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PÄÄKIRJOITUS

Käsityöläisen palkka tulee
vasta myydystä tuotteesta

K

ehitysmaiden
käsityöläisten
ja pienyritysten
puolestapuhujat ja markkinakanavat ovat
harvassa. Enemmän julkisuutta
saavat reilun kaupan merkkijärjestelmien piirissä olevat
maataloustuottajat sekä isojen
tehtaiden ja plantaasien työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä
ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
Maailmankauppalehti keskittyy
pk-yrityksiin ja käsityöläisosuuskuntiin, unohtamatta kuitenkaan
viljelijöitäkään.
Pienet käsityöläisosuuskunnat ovat tuotteita myydessään
pitkälti pienten myymälöiden
varassa. Isojen ostajien volyy
meihin ne eivät pysty kuin
mahdollisesti alihankintaketjun

pohjimmaisena tai paremmassa
tapauksessa liittymällä yhteen
muiden kaltaistensa kanssa
markkinointiorganisaatioksi.
”Käsityöläisen palkka tulee
vasta myydystä tuotteesta”, to
teaa käsityöläinen ja afrikkalaisten käsitöiden maahantuoja Arja
Okkonen sivulla 20–21 olevassa
jutussa ’Paljonko on tarpeeksi ja
mistä tunnistaa reilun?’ Reilun
kaupan käsityötuotteiden hinnoittelussa tuotteiden tekijöillä
yksi suurimpia ongelmia onkin
löytää hintataso, joka antaa toimeentulon, mutta samalla välttää
hinnoittelun ylilyöntejä, jotka
estäisivät kuluttajaa ostamasta
tuotetta.
Maailmankauppalehti kysyi
muutamalta pieneltä maahan
tuojalta sekä parilta reilun

kaupan järjestöltä, mitä ylipäänsä
on reilu palkka kehitysmaissa.
Kysymys osoittautui vaikeaksi.
Selkeä vastaus palkkasummineen
saatiin vain kahdelta maahantuojalta, ja nekin totesivat reilun
palkan tason määrittelyn erittäin
mutkikkaaksi. Esimerkiksi maailmankaupoissa turvaudutaan
ehdottoman palkkatasominimin
määrittelyssä isoin resurssein
toimivaan FLO Reilun kaupan
merkkijärjestelmään. Merkki
järjestelmäkään ei kuitenkaan ole
pystynyt neljännesvuosisadan
olemassaolostaan huolimatta
päätymään muuhun kuin kunkin
maan viralliseen minimipalkkaan, minkä kaikki tunnustavat
monissa kehitysmaissa aivan
liian matalaksi, vaikka se toki
ylittääkin halpatuontitavaroiden

valmistuspaikkojen palkat. Nyt
kuitenkin FLO:ssa on alkanut
prosessi, joka toivottavasti johtaa
selkeään riittävän minimipalkka
tason määrittelyyn. Tätä työtä
valottaa Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja
Janne Sivonen sivulla 22.
Tavaratuotannon lisäksi merkittävä tulon lähde monille maille
on matkailu. Pohjoisintialaisessa
Dharamsalassa matkailusta
elantonsa saavat ihmiset kertovat
ajatuksiaan sivuilla 14–15. Teetuvan pitäjä Sansar Rana iloitsee
lisääntyvästä matkailijamäärästä,
koska se antaa hänelle työtä koti
seudulla. Matkailuyrittäjä Prem
Sagar painottaa sitä, että turistien
tuoman rahan olisi hyödytettävä
ennen kaikkea paikallista väestöä, ei ulkopuolisia investoijia.

PS.

Anna palautetta!
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä
puhutti tai mikä herätti lisää
kysymyksiä tässä lehdessä?
Arvomme kaikkien 30.6.2012 mennessä lehteä kommentoineiden kesken
50 euron lahjakortin Fiskarsin Pottu ja
Sipuli -kauppaan, Maailmankauppojen
verkkokauppoihin tai Maailmankauppa
Kirahviin Fiskarsin torilla.
Lähetä vastauksesi osoitteeseen
lehti@maailmankaupat.fi tai jätä ne
Pottu ja Sipuliin tai Maailmankauppa
Kirahviin Fiskarsin torilla.
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.
Edellisen numeron palautekilpailun
voitti Pirja Hyyryläinen Mikkelistä.
Onnea voittajalle!

Matkailussa on myös varjopuolensa,
kuten ympäristön pilaantuminen.
Mountain Cleaners -järjestön työstä
alueen jätehuollon parantamiseksi
kerrotaan sivuilla 16–17.
Antti Markkanen
päätoimittaja
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Maailmankauppalehti on reilun kaupan
erikoislehti, joka on ilmestynyt vuodesta
1984. Lehden tarkoituksena on lisätä
suomalaisten kansalaisten ja kuluttajien
tietoisuutta kehitysmaiden arjesta,
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visiitti

Olipa kerran kauan sitten

Kuva Joni Hokkanen

R

ahisevalla ääninauhalla 97-vuotias mummoni
muistelee lapsuuttaan. Pekka-renki on kuollut ja
mummoni istuu ruumiin päällä
huutaen: ”Pekka, avaa silmät,
herää!” Aikuiset hymähtävät ja
sanovat, ettei Pekka enää herää,
Pekka on kuollut. Toisella viikolla
aittaan kannetaan naapurista
ruumis odottamaan hautajaisia.
Mummoni lapsuudessa kuolema
on läsnä kaikkialla. On synnytyksessä kuolevia lapsia, taloihin
kuolemaan sijoitettuja ”mielenvikaisia”, taikoja ja lapsuusleikkejä,
joissa ennustetaan kuolemaa
– jopa sääennustukset povaavat
viimekädessä sitä, miten talo
tulee toimeen, selvitäänkö yli
kurjien satovuosien ja pysytäänkö
hengissä. Elämä kilpistyy monellakin tapaa ikiaikaiseen hengissä
säilymisen kilpaan. Aikaa on kulunut – ja monesta ääninauhojen
omaelämäkerrallisesta muistelusta on tullut jo ikään kuin satua,
mahdotonta ymmärtää nykyihmisen elämismaailmasta käsin.
Jostain syystä nykyaikana on
vaikea käsitellä sadun ja toden
rajapintaa. Huomaan seuraavani
keskustelua, jossa opettajaksi
opiskelevat miettivät, miten suomalaista kansanperinnettä pitäisi
muuttaa mukavammaksi, jotta se
olisi mahdollinen lasten kanssa
käsiteltäväksi. Jos siis käsitellään
vuotuisjuhliin liittyviä ennustuksia, taikoja ja tapoja, pitää kuolemaa käsittelevät perinnetuotokset
häivyttää taka-alalle – edes leikin
varjolla ei ole mahdollista käsitellä kuolemanennustuksia, niiden
kontekstia, edellisten sukupolvien
maailmankuvaa ja elämistodellisuutta. Opettajaopiskelijoidenkin
mielestä kuolema on liian vakava,
lapsia traumatisoiva aihe, joka
aiheuttaa vain turhaa pelkoa.
Jopa sellaiset sadut, jotka ovat
kelvanneet vuosisatojen ajan
kulttuuriperinnön siirtämiseen
tai jännittäväksi mielikuvitusmatkaksi uusiin valtakuntiin maan
ääriin, saavat meidät kavahtamaan puntaroidessamme sadun
hyväksyttävyyttä. Alkuvuodesta
2012 julkaistiin parikin kansainvälistä tutkimusta, jotka paljastavat nykyvanhempien sensuroivan
klassikkosatuja. Vanhempien
mielestä sadut ovat lapsille liian
pelottavia ja traumaattisia. Van-

Nyt meidän on pakko oivaltaa, että
nykyihmisen pelottavin ja vaarallisin
viidakko on hänessä itsessään.”
hempien mielestä Punahilkkasadun susi saa lapset itkemään.
Kultakutri ja kolme karhua on
puolestaan huono satu, koska se
kannustaa varastamaan. Jossakin
sadussa paha ei saakaan palkkaansa ja antaa näin väärän kuvan
lapselle maailmasta. Toisessa
sadussa paha saa liian kovan
rangaistuksen ja opettaa lapselle
sadistisia asioita maailmasta ja
antaa pohjaa tulevaisuuden koulukiusaajille.
Ei kuoleman tai pelottavien
asioiden käsittelyn tarvitsekaan
olla keveää viihdettä, jota pitää
kuluttaa mässäillen. Mutta jotakin

olemme menettäneet kadottamalla sadun ja mystifioimalla
kuoleman. Meiltä on hävinnyt
luonnollinen kyky käsitellä monia
elämän kiertokulkuun kuuluvia
asioita. Entä jos paha ei saakaan
palkkaansa sadussa, voiko se
olla aikuisen turvallisessa sylissä
käsiteltynä lapselle avartava
kokemus? Joskus niin käy myös
elämässä, vaikka hyvää tavoittelemme.
Ehkä olemmekin nykymaailmassa valmiimpia hyväksymään
sellaisia satuiluja, joissa muutamme maailman ikiaikaista
järjestystä itse keksimillämme to-

tuuksilla, tarinoimalla piintyneitä
asenteita, suvaitsemattomuutta
ja ruokkimalla kapea-alaista
maailmankuvaa. Niihin satuiluihin alamme itsekin pikku hiljaa
uskoa, kun niitä mantran tavoin
hoemme ja opetamme uusille
sukupolville. Kuuntelen junassa
syrjäkorvalla tuntemattoman naisen kertomusta vierustoverilleen.
Nainen on palannut edellisellä
viikolla perheensä kanssa Afrikan
matkalta. He ovat päättäneet olla
vain hotellissa, koska perheen isä
on kyllästynyt näkemään köyhyyttä ja kurjuutta. Lapsia on kyllä
varoiteltu ennen matkaa, että

vastaan voi tulla köyhiä ihmisiä,
eikä ruokakaan välttämättä ole
samanlaista kuin kotona. Nainen
naurahtaa: ”Olihan se hupaisaa,
että pojat sanoivat viimeisenä
päivänä hotellin uima-altaalla,
että ei täällä nyt niin kovin köyhää
ole, kun kokistakin tulee koko
ajan hanasta.”
Lapset ja nuoret ovat aina käsitelleet tabuaiheita ja maailman
pelottavia katastrofeja erilaisissa
perinnetuotoksissa ja leikeissä.
Kielletyt aiheet ovat nousseet
usein lastenkulttuurien elinvoimaisimmaksi perinneainekseksi,
aikuisilta salassa leviäväksi
vertaisryhmäkulttuuriksi. Niissä
perinnetuotoksissa tabuaiheet
muuttuvat kummitustarinoiksi,
rasistisiksi vitseiksi, urbaaneiksi
legendoiksi ja sutkauksiksi. Ne
ovat aikuisten tukahduttamisyrityksistä huolimatta lasten tapoja
käsitellä traumaattisia, pelottavia,
shokeeraavia, käsittämättömiä ja
epätodellisia asioita vapauttavan
naurun avulla omassa viiteryhmässä. Huolestuttavampaa onkin
se, jos folkloren erilaiset muodot
jäävät ainoiksi paikoiksi käsitellä
vaikeita aiheita. Jos aikuisilta
puuttuu kyky ja uskallus käsitellä
ikäviä teemoja ja kysymyksiä,
joihin ei löydy selkeitä vastauksia,
on sekin eräänlaista satuilua,
pakoilua todellisuudesta.
Mikä sitten lopulta on sadun mahti? Kirjailija Marjatta
Kurenniemi on osuvasti todennut: ”Luolaihminen eli keskellä
vaarojen täyttämää viidakkoa.
Nyt meidän on pakko oivaltaa,
että nykyihmisen pelottavin ja
vaarallisin viidakko on hänessä
itsessään. Siksi on lohdullista, että satuja yhä luetaan ja
rakastetaan. Nykypäivän satu
pohjautuu unelmaan. Huikeiden
seikkailujen alla kulkee totinen ja
väkevä pohjavirta: hyvän ja pahan
taistelu. On onnellista tietää, että
yhä on ihmisiä, jotka uskovat hyvän sittenkin lopulta voittavan ja
ihmiskunnan unelman rauhasta
voittavan. Sellaisia satuja meidän
on kerrottava lapsillemme. Ehkä
he kerran rakentavat sellaisen
maailman, mihin me emme
pystyneet.”
Laura Hokkanen
Kirjoittaja toimii lehtorina Mikkelin
ammattikorkeakoulussa ja lukee
satuja 1,5-vuotiaalle lapselleen.
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Kaikille reilua

keskuudessa, jotka parhaimmillaan seuraavat saamaansa
esimerkkiä. Jotkut toki tekevät
tuotteilleen näennäisiä viherpesuja, toiset toimivat syvällisemmin. Merkitys on suunnan
muutoksessa.

Fiskarsin ikioma luomukauppa, Ruukin Pottu ja Sipuli, selvisi odotetusti elonsa ensimmäisestä vuodesta. – Vähän jännitti hiljaiseksi kaavailtu talvikausi, Kati Sointukangas sanoo. Turha murhe, sillä paikalliset pitivät putiikista huolen.

Jotta meilläkin
menisi paremmin

Puhtaasti maaseudulla
Osuuskuntapohjainen Ruukin
Pottu ja Sipuli on pitkälti Kati
Sointukankaan luomus. Muuttaessaan perheensä kanssa
maaseudulle hän huomasi, että
kaupungissa itsestään selvä luomu- ja lähiruokatarjonta oli maaseudulla vasta haaveen asteella.
– Vielä kun perehdyin Ruraliainstituutissa osuuskunta-asioi
hin, tajusin oitis löytäneeni
etsimäni liikeidean, Sointukangas
kertoo.
– Halusin perustaa palvelun,
jota oikeasti tarvitaan. Hinnat
pysyvät kohtuullisina, sillä Potun
porukka ei tähtää taloudelliseen
voittoon.
Idean hahmottumisen jälkeen
alkoi samanhenkisten ihmisten
etsiminen.

– Se oli helppoa, sillä Fiskarsissa ja sen liepeillä asuu paljon
puhtaasta ruuasta pitäviä ihmisiä,
jotka ennen Pottua kantoivat ruokareppunsa Helsingistä saakka.
– Vastaanottavaisimpia
osuuskunta-ajattelulle ovat olleet
ulkomailla asuneet tai sieltä tulevat ihmiset, sillä muualla yhteisöllinen toiminta on yhä yleisempää
kuin meillä, Kati Sointukangas
kertoo.

sen tuottajan arvostavan työntekijöitään ja tarjoavan heille
olosuhteisiin nähden kunnon
palkan.
Reilun kaupan tuotteita
kritisoidaan toisinaan siitä, että
merkki yrittää saada moraalisen
yksinoikeuden markkinoimalla eettisesti kestäviä tuotteita.
Tähän ajatukseen Sointukangas
ei taivu.
– Tunnen vahvasti, että tietoisuus ruokatuotannon globaaleista
Eettisten arvojen kauppa suhteista muuttaa ostovalintoja.
Poimimalla hyllystä reilun kaupan
tuotteen tulee samalla vaikutRuukin Potun ja Sipulin hyllyiltaneeksi suotuisasti köyhien
lä on runsaasti reilun kaupan
tuotteita. Kati Sointukangas pitää ihmisten elämään. Me olemme
osa maailmaa ja saamme valintärkeänä valita tuotteita paitsi
ympäristökriteerien, myös muiden noillamme vaikuttaa.
Kati Sointukangas uskoo
eettisten normien mukaisesti.
lujasti, että reilun kaupan suosio
– Kahvikupponen maistuu
noteerataan suurtenkin tuottajien
suussani paremmalta kun tiedän

Kotimaistakin kauppaa voisi Kati
Sointukankaan mielestä reiluntaa.
– Meillä pitäisi päästä siihen,
että viljelijä saa työstään oikean
hinnan, eikä tarvitsisi myydä
esimerkiksi alle tuottajataksojen.
Omassa työssään Sointukangas
on kokenut mielekkäänä tutustua
viljelijöihin ja tuottajiin. Kaupankäynti tuttujen kanssa on paitsi
inhimillistä, myös luontevaa.
– Maanviljelijä määrittää
tuotteelleen arvon, minä maksan nurisematta. Ennen hyllyyn
laittamista hinnoittelen tuotteet
lisäämällä maksamaani hintaan
kulut, ja sellaisena se odottaa
asiakkaita.
Hyvä olisi myös laajentaa
suoraan tilalta myynnin mahdollisuuksia.
– Lähiruuan myyntipisteitä
saisi olla lisää, Sointukangas
sanoo. Hän tarkoittaa myös sitä,
ettei täkäläistä lähiruokaa tarvitse

olla tarjolla koko Suomessa.
– Vaikkei lähiruoka tarkoita
pelkästään matkakilometrejä,
vaan että tuotteen ja kuluttajan
välissä on mahdollisimman vähän
toimijoita, niin toisinaan hommassa menevät käsitteet sekaisin.
Näin erityisesti silloin kun lähiruoka nostetaan matkailuvaltiksi.
– Matkustaa saa toki, mutta
lähiruuan hakeminen varta vasten
satojen kilometrien päästä on
metkampi juttu.
Hygieniasääntöjen järkeistä
mistä Sointukangas odottaa
myös, sillä nyt niiden avulla rajoitetaan ja vaikeutetaan luontevaa
lähiruokamyyntiä.
Vielä yksi parannus ruokailuun
olisi elää sesonkien mukaisesti.
– Nauris, lanttu, porkkana,
kaali ja peruna kuuluvat suomalaiseen talvipöytään hillojen
ja muiden säilykkeiden ohessa,
Sointukangas sanoo. Sen sijaan
keskellä talvea luomuviljelty kotimainen tomaatti on jo käsitteenä
outo. Kaikkea ei tarvitse aina saada, vaan on hyvä odottaa luonnon
määräämää oikeaa ajankohtaa.
Se on kaikille reilua.
Ruukin Potun ja Sipulin vaiheita
voi seurata netissä osoitteessa
www.radiofiskars.fi.
Teksti Suvi Heino
Kuvat Sara Riihiaho
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Rättvist för alla
Fiskars egen eko- och närmatsbutik, Brukets Potis & Lök, klarade sig med livet i
behåll genom sitt första år. – Vi visste att vinterperioden skulle vara ganska lugn
och det kändes ju smått nervöst, säger Kati Sointukangas. Det visade sig vara att
oroa sig i onödan för lokalborna tog hand om butiken.
Rent på landsbygden
Den andelslagsbaserade Brukets
Potis & Lök är huvudsakligen Kati
Sointukangas skapelse. När hon
flyttade med sin familj till landsbygden märkte hon att det för
storstaden självklara utbudet av
eko- och närmat på landsbygden
endast var i drömstadiet.
– När jag bekantade mig
med andelslag ärenden i Ruralia
institutet gick det upp för mig att
jag funnit den affärsidé jag sökt,
berättar Sointukangas. – Jag ville
skapa en tjänst som verkligen
behövs. Priserna hålls måttliga
eftersom Potis gänget inte är ute
efter ekonomisk vinst.
Efter att idén tagit form började
sökandet efter liksinnade personer.

