metrin korkeudessa. Olosuhteet ovat huonot
eläinten kasvattamiseen ja
viljan viljelyyn, joten käsitöiden
tekeminen on tärkeä ja arvostettu
tulonlähde.

Collasuyon käsityöläiset
ostavat tarvitsemansa alpakanvillan torilta ja kehräävät sen itse
langaksi, minkä jälkeen se on
valmista käsin kudottavaksi. Valmiista käsitöistä 10–20% menee
paikallisille markkinoille ja loput
myydään Minkan kautta.
Cuyo Chicon kylässä toimii
Kcanto -niminen yhteisö. Se
valmistaa paikallisesta savesta käsitöitä: helmiä koruihin,
okariinoja ja astioita. Tuotteet
poltetaan puulla lämmitettä
vässä uunissa ja maalataan
myrkyttömillä maaoksidiväreillä. Autotekniikkaa opiskellut
Kcanton käsityöläinen Vicente
on suunnitellut erilaisia koneita,
jotka nopeuttavat keramiikkatöiden tekemistä.
Käsitöiden myymisen
lisäksi Minkan käsityöläiset saavat tuloja
myös turismista:
ulkomaiset ryhmät
voivat käydä tutustumassa käsityöläisyhteisöjen elämään.
Teksti Kaappo Toppari
Kuvat Phil Borges ja
Hannu Seppälä
www.minkafairtrade.com
www.aamutahti.net/tuottajat
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San
Juan
Guatemalassa, valtavan
Atitlán-järven rannalla sijaitsee pieni San Juanin kylä,
jossa toimii käsityöläisten
osuuskunta Asosiación
Artesanos de San Juan. San
Juanin väestö koostuu lähes
täysin alkuperäisasukkaista.
Kylässä puhutaan paikallista
tjutuchilin kieltä.

S

an Juanin käsityöläisten
osuuskunta on perustettu vuonna 1988, ja
siinä on nykyään noin 75 jäsentä.
Yksi osuuskunnan tavoitteista on
säilyttää ja pitää arvossa paikallista
kulttuuria ja käsityöperinnettä.
Osuuskunnan jäsenet kokoontuvat
kuukausittain keskustelemaan ja
päättämään yhteisistä asioista.
Kerran vuodessa he valitsevat
keskuudestaan osuuskunnalle
johtokunnan. Puheenjohtaja taas
valitaan aina kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Osuuskunta on myös
palkannut toiminnanjohtajan, joka
huolehtii muun muassa tuotteiden
markkinoinnista ja yhteydenpidosta ostajiin.

Osuuskunnan toiminta on
parantanut erityisesti naisten ja
lasten asemaa San Juanissa. Käsityöläiset käyttävät työstään saamia
tuloja esimerkiksi terveydenhoitoon ja lastensa kouluttamiseen.

Rikas käsityökulttuuri
Guatemalan käsityökulttuuri
on hyvin rikas ja monenkirjava.

Eri alueilla on omat perinteiset
kudontansa ja mallinsa. Guatemalassa on perinteisesti kudottu
kankaita vyökangaspuilla. Ne
koostuvat vain muutamista
puolista ja rimoista, joiden varaan
kudontalangat luodaan. Kudottaessa toinen pää kiinnitettään
vaikkapa tolppaan ja toinen pää
vyöllä selän takaa, jolloin kudontalangat saa pingotettua sopivalle
kudontakireydelle kutojan ja
tolpan välille. Kudontatekniikka
on täysin sama kuin millä tahansa
kangaspuilla.
Osuuskunnan noin 75 käsityöläisestä suurin osa kutoo perinteisillä vyökangaspuilla kotonaan
kankaita ja huiveja. Yhdistys
tarjoaa käsityöläisille materiaalit,
ja palkat maksetaan kun naiset
tuovat valmiit työt toimistolle.
Tämä työskentelymalli on naisille
mieluinen, sillä perinteisesti Guatemalassa naiset eivät käy töissä
kodin ulkopuolella, vaan huolehtivat kodista ja perheestä.
Osa käsityöläisistä työskentelee osuuskunnan tiloissa kutoen
kankaita suurilla jalkakangaspuilla tai ommellen kankaista
valmiita tuotteita.

Käsityöläisten asema
Suurin osa Guatemalan käsityöläisistä valmistaa ja myy
tuotteensa itsenäisesti. Suurilla
käsityötoreilla kilpailu on kovaa
ja tuotteita joudutaan usein myymään alihintaan, jolloin korvaus
työstä jää varsin pieneksi.

Tässä suhteessa osuuskunnassa työskentelevät käsityöläiset
ovat huomattavasti paremmassa
asemassa, sillä heille toimeentulo
on turvattu, kun tuote on valmis,
eikä ansio ole suoraan riippuvainen tuotteen myynnistä. Naiset
ovat hyvin ylpeitä työstään ja
erittäin tarkkoja työn laadusta.
Osuuskunnalla on myös varaa
panostaa laatuun, koska heidän
ei tarvitse tinkiä hinnasta laadun
kustannuksella.
Työtahti on Guatemalassa
varsin verkkainen eikä stressistä
ole tietoakaan. San Juanissa naiset
kokoontuvat usein yhteen työskentelemään ja jutustelemaan,
ja jokainen saa itse määrittää
työaikansa omien menojensa
mukaan. Työ tarjoaa naisille myös
tärkeitä päivittäisiä sosiaalisia
kontakteja.
Lähde:
Malla Hännisen matkaraportti
San Juanista 2008
www.maailmankaupat.fi/tuottajat/
www.aamutahti.net
Teksti Malla Hänninen ja
Kaappo Toppari
Kuvat Malla Hänninen,
Kati Hjerp ja
Hannu Seppälä
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Asociation de Artesanos

Aj Quen

Aj Quenin osuuskunta perustettiin vuonna 1989. Tavoitteena oli parantaa erityisesti sisällissodan vuoksi leskiksi
jääneiden naisten elinoloja kehittämällä käsityöläisten
tulonsaantimahdollisuuksia ja suojelemalla heidän kulttuuri-identiteettiään. Nimi Aj Quen on cakchiquelin kieltä ja
tarkoittaa kutojaa.

