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Kuka söi kakun?

PÄÄKIRJOITUS

SISÄLlys

NUMERO 1/2014

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

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Kaikki kirjoitukset edustavat kirjoittajien omia 
näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Maail-
mankauppojen liiton virallista kantaa. Julkaisun 
tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön 
kansalaisjärjestöjen kehitysmaatiedotukseen 
suunnattua viestintätukea. 

Kahvi on maailman 
suosituin juoma 
ja toiseksi tärkein 
kauppatavara heti öljyn 
jälkeen. Eurooppaan 
kahvia alettiin tuoda 
Arabiasta 1600-luvulla.
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Kahvi takaa elinkeinon yli 
150 000 perheelle Perun 
viidakkoalueella. Cafeto-
ria Roasteryn paahtimo 
ja kahvila tuovat Andien 
aromeja Suomeen.
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T miljoonista alle köyhyysrajan 
olevista. Alustava veikkaukseni oli, 
että se köyhä saisi nuolla kakkula-
pion, millä leivonnainen nostetaan 
Ambanin lautaselle. 

Maailman Kuvalehdessä 
1/2014 Marie Kajavan kuvare-
portaasissa Äidiltä tyttärelle 
kerrottiin Ambanin kanssa samaa 
ikäluokkaa olevasta Phoolmoni 
Kachhapista ( yli 60 v). Hän aloitti 
kotiapulaisen työt pikkutyttönä ja 
on siinä virassa edelleen: ”H alu-
sin lapsilleni parempaa, mutta 
kun mieheni kuoli, vanhin tyttöni 
ei voinut käydä enää koulua. Me 
tarvitsimme hänenkin palkkansa 
talouteen. Se on meidän koh-
talomme. Olen jo vanha, mutta 
minun pitää tienata. Siivoan 
kolme taloa päivässä, aikaisin 
aamulla. Saan palkkaa yhteensä 
noin 2 200 rupiaa (noin 26 euroa) 
kuukaudessa.” Phoolmoni-rouvan 
palkasta ei ole säästöön riittänyt, 

mutta jotta saadaan jonkinlainen 
laskutoimitus aikaan, lasketaan 
hänelle koko työuralta nykyisen 
palkan suuruinen kertymä: 
55 vuotta x 12 kuukautta x 2 200 
rupiaa = 1 452 000 rupiaa. 

Veikkasin pieleen. Tulonjako 
1 320 mrd./1,452 milj. oikeuttaa 
Ambanin yli 900 000 kertaa 
suurempaan kakunpalaan kuin 
Kachhapin. Kakkulapioon tarttuu 
liikaa kakkua. 

Kepan blogissa http://www.
kepa.fi /blogi/13948 Jukka Aronen 
kertoo Gatesien säätiön arvioivan, 
että vuonna 2035 maailmassa ei 
olisi juuri yhtään köyhää maata. 
Kakkuako sitten pian riittää kaikil-
le? Blogissa kuitenkin muistute-
taan, että epätasa-arvo mahdollis-
taa sen, että valtioiden sisällä olisi 
yhä syvääkin köyhyyttä. 

Meillä media jatkuvasti uutisoi 
kehittyvien talouksien kasvavista 
bisneksistä. Paljon on puhetta juuri 

Intian ja vaikkapa Nigerian tai Bra-
silian ”talousihmeistä”. Talouskasvu 
virallisin mittarein onkin Intiassa 
ollut huima jo vuosia. Kakun koko 
on kasvanut. Ja miten on käynyt? 
13.12.2013 Pirkko Pöntinen kirjoitti 
YLEn uutisissa artikkelissaan Köy-
hyys ei hellitä Intiassa – perheissä 
mietitään kuka kestäisi vuorollaan 
nälkää: ”Intiassa keskiluokka 
ja upporikkaiden määrä tosin 
kasvavat, mutta suuren massan 
köyhyyttä se ei helpota. Köyhyys-
rajan alapuolelle ja valtion tukeman 
ruokakaupan piiriin on luokiteltu jo 
kaksi kolmasosaa kansasta, siis 800 
miljoonaa ihmistä.” Pöntinen kertoo 
esimerkin delhiläisen päivätyö-
läisen perheestä, jossa joudutaan 
päivittäin miettimään, kuka heistä 
on riittävän vahva kestämään vuo-
rollaan nälkää.