– Det var lätt, eftersom det bor
många människor i Fiskars eller
i närheten av Fiskars för vilka ren
mat är viktig och som före Potis
burit sina matinköp ända från
Helsingfors.
– De mest mottagliga för
andelslag tankesättet har varit
utlänningar eller folk som bott
utomlands eftersom denna typ av
verksamhet är ännu vanligare där
än hos oss, berättar Kati Sointukangas.

Butiken med etiska
värden
På Brukets Potis & Löks hyllor
finner man rikligt med rättvisemärkta produkter. För Kati
Sointukangas känns det viktigt att
välja produkter inte endast utifrån

miljökriterier utan även utifrån
andra etiska kriterier.
– En kopp kaffe smakar bättre
när man vet att producentern
respekterar sina arbetare och
erbjuder dem en i förhållande till
omständigheterna rättvis lön.
Rättvisemärkta produkter
kritiseras emellanåt för att märket
försöker få moralisk monopol
genom att marknadsföra etiskt
hållbara produkter. Den här tankegången faller inte Kati Sointukangas i smaken.
– Jag känner starkt att vetskapen om matproduktionens
globala förhållanden påverkar hur
vi konsumerar.
Genom att plocka rättvisemärkta produkter från hyllan
påverkar vi samtidigt fattiga människors liv i en positiv riktning. Vi

är en del av världen och får påverka
genom våra val.
Kati Sointukangas tror starkt
på att rejäl handelns popularitet noteras även bland de stora
producenterna som när det går
som bäst följer det exempel de fått.
En del gör såklart endast ytliga
”gröntvättar” av sina produkter
medan andra gör mera djupgående förändringar. Det centrala är
att färdriktningen ändras.

5

rekt från gårdarna. Det skulle gärna
få finnas flera direktförsäljnings
platser. Hon menar med detta även
att det borde finnas ’närmat’ på alla
ställen i Finland.
– Även om närmat inte endast
räknas i kilometrar utan även
betyder att det skall vara så få mellanhänder mellan odlare och konsumenter som möjligt så blandas
ibland begreppen. Speciellt sker det
här då när man lyfter fram närmat
som ett trumfkort inom turism.
– Rese får man såklart göra, men
Så att det även skulle gå
att hämta närmat från flera hundra
bättre för oss
kilometers avstånd är en klurigare
fråga. Sointukangas hoppas även
Även den nationella handeln
på att hygienreglerna blir mera
kunde göras mera rättvis enligt
förnuftiga. I dess nuvarande form
Kati Sointukangas.
sätter de tyvärr hinder för naturlig
– Vi borde komma till det att
närmatsförsäljning.
jorbrukaren får rätt pris för sitt jobb
Ännu en förbättring skulle vara
och inte till exempel måste sälja för
mindre än produktionspriserna. Kati att leva enligt säsongerna. Majrova,
kålrot, morot, kål och potatis hör
Sointukangas har tyckt om att i sitt
till finländarnas vinter matbord
eget arbete få träffa jordbrukarna
och odlarna. Handel med bekanta är tillsammans med sylt och inlagd
mat säger Sointukangas. Men mitt
både mänskligt och naturligt.
i vintern odlad ekologisk tomat
– Jordbrukaren fastställer sina
produkters pris och jag betalar utan är i säg ett konstigt begrepp. Man
att klaga. Före jag sätter produkter- behöver inte alltid få allting utan
kan invänta de naturliga tidspunkna på hyllan prissätter jag produkterna genom att lägga till utgifterna ter som naturen fastställer. Det är
rättvist för alla.
och i denna form väntar de sedan
på kunden.
Text Suvi Heino
Det skulle vara bra att även
Översättning Johanna Illman
utvidga möjligheterna att sälja di- Bild Sara Riihiaho
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Reilun kaupan kasvioppi

Viidakon kätköissä
kasvaa
Tampereen kehitysmaakauppa
ja Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys tuovat reilun
kaupan rottinkikoreja Suomeen
bangladeshilaisen CORR – The
Jute Works -organisaation
osuuskunnilta.

rottinki
Rottinkilajeja
tunnetaan
yli 600, ja ne
kuuluvat 13 eri
sukuun.”

Lähes jokainen meistä lienee istunut korituolissa tai nostalgisessa katosta
riippuvassa rottinkikeinussa. Siinä istuskellessa ei ole välttämättä tullut mieleen,
että raaka-aineena käytetty rottinki on sademetsien siimeksessä kiipeilevä palmu.

R

ottingin käytön alkuajoista ei löydy tarkkaa
tietoa, mutta ilmeisesti
ihminen on jo varhain historiansa
aikana tehnyt rottinkihuonekaluja. Rottingin vienti alkoi pääkasvupaikalta Indonesiasta, josta
se päätyi myös Kiinaan. Siellä
taidokkaat käsityöläiset alkoivat
huonekalujen lisäksi valmistaa
rottingista koreja ja muita esineitä. Kiinasta rottinki levisi edelleen
Japaniin, jossa nykyaikaisten rottinkihuonekalujen teon voidaan
sanoa hioutuneen huippuunsa.
Eurooppaan rottinki kulkeutui
Kaakkois-Aasiasta brittiläisten
ja hollantilaisten kolonialistien
mukana. Pääasiassa Eurooppaan
tuotiin valmiita huonekaluja

Singaporesta, Malesiasta ja Indonesiasta.

Trooppinen palmu
Rottinki on yleisnimi köynnösmäisille Calamoideae-alaheimon
palmulajeille, joita kasvaa luonnonvaraisena Afrikan, Aasian ja
Australian trooppisissa metsissä.
Rottinkilajeja tunnetaan yli 600,
ja ne kuuluvat 13 eri sukuun.
Joukkoon mahtuu ulkonäöltään,
levinneisyydeltään ja kasvupaikkavaatimuksiltaan monenlaisia
lajeja.
Tyypillisesti rottinkipalmujen
rungot ovat pitkiä ja ohuita. Ne
kiipeilevät muun kasvillisuuden
seassa ja tukemina jopa 100–200

metriä pitkiksi. Monien rottinkilajien rungot ovat piikikkäitä.
Piikit auttavat kiipeilyssä sekä
suojelevat rottinkia kasvinsyöjiä vastaan. Yksilöt ovat lajista
riippuen yksi- tai monivartisia.
Pitkien, suikertavien rottinkipalmulajien lisäksi tunnetaan myös
tyypillisten palmujen näköisiä
vahva- ja suorarunkoisia lajeja.
Osa rottinkipalmuista kukkii
eläessään vain kerran, ja hedelmien kypsymisen jälkeen koko kasvi
kuolee. Joillain lajeilla ainoastaan
yksittäinen varsi kuolee ja tyvestä
kasvaa uusi. Osa lajeista puolestaan tuottaa samasta varresta
kukkia ja hedelmiä useita kertoja
varren kuolematta.
Rottinkipalmujen hedelmät

ovat tyypillisesti kirkkaan värisiä. Ne houkuttelevat linnuista
etenkin sarvinokkia ja nisäkkäistä muun muassa apinoita sekä
norsuja. Eläimet syövät hedelmiä
ja levittävät rottingin siemeniä
uusille kasvupaikoille joko syljeskelemällä tai ulostamalla niitä.

Sademetsistä tuloja
maaseudulle
Rottingit kasvavat merenpinnan
tasolta aina 3 000 metrin korkeuksiin asti hyvin erilaisilla maaperillä. Eräät lajit viihtyvät soilla
tai tulvametsissä, toiset puolestaan kuivilla harjanteilla. Myös
valon suhteen lajien vaatimukset
vaihtelevat: osa lajeista tarvitsee
tiheän metsän hämäryyden, osa
pärjää valoisammissa metsissä.
Rottinkeihin voikin törmätä yhtä
hyvin päiväntasaajan seudun
sademetsissä ja savanneilla kuin
Himalajan alarinteilläkin.

Kaupallisesti hyödynnettävät
lajit kasvavat pääasiassa trooppisilla vuoristoseuduilla, joissa
vuoden keskilämpötila on 25°C
ja sademäärä 2 000 mm. Käytännössä rottingin keruu ja tuotanto
on keskittynyt Etelä- ja KaakkoisAasian sademetsiin. Valtaosa
maailman rottinkipalmuista kasvaa Indonesiassa. Muita tärkeitä
rottingin tuottajia ovat Filippiinit,
Sri Lanka, Malesia, Laos, Kambodza, Vietnam sekä Bangladesh.
Näissä maissa rottinki on elintärkeä tulonlähde maaseudulla.
Pääasiassa kerätään luonnonvaraisia rottinkeja. Parhaimmillaan rottingin korjuu voi jopa
suojella sademetsiä, sillä siitä
saatavat tulot tarjoavat vaihtoehdon metsähakkuille. Rottingin etuja hakkuisiin verrattuna
ovat yksinkertaisempi keruu ja
kuljetus sekä rottinkipalmujen
nopea kasvu. Toisaalta rottinki
on yhä enenevässä määrin uhattu
resurssi: rottinkipalmut vähenevät
liikakorjuun ja trooppisten metsien kadon myötä.
Koska rottinki kasvaa ympäri
vuoden, sitä voidaan kerätä milloin
vain. Vaikeakulkuisessa sademetsässä korjuu saattaa olla haastavaa. Rottinkipalmuja kerättäessä
ne katkaistaan juuresta ja vedetään
irti puista, joiden tukemina ne
ovat kasvaneet. Rungot katkotaan
paikan päällä 4–5 metrin pituisiksi ja kuljetetaan nipuissa pois
sademetsästä.
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Kuva Tuija Saloranta

Kookospalmu on tropiikissa yleinen
sekä luonnonvaraisena että viljeltynä.

Tarkkana trooppisen puun kanssa
Trooppiset metsät häviävät käsittämättömällä vauhdilla. Jos katoa haluaa
hidastaa, trooppisista puulajeista tehtyjä tuotteita kannattaa välttää. Rottingin
keruu voi suojella sademetsiä, mutta omat ongelmansa senkin korjuussa on.

–M
Reilun kaupan rottinkikorin
viimeistelyä Uttor-nimisessä
kylässä Bangladeshissa.

Joitain rottinkilajeja voidaan
pienimuotoisesti viljellä muun
muassa hedelmäpuiden katveessa
ja kumipuuviljelmillä. Borneon alkuperäisasukkaat Dajakit
kasvattavat rottinkia metsäpuutarhoissaan hedelmä- ja tukkipuiden, bambun sekä monien
muiden kasvien ohella.

Kevyttä ja kestävää
Rottinkipalmujen rungon uloin
osa on erittäin luja, sisusta pehmeämpi ja jokseenkin huokoinen.
Raaka-aineena se on kestävä,
kevyt ja jonkin verran joustava.
Kokonaisena rottinkia voidaan
käyttää talonrakennukseen,
huonekaluihin ja kävelykeppeihin.
Tavallisesti rottinki kuitenkin
kuoritaan. Kuorisuikaleista kudotaan esimerkiksi mattoja sekä
koreja. Sisusta käytetään etenkin
huonekalujen tekoon.
Reilun kaupan rottinkikoreja
tuodaan Suomeen Bangladeshista

CORR – The Jute Works -organisaation osuuskunnilta. Osuuskunnat ostavat valtaosan rottingista
paikallisilta markkinoilta, mutta
korjaavat sitä myös omasta metsästä. Ennen korien valmistusta
rottinki kuivataan, mutta ennen
varsinaista työstöä varret kostutetaan, jotta niistä tulee taipuisia.
Rottinki kuoritaan ja tarvittaessa
halkaistaan terävällä vesurilla. Koreiksi se väännetään käsin kerros
kerrokselta. Kerrokset liitetään
yhteen bambutikuilla.
Kun korit on viimeistelty, ne pääsevät myyntiin paikallisille markkinoille ja ulkomaille CORR – The Jute
Worksin kautta. Tällaiseen koriin voi
varsin surutta istuttaa parvekekukkansa ja nauttia kesästä.
Teksti ja kuvat Emilia Pippola
Tuottajakuvat Tuija Saloranta
Lisätietoja:
Reilun kaupan rottinkikorien valmistuksesta ja tuottajista kerrotaan
enemmän Maailmankauppalehden
numerossa 1/2011
(www.maailmankaupat.fi/lehti).

uinaiset tamilit varoittivat jo kaksituhatta

vuorista ja metsästä ei pidetä huolta, Tamil Nadusta

Ulkokalusteiden kyseenalainen
alkuperä

(Intian osavaltio) tulee autiomaa. Nyt varoitukset

Suomessa sademetsäpuusta valmistettuihin tuot-

ovat nopeasti käymässä toteen. Yksi merkki on

teisiin törmää etenkin ulkokalusteostoksilla, mutta

mangrovemetsien katoaminen yli 1 100 kilometrin

markkinoilla on myös sisäkalusteita, puulattioita,

matkalta rannikolta, kirjoittaa intialainen Lourdes

ikkunapuitteita, soittimia ja veneitä, joiden raaka-ai-

Antonysamy kirjassa Metsän jäljillä.

neena on trooppisia puulajeja. Parasta sademetsien

vuotta ennen ajanlaskun alkua, että jos

Sademetsät häviävät 15 miljoonan hehtaarin
vuosivauhdilla. Jos tahti ei hidastu, lähes kaikki

Rottinkia voidaan pitää jonkinasteisena poik-

maailman sademetsät ovat kadonneet 50 vuoden

keuksena trooppisten puiden joukossa. Rottingin

päästä. Merten rannoilla ja jokisuistoissa kasvavat

korjuussa metsää ei tarvitse kaataa, ja oikein

trooppiset mangrovemetsät hupenevat sademetsiä-

toteutettuna metsä ei häiriinny sen keruusta. Par-

kin nopeammin. Metsien myötä katoaa suunnaton

haimmillaan rottingin käyttö saattaa jopa säästää

määrä luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuu-

metsiä hakkuilta, mutta ongelmatonta ei senkään

tos kiihtyy, kun metsiin sitoutunut hiili vapautuu.

hyödyntäminen ole. Trooppisten metsien kato uhkaa

– Sademetsien häviämiseen on monta syytä.
Esimerkiksi Kongossa suurin syy on laittomat hakkuut. Sen sijaan Indonesiassa ja Amazonin alueella

monia rottinkien luonnonkantoja. Lisäksi etenkin
Kaakkois-Aasiassa rottinkia korjataan liikaa.
– Perinteisesti rottinkia on osattu kerätä ja käyt-

kadon taustalla on enenevässä määrin metsien

tää kestävästi. Kysynnän ja hinnan noustua mukaan

raivaaminen maa- ja karjatalouden käyttöön, kertoo

on tullut sellaisia kerääjiä, joilla ei välttämättä ole

Greenpeacen metsävastaava Sini Harkki.

tietoa esimerkiksi siitä, miten paljon voi kerätä

Kaikkialla kato alkaa tavallisesti jalopuiden laitto-

resurssin kärsimättä, selventää Vormisto.

mista hakkuista, joita varten metsiin raivataan tiet.

Noin 600 rottinkilajista satakunta on luokiteltu

Muu sademetsien tuho, kuten metsien raivaaminen

jossain määrin uhanalaiseksi. Liikaa painetta koh-

palmuöljyplantaasien tieltä, seuraa perässä. Hävi-

distuu etenkin lajeihin, joita pidetään soveliaimpina

tystä vauhdittaa kulutuksen kasvu länsimaissa.

huonekalujen valmistukseen. Kun rottingin kasvu-

– Esimerkiksi EU:n päätös käyttää biopolttoaineita on nostanut palmuöljyn tuotannon tarvetta
niin paljon, ettei indonesialaisille enää riitä heidän

paikat häviävät ja kannat pienenevät, myös monen
maaseudun ihmisen elinkeino on uhattuna.

ruokaöljyään, kun kaikki palmuöljy menee vientiin.

Parempia vaihtoehtoja?

Metsää kaatuu jatkuvasti uusien plantaasien tieltä,

Rottingin ohella muuta trooppista puuta vähemmän

jotta länsimaiden kulutus saadaan tyydytettyä,

paha vaihtoehto on FSC-sertifioitu puu. FSC on

suree Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja Jaana

maailmanlaajuinen sertifikaatti, joka on perustettu

Vormisto.

edistämään ympäristön, yhteiskunnan ja talouden

Köyhien oikeudet huomioon
Noin joka neljäs ihminen maapallolla saa elantonsa

kannalta kannattavaa metsien hoitoa. Valitettavasti
FSC:n käyttöön liittyy runsaasti ongelmia ympäri
maailmaa.

metsistä. Kaikkein riippuvaisimpia sademetsistä

– FSC-sertifioitujen sademetsien poiminta-

ovat köyhät, joille metsät ovat elinympäristö sekä

hakkuista on saatu muutamia hyviä kokemuksia.

ravinnon ja tulojen lähde. Sademetsien kadon

Metsän latvuspeittävyys ei poimintahakkuissa

myötä moni menettääkin käytännössä kaiken. Miten

kuitenkaan juuri saisi vähentyä, sillä sademetsät

ihmeessä sademetsät saataisiin pelastettua?

ovat hyvin herkkiä eroosiolle. Varminta onkin välttää

– Täyssuojelu on hankala myydä kehitysmaille.

sademetsäpuulajeja ja ostaa FSC-sertifioitunakin

Sademetsien pienimuotoinen käyttö, joka hyödyttäi-

vain viljeltyjä trooppisia lajeja kuten akasiaa, kehot-

si myös paikallisyhteisöjä, olisi kestävintä, tuumaa

taa Harkki.

Harkki.
– Paikallisille ihmisille, usein alkuperäiskansoil-

Joihinkin koreihin tehdään keskelle koristepunos: korin alaosaan kiinnitetään tikut ja niiden
lomaan pujotellaan rottingin kuorisuikaleita.

suojelua on välttää tropiikin puista tehtyjä tuotteita.

– Esimerkiksi Vietnamissa akasioita on istutettu
kauan sitten tuhotuille metsäalueille. Istutuksen

le, metsä on yhtä kuin elämä. Mitä tapahtuu ihmi-

myötä aluille on palautunut myös jonkin verran alku-

sille, jos metsät suojellaan kokonaan ja sen myötä

peräistä lajistoa. Istutusta voidaankin pitää jossain

perinteiset käyttötavat kielletään? Paikallisille tulisi

määrin ennallistavana.

antaa heille kuuluva oikeus päättää itse, peräänkuuluttaa Vormisto.