Värillä on väliä
Guatemalan väestöstä 40 prosenttia on muinaisten mayojen
jälkeläisiä. Mayakulttuuri syntyi
noin 2000–1500 eKr., kun metsästystä ja villien kasvien keräämistä
harrastaneet ihmisryhmittymät
alkoivat perustaa kyliä viljelystensä yhteyteen. Vähitellen kylistä
kehittyi pieniä dynastioita ja keskenään kilpailevia kaupunkivaltioita. Mayakulttuurissa vaatteilla
on ollut tärkeä osa ihmisten identiteettiä. Jokainen vaatteen väri- ja
kuitumateriaali sekä vaatteessa
oleva kirjonta ovat kertoneet
informaatiota kantajastaan: hänen
siviilisäädystään, kotipaikastaan
ja taloudellisesta asemastaan.
Mayojen kulttuurissa väreillä
on aina ollut vahvat symboliset
merkitysjärjestelmänsä. Esimerkiksi valkoinen väri kuvastaa
viisautta ja totuutta, punainen
vahvuutta ja intohimoa, vihreä
onnea sekä vapautta. Guatemalassa käsitöiden tekeminen on
perinteisesti ollut naisten työtä ja
käsityötä tekeviä naisia arvostetaan. He tuovat perheille tärkeitä
tuloja, mutta pitävät myös elossa
perinteistä mayakulttuuria ja
-identiteettiä.
Aj Quenin käsityöläiset ovat
neljän maya-ryhmän, Quichén,
Cakchiquelin, Tzutujilin ja

tapahtuu esimerkiksi lankavyyhdin värjäämisenä, jolloin värjätty
kangaspuiden loimilanka saa aikaan niin kutsuttua ikat -kuviota.
Aj Quenilla on myös ryhmiä,
joissa valmistetaan huolinukketuotteita, valokuvakehyksiä,
pannunalusia tai muita sisustustuotteita. Käsityöläisten työpajat
ovat yhteisiä, ja osuuskunta
hankkii työn tekemiseen tarvittavat koneet.

Kekchín, jälkeläisiä. Aj Quen
rohkaisee käsityöläisryhmiä
tekemään yhteistyötä keskenään:
paikalliset tuottajaryhmät ovat
järjestäytyneet demokraattisesti,
ja osuuskunnan yhteinen vuosikokous valitsee osuuskunnan
johtoryhmän.
Aj Quenin päätoimisto sijaitsee Chimaltenangon kaupungissa, noin 50 kilometrin päässä
Guatemalan pääkaupungista.
Päätoimistosta käsin hoidetaan
tuotteiden tilaukset, myynti ja
markkinointi sekä tekninen- koulutus- ja sosiaalinen apu työntekijöille. Toimistossa työkentelee
myös mallimestari sekä ompelija,
ja he suunnittelevat uudet tuotteet ja valmistavat niistä kaavat
ompeluohjeineen. Käsityöläiset
keskittyvät tuotteiden valmistamiseen: osuuskuntaan kuuluu
noin 800 käsityöläistä 27 käsityöläisryhmästä.

Aj Quenin tuotteet
Suomessa: tavaroilla
on tarina

Koulutusta ja apua
Aj Quenin osuuskunta tarjoaa
jäsenilleen monipuolista koulutusta niin käsityötekniikoista
kuin myös hallinnosta, markkinoinnista ja naisten asemaan
liittyvistä kysymyksistä. Kursseilla
opetetaan lukutaidottomia naisia
lukemaan ja kirjoittamaan. Aj
Quen myöntää jäsenilleen lainaa

kohtuullisin takaisinmaksuehdoin. Keväisin rahaa tarvitaan
muun muassa maissinviljelyyn.
Aj Queniin kuuluminen on
mahdollistanut käsityöläisten lapsien koulunkäynnin. Lapsityövoimaa ei osuuskuntien projekteissa
käytetä.
Aj Quenin ryhmät ovat painottuneet tekstiilien valmistamiseen.
Keskeistä Aj Quenin toiminnassa
on perinteisten käsityömallien

ja -tekniikoiden ylläpitäminen.
Tämä tarkoittaa pääasiassa
kankaan kutomista, värjäämistä,
kirjomista sekä ompelua. Osa
ryhmistä kutoo kangasta vyökangaspuin, osa tavallisin levein tai
kapein kangaspuin, ja toimittaa
järjestölle vain kangasta. Osa
ryhmistä sekä kutoo että ompelee
tuotteet valmiiksi, osa taas vain
kokoaa tuotteet valmiiksi leikatuista paloista. Kankaan värjäys

Suomalaisissa maailmankaupoissa ja erikoisliikkeissä on myynnissä Aj Quenista mm huolinukkeja,
rannenauhoja, käsin kudotusta
kankaasta tehtyjä kukkaroita
ja kännykkäpusseja sekä Mari
Virtasen suunnittelemia, guatemalalaista käsityökulttuuria
kunnioittavia Chima-vaatteita.
Perinteiden kunnioittaminen
näkyy myös muissa tuotteissa:
esimerkiksi pussukoiden kirjailuissa on erilaisia Maya-kalenterin merkkejä, jotka kuvastavat
jaguaaria, naisenergiaa, voimaa,
taitoa, ketteryyttä ja solidaarisuutta. Huolinukkeihin taas
liittyy kertomus, jonka mukaan
pikkuruisille nukeille voi illalla
kertoa yhden huolen kullekin.
Kun nuket laittaa tyynyn alle
nukkumaan mentäessä, ne ovat
aamulla vieneet huolet pois.
Teksti Elina Toivonen ja Kaappo
Toppari
Kuvat Mari Virtanen, Kati Hjerp ja
Hannu Seppälä
Lähteet:
Mari Virtanen: ChiMA. Klädd i
identitet. Opinnnäytetyö 2007.
Mari Virtanen: Matkaraportti
Guatemalasta
www.taksvarkki.fi/
guatemala/
www.aamutahti.net
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Reilut elintarvikkeet
Kuvat Dritte Welt Partner

Luomutee Darjeelingin
ylängöiltä
– Sanjukta Vikas

I

ntialainen Darjeeling-tee
on niin arvostettua, että sen
nimellä maailmalla myydään enemmän teetä kuin Darjeelingin alue tuottaa. Sanjukta
Vikas osuuskunnan 400 pientilan
luomutee on aitoa ja alkuperäistä
Darjeelingin ylänköteetä sekä
ensimmäinen laatuaan, mikä ei
tule suurilta plantaaseilta. Osuuskunnan tilojen pienillä terassiviljelmillä teepensaat kasvavat
sekaviljelminä toisten viljelykasvien kanssa, suurempien puiden ja
alueen alkuperäisen kasvillisuuden ympäröiminä.
Perustamalla vuonna 1996
oman markkinointiosuuskunnan
pienviljelijät katkaisivat riippuvuuden välikäsistä ja nostivat
teestä saamaansa tuloa. Osuuskunta ylläpitää pientä terveys-

keskusta, peruskoulua sekä
kauppaa.
Nauttiaksesi puhtaan Darjeelingin hienosta, omaleimaisesta
mausta annostele säästeliäästi.
Laita lämmitettyyn teekannuun
mustaa teetä 1–2 teelusikallista
kuppia kohden ja kaada kiehumispisteeseen kuumennettu
vesi teelehtien päälle. Hauduttamalla teetä 2–5 minuuttia siitä
tulee virkistävää, pitemmällä
haudutusajalla, 4–5 minuuttia,
rauhoittavaa. Vihreän teen
annostelu on sama, mutta se
haudutetaan kaatamalla 70–80
asteista vettä teelehdille ja antamalla hautua 1–2 minuuttia.
Sanjukta Vikasin tee on
luomusertifioitua ja sillä on
Naturland Fair -reilun kaupan
merkki.