Köyhyyttä taitaakin piisata 
paitsi nykyisin köyhiksi lasketuissa 
maissa myös sellaisissa maissa, 

ässä kahviin keskit-
tyvässä Maailman-
kauppalehden nume-
rossa leivotaan myös 

kahvikakku ja jaetaan se rikkaiden 
ja köyhien maiden kesken. ”Kakku 
voikin olla hyvä tapa keskustella 
ylellisyyden jakaantumisesta maa-
ilmassa – kenelle riittää elämän 
perusedellytyksiä, kenelle ylelli-
syyttä”, kirjoittaa Laura Hokkanen 
sivulla 11.

Kuilu rikkaiden ja köyhien 
maiden välillä on edelleen valtava. 
Mutta vielä suurempi on kuilu rik-
kaiden ja köyhien ihmisten välillä. 
Forbesin miljardööri-rankinglista 
nimeää petrokemiamies Mukesh 
Ambanin (57 v) Intian rikkaim-
maksi yli 22 miljardin dollarin eli 
1320 miljardin rupian omaisuudel-
laan. Jäin miettimään, miten jako 
sujuisi, jos leivottaisiin kymmenen 
kilon kakku ja jaettaisiin se Am-
banille ja yhdelle Intian sadoista 

joita ei ole tavattu pitää köyhinä. 
Raja ei ole maantieteellinen vaan 
menee läpi kaikkien maiden. 
Mukesh Ambani ja Björn Wahl-
roos ovat keskenään enemmän 
samaa kansakuntaa kuin Mukesh 
ja Phoolmoni. Talous voi kasvaa, 
mutta köyhyys ei poistu niin 
kauan kuin Ambani ja Wahlroos 
aateveljineen määräävät talous-
politiikan suuntaa.

Toisenlainenkin talous on 
mahdollinen. Tässä lehdessä 
kerrotaan esimerkkejä reilusta 
kaupasta, missä myös työnteki-
jöiden edut huomioidaan, sekä 
solidaarisesta taloudesta, jossa 
taloutta ja yritystoimintaa ajaa 
ihmisten hyvinvointi. Solidaari-
sessa taloudessa yritysten tavoite 
ei ole tuottaa voittoa osakkeen-
omistajille vaan parantaa elä-
mänlaatua. 

Antti Markkanen



 3   1/2014   

Humanistinen pikakelaus 
taloustieteeseen

4 tynnyriä olutta (32 guldenia), 
2 tonnia voita (192 guldenia), 
456 kiloa juustoa (120 guldenia), 
kokonaisen vuoteen (100 gulde-
nia), vaatekertoja (80 guldenia) 
ja hopeisen juomapikarin (60 
guldenia). Taitavan käsityöläisen 
vuoden ansiot tuohon aikaan 
olivat noin 300 guldenia.

Tulppaanimaniaa käytetään 
esimerkkinä taloustieteen fu-
tuurikaupasta ja myös massojen 
liikehdinnästä pörssissä. Futuuri-
kaupassa sijoittaja ostaa oikeuden 
tiettyyn raaka-ainemäärään 
tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. 
Futuurikaupan uskotaan tarjoa-

VISIITTI

V altion elokuvapalkin nol-
la aikoinaan notee rattu 
dokumentti Pölynimuri-

kauppiaat tuo katsojan eteen lama-
Suomessa kiertäneet myyntimie-
het: unelmien kauppiaat. Kuinka 
nerokkaasti ja yksinkertaisesti 
tavaran kauppaaminen voikaan ta-
pahtua, ja kuinka helposti rumasta 
ja arkisesta esineestä voidaan 
rakentaa unelma. Dokumenttia 
katsoessa voi tuntea kummallis-
ta tirkistelevää mielihyvää, kun 
ihmisille myydään tuote tarkoin 
opeteltujen myyntirepliikkien ja 
vasta-argumentteihin valmistau-
tumisten avulla. Samaan aikaan 
tilanne tuntuu myös vastenmie-
liseltä pakkomyynniltä, ihmisen 
asettamiselta muuria vasten. Kun 
myyjä siirtyy ovelta ovelle uuden 
maailman kojeen kera, hän luo ku-
vaa maailmasta, josta tipahdamme 
auttamattomasti ohi, jos emme 
satsaa arjen helppouteen. 