Teksti Emilia Pippola
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”Oi aurinkoni, sinä ikik

Puutarhan katveessa, j
V

uoden 2011 toukokuussa kaikkialla maailmassa käynnistettiin intialaisen Nobel-kirjailija Rabindranath Tagoren
syntymän 150-vuotisjuhlallisuudet. Juhlat ovat kestäneet
nyt vuoden ja huipentuneet toukokuun alussa Tagoren
juhlavuoden päätöstilaisuuksiin. Ei ihme, että on tarvittu kokonainen
vuosi juhlallisuuksien läpiviemiseen. Pelkästään intialaisille Tagore
merkitsee oman kansallisidentiteetin ilmaisijaa. Maailmanlaajuisesti hänet on nähty ihmisyyden, kauneuden ja elämän kuvaajana ja
puolustajana. Tagoren runojen maisemat ovat enimmäkseen Bengalin maaseudulta. Hän ponnistelikin koko elämänsä ajan maaseudun
olojen parantamiseksi. Maailmankauppalehti kunnioittaa Tagoren
kulunutta juhlavuotta julkaisemalla valikoiman Tagoren sanakauneutta ja Etelän käsityöläisten kädentaitoja – puutarhan sadunomaisessa
tunnelmassa.

Toivon rakkautta, joka on viileä ja puhdas
kuin sade, joka siunaa janoisen mullan
ja täyttää majojen saviruukut.

S

aviruukkujen valmistaja,
bangladeshilainen CORR
The Jute Works, on vuonna 1973
kristillisen Caritas-järjestön
perustama organisaatio. Se halusi
luoda työtilaisuuksia maaseudun
naisille ja rohkaista heitä osallistumaan yhteisönsä asioihin.

Nykyisin Jute Worksin tuotteet valmistetaan pienissä naisten osuuskunnissa tai osuuskuntamaisissa
ryhmissä eri puolilla Bangladeshia.
Tuotteet valmistetaan käsitöinä
paikallisista uusiutuvista luonnon
materiaaleista kuten juutista,
rottingista, ruohosta tai savesta.

151 vuotta Tagorea
abindranath Tagore eli
Thakur (1861–1941) oli
intialainen runoilija, joka syntyi
hinduperheeseen ja kuului kasteista ylimpään, bramiineihin.
Tagoren elinaikana historiallinen
Bengali oli vielä yhtenäinen osa
Intiaa. Vuonna 1947 se jaettiin
kahtia, jolloin Länsi-Bengalista
tuli Intian osavaltio ja Itä-Bengalista Itä-Pakistan, nykyinen
Bangladesh.
Runot olivat vain yksi osa
Tagoren lukuisista osaamisalueista ja julkisuusrooleista. Hänellä
ei ollut akateemista koulutusta
millään alalla, mutta elämänsä
aikana hän ehti saada hengästyttävän paljon aikaan sekä kirjoittajana että säveltäjänä, opettajana,
ajattelijana ja taidemaalarina.
Hän oli myös näyttelijä, ohjaaja
sekä itsenäisyystaistelija. Hän
kirjoitti runojen lisäksi näytel-

Lähde Wikimedia Commons / kuvaaja tuntematon

R

Rabindranath Tagore kuvattuna
vuonna 1886.

miä, novelleja, lehtikirjoituksia,
kirjeitä, esseitä ja muistelmia.
Häntä pidetään humoristina,
satiirikkona, kriitikkona ja lastenrunoilijana. Hän laati noin 2500
laulua, perusti koulun ja yliopis-

ton, otti kantaa yhteiskunnallisiin
asioihin ja taisteli siirtomaavaltaa
vastaan. Hän kulki kymmenissä
maissa puhumassa rauhan ja
ihmisyyden puolesta. Vuonna
1913 saatu Nobelin kirjallisuuspalkinto teki hänet länsimaissa
tunnetuksi. Tagore sai palkinnon
runokokoelmallaan Gitanjali ja oli
ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen ja ei-valkoihoinen Nobelin
kirjallisuuspalkinnon voittaja.
Tagore kirjoitti suurimman
osan valtavasta tuotannostaan
bengalin kielellä, mutta muokkasi
myöhemmällä iällään monista
runoistaan englanninkielisiä
versioita.
Tagoren runoissa luonto on
vahvasti läsnä. Synnyinseudulla,
keskellä tropiikkia ja subtropiikkia, kesä on polttavan kuuma.
Monsuuni tuo rajut sateet ja
uuden elämän. Tagoren runoissa

puhutaan usein keväästä, mutta
kaikkein rakkain vuodenaika
hänelle oli sateiden tulo. Hän
auttoi rakentamaan maaseudulle mm. kouluja ja sairaaloita, teitä ja vesivarastoja. Jopa
Nobel-palkintorahat investoitiin
maatalousosuuspankkiin Potisarissa: pankki antoi maanviljelijöille edullisia lainoja ja sen
tuotto meni koulun ja yliopiston
hyväksi.
Saatuaan Nobel-palkinnon,
Tagore kutsuttiin lukuisille esitelmämatkoille eri puolille maailmaa. Hän puhui uskonnollisista
ja eettisistä kysymyksistä ja
saarnasi rauhan, inhimillisyyden
ja kansojen välisen yhteisymmärryksen puolesta. Kaikkialla
olivat odottamassa innostuneet
kansanjoukot. Hänen ajatuksensa olivat suuria puhuessaan koko
ihmiskunnan puolesta, mutta

samalla hän näki kaiken pienen
ihmisen perspektiivistä. Hänen
elämänfilosofiaansa kuvaakin
osuvasti muisto Gangesilta,
jossa hän näki aamusta iltaan
saakka työskentelevän, ajatuksiinsa vaipuneena laulavan
kalastajan. ”Kun muistan tuon
kalastajan, voin vain ajatella, että
on paljon heitä, jotka elämällään
laulavat vapaan sielun suurta
tarinaa, mutta joista historia ei
koskaan kerro. Nuo yksinkertaiset intialaiset maaseudun
asukkaat tietävät, että keisari
on vain koristeltu orja, kahleilla
kiinni valtakunnassaan, ja että
miljonäärien kohtalona on olla
häpeäpuussa rikkauden kultaisessa häkissä, kun taas kalastaja
on vapaa valon valtakunnassa.”
Lähde:
Hannele Pohjanmies 2007 & 2008.
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irkas!”

joutilaisuuden juhlassa
Valkea orapihlaja, pellon laidan omenaruusu,
hetken kukkivat orvokit lehtien peitossa,
ja keskipäivän vanhin lapsi,
nouseva myskiruusu, täynnä kasteen viiniä,
kärpästen loputon surina kesän illoissa.

B

angladeshilaisen CORR –
The Jute Worksin naiset tekevät punontatöitä kodeissaan tai
yhdessä kyläaukiolla työskennellen. Työtä tehdään lastenhoidon
ja muiden kodintöiden lomassa
4–6 tuntia päivässä. Amppelin
punomiseen menee keskimäärin
3,5 tuntia. Osassa amppeleita on
taidokkaita ruusukkeita, palloja
tai muita koristepunoksia.

P

iknikin herkullisia, suussa
sulavia reilun kaupan
herkkuja maahantuovat Reilun
kaupan Tähti ja Tampereen kehitysmaakauppa.
Keraamiset tarjoiluastiat
valmistaa eteläintialainen Sri
Siwam Pottery. Se pyrkii työllistämään Aalangkuppamin kylän
lähellä asuvia köyhiä ihmisiä.
Yhteisö työllisti aluksi vain neljä
henkeä, mutta nykyisin toiminta
työllistää 53 henkeä. Myyntivoitoilla on rakennettu mm. koulu,
jossa työntekijät saavat 70 %
alennuksen koulumaksuista.
Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki

P

R

uuvillaliinat valmistaa
intialainen Bethany
Colony. Yhteisön historia juontaa juurensa 1950-luvulle, jolloin
Pelastusarmeijan sairaalassa
hoitoa saaneet leprasairaat
perustivat Bethanyn leprasiirtokunnan. He eivät halunneet
palata kotiseudulleen, koska
kokivat syrjintää sairautensa
vuoksi. Pelastusarmeijan tuella
yhteisössä aloitettiin kutomistoiminta, jottei toimeentuloa
olisi tarvinnut hakea kerjäämisestä. Nykyään käsityötuotanto
työllistää noin 100 henkilöä
määrän riippuen kulloisistakin
tilauksista.

eilun kaupan laukut ovat
intialaisen St. Mary’s
Mahila Shikshan Kendran, Pyhän
Marian naisten käsityökeskuksen taidonnäytteitä. Kaikki sai
alkunsa vuonna 1970 yksittäisestä dominikaanisisarten sairaalan
järjestämästä ompelukurssista.
Se oli menestys, sillä siitä kasvoi
käsityöyhteisö, johon nykyään
kuuluu jo yli 400 alueen naista.
Se merkitsee naisille mahdollisuutta kouluttaa lapsensa ja
vahvistaa asemaansa perheessä
ja yhteiskunnassa. Kaikki tuotteet tehdään vanhan intialaisen
käsityöperinteen mukaisesti
peilikirjontana.

Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki

Maahantuoja:
Maailmankauppa Kirahvi

Elämäni vieraat,
sinä tulit aamulla, ja sinä taas tulit yöllä,
sinun nimesi lausuivat kevään kukat, sinun nimesi sadekuurot.

Jute Worksin myymiä rottinkikoritöitä tekevät pääasiassa miehet,
mutta kevyempiin valmistelutöihin
kuten rottingin kuorintaan sekä
viimeistelyyn osallistuvat myös perheiden naiset. Suomessa myytävät
rottinkikorit tulevat mm. Uttornimisestä kylästä Manikganjin
alueelta Bangladeshin keskiosista.
Maahantuoja:
Tampereen kehitysmaakauppa
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Minä olin väsynyt, lepäilin joutilaana vuoteellani ja luulin,
että työni olisi lopussa.
Aamulla minä heräsin ja tapasin tarhani täynnä kukkivia ihmeitä.

R

iippukeinuja valmistava
CORR – The Jute Works
antaa talous-, tuotekehittelyja ympäristökoulutusta.
Tuottajilla on myös mahdollisuus käyttää järjestön luotto-,
talletus- ja ryhmäluottopalveluita. Järjestö tukee kaivojen,
käymälöiden ja taimitarhojen
rakentamista sekä järjestää
terveystarkastuksia.
Maahantuoja:
Maailmankauppa Kirahvi

F

enin kaupungissa, Bangladeshissa, 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 2011
alussa Shuktara Handmade Paper
Projectin juuttipaperituotannossa
työskenteli 71 vakituista työntekijää, jotka ovat lähialueelta sosiaa-

lisin perustein valikoituja naisia.
Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki
Sabia-riippumaton kiinnitysohjeet:
www.maailmankaupat.fi/tuotteet/
kuukaudentuote_matto.html.

Tummien silmiesi pohjalla päilyy sateen saapumisen musiikki,
ja sinun ovellasi heinäkuu odottaa sinisessä sarissaan,
tuoden jasmiinit hiuksiisi.
Mutta kukkikoon rakkaus kun taas on kesä,
kesä puutarhassa meren rannalla.
Puhjetkoon iloni ilmoille,
lyököön käsiään yhteen ja tanssikoon
pulppuavien laulujen kanssa,
ja avatkoon aamun silmät suuriksi,
täynnä valtaisaa ihastusta.

I

nternational Labor Rights
Forumin raportti jalkapallojen valmistuksesta MM-kisojen
kynnyksellä vuonna 2010 muistuttaa, että jalkapalloteollisuuteen liittyy edelleen työvoiman
laajamittaista hyväksikäyttöä
ja työsäännösten rikkomuksia.
Tilapäiset työsuhteet, minimipalkan alittavat palkat ja epätyydyttävät työskentelyolosuhteet
ovat alalla pikemminkin sääntö
kuin poikkeus. Reilun kaupan

jalkapallot toimivat vastaiskuna
näiden tilastojen maailmalle.
Reilun kaupan pallojen etuihin kuuluvat lapsityövoiman
hyväksikäytön kielto, reilu palkka,
turvalliset työolot, työterveyden
huolto, järjestäytymisoikeus ja
reilun kaupan lisä, joka käytetään
yhteisön elinolojen parantamiseen.
Juuttiverkkokassit valmistaa
CORR – The Jute Works Bangladeshissa.
Maahantuoja:
Tampereen kehitysmaakauppa

N

aisten reilun kaupan kesä
vaatteet valmistaa bangladeshilainen Thanapara (lyhythihainen paita ja puuvillahousut
kanthakirjailulla vyöllä) ja MCC
(lierihattu).
Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki

P

ienistä puisista helmistä
tehdyt kaulakorut on
valmistanut reilun kaupan
yhteisö Gypsy Beads Centre
Etelä-Intiassa.
Hamppurannenauhat
tuottaa bangladeshilainen
MCC, Mennonite Central
Committee. Yhteisössä työskentelevien 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.
Korva- ja kaulakorut
ovat chileläisen Comparten
koruartesaanien taidonnäytteitä. Comparte on voittoa
tavoittelematon, omarahoit
teinen järjestö, jonka kautta
yli 400 käsityöpajaa eri puolilla maata saa tuotteitaan vien-

timarkkinoille. Tärkeä osa Comparten työtä on tuotekehitystuki
sekä apu yritystoiminnan muissa
käytännöissä kuten taloushallinnossa. Helmikuussa 2011 Comparte toi Ambiente-messuille

Frankfurtiin koruartesaaniensa
töitä, joita tilattiin koe-erä myös
mm. Maailmankauppa Juuttiputiikin verkkokauppaan.
Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki
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Kevät lehtineen ja kukkineen on tullut sisimpääni.
Mehiläiset surisevat siellä aamusella,
ja tuulet leikkivät laiskasti varjojen kanssa.

P

Kun varhaiset lauluni heräsivät sydämessäni,
luulin niitä aamun kukkien leikkitovereiksi.
Ne räpyttivät siipiään ja lensivät viidakkoon
kuin niissä olisi ollut kesän henki, joka
laskeutuu maahan äkkiä ukkosenjyrinän
myötä ja elää aikansa nauraen.

olttokuvioidun bambutuulikanteleen tuottaja
Prescraft on kamerunilainen
reilun kaupan yhteisö. Tuotteet
tehdään joko yhteisön omissa
käsityökeskuksissa tai käsi-

L

Hymy joka häivähtää vauvan huulilla kun se nukkuu –
tietääkö joku, missä se on syntynyt?
Kyllä, huhu kertoo että kuunsirpin nuori kalpea säde
kosketti häipyvän syyspilven reunaa
ja silloin hymy syntyi, kasteisen aamun unessa –
hymy joka häivähtää vauvan huulilla kun se nukkuu.

M

asten juuttikeinuja
valmistava Jute Works on
tarjonnut vuodesta 1973 lähtien
työtä maaseudun ihmisille.
Näin he voivat asua kotiseudullaan osana omaa yhteisöään,
eivätkä ajaudu kaupunkien
slummeihin työttömiksi tai
huonoihin tehdastyöoloihin
kalliiden elinkustannusten,
pitkien työpäivien ja pienen
palkan kurimukseen. Käsityöläisistä yli 95 % on naisia. Jute
Worksin ryhmissä työ tehdäänkin kotona lasten hoidon
ja itsesäädeltävän työajan
puitteissa.

ekko on bangladeshilaisen
Thanaparan tuotantoa.
Sen käsityöohjelma työllistää tänä
päivänä 242 kyläläistä tuottaen
reilun kaupan puuvillavaatteita
sekä juuttikasseja ja ristipistotöitä.
Hellehattuja valmistaa bangladeshilainen MCC. Sen kohderyhmää ovat huonossa asemassa olevat maaseudun ihmiset – etenkin
naiset. Aikaisemmin yksinkertaisissa majoissa asuneet naiset
ovat reilun kaupan tulojen avulla
pystyneet hankkimaan mm. savitalon, jossa on sähköt ja muitakin
hienouksia kuten televisio.

Maahantuoja:
Tampereen kehitysmaakauppa

Maahantuoja:
Maailmankauppa Juuttiputiikki

työläisten kotona. Prescraft huolehtii ympäristöstä
kasvattamalla käyttämänsä
polttopuun omilla tiluksillaan
ja ylläpitämällä metsänistutusohjelmia yhdessä alueen

maanviljelijöiden kanssa.
Vuonna 2011 yhteisö työllisti yli
150 ihmistä.
Maahantuoja:
Tampereen kehitysmaakauppa

Aukeaman valokuvat on kuvannut Mikael Kuitunen mikkeliläisessä mallipuutarhoja esittelevässä Mikkeli-puistossa. Aukeamien toteutuksen ovat ideoineet ja toteuttaneet Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat
Jenni Ripatti, Emma Meronen, Alina Torvinen, Mari Tikkanen ja Suvi
Mikkonen osana projektiopintojaan. Yhteisöpedagogit toimivat järjestö- ja
nuorisoalalla ja tähtäävät työssään mm. osallisuuden tukemiseen ja kansalaisvaikuttamisen mahdollistamiseen.
Tekstin toimittanut: Laura Hokkanen
Lähteet:
Rabindranath Tagoren tuotannosta kootut ja suomennetut runokokoelmat:
Lauluja. Suomentanut Eino Leino (1917 nimellä Uhrilauluja). 1989. WSOY.
Rakkauden lahja. Suomentanut Hannele Pohjanmies 2006. Helsinki: Memfis
books.
Hedelmätarha. Suomentanut Hannele Pohjanmies. 2007. Helsinki: Memfis
books.
Tähtitaivaan runot. Suomentanut Hannele Pohjanmies 2008. Helsinki: Memfis
books.
Toiselle rannalle. Suomentanut Hannele Pohjanmies. 2009. Helsinki: Kirjapaja

U

seissa bangladeshilaisen
Jute Worksin osuuskunnissa tehdään juutista
makramesolmintaa, esimerkiksi
kehtoihin. Työ vaatii suurta

kädentaitoa, mutta ei saksia kummempia työkaluja.
Tuotteita ei tehdä narusta vaan
juuttikuitunipuista. Niistä letitetään tai pyöritetään punok-

sia, jotka työn edetessä punotaan
yhteen.
Maahantuoja: Tampereen
kehitysmaakauppa ja
Maailmankauppa Kirahvi
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Karitepähkinät kerätään
lähikylistä, missä ne myös
kuivataan. Tea Tönnov osallistui pähkinöiden lajitteluun
kylän naisten kanssa.

sekä kotimaasta, missä karitevoi
onkin jokapäiväinen tuote mutta
kilpailu kovaa, että ulkomailta.
Osuuskuntamuotoisia tuottajia on
muitakin, mutta toistaiseksi nekin
ovat valtaosin ulkomaisin varoin
tuotettuja.