Palestiinan tuhatvuotiset oliivilehdot
– Canaan Fair Trade

P

alestiinalaisen Canaan
Fair Traden 1700
maanviljelijäperheen
oliivipuita hoidetaan nykyäänkin
pääasiassa luonnonmukaisesti ja

käsin, koneiden käyttö on hyvin
vähäistä. Näin viljelijät varmistavat, että maa säilyy hedelmällisenä ja antaa satoa tulevinakin
aikoina. Oliivilehdot kattavat

80 % Palestiinan maanviljelysmaasta, ja niiden terassiviljelmiä
kukkuloiden rinteillä ovat hoitaneet sukupolvet toisensa jälkeen.
Jotkut puut ovat 2 000 vuotta
vanhoja, ne yhdistävät meidät
ajanlaskumme alun Palestiinaan.
Useimmiten maataloustuotteilla reilun kaupan merkki on
takuu vain raaka-aineelle. Jalostus ja pakkaus, jotka ovat suuri
osa tuotteen hinnasta, tapahtuvat
muualla, usein kehitysmaiden
ulkopuolella. Canaan Fair Traden
Extra Virgin -oliiviöljy ja muut
tuotteet jalostetaan ja pakataan
osuuskunnan omassa ajanmukaisessa tuotantolaitoksessa Burqinissa, Länsirannalla.
Canaan Fair Traden oliiviöjyllä
on Fair for Life- ja FLO -reilun
kaupan merkit.
www.canaanfairtrade.com/

UGANDA / ETELÄ-AFRIKKA

Aurinkokuivattu
luomuananas
– BioUganda

Y

li sata ugandalaista
pienviljelijäperhettä
korjaa luomuananassatonsa BioUgandalle. Tämä pieni
kampalalainen perheyritys tukee
viljelymenetelmien kehittämisessä
sekä hoitaa tuotteiden jalostuksen, pakkauksen ja markkinoinnin. Ugandan maaperä on
luonnostaan hedelmällistä. Koska
sitä ei ole köyhdytetty tehoviljelyllä, luomusadot ovat suuria ja
laadultaan erinomaisia. Yhdellä
viljelijällä on keskimäärin 20 000
kasvia. Nelivuotisen elinkaarensa aikana yksi taimi antaa satoa
korkeintaan kolme kertaa. 100
grammaan BioUgandan ananaspaloja menee puolisentoista kiloa
tuoretta hedelmää. Ananaspalat
ovat aurinkokuivattuja ja säilöntäaineettomia.

BioUgandan ananakset ovat
Naturlandin luomusertifioimia
ja tuote saa myös Naturland Fair
-reilun kaupan merkin.
www.biouganda.com

Heiveld-osuuskunnan
Rooibos

R

ooibos (Aspalathus
linearis) on vaatimattomissa oloissa kuivilla
hiekkamailla viihtyvä pensas, joka
kasvaa kotoperäisenä ainoastaan
Etelä-Afrikassa. Sen lehdistä valmistetaan kofeiinitonta teenkaltaista juomaa.
Pensaan versot ovat pitkiä, ja
ohuisiin oksiin kasvaa kapeat,
neulasmaiset lehdet. Pensaiden
haaroittumista edistetään leikkaamalla, ja ensimmäinen sato
saadaan aikaisintaan kaksi vuotta
istutuksen jälkeen. Parhaiten
pensaat tuottavat kolmivuotisina. Satoa saadaan kymmenisen
vuotta, sitten kasvit on korvattava
uusilla.
58 pientilan muodostama
Heiveld osuuskunta sijaitsee Suid
Bokkeveldissa Kapin provinssissa Etelä-Afrikassa. Kaikki tilat
viljelevät luonnonmukaisesti,

ja Heiveldillä on myös FLO- ja
Naturland Fair -reilun kaupan
merkkisertifioinnit. Käsinkorjuu
varmistaa rooibosteen korkean laadun eikä rasita kasvia.
Osuuskunta käsittelee ja pakkaa
itse tuottamansa rooiboksen. Osuuskunnan
vuotuinen tuotanto
vaihtelee 50–80 tonnin
välillä.
Rooibostee valmistetaan annostelemalla 1–2
teelusikallista kuppia
kohden, kaatamalla
niiden päälle kiehuvaa vettä ja antamalla
hautua 5–10 minuuttia.
Pitempikään haudutus ei
tee juomasta kitkerää.
www.maailmankaupat.
fi/tuotteet/raaka-aineet.
html#rooibos
www.heiveld.co.za/
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KNCU (1984) LTD,

Old Moshi Road, Moshi-Tanzania
Gipson J. Lyimo

KNCU:n
toimitalo,
jossa on
hotelli ja
ravintola
sekä vastikään avattu uusi
CoffeeShop.

Ensimmäinen Suomessa
tuotettu reilun kaupan
suodatinkahvi Africafe on
kotoisin Tansaniasta, Kilimanjaron rinteiltä. Sen viljelevät Afrikan vanhimman
osuuskunnan Kilimanjaro
Native Co-operative Unionin
(KNCU) jäsenet.

M

aaliskuulla 2011
kuuluu KNCU:hun 67
paikallisosuuskuntaa,
joilla on yhteensä 61 647 viljelijäjäsentä. Tilojen koko vaihtelee
0,25–3 hehtaarin välillä.
Satokauden 2009/2010 kokonaissato oli 3,98 miljoonaa kiloa
raakakahvia ja siitä saatiin tuloa
5,69 miljoonaa dollaria.
Reilun kaupan kahvin osuus
tästä oli 0,40 Mkg kahvia ja 1,73
MUSD eli reiluun kauppaan
saatiin myytyä 10 % osuuskunnan kahvista ja siitä saatiin 30 %
tuloista.
Osuuskunnat Tansaniassa
kilpailevat yksityisten kahvinostajien kanssa myös ostaessaan
kahvia jäseniltään samalla lailla
kuin muilta alueensa viljelijöiltä.

Bukoban
tehtaan
lisäksi
Tanicalla on
varasto- ja
jakelukiinteistö Dar
es Salaamissa.