Tunnistan tuon tarinan 25 
vuoden takaa. Lapsuudenkotiini 
tuli ensimmäistä kertaa imuri. 
Se ostettiin salaa äidiltä pihaan 
pyörähtäneen imurikauppiaan au-
tosta. Hän näytti temput: puhutteli 
myyntipuheessaan niin lapsia kuin 
isäntää, veteli johdot kojeen sisään 
vain nappia painamalla, antoi 
lapsenkin istua imurin päällä mer-
kiksi lujuudesta ja laadukkuudesta 
ja arveli äidinkin sitten yllättyvän 
lauantaiaamuna siivouspäivän 
koittaessa, kun näkisi, miten perhe 
oli päättänyt helpottaa äidin työtä 
ja arkea. Ja kyllä kone imeä osasi 
ja paikantaa pölyä sieltäkin, missä 
rikkalapio ja harja eivät olleet 
ennen osanneet edes huiskia. 

Arjen muuttaminen ja kaiken 
aikainen uutuuden etsiminen ovat 
rahatalouden edellytyksiä. Pel-
kästään tavallista kodin pohjapii-
rustusta tarkastellessa ymmärtää 
nopeasti, kuinka paljon kodin 
tekniikka, sisustus, keräilyastiat, 
taide, huonekalut ja puutarhan 
ylläpito ovat muuttuneet. Tuntuu 
jopa käsittämättömältä, millaisia 
tavaroita, elämyksiä ja palveluita 
listaamme tavallisen elämän tar-
peisiin. Ja kuka määrittelee noille 
kaikille uutuuksille hinnan, koska 
emme ole niitä osanneet aiemmin 
juuri edes kaivata? 

Taloustieteen historiassa 
kiinnostavan esimerkin hintojen 
määrittymisestä antaa tulppaa-

nimaniaksi nimetty talouskupla. 
Yksittäinen tulppaani ei kenen-
kään arkijärjen mukaan ole ar-
voltaan kummoinen, mutta myös 
tulppaani oli alkuun uusille man-
tereille saapuessaan ihmeellinen, 
uusi ja esteettinen. Uskotaankin, 
että vuonna 1593 wieniläinen kas-
vitieteen professori toi Leideniin 
Turkista peräisin olevia kasveja ja 
sipuleita tarkoituksenaan hyötyä 
niistä taloudellisesti. Yllättävänä 
onnenkantamoisena tulppaanei-
hin tarttui mosaiikkivirus, joka 
aiheutti terälehtiin värimuun-
noksia, eikä lopputulosta voinut 
arvata ennakolta. Kukista tuli pian 
statussymboleja, ja kiinnostus 
kukkien avulla rikastumiseen 
levisi kaikissa yhteiskuntaryhmis-
sä. Kauppiaat ostivat varastonsa 
täyteen ennakoimiaan menes-
tystuotteita ja jäivät odottamaan 
hinnannousua. Kallein lajike 
oli Semper Augustus, jonka yhden 
sipulin hinta vuonna 1637, juuri 
ennen romahdusta, oli jopa 
10 000 fl oriinia. Se vastasi osto-
voimaltaan reilua 100 000 euroa. 
Markkinat ylikuumenivat, hinnat 
kohosivat äärimmäisyyksiin ja 
lopulta romahtivat parissa kuu-
kaudessa.

Ajankuvaa ja tulppaanin 
ostovoimaa kuvataan eri kirjalli-
suusesimerkeissä Viceroy-sipulilla 
hankittujen tarvikkeiden avulla. 
Tulppaanin arvolla, noin 2 500 
guldenilla, saattoi saada 2 kuor-
maa vehnää (448 guldenia), 
4 kuormaa ruista (558 guldenia), 
4 lihavaa härkää (480 guldenia), 
8 lihavaa sikaa (240 guldenia), 
12 lihavaa lammasta (120 gulde-
nia), 2 lestiä viiniä (70 guldenia), 

van esimerkiksi maanviljelijälle 
läpinäkyvämmän hinnan. Samaan 
aikaan erilaiset luonnonkata-
strofi t ja sadon epäonnistumiset 
mahdollistavat sijoittajalle rikas-
tumisen, kun hinnat nousevat 
ja varastot pienenevät. Sijoitus 
tuottaa voittoa, kun kysyntää on 
enemmän kuin myytävää. 