Töitä muutamaksi
päiväksi kuukaudessa

Karitevoista hyvinvointia

luonnolle ja ihmisille
A

frikan valoa hehkuvassa
värikkäässä kuvassa
vihreisiin työasuihin
pukeutuneet naiset lajittelevat
maassa istuen pähkinöitä.
Toisessa kuvassa he vaivaavat
isoissa muoviastioissa punertavaa
massaa. Maa on kuivaa ja ruskeaa.
Ollaan Malissa, Bougoulan kylässä, ja kuvat kertovat karitevoin ja
-saippuan tuotannosta.
Istumme pienessä ryhmähuoneessa Helsingissä, ja juuri Malista
palanneet Marjatta Peltonen ja Tea
Tönnov kertovat matkastaan. He
ovat mukana suomalaisen ympäristöjärjestö Dodon Sinsiberehankkeessa ja viettivät helmi-maaliskuussa viisi viikkoa tutustumassa
hankkeeseen ja suunnittelemassa
sen tulevaisuutta/sille jatkoa.
Karitevoi, englanniksi shea butter, on Malin naisten perinteinen
tuote, jota käytetään sekä ruoanlaitossa että ihonhoitoon sellaisenaan ja saippuan raaka-aineena.
Sinsibere-hankkeen tavoitteena
on kehittää vanhaa osaamista
tuottavaksi toiminnaksi.
Pääkaupunki Bamakon ympäristössä on polttopuiden keruu
myyntiin naisten tavallinen keino
hankkia lisätuloja. Sinsiberehankkeen tavoitteena on vähentää aavikoitumista ja metsien

tön suojelemiseksi tarvitaan uusia
elinkeinoja. Perinteisen karitevoin
tuottaminen on yksi keino, maapähkinöiden viljely toinen , kertoo
Tea Tönnov.
Polttopuun keruun jäljiltä
Sinsibere on tukikeppi
maastossa on pystyssä lähinnä
– ja nyt osuuskunta
juuri karitepuita. Niitä ei polttopuiksi kaadeta, koska puun
Bamanankielinen sana sinsibere
hyötyarvo tunnetaan. Karitepähtarkoittaa tukikeppiä. Tukikinän rasvasta on aina tehty paitsi
keppinä maaseudulla asuville
voidetta ja saippuaa myös erittäin
malilaisnaisille toimivat suomahienoa ruoanlaittoöljyä
lainen ympäristöjärjestö Dodo ja
Kuusi vuotta sitten hankkeen
malilainen ympäristöjärjestö MCF
puitteissa perustettiin naisten
Nyetaa. Vuonna 2001 käynnistyosuuskunta.
nyttä hanketta rahoittaa Suomen
– Se nähtiin keinoksi edistää
ulkoministeriö. Meneillään on
naisten yhteistyötä ja saada esitämän vuoden loppuun kestävä
toinen kausi ja valmistelussa hake- merkiksi investoinneille laajempaa pohjaa, kertovat Tönnov ja
mus seuraavaksi hankekaudeksi.
Peltonen.
Vuosibudjetti on noin 60 000
– Osuuskunta on vielä nuori ja
euroa, josta Dodo kerää noin 5 500
monissa asioissa on meneillään
omarahoituksen vapaaehtoisvoiopiskeluvaihe. Useimpien naisten
min.
kohdalla oppiminen on alkanut
Tavoitteena on saada toiminta
tuottavaksi. Siihen tähdätään kou- lukutaidosta. Lisäksi opiskellaan
lutuksella, tuotteiden laatua kehit- laskemista ja hallintoa ja perehdytään ylipäätään kaupankäyntiin.
tämällä sekä löytämälle tuotteille
Osa koulutusta on tuotteen laadun
ostajia. Ympäristöasioiden eteen
parantaminen kehittämällä työtyöskentelevät monet muutkin
järjestöt, ja suomalaishanke yrittää vaiheita: pähkinöiden varastointia,
kuivausmenetelmiä ja työvaiheikeskittyä jatkossa tuotteiden
den hygieniatasoa.
markkinointiin.
Hankkeen piirissä on nykyisin
– Alueella on tehty luontokartoitus jo 12 vuotta sitten. Ympäris- 254 naista, jotka asuvat maalaishäviämistä. Se onnistuu vain, jos
naisille löydetään vaihtoehtoisia
elinkeinoja polttopuiden myynnin
tilalle.

kylissä pääkaupunki Bamakon
ympäristössä. Sinsibereosuuskunta sijaitsee Bougoulan
kylässä noin 60 kilometrin päässä
Bamakosta. Pääkaupungin läheisyys takaa tuotteille markkinoita
omassa maassa.
Nykyisellään osuuskunnan
karitevoituotanto on reilut 1 000
kiloa vuodessa, vuonna 2011
se oli noin 1 400 kiloa. Tuloja
osuuskunta ei kuitenkaan vielä
pysty tuottamaan. Tavoitteena
on kuitenkin moninkertaistaa
tuotanto. Markkinoita etsitään

Nyt osuuskunnan naiset tulevat
kylistään Bougoulaan neljäksi
päiväksi tekemään karitevoita.
He saavat päivärahan, joka tällä
hetkellä on 750 Keski-Afrikan
CFA-frangia (1 euro = noin 650
CFA). Samalle naiselle neljän
päivän työrupeama osuu kahden,
kolmen kuukauden välein.
– Tavoitteena on kouluttaa
mahdollisimman paljon naisia
niin, että ryhmässä on aina mukana kokeneempia ja aloittelijoita.
Tulevaisuudessa, kun tuotantomääriä nostetaan, työhön osallistuvien naisten määrä on suurempi,
Marjatta Peltonen kertoo.
Toistaiseksi palkkio maksetaan
hankerahasta. Tavoitteena on
saada markkinointi pyörimään
niin, että palkat jatkossa tulisivat
tuotteiden myynnistä. Se, että
aitoa myyntituloa ei vielä saada,
vaikeuttaa nyt naisten kokemusta
omasta työstä.
– On vaikea kokea omistajuutta, kun palkka ei vielä tule omasta
työstä, Tea Tönnov tiivistää.
Lisäksi osuuskunnan jäsenet
saavat kuljetukset työpaikalle sekä
ruokaa. Maksettu palkka, vaikka
vielä vähäinenkin, on lisännyt perheiden hyvinvointia: äidin palkalla
maksetaan muun muassa lasten
koulupuvut ja -tarvikkeet.
Hankkeessa naiset ovat myös
perustaneet kasvimaita kyliinsä,
ja vihannesten, kuten chilin ja
sipulien viljely myyntiin on ollut
joissakin kylissä hyvin tuottoisaa
polttopuiden keruuseen ja myyntiin verrattuna.
– Myös naisten oppimat uudet

Kajatu Samake on ollut mukana osuuskunnassa pitkään. Hän asuu
Karakon kylässä, missä työmahdollisuutena on myös puutarha. 42-vuotias Kajatu työskentelee siellä paljon mieluummin kuin keräisi puuta
myytäväksi.
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Tea Tönnov ja Marjatta Peltonen olivat maaliskuussa
hankesuunnittelumatkalla Malissa.

”Kaupankäynti on myös
kulttuurinvaihdantaa”

M

Osuuskunnan kokous Bougoulassa, Malissa. Äärimmäisenä oikealla istuu osuuskunnan puheenjohtaja Koyan
Bagayogo. Hän on Freitoumoun kylästä ja tuli valituksi tehtäväänsä vaaleissa viime vuoden kesäkuussa.

arjatta Peltonen ja Tea Tönnov ovat ympäristöjärjestö Dodon
jäseniä ja mukana sen Sinsibere-hankkeessa. Helmi-maa-

liskuussa 2012 he viettivät viisi viikkoa Malissa monitoroimassa

Työlästä mutta
arvostettua työtä
– Karitevoin tekeminen on työläs
prosessi, mutta se on osuuskunnan naisille mieleistä työtä, Tea ja
Marjatta kertovat.
Työ alkaa pähkinöiden keräämisestä ja kuivaamisesta, mikä
tapahtuu hankekylissä. Itse voin
valmistaminen tapahtuu kokonaan
osuuskunnassa.
Raakavoi pestään neljä kertaa,
jolloin se vaalenee kerta kerralta.
Pesujen jälkeen voi sulatetaan ja
vaalea, kuohkea voide purkitetaan.
Se on tuoksultaan neutraalia,
miellyttävää, eikä osuuskunnan
voiteeseen ja saippuoihin ainakaan
toistaiseksi lisätä hajusteita.
– Sitä on kyllä mietitty, mutta
alueella ei kasva sopivia hajustekasveja. Vaihtoehtoja etsitään, Tea
ja Marjatta kertovat.
Myös karitevoin jalostaminen saippuaksi on Malin naisten
perinteinen taito. Sitä varten karitevoi sulatetaan ja siihen lisätään
tuhkaa.
– Perinteinen saippua ei ole
kovin kauniin näköistä, ja osuuskunnan koulutuksessa onkin
paneuduttu tuotteen laadun

parantamiseen, Marjatta ja Tea
kertovat. Osuuskunnan saippua
on nykyisellään valkoista ja neut-

raalin tuoksuista.

Sinsibere-hanketta.

Teksti Riitta Lehtonen
Kuvat Marjatta Peltola

teriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Malin matkaa ennen hän

Marjatta Peltonen opiskelee Intercultural Encounters- maisopiskeli Afrikan tutkimusta ja maassa puhuttavaa bamanan kieltä

Karitevoin tekeminen on työläs
prosessi, mutta se on osuuskunnan
naisille mielekästä työtä.”

Pariisissa. Maailmanmatkaajan vei Afrikkaan alun perin rakkaus
afrikkalaista tanssia ja musiikkia kohtaan.
Tea Tönnov on pitkän linjan ”dodolainen” ja kansalaisjärjestöaktivisti. Hän on tekniikan opiskelija ja kiinnostunut sitä kautta
erityisesti Sinsiberen tuotantoprosessista.

Merkki ja sen hinta
T

ällä hetkellä Sinsibere-osuus-

karitevoiksi itse, tuottajilla on

kunnan tuotantotoiminta

myös jonkinlainen prosessointiyk-

on ulkopuolisen tuen varassa.

sikkö, joka auditoitaisiin erikseen.

Tuotannon alkuun saaminen tuella

Esimerkiksi alle kymmenen henkeä

on helpompaa kuin markkinoi-

työllistävästä prosessointiyksikös-

den löytyminen tuotteelle. Reilun

tä tulisi vielä 210€€:n lisämaksu.

kaupan sertifiointi saattaisi siinä

Vähävaraiset osuuskunnat voivat

auttaa, mutta sertifiointi myös

anoa myös lisämaksuihin maksi-

aiheuttaisi kuluja.
– Reilun kaupan merkki

Dodon hankkeissa lähtökohtana ovat ympäristönsuojelulliset tavoitteet, ja järjestöllä on toinen kehitysyhteistyöhanke Madagaskarilla. Hankkeisiin liittyy kuitenkin aina myös lukuisia muita piirteitä,
kuten Sinsiberessä markkinoinnin kehittäminen.
– Ja kaupankäynti on myös kulttuurinvaihdantaa, toteavat Marjatta Peltonen ja Tea Tönnov.
Teksti Riitta Lehtonen Kuva Marjatta Peltola

missaan 75 prosentin tukea.
Karitevoin Reilun kaupan

helpottaa markkinoille-

takuuhinta on www.fairtrade.

pääsyä, mutta jos tuote ei

net -sivuston mukaan 2 440

merkistä huolimatta mene

dollaria ex works -tonnilta ei-

Perinteinen taito on säilynyt

N

aiset ovat Malissa valmistaneet karitepähkinöistä voidetta,
öljyä ja saippuaa jo vuosisatojen ajan.

kaupaksi, sertifioinnista ei ole

luomulle, ja luomulle 3 000 dolla-

pienviljelijöille hyötyä. Siksi tuotta-

ria. Takuuhinnan päälle maksetaan

jien kanssa pyritään käymään läpi

185 dollaria Reilun kaupan lisää,

myös hierontaöljynä, sillä voide pehmenee käsissä luistavaksi

markkinoillepääsyn realistisuutta

jonka tuottajat käyttävät yhteisön

öljyksi jo 30 asteen lämpötilassa.

jo ennen sertifioimista, toteaa Rei-

tai tuotannon kehittämiseen.

lun kaupan edistämisyhdistyksen

Sinsibere-osuuskunnan ja Dodo

hitaasti. Voidetta Suomessa myyvän Vegetukun sivuilla julkaistu

toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

ry:n haasteena on kehittää tuote,

ohje onkin, että sitä kannattaa käyttää iltaisin, jolloin se ehtii

Sinsiberen osuuskunnan sertifioin-

jolle löytyy tiukasti kilpailluilla

imeytyä hyvin yön aikana.

tikuluja Sivonen arvioi seuraavasti:

markkinoilla ostajia hinnalla, mikä

– Ensimmäisen vuoden maksu

Paksun, öljyisen koostumuksensa vuoksi voide imeytyy ihoon

Näihin sitä suositellaan käytettäväksi:

riittää kohtuulliseen elämään Malin

tuon kokoiselle yhteisölle on tällä

maaseudulla. Mikäli pienviljelijäyh-

hetkellä 2450€€ ja vuosimaksu

teisö palkkaa työntekijöitä, FLO:n

sen jälkeen 1970€€. Maksuilla

kriteerien edellytyksenä on, että

katetaan tuottajayhteisön val-

palkkatyöläisille maksettava palk-

vontakustannukset, ja vähäva-

ka on vähintään maan minimipal-

raiset yhteisöt voivat anoa niihin

kan suuruinen. FLO pitää monien

korkeimmillaan 75 prosentin tukea

kehitysmaiden minimipalkkatasoa

kattojärjestö Fairtrade Interna-

riittämättömänä, ja edellyttää

tionalilta (FLO). Jos tuottaja saisi

asteittaista siirtymistä kohti ns.

täyden tuen, niin ensimmäinen

elämiseen riittävää palkkaa (living

maksu olisi 613€€ ja sen jälkeiset

wage). Malissa virallinen minimi-

vuosimaksut 493€€. Jos sertifioi-

palkka päivässä on www.fairtrade-

tavia tuotteita olisi karitepähkinän

calculator.com -laskimen mukaan

lisäksi myös muita, kustakin tulisi

1 423 CFA-frangia.

210€:n lisämaksu. Koska osuuskunta prosessoi karitepähkinät

Karitevoita käytetään sekä ruoanlaittoon että ihovoiteena – ja

Teksti Antti Markkanen

Fatoumata
Doumbia
ja valmiit
saippuat.

■

■

■

■

■

Kuva Tuuli Kaskinen

taidot lisäävät koko perheen hyvinvointia. Kulutukset ja myöskin
hyvälaatuisen voin valmistaminen
motivoivat naisia toimimaan
osuuskunnassa ja kehittämään
sitä tuottavammaksi ja taloudellisesti kannattavammaksi, Marjatta
Peltonen arvioi.
– Vastuutehtävät osuuskunnassa antavat naisille mahdollisuuden
osallistua ja vaikuttaa yhteisiin
asioihin, ja naiset kokevat, että
osuuskunnan jäsenyys on eräänlainen turva ja jäsenmaksu hyvä
sijoitus tulevaisuutta ajatellen,
kertovat Tea Tönnov ja Marjatta
Peltonen.

Ihon kuiviin kohtiin, kuten
käsiin, kyynärpäihin, polviin
ja huuliin
Yövoiteena halkeileviin jalkapohjiin
Kuivan ja atooppisen ihon
hoitoon
Pieniin haavoihin ja palaneelle iholla nopeuttamaan
paranemista
Kuiville hiuksille hoitoaineen
tapaan.

Sinsiberen maahantuomia
karitevoituotteita myy Reilun
kaupan Tähti.
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reilu matkailu

Rhododendron kukassa.

Prem Sagar

Sansar Rana ja Water Fall Cafe.

Joogaopiston karhut

Shivan osaksi jumaliensa joukkoa,
yhdeksi hindulaisuuden kolmesta
pääjumalasta.
Sagar Guesthouselle asti tulee
kapea ja huonokuntoinen autotie.
Majatalon jälkeen alkaa polkujen
verkosto, missä tavara liikkuu
ihmisten, muulien, aasien tai ponien kantamana. Runsaassa 2 000
– Erityisesti vauraat intialaiset valmistamista perinteisissä maametrissä vuorenrinteitä peittävät
majoittuvat hotelleihin, joiden
puut ja pensaat. Metsistä gaddit
laistaloissa. Näin raha jää paikalhintataso on huomattavasti korkeräävät polttopuut ja lehväksiä
listalouteen ja matkailija tutustuu
keampi. Ulkomaalaiset suosivat
rehuksi.
ihmisten arkielämään.
enemmän paikallisväriä omaavia
– Jos puita oksitaan kolmen,
Prem Sagar puhuu ja toimii
vierasmajoja, monet tulevat kerran ympäristöä huomioivan ekoturis- neljän vuoden välein, ne kestävät
toisensa jälkeen tuttuun majatasen hyvin, toteaa Prem Sagar.
min puolesta.
loon. Intialaiset turistit, erityisesti
Maaliskuun loppupuolella korke– On kuitenkin tärkeää huo
punjabilaiset, ovat saaneet kyana, leikkaamatonta omenapuuta
mioida myös alueen alkuperäisseenalaista mainetta meluisuuten- väestön oikeudet ja edut, hän
isompana, kasvavat rhodosa, ympäristöstä piittaamattoman korostaa.
dendronit ovat isojen punaisten
roskaamisensa ja juopottelunsa
– Matkailun tuoman taloudelli- kukkien peitossa. Paikalliset
takia. Rahaa intialaiset käyttäsen hyödyn pitäisi tulla paikallisen
vät runsaasti, paljon enemmän
väestön hyväksi.
kuin ulkomaalaiset. Muutama
Viime vuonna Sagar valittiin
vuosi sitten ongelmaksi alkoivat
puolueista riippumattomana ehmuodostua tietyn ulkomaalaisryh- dokkaana osavaltion suurimman
män järjestämät meluisat reivit ja
piirikunnan, 1,8 miljoonan asuktäydenkuun juhlat, joita järjestetkaan ja lähes 6 000 neliökilomettiin jopa lintujen suojelualueella ja rin laajuisen Kangran valtuustoon
suosituimmassa retkeilykohteessa (District Council).
Triundissa. Puutuimme asiaan
ja saimme ne loppumaan, Sagar
Alkuperäisväestö
kertoo.

matkailumaassa
D

alai Laman pakolaisresidenssi on tehnyt
Himachal Pradeshin
osavaltiossa Intiassa olevasta
Dharamsalasta maailmankuulun.
Ylä-Dharamsala eli McLeod Ganj
on paitsi ulkomaalaisten, myös intialaisten suosima viileän vuoriston lomakohde, hill station, minne
kuumaan vuodenaikaan ne, joilla
on rahaa, suuntaavat tasankojen
paahdetta pakoon. McLeod Ganj
onkin muuttunut turistirysäksi:
majoitustiloja, ruokaa, myymälöitä
ja muita matkailupalveluita niin
täyteen rakennetuksi, että ahdistaa
ja muovijätettä pyörii intialaiseen
tapaan pitkin maita ja mantuja.
Pari kilometriä McLeod Ganjista oleva Dharamkot on toistaiseksi
säilyttänyt häivän maalaisidylliä.
Ohraa, sinappia, hernettä, valkosipulia ja sipulia kasvaa kylässä
edelleen. Dharamkotissakin vuosi
vuodelta pengerviljelmät katoavat hotellien ja vierasmajojen
alle. Kuitenkin alueen nykyisistäkin majoitustiloista suurin osa
on tyhjillään lukuun ottamatta
muutaman kuukauden mittaista
huippusesonkia.
– Alueella on majataloja ja
hotelleja. Majatalot ovat useimmiten paikallisten omistamia, hotellit
ulkopuolisten investoijien, kertoo
Prem Sagar, jonka suvun mailla
korkealla Dharamkotin yläpuolella
on 1996 rakennettu Sagar Guesthouse.