Jäsenyys velvoittaa tosin pienen
vähimmäiserän myymiseen
osuuskunnan kautta.
Kahvikauden alkaessa osuuskunnan kokous, joka edustaa
kaikkia jäseniä, päättää ns.
ennakkohinnan kahvista, jonka
osuuskunta maksaa kun viljelijät
toimittavat kahvin osuuskunnan
keräilypisteeseen. Tämän hinnan
saavat myös ei-jäsenet. Käytännössä tämä on johtanut siihen,
että yksityiset ostajat alkavat tässä
vaiheessa ostaa kahvia markkinoilta aina hivenen osuuskunnan
päättämää korkeampaan hintaan.
Tästä eteenpäin osuuskunta
hoitaa ostamansa kahvin käsittelyn (kahvimarjan kuorimisen,
lajittelun, varastoinnin, kuljetukset ja myynnin.
Kaikki osuuskuntien kahvi on
Tansaniassa lain nojalla myytävä
huutokaupassa Moshissa. Jos
huutokaupassa saadaan koko
satokaudelta hinta, joka ylittää
ennakkohinnan ja osuuskunnan
sovitut kulut, palautetaan ylijäämä ns. toisena maksuna (second
payment) jäsenviljelijöille heidän
osuuskunnalle myymänsä kahvi-

määrän suhteessa. Tämä koskee
myös reilun kaupan lisähintaa,
sillä erotuksella, että osuuskunta
voi myös yleiskokouksessaan
päättää, että lisähintaa voidaan
käyttää myös yhteisiin menoihin
(kouluihin, terveydenhuoltoon,
rakentamiseen tms.) Kagera Cooperative Union säästi lisähinnastaan monen vuoden aikana
605 000 USD ja osti valtiolta
Tanican pikakahvitehtaan yhdessä
Karagwe District Co-opin kanssa.
Meidän tansanialaisten tuottajiemme asemaa ei voi suoraan
käyttää esimerkkinä muiden viljelijöiden tilanteesta, sillä muualla
on osuuskuntia, jotka on perustettu reilun kaupan markkinoiden
hyödyntämiseksi siten, että jäsenet ovat alusta alkaen myyneet
vain reilun kaupan markkinoille
ja uusia jäseniä on hyväksytty
vain sitä mukaa, kun markkinat
ovat kasvaneet. Tällöin näiden
yksittäisten viljelijöitten tulotaso
on tietysti aivan toinen, kuin
meidän tansanialaistuottajiemme,
joiden jäsenyys on avoin, ja reilun
kaupan osuus on vain pieni osa
myynnistä, mutta lisähinta jae-

1 162 osuuskuntaviljelijästä.
Gipsonin, kuten useimpien
KNCU:n muidenkin kahvinviljelijöiden onni on, ettei heidän
toimeentulonsa ole pelkän kahvin
varassa. Vuonna 2004 Gipsonin
kahvisato oli 250 kg, seuraavana
vuonna vain 6 kg.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset sadantaan ovat tuhonneet
Kilimanjaron vanhan kastelujärjestelmän – kahvin pesuun on
saatu vesi puroista ja lähteistä
(washed arabica), mutta sateiden
puuttuminen ja Kilimanjaron
jäätikön kiihtyvä pieneneminen
on kuivattanut vuoripuroja ja
lähteitä.
Keskimääräinen lämpötilan
nousu Kilimanjaron alueella
suoraan haittaa kahvinviljelyä
välillisten vaikutusten lisäksi.
Ennen kahviosuuskuntien
lakkauttamista ja omaisuuden
haltuunottoa 1970 oli KNCU
vahvistanut ja vakauttanut
viljelijöitten taloudellista asemaa
sijoittamalla kiinteistöihin, omaan
mittavaan hotelli- ja toimistorakennukseen ja pankkitoimintaan.
Huomattavasti varoja osoitettiin

Cafe Altura

HERWOOD

Tumma
paahto

Mörkrosta
t

luomukahvi Bolivian
intiaaneilta
suodatinkahvi, rikas
paahto, 500 g
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tärkeimmän
vientituotteen
jalostus
kaksinkertais
tuu.
Hankintaa raho
Africafen myyitetaan
nnillä.
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J

taan kaikkien jäsenten kesken.
Viime kauden 4 miljoonan
kilon kahvisato jatkaa laskevaa
trendiä viiden vuoden takaisesta
5–7 miljoonan kilon tasosta, mikä
puolestaan oli roimasti alempi 10
vuoden takaisesta silloin normaalista 10 miljoonasta kilosta.
Tärkein syy satojen romahtamiseen on viljelijöiden mukaan
viime vuosien saamatta jääneet
tai väärään aikaan saadut sateet.
Vaikka yksityinen kahvinvälitys
on vienyt KNCU:n nykykaupasta
lähes 50 %, merkitsee se vuositasolla vain 10–15% aiempien
vuosien normaalisadosta.
Pienten viljelmien ja vaikeutuvien viljelyolosuhteiden vuoksi
osuuskunnan jäsenet pyrkivät
varmistamaan toimeentulonsa
kaikissa oloissa niin hyvin kuin
mahdollista: viljelyssä on maissia,
auringonkukkaa, banaaneja, vihanneksia, perunoita, hedelmiä –
eläiminä lehmiä, vuohia, kanoja.
Gipson Lyimolla on perusosuuskunta Marangu East CoOperative Societyn jäsenkortti
numero 202, joka todistaa hänet
yhdeksi ensimmäisistä kylän

500 g
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Maahantuoja ja valmistaja / Importör och tillverkare:
Tampereen kehitysmaakauppa, puh 03-3446770
posti@kehitysmaakauppa.org
www.kehitysmaakauppa.org
Reilun kaupan merkki on takuu siitä, että tämä
tuote on tuotettu kansainvälisten Reilun kaupan
kriteerien mukaan. Fairtrade/Rättvisemärkt
garanterar att denna produkt är handlad i
enlighet med internationella Fairtrade kriterier.
www.reilukauppa.fi

Reilun kaupan
tuote on sertif merkki on takuu siitä, että
kaupan kritee ioitu kansainvälisten Reilu tämä
n
Rättvisemärkt rien mukaan.
garanterar att denna
certifierad i enligh
produkt
Fairtrade kriteri et med internationella är
er. www.reilukaupp
a.fi
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Kyläosuuskunnan kirjat:
perusosuuskunnat huolehtivat
kahvin keräilystä, ennakkomaksuista ja
lopputilityksistä jäsenille.

KNCU on rakentanut viljelijöiden
ja englantilaisten
kehitysmaakauppakumppanien
kanssa palveluverkon, jossa
vierailijoiden on
mahdollista majoittua kylissä.

viljelijöitten ja näiden lasten
koulutukseen.
Kun osuuskunnat uudelleen
sallittiin, vain osa niiden omaisuudesta palautettiin. Tämä ja
raakakahvin taantuva hinta on
tehokkaasti estänyt KNCUta
pääsemästä kunnolla takaisin
jaloilleen, vaikkakin juuri tällä
hetkellä ollaan lähellä vuoden
1985 nimellishintaa, jolloin kahvi
maksoi kaupassa 35 markkaa
puolen kilon paketilta.
(Maailmanpankki rahoitti
massiivisen kahvintuotannon
aloittamisen Vietnamissa vain
muutamia vuosia sitten ja tänä
päivänä Vietnam on yksi maailman suurimmista kahvintuottajista ja hyvänä takuuna sille, että
saamme jokapäiväisen kahvimme
vastakin miellyttävään hintaan)
Selviytymiskeinoiksi on haettu
mm. siirtymistä luomukahvin
viljelyyn, mikä on jo hyvällä alulla
omine taimitarhoineen, viljelyneuvojineen ja sertifiointijärjestelyineen.
Useammassa kylässä on
aloitettu ekomatkailuyrittäminen,
jossa muutamiin perheisiin on

rakennettu tarvittavat, korkealuokkaiset majoitustilat. Perhe ja
kylä tuottavat tarvittavat palvelut
ja tuotot jaetaan isäntäperheen,
kylän ja KNCU:n kesken sovitusti.
Bioenergian tuottaminen kahvinviljelyn asemesta tai ohessa on
myös selvitettävänä.
Tämä uusien toimintamahdollisuuksien aktiivinen etsiminen
ja luominen yhdessä kumppani
organisaatioiden kanssa saattaa
olla KNCU:n viljelijöiden paras
pelastusrengas, vaikka osuuskunta
itse samalla ehkä saattaakin muuttua tyystin toisenlaiseksi.