Matkailun hyödyt
paikalliselle väestölle
Sagar Guesthouse on 2300 metrin
korkeudella merenpinnasta suosittujen patikointireittien risteyskohdassa. Maat ovat olleet Sagarin
suvun hallussa 1650-luvulta. Sagarin Eagle’s Hight Trekkers järjestää
myös muun muassa kalastus- ja
vaellusretkiä sekä kulttuuriretkiä,
missä asutaan ihmisten kotona,
työskennellään pelloilla ja vaikkapa opetellaan tulentekoa ja ruuan

keräävät kukkia ja tekevät niistä
mehua ja chutneyta tai syövät ne
sellaisenaan.

Aamuäreät karhut
Alueella on runsaasti lintuja ja
muita eläimiä. Himalajan mustat
karhut tulevat joskus öisin alas
Dharamkotiin penkomaan roskalaatikoita ja tunkioita.
– Lähistöllä on kansainvälinen Sahaj-joogakoulu. Koulussa
on satoja opiskelijoita ja isosta
ruokalasta tulee paljon ruoka
jätettä, mikä heitetään tunkiolle.
Jätteiden houkuttelemina karhuja
on asettunut koulun lähettyville,
kertoo Sagar.
– Yleensä karhut välttävät ihmistä ja tarkka-aistisina väistävät

ajalta ennen maahantunkeutujia

Seudun alkuperäisväestö on
Himalajalla 11 000-12 000 vuotta
asuneita gaddeja, paimentolaisia. Kysymykseen, ovatko gaddit
hinduja, Prem Sagar vastaa:
– Se on kuin kysyisi, olemmeko maahantunkeutujia. Näillä
vuorilla Shiva on aina ollut Jumala.
Hindu-uskonnon perustivat
Intiaan muualta tulleet valloittajat. Hindulaisuus on suhteellisen
nuori uskonto, korkeintaan 5 000
vuotta vanha. Hindut liittivät

Seema Pathania
kerää yhdessä
muiden naisten
kanssa polttopuuta ja kerppuja
vuoren rinteiltä.
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Vijay Kumar

hyvissä ajoin. Joskus ihminen ja karhu
osuvat kohdakkain yllättäen, ja siinä
voi käydä huonosti.
Sagar ei tiedä miksi, mutta jostain
syystä karhuja vaivaa aamuäreys, ne
ovat kiukkuisempia, jos niitä kohtaa
aamupäivällä. Emokarhut voivat olla
vaarallisia, kun ne liikkuvat pienten
pentujensa kanssa kesäkuukausina.
Alueella on myös leopardeja, ja ne
saattavat tulla kyliinkin nappaamaan
koiria tai muita kotieläimiä.

Sunset Cafe
Sagar Cottagelta läheiselle vesiputoukselle patikointi vie noin tunnin.
Reitti on rauhallinen ja kaunis,
laakson rinteet puiden ja pensaiden peittämiä. Alkutaipaleelle on
23-vuotias Aju Kumar rakentanut
polun varteen upealle näköalapaikalle
perinteisellä kivityömenetelmällä
levennyksen ja siihen kahvilan, Sunset
Cafeen. Kivityön, ilman laastia eri
kokoisista kivistä ladotun muurin, teki
ammattimies, joka laskuttaa 300–400
rs päivän työstä.
Aju aloitti kahvilan kolme vuotta
sitten louhimalla muutaman neliön
alan polun vuoren puoleiselle reunalle. Viime vuonna yritys laajeni noin
10 neliöllä rinteen puolelle polkua, ja
tänä vuonna sen viereen tulee toinen
mokoma lisää.
– Kotitaloni on muutaman sadan
metrin päässä ja nämä maat ovat
kylämme yhteismaita, joten en joudu
maksamaan maan käytöstä. Polun
yläpuolinen alue on valtion maita.
Kahvilan rakentaminen on tullut minulle aika kalliiksi, mutta uskon että
muutamassa vuodessa tämä alkaa
tuottaa, pohtii Aju.

Himalaya Water Fall Cafe
Perillä putouksella on toinen kahvila,

’Himalaya Water Fall Cafe’. Aikaisemmin Sansar Rana työskenteli siellä
palkattuna kolme vuotta. Palkkaa tuli
3 000 rs kuukaudessa. Tänä vuonna
kahvilan alunperin rakentanut yrittäjä
rakentaa Dharamkotiin toisen ja houkutteli Sansarin ryhtymään itsenäiseksi
ammatinharjoittajaksi vesiputoukselle.
Vuokraa kahvilarakennuksesta Sansar
joutuu maksamaan 40 000 rs vuodessa,
ja lisäksi hän työllistää vilkkaimman
sesongin ajaksi neljäksi kuukaudeksi
apulaisen, joka saa 4 000 rs kuukaudessa palkkaa sekä ruuan ja tupakat.
– En tiedä kuinka tässä tulee
käymään, vuokra- ja palkkakuluihin
menee 56 000 rupiaa… Huhtikuusta
monsuuniaikaan asti on kyllä vilkasta,
mutta maaliskuussa ei ole montaa kävijää päivässä, eikä sadekautena. Pidän
kuitenkin paikan auki maaliskuusta
joulukuuhun. Tammi- ja helmikuu
ovat liian kylmiä.
Ennen Water Fall Cafen aikaa Sansar Rana meni talvisesongiksi Goalle ja
kesäsesongiksi Kulu-laaksoon töihin.
– Viime vuosina turistien määrä
McLeod Ganjissa on kasvanut paljon,
ja se on hyvä koska tuo meille kotiseudulle työpaikkoja. Oma kotikyläni on
Kareri, noin kolmen tunnin kävelymatkan päässä täältä.
Kasvava matkailu tuo mukanaan
myös ongelmia. Yhtenä
vakavana lieveilmiönä on vuorenrinteiden roskaantuminen maatumattomasta muovijätteestä. McLeod Ganj
alkaa jo muistuttaa kaatopaikkaa.
Jätehuolto alueella ontuu pahasti. Retkeilyreittien polun varsiakin roskataan
piittaamattomasti. Jodie Underhill
on perustanut Mountain Cleaners
järjestön, joka tekee työtä toimivan
jätehuollon rakentamiseksi alueelle.
Järjestöstä enemmän seuraavalla
sivulla.
Antti Markkanen
anttimark@gmail.com

Majatalon hoitaja
V

ijay Kumar on jo yli kymmenen vuotta

Vasikoita saadaan vuosittain, osaksi käytetään

pitänyt huolta Sagar Cottagen asiakkaista.

sonneja mutta myös keinosiemennystä. Vaikka

Työtä on 27 päivää kuukaudessa ja palkkaa

gaddeilla on nykyään kiinteät asumuksensa ky-

tulee 3 500 rs. Hyvä asiakaspalvelija saa myös

lissä, nomadiperinne silti elää. Monsuuniaikaan

tippejä, niitä kertyy toinen mokoma. Lisäksi

perhe nousee ylemmäs vuorilaitumille. Siellä

Vijay saa työpaikalta ilmaisen asunnon ja ruuan,

asutaan kiviseinäisessä kesätalossa, jonka

näin koko palkka- ja tippipotti jää käytettäväksi

katto uusitaan vuosittain latomalla puisen

perheen hyväksi. Vijayn kotila on Kanol-nimises-

rungon päälle heinää ja päällimmäiseksi savea

sä kylässä, päivän kävelymatkan päässä. Mel-

ja lehmän lantaa vedenpitäväksi kerrokseksi.

kein jokaisesta kylän talosta on joku kauempana

Savi- ja lantaseoksesta tehdään myös huo-

töissä, Dharamsalassa, Kangrassa, Palampuris-

neiden lattiat. Rakennuksen yhteydessä on

sa tai muualla, ja mahdollisimman paljon rahaa

karjasuoja.

lähetetään perheelle kotikylään.
Naimisiin Vijay meni kaksikymppisenä kah-

Ruoho sadeaikaan on vuorilla hyvää ja runsasta, kotikylän heinäsato säästyy korjattavaksi

deksan vuotta sitten, morsian oli 18-vuotias.

talvirehuksi. Lehmät ovat alueen alkuperäis-

Nyt heillä on kaksi pientä lasta, jotka ovat juuri

karjaa, pienikokoista ja oloihin sopeutunutta.

aloittaneet koulun.

Maitoa ne eivät anna kovin paljoa, talvella litran

Häät Intiassa eivät ole halpaa lystiä.

pari päivässä. Vuorien ruoholla lehmät lypsävät

– Kotikyläni on iso, kaikki olivat tervetulleita,

tavallista paremmin, 4–5 litraa. Maito hapate-

ja vieraita tuli ja meni kolmipäiväisen hääjuhlan ai-

taan vuorilaitumilla jugurtiksi tai siitä tehdään

kana yli 1 000. Tarjolla oli ruokaa ja juomaa, sekä

juustoa, desigheetä, mikä säilyy vuodesta

ostettua olutta ja rommia että kotipolttoista viinaa,

kahteen vuoteen.

tharraa. Häät maksoivat noin 100 000 rs, mutta

Silloin tällöin pedot iskevät.

nykyisin tuon kokoiset häät maksavat jo kolminker-

Kerran karhut rikkoivat karjasuojan aitauksen

taisesti. Häiden komeudesta on tullut jonkunlainen

ja veivät kerralla kolme lammasta. Tappio jää

kilpailu perheiden välille, Vijay kertoo.

omaksi vahingoksi, Suomen kaltaista petovahin-

Intiassa yleistä suureellista myötäjäissystee-

kojen korvaussysteemiä ei ole. Valtio kuitenkin

miä kylässä ei ole. Morsian toi uuteen kotiinsa

maksaa korvauksia, mikäli pedot tappavat tai

vaatteita ja joitain taloustarvikkeita. Pariskunta

vahingoittavat ihmisiä.

lapsineen asuu suurperheenä Vijayn äidin ja

Kotikylässä karhut osallistuvat mielellään

veljen perheen kanssa. Veli pitää kylässä pientä

myös sadonkorjuuseen, kun se kypsyy penger-

kauppaa. Suurperhettä Vijay pitää kaikin puolin

viljelmillä.

hyvänä asumismuotona, rahat riittävät hyvin, ja

– Erityisesti maissi ja peruna maistuu niille.

säästöönkin jää, kun ne laitetaan yhteiseen kas-

Rakennamme karhunpelättimiä, ihmishahmoja,

saan. Kotitalossa on neljä huonetta ja keittiö.

pelloille ja ripustamme tyhjiä purkkeja naruun

Suurperhe on pitkälle omavarainen: mm. ohraa,

kolisemaan. Tämä auttaa melko hyvin.

maissia, palkokasveja, valkosipulia, sipulia ja

Karhut ovat rauhoitettuja, eivätkä kyläläi-

perunaa saadaan omasta maasta. Polttopuut

set tapa niitä. Karhun kaadosta saa ankaran

kerätään ilmaiseksi metsästä.

rangaistuksen, rahallisen vahingonkorvauksen
lisäksi Vijayn mukaan 8–10 vuotta vankeutta.

Vuorien kesälaitumet
Karjaa Vijayn perheellä on 15 lammasta, kolme
vetohärkää, kolme lehmää ja yksi puhveli.

Salametsästäjiäkin vuorilla silti on, etenkin karhun sappirakko on arvokas pimeillä markkinoilla.
Antti Markkanen
anttimark@gmail.com
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Dhauladharvuoristoa

Vuoriston
kokoinen
haaste
Jätehuolto on Intiassa lähes olematonta, ja monelle
Intiassa matkustaneelle likaisuus, joka puolella lojuvat jätteet ja jätekasoja penkovat likaiset lapset jäävät
lähtemättömästi mieleen. Vuodesta 2009 lähtien on
Dhauladhar-vuoriston upeissa maisemissa toimiva
Mountain Cleaners -järjestö organisoinut vapaaehtoisia keräämään roskia ja tekemään ympäristövalistusta.

M

uovipakkauksia ja
muuta maatumatonta yhdyskuntajätettä
tulee talouskasvun ja muuttuvan
kulutuskäyttäytymisen myötä yhä
kiihtyvällä tahdilla.
Oman lisänsä jätevuoreen tuo
kasvava turismi. Muovisia juomapulloja kuluu, keksi-, karkki- ja
sipsipaketteja tyhjenee reissun
aikana. Roskiksia ei löydy.
Kaupungeissa jätteenkerääjät ottavat talteen melko ison osan kierrätyskelpoisesta muovista. Ilman
heitä tilanne olisi vielä
paljon pahempi. Elanto tuosta
työstä on niukka ja tulee kerätyn
jätteen myynnistä kierrätykseen.
Jätteidenkerääjäperheiden lapset
joutuvat usein jätesäkkiensä
kanssa kadulle hyvin pieninä.
– Vuorilla ei jätteidenkerääjien
perinteistä ryhmää ole, harvaan
asuttu ja luonnonmateriaaleja
käyttänyt yhteiskunta ei sellaista
tarvinnut, kertoo Prem Sagar,
dharamkotilainen matkailuyrittäjä.

Mountain Cleaners
Jodie Underhill tuli Dhauladharvuoristossa olevaan McLeod

Ganjiin vuonna 2009.
– Oli järkyttävää nähdä seudun kauneutta tuhoava jätemäärä,
muistelee Jodie.
– Toimiva jätehuolto on paitsi
ympäristön, myös yhteiskunnan
etujen mukaista. Puhdas, turvallinen ja terveellinen ympäristö,
saastumaton juomavesi ja jätteiden kerääjien
parantuvat
työskentelyolot ja
toimeentulo
hyödyttävät
kaikkia ja ovat
myös matkailuelinkeinon perustekijöitä.
Huhtikuussa 2009 aloin organisoida jätteidenkeruutapahtumia
McLeod Ganjissa, ja siitä alkoi
Mountain Cleaners -seikkailu,
hän kertoo.
Retkeily- ja pyhiinvaellusreittien varsien puhdistus on yksi osa
Mountain Cleanersien toimintaa.
Vapaaehtoisryhmät kiertävät
alueen suosituimpia reittejä säännöllisesti. Useat vuorilla olevista
pienistä teetuvista ovat liittyneet
järjestön jätehuoltoon ja niiden
luona on kierrätysjätepisteitä.
Kotikentällään Bhagsun ja
Dharamkotin turistikylissä, muu-

Kunnallista jätehuoltoa. Norjan kehitysyhteistyövirasto
Noradin rahoittama jätteenkeräyspiste Dharamkotissa.

taman kilometrin päässä McLeod
Ganjista, Mountain Cleaners on
järjestänyt alueelle päivittäin tyhjennettävät roskikset. Toimiva ja
reilu jätehuolto alkaa muotoutua.

Kohtuullinen palkkataso
Vapaaehtoisten lisäksi on pystytty
myös palkkaamaan ammattilaisia, jotka tulevat jätteenkerääjien
kastista.
– Meillä on viisi palkattua.
Olemme saaneet paljon kritiikkiä siksi, että maksamme

työntekijöillemme 6 000 rupiaa
(n. 90 euroa) kuussa, mikä on
tuplapalkka paikallishallinnon
maksamaan verrattuna. Lisäksi
työntekijämme saavat jakaa
keskenään kierrätyskelpoisen
jätteen myynnistä saadut tulot.
Kehotan aina arvostelijoita
kokeilemaan itse tuota työtä,
ja esittämään vasta sen jälkeen
mielipiteensä. Työntekijämme
ansaitsevat jokaisen saamansa
rupian. Haluan järjestää heille
terveydenhuollon ja vakuutusturvan ja tehdä parhaani heidän

Muulit kantavat Triundin teetupiin vesi- ja virvoitusjuomapulloja
ja nykyään Mountain Cleanersin myötä paluumatkalla tyhjät pullot
alas Dharamsalaan kierrätykseen. Aikaisemmin jätteet jäivät
osaksi vuoren rinteille ja osaksi niitä poltettiin.

omanarvontunteensa puolesta,
Jodie sanoo.
Ylivoimaisesti suurimman
osan Intian yhdyskuntajätteestä
tuottavat jättivaltion omat kansalaiset.
– Kastijärjestelmä vaikuttaa
siten, että valtaosa ihmisistä
kieltäytyy koskemasta jätteisiin.
Saamme kuitenkin koko ajan lisää
intialaisia vapaaehtoisia ja yhteydenottoja intialaisilta organisaatioilta, jotka haluavat auttaa ja
oppia jätteiden käsittelyä, kertoo
Jodie.
– Intian jätteidenkäsittelyjärjestelmä toimii huonosti, mikä on
ymmärrettävää, kun maassa asuu
viidesosa maailman väestöstä,
maa sai itsenäisyytensä vasta 1947
ja korruptio on hidastanut sen
kehitystä. On valtavasti seutuja,
missä ei ole minkäänlaista jätehuoltoa, ja siellä missä sellainen
on, kuten Bhagsussa, siitä ei usein
piitata. Jätteet heitetään luontoon,
vaikka kävelymatkan päässä on
jäteastia. Koulutuksen puute ja
perinteinen tapa ovat suurimmat
syyt. Kun tapa heittää jätteet maahan tai jokeen on sukupolvia vanha, sitä pitää itsestään selvänä.
– Mountain Cleaners ei ole
täällä arvostellakseen vaan
neuvoakseen ja tarjotakseen
vaihtoehdon. Kierrätys on tärkeä
osa Intian jätekriisin ratkaisua.
Vaikka kestikin jonkin aikaa saada
esimerkiksi Triundin retkeilyreitin
teetupien pitäjät vakuuttuneiksi,
he lopulta kuitenkin ymmärsivät
asian tärkeyden ja nauttivat nyt
puhtaasta ympäristöstä, jota
matkailijat ihailevat ja arvostavat,
Jodie kertoo.
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Jodie ja Toes

Neuvontaa ja
jätetapahtumia
Mountain Cleaners opettaa lapsia
kouluvierailuillaan.
– Vierailemme säännöllisesti
kouluissa ja osallistumme Lasten
päivä -tapahtumaan joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina.
Opetamme ympäristöasioita
leikkien, pelien ja taiteen avulla. Mountain Cleaners on myös
siivonnut aikaisemmin jätteiden
vallassa olleen lasten leikkipaikan Bhagsussa ja maalannut sen
varusteet. Nykyisin yksi Mountain Cleanersien palkatuista
työntekijöistä siivoaa leikkikentän
päivittäin.
Mountain Cleaners on järjestänyt jätetapahtumia myös
mm. Delhissä, Goalla ja Dehra
Dunissa. Tänä keväänä toiminta
harppasi hyvän askeleen eteenpäin, kun intialaisen, myös
pakkausmateriaaleja valmistavan
monialayrityksen Max Indian
perustama säätiö päätti tukea
järjestöä antamalla kahdeksi
vuodeksi rahoituksen, miljoona
rupiaa vuodessa (n. 15 000 euroa),
Dehra Dunin jätehuolto hankkeeseen sekä 200 000 rupiaa (n. 3000
euroa) Dharamsalan alueelle. Tuki
on merkittävä järjestölle, jonka
kulut tällä hetkellä ovat 70 000 rs
kuukaudessa.
Teksti ja kuvat Antti Markkanen
Lisätietoa www.mountaincleaners.org

Mountain Cleanersien henkilökuntaa ja jäteastioita.

Turistikoirat
K

auan sitten ihmiset ja koirat sopivat elävänsä yhdessä
ja auttavansa toisiansa jakamalla työnsä ja ruokansa

ja vartioimalla ja vaeltamalla yhdessä. Koirat ovatkin tämän
sopimuksen pitäneet, mutta ihmiset ovat monesti osoittautuneet epäluotettaviksi. Dharamsalan seudulla on kulkukoiria, joita paikalliset kutsuvat turistikoiriksi, koska ne usein
lähtevät matkailijoiden seuraksi patikoimaan vuorille. Alueen
vakituiset asukkaat suhtautuvat koiriin yleensä välinpitämättömän suvaitsevaisesti, mutta monsuuniaikaan vuorilaitumilla
niiden kimppuun saatetaan käydä keppien kanssa, koska
niiden uskotaan olevan uhaksi lampaille.

Turistikoiria
Laka Gotissa,
lumirajalla.

Toes tapasi viettää kulkukoirana aikaansa Singh Corner
-kahvilan lähettyvillä Bhagsun kylässä. Kahvilan pitäjä uskoo
sen olevan noin 7-vuotias. Usein se lähti toisten koirien kanssa mukaan Jodie Underhillin ja Mountain Cleaners -järjestön
vapaaehtoisten siivouskävelyille. Heinäkuussa 2010 Jodie
kuuli oveltaan koputusta, avasi oven ja siellä oli Toes. Koira
asettui makuulle ovenpieleen ja hivuttautui tuuma kerrallaan
peremmälle, kunnes oli päätynyt Jodien viereen. Siitä pitäen
he ovat olleet erottamattomia. Jodie Underhill:
– Toes oli mukanani Manimahesh Yatra pyhiinvaelluksella missä kaikki hämmästelivät sen hyviä käytöstapoja. Se
kulkee kanssani riksoissa, busseissa, kuorma-autoissa,
takseissa. Delhiin en ota sitä mukaan, koska se on vuoristokoira. Välillä joudun matkustamaan Englantiin hankkimaan
rahaa, ja vaikeinta lähtemisessä on jättää Toes, vaikka se
jääkin hyviin käsiin vapaaehtoistemme luo. Toes on paras ystäväni maailmassa. Kaikki on paljon hauskempaa, kun se on
mukana ja vapaaehtoisemme rakastavat sitä. Se on loistava
ihmistuntija, jonka seurassa olen turvallisin mielin. Toes on
älykkäin koskaan tapaamani koira ja tunnen olevani siunattu
kun olen saanut sen elämääni.
Mountain Cleaners -järjestön verkkosivuilla Toes on nimetty ruokajäteasiantuntijaksi ja turvallisuusvastaavaksi.
Teksti ja kuvat Antti Markkanen
Lue lisää Toesista: www.mountaincleaners.org

Jätteestä raaka-aineeksi
Jäte on myös rahanarvoinen raaka-aine. Mountain Cleanersien
palkattu henkilökunta saa 6000 rupian kuukausipalkkansa lisäksi
jakaa kierrätyskelpoisen jätteen myynnistä saadut tulot. Viiden
hengen ryhmälle tulee jaettavaa kuukaudessa keskimäärin
17 350 rupiaa, mikä nostaa kuukausitulot lähelle 10 000 rupiaa.
Valuuttakurssit vaihtelevat, viime aikoina yhdellä eurolla on
saanut 65–70 rupiaa.
muovipulloja
metallia
foliokääreitä
lasipulloja
rikkinäistä lasia
pahvia
paperia
kovaa muovia
säilyketölkkejä

350 kg
50 kg
150 kg
3 000 kpl
500 kg
300 kg
20 kg
100 kg
100 kg

hinta Rs. 20/kg
hinta Rs. 25/kg
hinta Rs. 4/kg
hinta Rs. 1/pullo
hinta Rs. 1/kg
hinta Rs. 6/kg,
hinta Rs 10/kg,
hinta Rs. 12/kg
hinta Rs. 18/kg

= Rs. 7 000
= Rs. 1 250
= Rs. 600
= Rs. 3 000
= Rs. 500
= Rs. 1 800
= Rs. 200
= Rs. 1 200
= Rs. 1 800

			Yhteensä		= Rs. 17 350
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Osakeyhtiö
vapaaehtoispohjalla
Huancavelican
kaupungissa Andeilla
työskentelevän El
Mercurio-ryhmään
kuuluu kymmeniä
naisia. He valmistavat
myyntiin muun muassa pehmoleluja.

sekä vahvuudet. Tuotteiden valinnassa pyrimme kiinnittämään
erityistä huomiota materiaalien ja
työn laatuun, kertoo Heikki Heponiemi, joka edelleen asuu Perussa
osan vuotta.

Tuotekehityksellä
suomalaiseen tarpeeseen

Tutustuminen perulaisiin käsityöläisiin ja heidän
tuotteisiinsa innosti Heikki ja Sara Heponiemen ja pian
myös Saran äidin ja tämän puolison ryhtymään reilun
kaupan tuotteiden maahantuojiksi.

P

eru Shop tuo Suomeen
mm. hopea- ja siemenkoruja, alpakanvillasta
kudottuja vaatteita, perinteisiä
perulaisia tekstiilituotteita ja leluja, kuten alpakanvillaisia sorminukkeja ja pehmoapinoita.
Peru Shopin tarina alkoi
vuonna 2010, kun Perussa
asuneet Heikki ja Sara Heponiemi tutustuivat käsityöläisiin,
jotka kuuluvat paikalliseen reilun
kaupan järjestöön. Ajatus heidän
tukemisestaan etsimällä heidän
tuotteilleen markkinoita Suomesta syntyi nopeasti.
Heikki on yrittäjä, joka toimii
Perussa suomalaisten ympäristöteknologia-alan yritysten
konsulttina. Sara vietti vuoden
vaihto-opiskelijana perulaisessa yliopistossa ja valmistui sen
jälkeen diplomi-insinööriksi.

Maahantuonti-idean saatuaan
he perustivat osakeyhtiön, johon
tulivat mukaan myös Saran äiti
Ritva ja tämän mies Jouko Penttinen.
– Peru Shopissa on siis neljä
vastuuhenkilöä, jotka kaikki
toimivat vapaaehtoispohjalta ja
varsinaisen ansiotyönsä ohella,
Jouko Penttinen kertoo.
– Voisi sanoa, että Peru Shop
on meille vakava harrastus. Työ
palkitsee, kun saamme kuulla,
miten käsityöläiset Perussa ovat
saaneet lapsensa kouluun tai on
tapahtunut muuta positiivista
edistystä.
Leipätyönään Jouko Penttinen
pyörittää omaa PKT-yritysten
liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunutta konsultointiyritystä.
Turun Yliopiston eläinmuseossa
amanuenssina työskentelevä vai-

mo Ritva on samoilla linjoilla:
– Tämä työ on minulle todella
sydäntä lähellä oleva asia. Mitä
enemmän osallistun toimintaan ja
näen niitä positiivisia vaikutuksia,
joita toiminnastamme siellä Perussa seuraa, sitä motivoituneemmaksi tulen. Tulevaisuudessa, kun
työurani yliopistossa on päättynyt, panostan tähän toimintaan
paljon enemmän, hän sanoo.

WFTO takaa reiluuden
Käsityöläisryhmät ovat osa
kansainvälistä reilun kaupan verkostoa World Fair Trade Organisationia (WFTO).
– Perulaiset yhteistyökumppanimme, käsityöläisryhmät,
ovat työosuuskuntia, joissa kaikki
jäsenet ovat tasa-arvoisia ja saavat saman korvauksen työstään,
Jouko Penttinen kertoo.
– Henkilökohtaiset ja luottamukselliset kontaktit järjestöjen käsityöläisten kanssa on
ollut alusta asti Peru Shopin yksi
kantava voima. Kaikki asiointi
ja esimerkiksi uusien tuotteiden

ideointi ja niiden kehittely sujuu
luontevasti, kun tuntee ja tietää
tekijät, hän jatkaa.
– Tuotteiden valintaperustana
on niiden sopivuus suomalaisille
kuluttajille. Saamme myös paljon
vinkkejä asiakkailta ja tutkimme
siltä pohjalta valmistusmahdollisuuksia. Kehitämme valikoimaamme yhteistyössä perulaisten
käsityöläisten kanssa, ja uusien
tuotteiden kehittelyssä otamme
huomioon ryhmien valmiudet

Peru Shop myös räätälöi tuotteita
suomalaisen kuluttajan tarpeita
ja toiveita vastaavaksi. Kehityshankkeissa pyritään siihen, että
tuotteissa yhdistyvät perulaisten
käsityöläisten käden taito, perinne ja alkuperäiset materiaalit sekä
suomalaisen asiakkaan arvostamat design, laatu ja mielikuva
perulaisesta tuotteesta ja kulttuurista.
– Olemme kehittämässä perulaisia käsityöläisryhmiä menestyviksi pienyrityksiksi, jotka pystyvät kasvattamaan toimintaansa
ja lisäämään henkilökuntaansa,
Jouko Penttinen sanoo.
Yksi esimerkki yhteisestä
kehityshankkeesta on Limassa
toimiva koruryhmä Munay Rumi.
– Siellä kehitetään korumalleja
asiakaskohtaisesti, Jouko Penttinen kertoo.
– Eräs yhteistyökumppani oli
kiinnostunut kolmesta uudesta
tuoteryhmästä. Kävimme koruryhmän kanssa läpi asiakkaan
toivomukset, jonka jälkeen tehtiin
vaihtoehtoisia malleja, joista asiakas sitten valitsi lopulliset versiot,
Penttinen jatkaa.
Myös yleiseen myyntiin tarkoitettujen korujen kehitystyötä
ohjaavat asiakkailta saadut toivomukset, huomautukset sekä muut
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Siemenkorvakorut.

El Mercurio -ryhmän Yodyn (vas.) ja Domitilan käsissä syntyvät
Suomessakin suositutut sorminuket.

vuorovaikutteiset ideoinnit.
Kutojaryhmä Sumacc Ruraq
toimii vuoristossa, Huancavelicassa. Ryhmä kutoo alpakanvillasukkia, säärystimiä, pipoja
ja muita villatuotteita. Tuotteita
on ollut Suomessa myynnissä.
Penttinen kertoo, että heillä oli
mahdollisuus tavata kutojia ja
käydä heidän kanssaan läpi suomalaisilta asiakkailta tulleet uusia
värejä ja kokoja koskevat lisätoiveet. Yhteinen näkemys syntyi
neuvottelemalla.

Kokonaan
uudenlainen tuote
Limassa toimivan Tekstiliryhmä
Emadyn kanssa Peru Shop on jo
aiemmin kehittänyt muutamia
tuotteita. Nyt työn alla on uusi,
suureksi haasteeksi koettu,
Laptop-suojalaukun kehittäminen.
– Kehitystyö ja oikeanlaisen
materiaalin hankinta vei meiltä melkoisesti aikaa Perussa.
Jatkoimme tuotteen kehittelyä

Emady ryhmän kanssa kaksi
kertaa matkan aikana, ja lopuksi
keskityimme designin jälkeen
sarjavalmistuksen suunnitteluun,
Jouko Penttinen kertoo.
– Odotamme tuotteelta paljon.
Se toisi onnistuessaan merkittävän parannuksen ryhmän
työllisyyteen, hän toteaa.
Toinen limalainen yhteistyökumppani, Kudontaryhmä Ima
Sumac, on valmistanut lähinnä
lasten pehmoleluja. Heillä työllisyys on ollut hyvin satunnaista.
Sitä pyritään parantamaan kehittämällä heidän kanssaan uutta
tuoteperhettä, jonka materiaaliksi
valittiin sataprosenttinen babyalpakan villa.
– Se on erityisen pehmeä ja
lämmin materiaali. Tuloksena oli
sormikas- ja ranteenlämmitinmalli, Jouko Penttinen kertoo.
Teksti Riitta Lehtonen
Kuvat Peru Shop
www.perushop.fi
Lue lisää Peru Shopista sivulta 20.

Laptopin suojalaukku
on uusi tuote.
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Paljonko on tarpeeksi

ja mistä tunnistaa reilun?
E

Korkealla Andien
vuoristossa naisille
on vähän työtilaisuuksia. El Mercurioryhmän naisille
yhteistyö käsitöiden
markkinoinnissa on
elintärkeää

ettisen kaupan perusedellytys on ihmisille maksettava riittävä korvaus
työstään. Työstä saatava toimeentulo voi koostua yksin palkasta tai
palkasta ja erilaisista etuuksista,
kuten terveydenhoidosta ja lasten
koulutuksesta. Elinkustannukset
eri maiden välillä tai samassakin
maassa eri alueilla voivat vaihdella erittäin paljon. Ei ole mitään
yleismaailmallista tietyn euromäärän ”reilun palkan” rajaa. Yhdessä
kehitysmaassa 100 euroa kuussa
saattaa olla perheen perusmenoihin
riittävä summa, toisessa se ei riitä
edes ruokaan.
Kysyimme muutamalta kehitysmaatuotteita maahantuovalta
yritykseltä ja yhdeltä yhdistykseltä
niiden tuotteiden valintakriteereistä ja tuotteiden tekijöiden
palkkatasosta. Kohdemaissa paljon
vierailleina ja useimmat asuneinakin vastaajat tuntevat nuo maat ja
niiden elinolot hyvin.

Peru Shop Oy

Käsityöläisen palkka tulee myydystä tuotteesta

Lähtökohtana yksinhuoltajan palkkataso

A

P

rja Okkonen on kotiteollisuusopettaja ja taidekäsityöläinen, joka tuo afrikkalaista käsityötä ja taidetta Suomeen omalla
Arja-Miina-toiminimellään. Erät
ovat pieniä: yksilöllisiä tuotteita
suoraan tekijöiltä, sen verran kuin
on mahdollista hankkia noin kolmen viikon matkan aikana.
Tutuin kohdemaa on Tansania,
jossa hän toimi projektikoordinaattorina Käsiteollisuuden
tutkimusseura ry:n kehitysyhteistyöhankkeessa Dar es Salaamissa
vuosina 1993–97.
– Käsityöläisenä tiedän, että
toimeentulon varmistamiseksi ei
riitä koulutus ja tuotanto-olosuhteiden luominen, vaan käsityöläisen palkka tulee vasta myydystä
tuotteesta. Arja-Miina pyrkii
toiminnallaan omalta osaltaan
vastaamaan tähän haasteeseen,
Arja Okkonen sanoo.
Tansaniassa vietettyjen vuosien
aikana Okkoselle syntyi kontakteja yksittäisiin käsityöläisiin ja
tuottajaryhmiin sekä taiteilijoihin.
2000-luvun alusta asti hän on tuonut heidän tuotteitaan myytäväksi
Suomeen.

– Kaksi kertaa vuodessa, ensin
matkatavaroissa, nykyisin lentorahtina, Tansaniastakin yli 300 kg
vuodessa, hän sanoo.
Tansaniasta se alkoi, mutta
tänä keväänä Okkonen suuntasi
Etelä-Afrikkaan ja Swazimaahan.
Lisäksi tuontitoimintaa on Ghanasta, Marokosta ja Etiopiasta.
Arja Okkonen kertoo, että uudessakin maassa on helppo solmia
suhteita.
– Menen sinne, missä on
käsityöläisiä: käsityökeskuksiin ja
toreille. Käsityöläisyys yhdistää.
Tuotteet hän ostaa suoraan
tuottajilta. Samalla hän neuvoo ja
ohjaa tekijöitä tuotesuunnittelussa
ja laatuasioissa, jotta tuotteet vastaisivat paremmin suomalaisten
asiakkaiden toiveita.
– Tunnen itse tuotteitteni
tekijät ja sitä kautta myös taustat,
hän sanoo. Kaikilla tuotteilla ei ole
sertifikaattia, mutta joukossa on
myös jonkin merkkijärjestelmän
hyväksymiä tuotteita.
– Kun mallistosta on sovittu,
teen tilauksen, ja maksan osan
hinnasta ennakkoon ja loput, kun
saan tavarat.

Kuvat Arja Okkonen

T:mi Arja-Miina

Batiikkitaitelija Emil Mjema ja
Arja Okkosen tilaamat kankaat.