KCU, Kagera
Co-operative Union
(1984) Ltd, Jamhuri
Road, Bukoba
KCU on 125 kyläosuuskunnan ja
60 000 jäsenen kahviosuuskunta Viktoriajärven länsirannalla
Ugandan rajalla.
KCU osti yhdessä naapuriosuuskunta KDCU:n ja osuuskuntien kattojärjestö TFC:n
kanssa 90% valtioenemmistöisestä
TANICA:n pikakahvitehtaasta

vuonna 2004 kun tehdas yksityistettiin. Tavoitteena oli turvata
viljelijöitten kahville mahdollisimman korkea hinta ja pääsy
osalliseksi jalostuksen ja markkinoinnin tuomasta lisäarvosta.
Tampereen kehitysmaakauppa
tuo maahan Tanican pikakahvia,
joka historiallisista syistä kantaa
Africafen nimeä (maahantuonti
aloitettiin vuonna 1985)
Tansaniassa Africafena
myytävän kahvin pakkaa Dar
es Salaamissa yksityinen yhtiö,
joka vastoin oikeuden päätöstä pitää hallussaan Tampereen
kehitysmaakaupan toimittamaa,
viljelijöitten käyttööön tarkoitettua kahvinpaahtimoa. Sama
yhtiö järjesteli haltuunsa maan
ainoan viljelijöitten omistaman
teetehtaan yksitystämisviraston
myötävaikutuksella. Viljelijät
valtasivat toissa vuonna takaisin
Lupembessa sijaitsevan tehtaansa
ja se on ollut käyttämättömänä
siitä lähtien. Molemmista tapauksista on oikeudenkäynti kesken –
kehitysmaakaupan toimittamista
koneista jo kymmenettä vuotta.
Tilivuonna 2009/10 KCU myi

Nauti reilusti
Reilun
luomukahvin
on tuottanut
etiopialainen
kahvinviljelijäosuuskunta
Sidamo

Kilimanjaron lapset.

240 000 kg tavanomaista raakakahvia yhteishintaan MUSD 0,45
ja 2 302 320 kg reilun kaupan
kahvia yhteishintaan MUSD 5,6.
Reilun kaupan kahvin hinta oli siis
2,43 USD/kg ja tavanomaisen 1,86
USD/kg. Jos koko 2,54 Mkg olisi
jouduttu myymään tavanomaisena
kahvina siitä olisi saatu 1,4 MUSD
vähemmän kuin nyt. Pikakahvia
KCU myi reilut 20 tonnia, josta 15
% Tampereen kehitysmaakaupalle.
KCU:n tärkeä luomukahvin
viljelyhanke on laajentunut jo 18
kyläosuuskuntaan edellisen vuoden 4 osuuskunnasta.

SCFCU, Sidama
Coffee Farmers
Cooperative Union,
Kadisco Bld, Debre
zeit Rd, Addis Ababa,
Etiopia
SCFCU, Sidama Coffee Farmers
Cooperative Union, Kadisco Bld,
Debre zeit Rd, Addis Ababa
Osuuskunta on perustettu v.
2001, sillä on 42 paikallisosuuskuntaa ja yli 82000 jäsenperhettä.
Kokonaisviljelyalaa on 70 000
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ha ja keskimääräinen vuosituotanto on 35 n. miljoonaa kiloa kahvia.
FLO:n sertifioimaa kahvia tuottaa kahdeksan perusosuuskuntaa,
yhteensä n. 7 miljoonaa kiloa
vuodessa. Luomutuotannossa on
25 osuuskuntaa. Sidaman kahvi
viljellään etupäässä asumusten
läheisillä palstaviljelmillä, toisin
kuin esim. Tansaniassa jossa
käytetään sekaviljelyä banaanin ja
hedelmäpuiden lomassa.

Coaine, Cooperativa

Agropecuaria Integral
Nor Este, Casilla 8487,
La Paz, Bolivia

Coaine on 260 jäsenen vuonna
1989 perustettu pieni Aimara-intiaanien kahvintuottajaosuuskunta
Canavarin provinsissa. FLO-sertifioitu tuotanto alkoi vuonna 1994
ja IMO:n sertifioima luomutuotanto vuonna 1995.
Teksti ja kuvat Erkki Aunola
Kirjoittaja on Tampereen kehitysmaakaupan kahviasiantuntija, joka on
tehnyt yhteistyötä teen- ja kahvintuottajien kanssa kehitysmaakaupan
puitteissa 1980-luvulta lähtien.

Puhtaasta vedestä

Tampereen kehitysmaakauppa on ostanut
kahvipaahtimon
Tansaniaan - maan
tärkeimmän
vientituotteen
jalostus
kaksinkertaistuu.
Hankintaa rahoitetaan
Africafen myynnillä.

siitä,
Reilun kaupan merkki on takuu
että tämä tuote on tuotettu kansainmukaan.
välisten Reilun kaupan kriteerien att
Fairtrade/Rättvisemärkt garanterar
enlighet
i
handlad
är
produkt
denna
med internationella Fairtrade kriterier.
www.reilukauppa.fi
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tillverkare:
aja / Importör och 770
03-3446
Maahantuoja ja valmist
maakauppa, puh
Tampereen kehitys ppa.org, www.kehitysmaakauppa.org
posti@kehitysmaakau i on takuu siitä, että tämä tuote on .
Reilun kaupan merkk Reilun kaupan kriteerien mukaan
tuotettu kansainvälistent garanterar att denna produkt är
Fairtrade/Rättvisemärk internationella Fairtrade kriterier.
handlad i enlighet med
www.reilukauppa.fi

Reilun kaupan merkki on takuu siitä, että tämä tuote
on sertifioitu kansainvälisten Reilun kaupan kriteerien
mukaan. Tuotteen ostaminen parantaa perhetuottajien
ja työntekijöiden työ- ja elinoloja kehitysmaissa ja
edesauttaa ympäristön hyvinvointia. www.reilukauppa.fi

Tampereen kehitysmaakaupan Private Label
-kahvit räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa
eri kahvilaaduista, jauhatuksista ja paahtoasteista muokaten. Oman
kahvin voi myös valita
kuudentoista eri maustekahvin valikoimasta.
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Kuva Dritte Welt Partner

Näissä
merkeissä
Reilu kauppa on kasvava bisnes. Samoin kuin
luomu-, myös eettisen kaupan järjestelmiä ja
merkkejä on useita ja niiden kriteerit poikkeavat enemmän tai vähemmän toisistaan. Ja
samoin kuin luomussa, myös reilussa kaupassa
kuluttajat tuskin tulevat kiinnittämään huomiota siihen mikä lukuisista sertifiointimerkeistä
tuotteen kyljessä on.