Okkonen toteaa käyvänsä
kauppaa, hän on siis ostaja, ei
palkkaa maksava työnantaja. Hinnoissa hän pyrkii hyvään mutta
kohtuulliseen tasoon.
– Haluan maksaa reilusti, mutta en liikaa, hän sanoo.
– Jos tuote on Suomen markkinoille liian kallis, se jää ostamatta.
Haistelen paikallista hintatasoa.
Uudessa maassa, siis muualla kuin
Tansaniassa, selvitän, mikä on
minimipalkka, mikä opettajan ja
esimerkiksi taksinkuljettajan palkka. Tansaniassa minimipalkka on
määritelty, mutta ei sitä juurikaan
makseta, Okkonen kertoo.

ari vuotta toiminut verkkokauppa Peru Shop Oy
tuo maahan ja myy perulaisten
käsityöläisten tuotteita.
– Myymämme tuotteet
tehdään käsityöläisten omissa pienyrityksissä, jotka ovat
mukana kansainvälisen reilun
kaupan järjestön WFTOn perulaisessa jäsenjärjestössä Bridge of
Hopessa (CENCA). Sitä kautta
he ovat saaneet mm. koulutusta
ja korotonta lainaa toiminnan
käynnistämiseen. Ostamme
tuotteet suoraan käsityöläisiltä ja
maksamme tuotteista oikeudenmukaisen hinnan. Käsityöläiset
hinnoittelevat itse työnsä ja
tuotteensa, mutta reilun kaupan
järjestö valvoo, että hinnoittelussa noudatetaan reilun kaupan
periaatteita, kertoo Perussa osan
vuotta asuva Heikki Heponiemi.
– Perussa valtion asettama
minimipalkka on tällä hetkellä
650 solia/kk, eli noin 185 €/kk.
CENCA ohjeistaa käsityöläisiään hinnoittelemaan tuotteensa
vähintään 230 euron kuukausipalkan mukaan. Tämä vastaa aika
hyvin fairtradecalculator.com:in

laskelmia. Summa tuntuu
suomalaisittain pieneltä, mutta
kuulemma silti monet ryhmät
arkailevat tuotteiden hinnoittelussa koska pelkäävät tämän
hinnoittelun olevan liian korkea
asiakkaille. Tässä siis järjestön
ohjaus on paikallaan.
– Hopeakoruja tekevässä
Munay Rumissa käsityöläisten
näkemys hyvästä kuukausipalkasta oli 1000 solia, eli noin 285
€/kk. Sitä arvioidessa käsityöläiset ovat ottaneet lähtökohdaksi
ryhmänsä jäsenen, kouluikäisen
lapsen yksinhuoltajan ja sairaan
äidin hoitajana toimivan Silvian
tilanteen. Summa on toiminnan
kulujen, kuten materiaalien
ja työpajan vuokran jälkeen
palkoiksi jäävä osuus henkeä
kohti. Munay Rumi pääsee näihin lukemiin vilkkaina aikoina,
mutta hiljaisina aikoina työtä ei
ole tarpeeksi ja kuukausitulot
jäävät pienemmiksi, Heponiemi
kertoo.
www.perushop.fi/
Lue Lisää Peru Shop Oy:stä sivuilla
14–15.
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Heidi Heikkinen ja
Huma Pun, Medepprojektin käsityöläinen.

Karmashop

K

armashop on vuonna 2007
perustettu verkkokauppa.
Yrityksen lähtökohta on huomioida tuotteissa sekä eettiset- että
ympäristöseikat. Karmashopin
myymiä tuotteita valmistetaan ja/
tai niiden raaka-aineita tuotetaan
Intiassa, Bangladeshissa, Nepalissa ja Kiinassa sekä USA:ssa.
– Lähes kaikilla tuotteillamme
on valmistuksen eettisyydestä
kertova, ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti (Fair Wear Foundation, WFTO jne.), suurimmalla
osalla raaka-aineen valmistuksen
eettisyyden takaava merkki (FLO),
sekä lisäksi koko tuotantokaaren
ekologisuuden takaava luomumerkki. Näin eettisten ja ekologisten kriteerien noudattamista niin
raaka-aineen valmistuksessa kuin
tuotteen prosessoinnissa valvoo
kattojärjestö ja/tai ulkopuolinen
tarkastuselin, kertoo Karmashopin
yrittäjä Heidi Heikkinen.
– Tämän lisäksi merkittävä
tekijä meille on, että myymiemme
tuotteiden valmistajat ovat pieniä
tai keskisuuria yrityksiä, joiden

lähtökohtana on yleensä ollut
köyhyyden vähentäminen ja kehitysongelmien ratkominen tuottajia työllistämällä. Tuotemerkit
on siis perustettu täysin näille
arvoille, ja niiden omistajilla on
todella tiiviit suhteet valmistajiin.
He vierailevat itse säännöllisesti
tuotantopaikoissa, kouluttavat
käsityöläisiä ja keskustelevat
palkkauksesta, Heikkinen kertoo.
– Tärkeää on, että ulkopuolisen myöntämän eettisen tai ekologisen sertifikaatin lisäksi yritys
osaa kertoa meille, missä tuotteiden eri valmistusvaiheet tehdään
tai että heillä on suorat suhteet
valmistajiin. Osassa valmistuspaikoista olemme tämän lisäksi
myös vierailleet itse eli parhaassa
tapauksessa työoloja on tarkasteltu ja palkoista keskusteltu kolmen
eri tahon kanssa.
– Meillä on pientä maahantuontia käsityöyhteisöistä, joiden
kanssa meillä itsellä on henkilökohtaiset suhteet. Suurimmalla
osalla heistäkin on jokin kansainvälinen reilun kaupan merkki,

Kuva Antti Kahilakoski

Usein virallinen minimipalkka ei riitä

mutta pienimpiä tahoja olemme
itse kouluttaneet laatuasioissa
sekä hinnoittelemaan tuotteensa
oikein niin, että kunnon palkkataso ja materiaalikustannukset
tulevat huomioonotetuiksi. Näin
tapahtui esim. asuessamme Ne-

palissa toissa vuoden, Heikkinen
kertoo.
Riittävän palkkatason määrittely on Heikkisen kokemuksen
mukaan mutkikas asia.
– Se vaatii ihmisten haastattelemista ja keskustelua ”koetusta

Kuva Tuija Saloranta

Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys tuo maahan kolkatalaisen
(ent. Kalkutta) Bhumisutan nahkatuotteita. Raju Halder on yksi Bhumisutan nahanleikkaajista. Palkan, 5 500 rupiaa (n. 82 euroa) kuukaudessa, lisäksi Raju saa Eid-juhlan aikaan bonuksena noin kahden
kuukauden ylimääräisen palkan ja tilikauden päättyessä maaliskuun
lopussa yhden kuukauden ylimääräisen palkan. Palkallisia lomapäiviä
Rajulla on 21 vuodessa. Vuotuinen palkankorotus on 15 %, mikä ylittää
kuluttajahintojen nousun. Rajulle kertyy myös työeläke. Bhumisutalla
eivät tilaukset riitä koko vuodeksi, mutta työntekijöitä ei lomauteta
hiljaisiksi ajoiksi, vaan he saavat niiltäkin kuukausilta täyden palkan.

Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys ry/

Maailmankauppa Kirahvi
Palkan lisäksi muita rahanarvoisia etuja

H

ämeenlinnan Maailman
kauppayhdistys tuo maahan
käsityötuotteita Intiasta, Bangla
deshista ja Kamerunista. Se
myy myös muiden suomalaisten
maailmankauppojen maahantuomia tuotteita tapahtumissa ja
verkkokaupassaan. Yhdistyksen
maahantuontibyrokratiaa hoitava
Tuija Saloranta kertoo:
– Maailmankaupat ovat
yhdessä päättäneet, että voimme

myydä reilun kaupan merkkituotteita tai kansainvälisen
reilun kaupan järjestön WFTOn
jäsenten tuotteita. Muita kehitysmaatuotteita voi myydä, mikäli
niiden taustasta ja reiluudesta
on toimitettu Maailmankauppojen liittoon riittävät selvitykset.
Tuotteita valitessa on seuraavaksi
luonnollisesti harkittava sitä, löytyykö niille ostajia – eli pyrittävä
varmistamaan, että kuluttajat

hyväksyvät tuotteen ja sen hinnan.
– Reilun palkan määrittäminen
on tavattoman hankalaa, toteaa
Tuija Saloranta muiden maahantuojien tapaan.
– Vierailuillamme Intiassa ja
Bangladeshissa olemme kysyneet ihmisiltä heidän käsitystään
kohtuullisesta palkkatasosta.
Vastaukset ovat yleensä lähteneet
siitä, että oma palkka, olipa se
pieni tai iso, ei ole riittävä, mutta
vähän suuremmalla pärjäisi. Samaan suuntaan kävisi luultavasti
palkansaajan aatos Suomessakin,
tuskinpa moni täälläkään sanoisi
että palkka on riittävä, nyt ei kuulkaa yhtään enempää... , Saloranta
pohtii.
– Olemme myös haarukoineet elinkustannuksia eri puolilla
Intiaa ihmisiä haastattelemalla ja
virallisiin tilastoihin tutustumalla.
Omien tuottajakumppaniemme
kanssa olemme ottaneet lähtökohdaksi FLOn ja muiden reilun
kaupan merkkijärjestöjen linjan:
Palkan täytyy ehdottomasti olla
vähintään maan tai alueen laillisen
minimipalkan suuruinen, mutta
sitä parempaa palkkaa kohti on

pyrittävä, koska minimipalkka ei
kaikissa maissa ole riittävä.
Yhtenä ohjenuorana käytämme verkossa olevaa reilun palkan
laskinta www.fairtradecalculator.
com/. Omilla kauppakumppaneillamme laskimen minimipalkka
täyttyy ja ylittyykin joko selvästi
tai muutamassa tapauksessa rimaa hipoen. Käytännössä esimerkiksi Intiassa käsityöläiskumppa
neidemme päiväpalkat ovat
alhaisimmillaan, hintatasoltaan
matalimmilla alueilla noin 110 rs
eli selvästi alle kaksi euroa, ja parhaimmissa tapauksissa palkka on
yli 500 rs (n. 7,50 euroa) päivässä.
Lisäksi työntekijöillä on useimmiten runsaasti muita rahanarvoisia
etuja, kuten terveydenhoito, pienlainat, eläke, työmatkat, asunto ja
ruoka. Työolot ja työpäivän pituus
ovat lainmukaiset, Saloranta
luettelee.
– Kamerunista tuomme Presbyterian Handicraft Centrestä,
missä käsityöläisten päiväansiot
ovat 3 300–4 000 Keski-Afrikan
frangia (5–6 euroa). Tämä ylittää
maan minimipalkan noin kolminkertaisesti.
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riittävästä palkasta” paikallisten
ihmisten kanssa yleensä ja käsityöläisten kanssa erityisesti, hän
toteaa.
– Pelkkä virallisten minimipalkkojen yksioikoinen noudattaminen ei usein riitä. Useimmiten
maan minimipalkka koetaan liian
alhaiseksi, ja totta onkin, että
usein minimipalkat laahaavat perässä. Esimerkiksi nopea inflaatio saattaa nostaa ruoan hintaa
merkittävästi. Minimipalkan ja
koetun riittävän palkan yhdistelmä olisi paras vaihtoehto. Silloin
tulisi otetuksi huomioon myös
alueen hintataso, esimerkiksi erot
kaupunkien ja maaseudun välillä.”
– Toisaalta reilun kaupan käsityöyhteisöissä työntekijöille on
tarjolla useita rahanarvoisia etuja,
kuten ilmainen terveydenhuolto,
koulutus lapsille sekä eläkejärjestelmä, jopa ilmainen asunto, joilla
saattaa olla työntekijän ja hänen
perheensä taloutta merkittävästi tasapainottava rooli. Vaikka
peruspalkan tulee olla riittävä, ei
näiden etujen merkitystä kannata
väheksyä, Heikkinen tähdentää.
www.karma.fi

– Varmistuksena työoloista ja
-tulosta meillä on reilun kaupan
merkkijärjestelmien tai WFTOn
valvonta sekä omat vierailumme ja
haastattelumme.
– Hämmentävää ja huolestuttavaa on, että reilun kaupan tuottajaporukoissamme Intiassa ja Bangladeshissa on keskimäärin ostovoimaan suhteutettuna huonommat
palkat kuin esimeriksi Kamerunissa
ja Chilessä olevilla kumppaneillamme. Näin siitäkin huolimatta,
että vaihtokurssidollarin tai -euron
ostovoima Etelä-Aasiassa on paljon
suurempi kuin vaikkapa Chilessä.
Kun kamerunilaisen Prescraftin
ja Comparte Chilen käsityöläisten palkkataso ylittää Fair Trade
Calculatorin antaman Non Poverty
Wage -rajan, niin Etelä-Aasiassa
siitä rajasta monesti jäädään, vaikka
reilun kaupan merkkijärjestöjen minimilähtökohdat toki ylitetäänkin,
Tuija Saloranta kertoo.
www.maailmankaupat.fi/kirahvi
www.maailmankaupat.fi
http://www.wfto.com/
Teksti Riitta Lehtonen ja
Antti Markkanen
Lisätietoja
Maailmankauppalehti 1/2011 s. 30
Näissä merkeissä
www.maailmankaupat.fi/lehti/pdf/
mkl111_2.pdf
Maailmankauppalehti 1/2011 s. 4–5
Työ, palkka ja ostovoima
www.maailmankaupat.fi/lehti/pdf/
mkl111_2.pdf
www.fairtrade.net/
www.befair.be/
www.reilukauppa.fi/
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Paljonko on tarpeeksi

Reilun kaupan (flo) merkkijärjestelmässä?

Kuva Pirjo Virtaintorppa

R

Kenialainen Oserian-kukkatila tuottaa Reilun kaupan ruusuja myös
Suomen markkinoille. Tilan palkkataso ylittää paikallisen minimipalkan
kolminkertaisesti, ja se on paikallisen maataloussektorin toiseksi
paras palkanmaksaja.

nostettava asteittain kohti ns.
elämiseen riittävää palkkaa.
Velvoittavaa ja selkeää aikataulua
ei toistaiseksi kuitenkaan palkkatason nostamiselle ole ollut, ei
myöskään määritelmää sille mikä
tuo elämiseen riittävä palkka
käytännössä olisi. Reilun kaupan
piirissä olevien työntekijöiden
palkkatasoa ollaan nyt kuitenkin
määrittämässä uudelleen.
– Reilu kauppa on toki
nostanut tilojen palkkatasoa,
mutta tavoite elämiseen riittävistä
palkoista on vielä saavuttamatta.
On yleisesti tiedossa ettei minimipalkalla tule monessa maassa
toimeen, ja nykyisten kriteerien
haasteena on se, ettei niissä ole
riittävän selkeästi auditoitavissa
olevaa käytännön ohjeistusta
elämiseen riittävään palkkaan
siirtymisestä, toteaa Sivonen.
– Siksi kattojärjestömme
Fairtrade International(FLO)
päätti maaliskuussa 2012, että
tuotannolle asetettuja kriteereitä
uudistetaan elämiseen riittävän palkan (living wage) osalta.
Seuraavaksi tuo periaatepäätös

pannaan toimeen muokkaamalla
työntekijöiden palkkausta koskevia kriteereitä. Valmistelutyötä on
tehty jo hyvän aikaa yhteistyössä
mm. ammattiliittojen kanssa,
ja toivon, että uudet kriteerit
saadaan valmiiksi tämän vuoden

aikana. Sillä tiedolla mitä minulla
nyt on, pitäisin todennäköisenä
että uudistuksen lopputulos ei
tule olemaan tarkka ja pysyvä
maailmanlaajuinen taulukko siitä,
kuinka monta euroa living wage
on missäkin. Maailmassa on
monta maata ja maiden sisäiset
erotkin ovat valtavia ja alati muuttuvia, joten käytännössä tämmöiseen taulukkoon pitäisi laskea
loputon määrä living wageja jotka
vielä muuttuvat koko ajan.
Toistaiseksi FLO:n vähimmäisvaatimus on matala mutta
ainakin selkeä, maan tai alueen
laillinen minimipalkka. Miten
kehitysmaissa toimivat yritykset
sitten tulevaisuudessa saavat selvän tiedon siitä mitä Reilu kauppa
edellyttää palkkauksesta, jotta ne
voivat harkita omia palkkatasojaan ja mahdollisesti sopeuttaa
niitä Reilun kaupan vaatimuksiin,
mikäli palkkataulukoita ei tule?
Ja miten kuluttaja voi halutessaan
saada selkoa siitä, mitä ’elämiseen riittävällä palkalla’ missäkin
maassa saa?
– Olen varma, että me
pystymme luomaan uskottavan
metodin living wagen määrittelemiseksi niin, että tason riittävyyttä voidaan ulkopuolisesti
arvioida ja että sen saavuttamista
pystytään valvomaan käytännössä. Uskoisin, että se tullaan
määrittelemään samantapaisella alue- ja toimialakohtaisella
multi-stakeholder dialogilla,
jota käytetään esim. Asia Floor
Wage -kampanjan living wage
-määrittelyssä. Samaa metodia

voitaisiin sitten ehkä ja toivottavasti hyödyntää myös muiden
reilun kaupan toimijoiden parissa.
Koska työ on vielä kesken, en osaa
vielä sanoa, millä aikataululla living wage -tasoa tullaan uudistetuissa kriteereissä edellyttämään
– se nähdään sitten, kun ne ovat
valmiit, toteaa Sivonen.
– Elämiseen riittävän palkan
maksamiseen voidaan vaikuttaa
suoraan tarkentamalla palkanmaksua koskevia vaatimuksia,
mutta samalla on tärkeää varmistua myös työntekijöiden järjestäytymisoikeudesta. Ideaalitilanteessa vapaasti järjestäytyneet työntekijät pystyvät neuvottelemaan
oikean palkkatason työnantajan
kanssa, vaikka käytännössä tästä
ollaankin usein vielä kaukana.
Maaliskuussa sovitussa kriteeriuudistuksessa tarkennetaankin
myös sitä, miten työntekijöiden
järjestäytymisoikeus varmistetaan. Tätä on luonnollisesti
vaadittu aina ja vaatimuksen
noudattamista on myös valvottu,
mutta kokemus on osoittanut, että
tässä on edelleen parantamisen
varaa. Oleellista on luonnollisesti
myös se, että asetettuja vaatimuksia valvotaan, ja että valvonta on
kolmannen osapuolen käsissä,
Sivonen painottaa.
FLO Reilun kaupan järjestelmän lisäksi on lukuisia muita
kestävän kehityksen (sustainable
trade) ja reilun kaupan sertifiointijärjestelmiä. Hyvä yhteenveto
niistä on www.befair.be -verkkosivuilla.
Teksti Antti Markkanen