S

uomessa reilun
kaupan päänavaajana
toimi Emmausliike,
joka 60-luvulla avasi
keskustelun oikeudenmukaisesta
kaupasta. Vakiintuneen reilun
kaupan alkuna oli Ouluun vuonna 1978 perustettu kehitysmaakauppa Juuttiputiikki. Sittemmin
kehitysmaa- eli maailmankauppayhdistyksiä perustettiin kymmenille paikkakunnille, ja tällä
hetkellä niitä on parisenkymmentä. Suomalaiset maailmankaupat
ovat jäseniä Maailmankauppojen liitto ry:ssä ja liiton
WFTO (World Fair
Trade Organisation) ja WFTO
Eurooppa -jäsenyyksien kautta
osa maailmanlaajuista reilun
kaupan verkostoa.
1990-luvulla maailmankauppaväki toi Suomeen ajatuksen muualla Euroopassa jo silloin
toimineesta merkkijärjestelmästä
ja Reilun kaupan edistämisyhdistys (RKEY) perustettiin.
RKEY kuuluu kansainväliseen
Fairtrade Labelling Organizations Internationaliin
(FLO). FLOn kokonaan omistama yritys
FLO Cert sertifioi
tuotantoa kehitysmaissa. FLO-merkkijärjestelmä valvoo sekä tuottajia että maahantuojia
ja laskuttaa kumpaakin työstään.
Merkki on kattamansa tuoteryhmän piirissä saavuttanut useiden
prosenttien markkinaosuuksia
monissa maissa. Toisaalta FLO/
RKEY -merkki on pysynyt lähes
yksinomaan alkutuotteiden ja
raaka-aineiden sertifiointina,

eräänlaisena globaalina maataloustukijärjestelmänä.
Viime vuosina on tullut useita
uusia eettisen kaupan merkkijärjestelmiä. The Trade for Development Centre on julkaissut
verkkosivuillaan www.befair.be
esittelyn 23 eettisen kaupan ja
kestävän kehityksen takuujärjestelmästä. Osa niistä on pelkästään
ympäristökysymyksiin keskittyneitä. Suomessa marketeissa
näkyvimpiä ovat FLO-merkin lisäksi Utz Certified ja Rainforest
Alliance -merkit. Jälkimmäisissä
ei ole viljelijöille maksettavia minimituottajahintoja. Kummallakin on kuitenkin
minimipalkkarajat
työntekijöille.
Maailmankaupat myyvät pääasiassa WFTOn jäsenten
tuotteita. Näille on kehitteillä myös pakkauksiin tuleva
reilun kaupan merkki, joksi WFTOn kokous syksyllä 2010 päätti
WFTOn omistaman logon, joko
nykyisen tai tähän tarkoitukseen
suunniteltavan uuden merkin.
Tässä esiteltävät kolme eettisen
kaupan sertifiointijärjestelmää ovat vakiintuneiden ja luotettavien luomusertifioijien
myöntämiä ja valvomia. Niissä taataan
sekä työntekijöiden
minimipalkkataso että
pienviljelijöiden saama takuuhinta. Kaikilla niillä on jo luomusertifiointinsa perua runsaasti olemassa olevia tuottajakontakteja ja
niillä taas omat jakeluverkostonsa
mm Euroopan vähittäiskaupoissa.
Naturland Fair, Fair for Life
ja Ecocert Fair Trade -järjestel-

Eteläafrikkalaisen Heiveld-osuuskunnan rooibosteellä on sekä FLO että Naturland Fair reilun kaupan merkit.

missä saa sekä luomu- että reilun
kaupan sertifioinnin ja merkin
yhdeltä luukulta.

Naturland Fair
www.naturland.de
Vuodesta
2010 alkaen
Naturland
on tarjonnut sekä
luomu,
sosiaalisen
että reilun
kaupan
kriteerien
mukaisen
sertifioinnin.
Tuottajahintaa määrittäessään Naturland Fair
pitää miniminä FLO-takuuhintaa,
ja silloin kun sitä ei ole tai FLOtakuuhinta ei ole riittävä, lähtökohdaksi otetaan tuotantokustannukset, joihin lisätään vähintään
10 prosentin kate.
Naturland alkoi jo 80-luvulta
asti toimia yhteistyössä reilun
kaupan uranuurtajan saksalaisen WFTOn jäsenen Gepan
ja myöhemmin myös Dritte
Welt Partnerin (DWP) kanssa.
Mm. DWP:n kanssa yhteistyössä Naturland kehitti kriteerit,
jotka toisaalta vastaavat köyhien
maiden pienviljelijöiden ja heidän
osuuskuntiensa mutta toisaalta
myös OECD-maiden tuottajien ja
jalostajien tarpeita.
Reilun kaupan sertifioinnin
voi saada joko yksittäisille tuotteille tai koko yritykselle. BioFach
messuilla Munchenissä talvella
2011 DWP ja BanaFair esittelivät
Naturland Fair -reilun kaupan
merkkituotteensa eteläafrikkalai-

sen rooibosteen ja ecuadorilaisen
banaanin ja saksalainen meijeri
esitteli siellä Naturland Fair -merkityn maidon.

Fair for Life (IMO)
www.fairforlife.net
Fair
for Life
-sertifiointiohjelman
aloittivat
vuonna
2006 sveitsiläiset Swiss Bio-Foundation ja
IMO (Institut for Marketecology).
Tavoitteena on tarjota kaikille reilun kaupan tuottajille
ja toimijoille, erityisesti myös
pienimmille, joilla ei ole ollut
mahdollisuutta liittyä aiemmin
olemassa olleisiin reilun kaupan järjestelmiin, mahdollisuus
saada ulkopuolisen, itsenäisen
sertifioijan antama ja kuluttajalle
uskottava takuu mm siitä, että
työehdot ovat kohtuulliset, pakkotyötä tai lapsen työn hyväksikäyttöä ei esiinny ja työntekijöillä
on yhdistymisvapaus. Kriteerit
huomioivat myös ympäristökysymykset, alkuperäiskansojen ja
paikallisyhteisöjen oikeudet sekä
eläinten hyvinvoinnin. Fair for
Life käyttää peruslähtökohtinaan
mm. WFTOn, Kansainvälisen
työjärjestön ILOn, SA8000 järjestelmän ja FLOn määrittelemiä
kriteerejä.
Järjestelmä tarjoaa kaksi eri
sertifiointimahdollisuutta. Sosiaalisen vastuun merkki ’For Life’ on
maailmanlaajuinen ja takaa edellä
mainitut työntekijöiden oikeudet
myös rikkaissa maissa. ’Fair for
Life’ -merkki on erityisesti kehitysmaille suunnattu ja siinä on

For Life -merkistä poiketen mukana myös tuottajahintaminimi
ja reilun kaupan lisä. Merkin voi
saada mm.
maataloustuotteille,
luonnosta
kerättäville
tuotteille,
kalastukselle, käsitöille, tekstiileille, kosmetiikalle,
matkailupalveluille ja pienimuotoiselle kaivostoiminnalle.

Ecocert Fair Trade
www.ecocert.com

Ecocert kehitti oman EFT (Ecocert Fair Trade) -reilun kaupan
merkkinsä 2007. Merkki myönnetään reilun kaupan kriteerit
täyttäville luomuelintarvikkeille,
kosmetiikalle ja tekstiileille.
Sosiaalisten, taloudellisten ja
ympäristökriteerien täyttyminen
tarkastetaan läpi koko tuotantoketjun. Reilun kaupan tuotteita on
epäilty siitä, että niillä rahastetaan
kuluttajaa, että suuri osa tuotteen
joskus huomattavastakin hintaerosta tavanomaisiin verrattuna
ei mene tuottajien vaan kaupan
taskuun. Ecocert seuraa myös katteita. Kaikkien toimijoiden tulee
avoimesti kertoa EFT-tuotteidensa
katteet ja Ecocert tarkistaa että ne
eivät poikkea vastaavien valtavirta
tuotteiden katteista.
Antti Markkanen
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näkökulma
Kädenjälki kalliossa
Ihminen jättää taakseen jälkiä,
merkkejä reviiristään ja sen
laajennusyrityksistä: jalanjälkiä
liikkeistään, valloituksistaan,
etenemisistään, mutta myös kuluttavasta elämäntavastaan ja tahdostaan hallita maailmaa ja sen
rikkauksia. Missä näkyy ihmisen
käden jättämä jälki? Kymmenien
tuhansien vuosien takaiset kalliomaalaukset kertovat ihmisen
kädenjäljestä ja meille mystisestä
viestistä. Ovatko ne muinaisaikojen puhetta? Ovatko ne viestejä
jumalille? Ovatko ne taidetta vai
pelkkiä muinaisia graffiteja? Miksi ne on tehty ja kenelle? Miten
ihminen on oivaltanut sekoittaa
yhteen linnunmunia, verta, maaperän savea ja rasvaa? Miksi juuri
sellainen yhdistelmä on säilynyt
meidän päiviimme saakka, jäänyt
pysyväksi kädenjäljeksi kallioon?
Etelä-Afrikalla arvellaan
olevan maailman rikkain kalliomaalausperintö. Kapkaupungin
länsipuolella sijaitsevalla vuoristoalueella, Cederbergistä Agter
Pakhuisin alueelle on enemmän
kalliomaalauksia neliökilometrillä
kuin missään muualla maailmassa. Yhä edelleenkin alueella uskotaan olevan satoja maalauksia,
joita kukaan ei ole vielä koskaan
löytänyt. Nämä sanien taituroimat
maalaukset on vaikea sijoittaa
aikajanalle. Puhutaan yleisimmin
korkeintaan 8000 vuotta vanhoista maalauksista, nuorimmillaan vain 350 vuotta vanhoista.
Vaikka ajan määrittäminen jo
sinällään on hankalaa, vieläkin haasteellisempaa on päästä
käsiksi maalausten alkuperäisiin
merkityksiin. Miksi ne on tehty?
Mitä ne tarkoittavat? Mitä niistä
pitäisi ajatella? Tätä mahdotonta
tehtävää miettiessä on helpompi
ymmärtää myös 2000-luvun pohdintaa, miten ydinjätehaudat tulisi merkitä, jotta niiden varoituskyltit voitaisiin ymmärtää, vaikka
kieli ja aikakausi vaihtuisivat.
Arkeologit ja tutkijat selittävät
kalliomaalauksia kertomuksiksi.
Maalaus siis yksinkertaisimmillaan kertoo tarinaa sanoen: ”Tässä
on norsunmetsästys”, ”Tässä on
joukko matkaajia”. Toisaalta niiden
lähtökohdaksi arvellaan esteettisyys, aiheet, jotka sattuivat miellyttämään sen ajan ihmisiä. Mutta
kumpikaan selitysmalleista ei
tyydytä, jos maalauksia katsotaan
tarkasti. Miksi esimerkiksi antiloopilla on lehmänkello kaulassa,
vaikkei sellaisia ole voitu vielä
käyttää 1600 vuotta sitten? Miksi
norsu on kuvattu kallioon, vaikkei

Stadsaalin
elefantit
-kalliomaalaus
Etelä-Afrikassa.
Kuva Joni Hokkanen

Ihmisen
kädenjälkiä
niiden ole uskottu eläneen koskaan
kyseisellä alueella? Miksi hahmoilla
on päässään eläinten naamiot? Olivatko maalaajat transsissa ja toivat
viestejä tuonpuoleisesta?
Yhä edelleen selitysvoimaisin ja

samalla mitään selittämätön tulkinta
tyytyy toteamaan maalausten olevan
metaforia, symboleja jostakin
syvemmästä merkityksestä, johon
emme enää pääse käsiksi. Ihmisen
kädenjälki jää ikuiseksi mysteeriksi.

Kädenjälki ajassamme
Jotain lähes yhtä hämmentävän
arkista ja mystistä on meidän
aikamme kädenjäljissä, käsityöläisten taidonnäytteissä. Kaikkial-

la maailmassa suuri joukko ihmisiä
toteuttaa arkista kutsumustaan;
neulan ja langan yhteispeliä läpi
kankaan, puun hioutumista uudenlaiseksi tarve-esineeksi ja koukeroisten kaiverrusten universaaleja
ja paikallisia kertomuksia, pienten
aineosien sekoittumista uuteen
olomuotoon, jopa maan, veden,
ilman ja tulen ikiaikaista leikkiä
keskenään.
Aivan kuten kalliomaalausten
kädenjäljissä, myös käsitöissä on
jäljellä mystiikkaa. Miksi käsityötä
tehdään kaikkialla maailmassa,
vaikka koneita, uusia kuituja ja
entistä tehokkaampia tekotapoja on
kehittynyt syrjäyttämään vanhoja?
Miksi pienistä syrjäisistä savimajoista teollisuusmaiden designputiikkeihin ihminen työstää
kankaita, puuta, jalometalleja ja
ainesosia yhä uudenlaisiksi käyttöja taide-esineiksi? Miksi käyttöesineen koristeluun on käytetty
aikaa, vaikka työkalu olisi toiminut
sellaisenaankin?
Arkisilla käsityön taidonnäytteille on niilläkin käyttötarkoituksensa ohella symbolisia elementtejä, joista monet ovat jo unohtuneet
arkisessa käyttömuodossaan.
Esimerkiksi suomalaisten naisten
esiliinat ovat alun perin olleet suojaamassa vatsassa olevaa lasta. Essu
on suojannut niin konkreettiselta
lialta, kuin muultakin pahuudelta.
Sanonta jonkun esiliinaksi lähtemisestä kuvaa sekin jonkun tukena tai
suojana esiintymistä.
Niin kalliomaalausten kuin
käsityön tarkoituksina on nähty oman alkuperän tunteminen
ja identiteetin vahvistaminen.
Kalliomaalauksiin erikoistunut
arkeologian harrastaja Pekka
Kivekäs (1997) toteaa: ”Maalaukset kertovat vesistöjen varsilla
eläneiden ”tavallisten” ihmisten
ajatuksista, uskomuksista, taidoista
selvitä ankaran luonnon keskellä
ja heidän vaelluksistaan. Ne eivät
ole korkeakulttuurin mahtipontisia
luomuksia, vaan nykymuodossaan
koruttomia ”kansanlauluja”.” Myös
käsityöläisyys on tavallisen ihmisen
elämän jälkiä ja ihmisyyttä, arkielämän mystistä kansanlaulua.
Laura Hokkanen