Lisätietoja:
http://www.fairtrade.net/
http://www.befair.be/
http://www.reilukauppa.fi/
http://www.asiafloorwage.org
Maailmankauppalehti 1/2011 s. 30
Näissä merkeissä
http://www.maailmankaupat.fi/lehti/
pdf/mkl111_2.pdf
Maailmankauppalehti 1/2011 s. 4–5
Työ, palkka ja ostovoima
http://www.maailmankaupat.fi/lehti/
pdf/mkl111_2.pdf

Kuva Janne Sivonen

eilun kaupan edistämisyhdistys edustaa
Suomessa maailman
selvästi suurinta reilun kaupan
merkkijärjestöä Fairtrade Internationalia (FLO). FLO määrittelee
järjestelmänsä piiriin kuuluvalle
tuotannolle säädetyt kriteerit, ja
sen kokonaan omistama yritys
FLO-CERT valvoo kriteerien noudattamista kehitysmaissa ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.
Reilun kaupan edistämisyhdistys
ja muiden maiden merkkijärjestöt
valvovat merkin käyttöä omissa
maissaan. Muut reilun kaupan
järjestelmät ovat usein ottaneet
FLOn minimitasot omiksikin
lähtökohdikseen.
FLO on kiinnittänyt erityistä
huomiota maataloustuottajien
asemaan ja tuottajahintoihin.
Entä palkkatyöläiset?
– Järjestelmä sai alkunsa
pienviljelijöiden aloitteesta, mutta
tietyissä tuotteissa (esim. tee,
kukat) on sertifioitu jo pitkään
myös suurtiloja. Suurtilojen serti
fioinnissa keskitytään nimenomaan työntekijöiden asemaan, ja
myös pienviljelijöiden tuotannolle
säädetyissä kriteereissä huomioidaan osuuskuntien palkkaamien
työntekijöiden asema, kertoo
edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
– Suurtiloilta vaaditaan järjestäytymisoikeutta, syrjimättömyyttä, pakkotyön ja lapsityövoiman hyväksikäytön kieltämistä,
työterveyden ja turvallisuuden
varmistamista. Myös työajan ja
lomien on noudatettava vähintään
ILO-sopimuksissa määriteltyä
linjaa. Tuotteita ostavat yritykset
maksavat ostohinnan päälle myös
erillistä Reilun kaupan lisää, jonka
käytöstä työntekijät päättävät
demokraattisesti ja jota käytetään
usein koko yhteisöä hyödyntäviin
hankkeisiin. Lisillä voidaan tukea
esimerkiksi työntekijöiden lasten
koulunkäyntimahdollisuuksia.
Pienviljelijäosuuskunnille on
asetettu samanlaisia vaatimuksia
osuuskuntien pyörittämiseen
palkattujen työntekijöiden kohtelusta. Jos osuuskunnan yksittäiset
jäsenet palkkaavat omille pelloilleen merkittäviä määriä kausityövoimaa, vaatimukset koskevat
myös heitä.
Palkkauksessa FLO:n vähimmäisvaatimuksena on kunkin
maan virallisen minimipalkan
maksaminen, ja palkkaa on

Lubia Iguelo Cuervo työskentelee
Bogotán kupeessa sijaitsevan
Investones Morone -kukkatilan
pakkaamossa. Morone sai Reilu
kauppa -sertifioinnin ensimmäisenä kukkatilana Kolumbiassa. Tilan
palkat ylittävät minimipalkan, ja
Reilu kauppa on tuonut työntekijöille myös pidemmät lomat ja
lyhyemmän työajan.
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maailmankauppalehti 20 vuotta sitten
Kehitysmaakauppalehti
2/1992

Erään kehitysmaakauppa-aktivistin
päiväkirjasta
Aatehistoriallinen matka reilun kaupan
alkuvuosikymmenille. Päiväkirjan pitäjän opiskelijaelämän päivät ja osittain
yötkin toukokuussa –92 täyttyivät reilun kaupan vapaaehtoistyöstä. Kaikesta huolimatta hän valmistui aikanaan
v. –95 valtiotieteiden maisteriksi (pro
gradu työn nimenä ’Vaihtoehtoliikkeet.
Mukavaa puuhastelua vai yhteiskunnallinen muutosvoima?’) ja työskentelee nykyisin Turun kaupungin opetustoimen palvelujohtajana.

kanssa ja yllytin häntä suostumaan edustajaksemme Kehitysmaakauppojen liiton
hallitukseen, kun Minna ilmoitti lopettavansa. Viimeeksi yllytin Merviä ylioppilaskunnan ympäristö-, kehitysyhteistyöja naisvastaavaksi. Mervi suostui, mutta
edustajisto valitsi tyhmyydessään hänen
sijaan yhden osakuntalaistytön, jota ei
kiinnostanut sen enempää ympäristö-,
kehitysyhteistyö- kuin naisasiakaan vaan
vain paikka hallituksessa.

Keskiviikko 13.5.-92

Lounastimme meillä yhdistyksemme
nykyisen puheenjohtajan Mintun ja
muutamien vuosien takaisen pitkäaikaisen puheenjohtajamme Heikin kanssa.
Aluksi meidän piti syödä Mintun luona
madekeittoa, mutta mateet olivat päässeet
pilaantumaan, joten päätimme lyödä
soppa-aineksemme yhteen ja syödä meilMaanantai 11.5.-92
lä. Ruoan jälkeen lähdimme kolmestaan
Menin jo aika aikaisin kehitysmaakaupal- kaupan autolla kohti Helsinkiä Ihminen ja
kehitys -tapahtumaan. Matkalla kävimme
le, sillä minulla oli paljon tekemistä. ViiPaimiossa tarkastamassa Ekokauppa Äiti
meistelin Safariklubin lehdistötiedotetta
Maan tulevan viljalaarin ja pistäydyimme
ja tein lippuja sille. Faxailin lehtiin sekä
Heikin vanhempien luona. Helsingissä
Safariklubin että Mahdollisuuksien Torin
menimme Heikin serkun Matsin luo,
lehdistötiedotetta. Työskentely kaupan
jossa meidän oli tarkoitus yöpyä. Jätimme
takahuoneessa merkitsi käytännössä sitä,
auton sinne ja ajoimme raitiotievaunulla
että sain tuurata Helsingissä tullisemiIhminen ja kehitys -tapahtumaan. Siellä
naarissa olevaa toimistotyöntekijäämme
olimme niin myöhään, että ehdimme
Leenaa vastailemalla puhelimeen ja vatutustua vain Kehitysmaakauppojen osaspaaehtoismyyjiemme kysymyksiin. Koko
toon ennen kuin Kehityksen Keskiyö -tapäivä vierähti kaupalla. Illalla oli kaupan
tai tarkemmin yhdistyksemme hallituksen pahtuma alkoi. Tapahtumassa tapasimme
monia tuttuja ja tuhlasimme huomattavan
kokous. Puhuimme Mahdollisuuksien toosan käteisvaroistamme tapahtuman ylirista, Safariklubista, tilinkäyttöoikeuksista, siivoustalkoista, Kotkan kokouksesta… hintaisiin olutpisteisiin. Ohjelman loputOnneksi kokous meni kuitenkin aika äkkiä tua meidän piti lähteä Tampereen kaupan
tyttöjen kanssa jatkoille, mutta hukkaja ehdin kotiin katsomaan Simpsoneita.
simme heidät ja päädyimmekin Hanni
Maanantaisin tosin on vuosikokouk
Nuotion ja Jaanan, jota emme tunteneet
sessamme epävirallisesti päättämämme
ennestään, kanssa johonkin ravintolaan
yhdistyksemme virallinen olutilta, jolloin
joka oli tupaten täynnä ihmisiä ja meni
virallisesti menemme viralliseen kantakiinni vasta aamuyöstä. Lopulta emme
paikkaamme ravintola Latinoamericaan
jaksaneet mennä nukkumaan Matsin luo
kaljalle, mutta tällä kertaa niin kuin
Kallioon vaan päädyimme lähempänä
useimmitenkin jätimme kaljaillan väliin.
eli Eirassa asuvan
Turun kehitysmaakauppa Mahdollisuuksien torilla 16.5.–92
Jaanan luo. Siellä
Myyntipöydän takana Anne Heimo ja Anna-Liisa Karpov.
valitettavasti herätimme metelillämme
juuri nukahtaneen
Risto Isomäen.

Torstai 14.5.-92

Tiistai 12.5.-92
Tänäänkin huomasin löytäväni itseni jo
aamupäivällä kehitysmaakaupalta. Tein
Safariklubin lipun myyntiohjeet, lisää valokopiomainosjulisteita ja lehtimainoksen
Safariklubista. Sitten lähdin kaupungille
ja ylioppilaskylään levittämään julkisille
paikoille Safariklubi- ja Mahdollisuuksien
tori-julisteita. Lounastin välillä Mervin

Herättyämme
matkustimme raitiovaunulla Heikin
Mats-serkun luo
ja jatkoimme sieltä
autolla ekokauppa
Elotuuleen, jossa
innostuimme markkinoimaan kaupan
kauppiaalle Turun ekokaupan Äiti Maan
teettämää luomulakritsaa ja jauhatuttamaa luomujauhoa. Jatkoimme matkaa yhteen opiskelijaruokalaan, jossa meillä oli
treffit Anna Malkamäen kanssa. Matkalla
tapasimme Sunday Ogunjemin, joka lähti
mukaamme. Sunday filmasi Turussa koko
Kolmannen Maailman Kulttuurifestivaalit
ja on siitä asti työstänyt niistä televisiofil-

miä. Ruuan jälkeen kävimme katsomassa
valmista alkoi sataa ja sekään ei riittänyt
Sundayn tekemää alkuintroa ja keskusvähän matkan päähän tuli Elämän sana
telimme toista tuntia siitä pitäisikö siinä
-lahkolaisia saarnaamaan kovaäänisennäyttää alkupuolella puolitoista minuuttia sä kanssa. Poliisit olivat antaneet heille
Turkua tai ei. Jotta ei syntyisi epäselvyykkovaäänisten käyttöluvan aivan torimme
siä, niin Sundayn mielestä pitäisi, minun
tuntumaan. Heidän lopetettua sadekin
mielestä ei ja Heikin mielestä pitäisi ja
loppui (eivät olleet sovussa ainakaan
ei pitäisi. Saimme pysäköintisakot koska
ilmojen herran kanssa!) ja tori alkoi
unohdimme laittaa pysäköintikiekon
vihdoinkin sujua. Meillä on tapana myydä
tuulilasillemme.
kehitysmaakauppatavaroiden lisäksi
Jatkoimme matkaa Vanhaan Satamaan,
Mahdollisuuksien torilla kahvia, teetä ja
jossa tamperelaistytöt vaativat meitä
pikkupurtavaa omantunnon hinnalla eli
osallistumaan kehitysmaakauppaosaston
jokainen maksaa mitä jaksaa. Tällä kertaa
päivystykseen. Heikki otti ensimmäisen
myimme lisäksi ekokauppa Äiti Maan
päivystysvuoron ja minä kiersin sillä aikaa
lakritsia ja Afri Colaa. Vastasin torin
muut osastot. Kiertäessäni tapasin vanhan esiintyjistä. Torilla esiintyi Suomi–Ghana
luokkakaverini Mika Ostelan, joka kertoi
-seuran yhtye ja välillä Beauler Dyokon
olevansa menossa KVT:n leirille Bangla
Mbira-yhtye akustisesti.
Deshiin tai Tansaniaan ja aikoneensa monZimbabwelaiset eli Beauler Dyokon
ta kertaa tulla kauMbira-yhtye kyläilemässä Leena Niemisen ja Mika Helvan
pallemme myymään
kotona 17.5. –92.
tai yhdistyksemme
kokouksiin. Yllytin
häntä. Kierrettyäni
osastot, joista suurin
osa oli mitään sanomattomia ja tylsiä
yrityskuvan kiillotusprojekteja tai samaan
kaavaan toistettuja
ei-omaperäisiä
järjestöjen tiedotuspisteitä, menin
myymään. Opin
jauhamaan kahvia ja onnistuin myymään
Mbira -yhtyeen jäsenet ja Jouni Piekyhden icat-jakun. Tapahtuman lopulla
kari tulivat meille syömään. Laitoimme
purimme Turun tavarat ja lähdimme kohti
possupataa ja se onnistui yllättävän
Turkua. Matkaseuraksi saimme Villehyvin, sillä yleensä teemme lähinnä kasVeikko Hirvelän Turun Emmauksesta,
visruokaa. Meiltä yhtye jatkoi ravintola
jonka heitimme kotiin. Heikki jäi matkalla
Seminaariin tekemään soundcheckejä
vanhempiensa luo Paimioon. Me purimme Safariklubia varten. Minäkin menin sinne
Ville-Veikon kanssa vielä perillä auton,
ajoissa. Arto Strengellin yhden miehen
vaikka oli jo keskiyö, sillä Tinga-tingaäänentoistopalveluyritys oli löytänyt
automme takaluukun lukko on rikki.
yhteisen sävelen Mbirayhtyeen oman
äänimiehen kanssa. Lopputuloksena oli
Perjantai 15.5.-92
uskomattoman puhtaat soundit, joita
yhtyeen jäsenet eivät väsyneet ihasteKävimme lainaamassa Emmauksesta
lemaan. Klubille tuli lisäksi Suomessa
sängyn, jonka veimme Tyy:n eli Turun
opiskelevien ghanalaisten muodostama
yliopiston ylioppilaskunnan entisen
yhtye, jonka Soundcheckien aikana kävin
kehitysmaakaupan Safarin tiloihin ja hain
näyttämässä Mbira-yhtyeen jäsenille
Tyyn vierashuoneen avaimen. Vein vierasheidän huoneet.
huoneeseen yhden patjan ja makuupussin
Illalla Safariklubi oli musiikillisesti
Jouni Piekkaria varten ja Safariin patjan ja
täysin onnistunut, mutta yleisöä tuli aivan
vuodevaatteet Beauler Dyyokoa varten ja
liian vähän. Tilaisuus tuotti Turun kehisiivosin sen. Vierashuoneessa on kolme
sänkyä, joihin majoitetaan zimbabwelaisen tysmaakauppayhdistykselle kolmetonnia
Mbira-yhtyeen miespuoliset jäsenet. Faxa- tappiota, vaikka minimoimme kaikki
sin vielä kaupalla radioita varten tiedotteen kustannukset. Suomi–Ghana-seuran yhtye soitti yllättävän hyvää ja tanssittavaa
Mahdollisuuksien päivästä eli Mahdolmusiikkia ja Beauler Dyokon Mbira oli
lisuuksien torista ja Safariklubista. Illalla
täydellinen. Sama yhtye kuulosti Helmeillä oli leipomistalkoot. Leivoimme
singissä lähinnä yksitoikkoiselta, koska
Mahdollisuuksien toria varten zimbabwelaisen reseptin mukaisia juustopikkuleipiä. soundit eivät Ihminen ja kehitys -tapahtuman valopihalla toimineet ja mbirojen
Lauantai 16.5.-92
bassoäänet jäivät kuulematta.
Heräsimme Leenan kanssa aikaisin aaMika Helva
mulla ajamaan pöytiä Mahdollisuuksien
Jatkuu seuraavassa numerossa. Silloin
torille. Turun kehitysmaakauppayhdistys
paljastuu mm. miksi kirjoittaja ja hänen
järjesti pöydät myös muille yhdistyksille.
tyttöystävänsä eivät saaneet kaatuneiden
Kun kaikki pöydät olivat valmiina haimme muistopäivänäkään levätä rauhassa.
kaupan tavarat ja levitimme ne myynMaailmankauppalehden tilaukset osoitteesta
www.maailmankaupat.fi/lehti.
tiä varten pöydillemme. Kun kaikki oli

Palautusosoite: Maailmankauppojen liitto ry, c/o Saloranta, Uimolantie 1–5 C 16, 40950 Muurame

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

Kouvolan Maailmanpuu ry.
Myyntipiste:
Ekokauppa Luonnotar
Kouvolankatu 20
45100 Kouvola
www.kouvolanmaailmanpuu.com
info@kouvolanmaailmanpuu.com

Oy A-Star Ab, Reilun kaupan TÄHTI
Hämeentie 48
00500 Helsinki
p 09 773 4323
tahtikauppa@gmail.com
www.reilunkaupantahti.fi

Kuhmon Kehitysmaakauppa
Seurakuntakeskus
88900 Kuhmo
p. 08 655 0465 (Sointu Sallinen)
kuhmonmaailmankauppa@luukku.com

Maailmankauppa Kirahvi
Vain tapahtumamyyntiä ja
verkkokauppa.
kirahvi@maailmankaupat.fi
www.maailmankaupat.fi/kirahvi
p. 050 129 4336 ja
041 454 8912

Maailmankauppa Sikitiko
Myymälä 016
Kauppahalli
53100 Lappeenranta
p. 05 415 3651
kehy.lpr@pp.inet.fi
http://yhdistykset.ekarjala.fi/sikitiko

Maailmankauppa Päiväntasaaja
Joensuu
Vain tapahtumamyyntiä.
paivantasaaja@maailmankaupat.fi
www.maailmankaupat.fi/maailman
kaupat/kaupat/joensuu.html

Lohjan Maailmankauppa
Karstuntie 2
08100 Lohja
p. 019 331 646
lohja@maailmankaupat.fi
www.lohjanmaailmankauppa.fi

Maailmankauppa Mango
Kauppakatu 5
40100 Jyväskylä
p. 014 216 431
mango@maailmankauppa.inet.fi
www.maailmankauppamango.net

Mikkelin Maailmankauppa
Wanha Talo
Savilahdenkatu 12
50100 Mikkeli
p. 045 892 9801
lhokkane@gmail.com

Kokkolan Maailmankauppa
Nuorten Toimintakeskus Hansa
Torikatu 13
67100 Kokkola
kokkola@maailmankaupat.fi

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

Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Koulukatu 3
92100 Raahe
p. 08 221781
hiirenkorva@suomi24.fi
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
Ilmarinkatu 8
33100 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
Pohjois-Lapin
maailmankauppayhdistys ry
www.maailmankauppakiela.fi
kiela.inari@gmail.com
p. 040 820 3313
Jokilaakson
Maailmankauppa
Kumpulantie 15
42100 Jämsä
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.fi
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
http://www.aamutahti.net/
aamutahti@aamutahti.net
p. 050 356 6857

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

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