Intialaisen St. Mary´sin käsityöläisten elämän puu -kankaat kuvaavat ikiaikaista myyttistä puuta, joka
tunnetaan eri kulttuureissa taivaan ja maan yhteensitojana. Raamatussa Jumala antaa luomisen yhteydessä
elämän puun kasvaa Eedenin paratiisiin, lähelle hyvän ja pahan tiedon puuta. Intialaisessa kulttuurissa elämän puuksi määritellään usein viikunapuu, hedelmällisyyden ja myös kuolemattomuuden symboli. Suomalaisessa tarustossa elämän puuna voidaan pitää Kalevalan Isoa tammea.
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Reilun kaupan toimijat
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.

Kansainväliset toimijat
WFTO
(World Fair Trade Organisation)
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun kaupan
yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on
niin kehitysmaiden tuottajia, Maailmankauppoja kuin maahantuojia.
Entiseltä nimeltään IFAT.

WFTO Europe
www.wfto-europe.org
WFTOn Euroopan aluejärjestö

EFTA
(European Fair Trade Association)
www.eftafairtrade.org
Eurooppalaisten reilun kaupan maahantuojien järjestö.

Maailmankaupat ja
Kehitysmaakaupat Suomessa
Maailmankauppojen liiton
jäsenkaupat aakkosjärjestyksessä
paikkakunnan mukaan
Maailmankauppa Kirahvi
Vain tapahtumamyyntiä ja
verkkokauppa.
kirahvi@maailmankaupat.fi
www.maailmankaupat.fi/kirahvi
p. 050 129 4336 ja
041 454 8912
Maailmankauppa Kielâ
Ivalontie 12
99800 Ivalo
p. 040 732 9497
kiela.inari@pp.inet.fi
Maailmankauppa Päiväntasaaja
Koskikatu 11
80100 Joensuu
p. 050 443 5503
paivantasaaja@maailmankaupat.fi
www.elisanet.fi/paivantasaaja/
Maailmankauppa Mango
Kauppakatu 5
40100 Jyväskylä
p. 014 216 431
mango@maailmankauppa.inet.fi
www.maailmankauppamango.net
Kokkolan Maailmankauppa
Torikatu 13
67100 Kokkola
p. 06 831 3264
klanmaailmankauppa@netti.fi

Kouvolan Maailmanpuu
c/o Ekokauppa Luonnotar
Kouvolankatu 20
45100 Kouvola
Yhteyshenkilö:
ilona.vihonen@kymp.net
p. 040 596 6264
luonnotar@ekokauppaluonnotar.fi
Yhdistyksen yhteystiedot:
kouvolanmaailmanpuu@gmail.com
www.kouvolanmaailmanpuu.com
Kuhmon Kehitysmaakauppa
Seurakuntakeskus
88900 Kuhmo
p. 08 655 0465 (Sointu Sallinen)
kuhmonmaailmankauppa@luukku.com
Maailmankauppa Sikitiko
Myymälä 016,
Kauppahalli
53100 Lappeenranta
p. 05 415 3651
kehy.lpr@pp.inet.fi
yhdistykset.etela-karjala.fi/kemayh/
Lohjan Maailmankauppa
Karstuntie 2
08100 Lohja
p. 019 331 646
lohja@maailmankaupat.fi
www.lohjanmaailmankauppa.fi
Mikkelin Kehitysmaakauppa
Järjestöpuoti Onnen Okariina
Pulkkisen kulma
Savilahdenkatu 12
50100 Mikkeli
p. 040 463 5168
kemamikkeli@suomi24.fi
www.kemamikkeli.fi

Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 L 4
90100 Oulu
puh./fax 08 311 5189
putiikki@juuttiputiikki.fi
www.juuttiputiikki.fi

Maailmankauppa Aamutähti
Eerikinkatu 5
20100 Turku
p. 02 250 2191
fax 02 251 7465
aamutahti@aamutahti.net

Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Koulukatu 3
92100 Raahe
p. 08 221781
hiirenkorva@suomi24.fi

Äetsän Kehitysmaakauppa
Kontintie 5
38300 Sastamala
aetsakehy@kopteri.net
www.aetsankehitysmaaseura.net
p. 040 848 8845 (Sinikka Olà)
p. 050 363 9562 (Sirkka Nylund)

Maailmankauppa Elimu
Rovakatu 9
96100 Rovaniemi
p. 044 318 2188
maailmankauppa.elimu@gmail.com
www.maailmankauppaelimu.org
Savonlinnan kehitysmaakauppa
Savanni
Olavinkatu 35
57130 Savonlinna
p. 045 7731 9555
kema.sln@gmail.com
www.maailmankaupat.fi/savonlinna/
www.savanni.blogspot.com/
Tampereen Kehitysmaakauppa
Kohmankaari 3
33310 Tampere
p. 03 344 6770
fax 03 345 0521
posti@kehitysmaakauppa.org
www.kehitysmaakauppa.org
Maailmankauppa Tasajako
Kehräsaari, A-talo
33200 Tampere
p. 03 222 8826
tasajako@tasajako.org
www.tasajako.org/

Yhdistykset ja
toimintaryhmät
Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry
Kirsi Mankila
Männikkötie 2 B 14
05830 Hyvinkää
p. 0400 419 148
kirsimankila@gmail.com
Jokilaakson Maailmankauppa
Kumpulantie 15
42100 Jämsä
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.fi
Kajaanin kehitysmaayhdistys ry
c/o Päivi Turunen
Pihkapolku 25
87500 Kajaani
Uusi Tuuli ry (Estelle)
Aurinkotehdas
Kirkkotie 6–10, 20540 Turku
p. 02 233 9313
laiva: 040 596 9918
fax 02 2371 670
uusituuli@estelle.fi
www.estelle.fi

Maailmankauppojen
verkkokaupat
Yli 20 reilun kaupan käsityöläisryhmää.
Sisustus, vaatteet, soittimet, laukut,
suitsukkeet ja paljon muuta.
➜ www.maailmankaupat.fi/kirahvi
➜ www.juuttiputiikki.fi

Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