”Mikä tekee kullasta kallis-
ta?”, kysyi aikoinaan yläasteen 
historianopettajani Lintunen. 
Kukaan ei osannut sanoa vasta-
usta yksinkertaisuudessaankaan: 
”Sitä on maailmassa vain rajattu, 
niukka määrä – ja se on noussut 
ihmisten tietoisuuteen ja kiinnos-
tuksen kohteeksi.” Niukkuuden ja 
ainutlaatuisuuden idea on lopulta 
maailman rahavirtoja pyörittävä 
sääntö: sitä mitä on vähän tai vain 
harvoille tarjolla, sitä hamuaa 
aina suurempi joukko: lottovoit-
toa, merkkivaatetta, nähtävyyttä, 
taidemaalausta, vuosikertasamp-
panjaa, erikoiskahvia ja ereh-
dyksen kautta syntynyttä ideaa. 
Ja kun joku keksii uuden idean 
markkinoille, tulee pian kohta 
toiset perässä – eikä tuote enää 
ole ainoa laatuaan. Pian tarjontaa 
on enemmän kuin kysyntää.

Tarinankerronta ja mytologia 
pohjaavat ajatukseen hyvän ja pa-
han taistelusta, eri voimien ja vä-

KUVAKULMA

kien tasapainosta. Taloudesta on 
tullut meidän aikamme ikiaikaisen 
tasapainon säätelijä, kysynnän ja 
tarjonnan balanssin tavoittelija, 
jossa raha näyttäytyy niin hyvänä 
kuin pahana. Maailman talousfoo-
rumi listasi alkuvuodesta lähivuo-
sien pahimmaksi uhaksi maailman 
tuloerojen kasvun, rikkaiden ja 
köyhien välisen kuilun levenemi-
sen ja siitä aiheutuvan maailman 
tilan epävakauden. Köyhiä on 
yhä enemmän ja taloudellista 
hyvää heidän välillään jaettavaksi 
yhä vähemmän. Talousfoorumin 
kanssa samaan aikaan ilmestynyt 
brittiläisen avustusjärjestö Oxfa-
min raportin mukaan maailman 
köyhimmät 3,5 miljardia ihmistä 
omistaa saman verran kuin maail-
man 85 rikkainta. Köyhien unelma 
paremmasta elämästä ja epärei-
luuden purkamisesta voi ylikuu-
mentua ja poksahtaa silmille, kun 
massat alkavat liikehtiä ja vaatia 
osaansa. Maailman ja talouden 
tasapaino vaatii tuloerojen tasaa-
mista.

Laura Hokkanen

Kirjoittaja toimii yliopettajana Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa ja on mieltynyt 
talousguruksi nimetyn Thomas Pikettyn 
ajatuksesta:  ”Talous on liian tärkeää 
jätettäväksi taloustieteilijöille. Valistuksen 
hengessä jokaisella voi olla siitä sanotta-
vaa.” (HS 11.5.2014)

Mies etsii kolikoita saastuneesta Jamuna-joesta Intian Delhissä. Ihmiset heittävät kolikoita lahjana hindujen 
pyhälle joelle. Kolikoiden kerääjät voivat saada päivässä kasaan 100 Intian rupiaa eli noin 1,20 euroa. Toisinaan he 
löytävät metalliesineitä, joista voi saada hyvän hinnan romumarkkinoilla.

Kuva Shariq Allaqaband 2012 / Cover Asia Press / Courtesy of Photoshare. 

KUVA JONI HOKKANEN
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REILUN KAUPAN KASVIOPPI

Kahvipensaan 
aromaattiset ja piristävät 
marjat

Erään legendan mukaan kahvin hyödyntäminen sai 
alkunsa Etiopiasta, jossa paimen huomasi vuohiensa 
piristy vän kahvimarjoja syöty ään. Nykyään kahvi on 
maailman suosituin juoma ja toiseksi tärkein kauppa-
tavara heti öljyn jälkeen.

juoma etenkin Englannissa, 
jossa tuhannet kahvilat olivat 
miesten tärkeitä kohtaamispaik-
koja. Kun englantilaiset kahvilat 
alkoivat korvautua teehuoneilla, 
kahvi muuttui selkeästi Manner-
Euroopan juomaksi. Suomeen 
ensimmäinen kahvilaiva saapui 
1720-luvulla. Aluksi kahvi oli 
vain ylhäisön herkkua, ja vasta 
1800-luvulla kahvia alettiin mais-
tella talonpoikaistaloissa juhla-
juomana. Arkijuomaksi kahvi oli 
muuttunut 1900-luvulle tultaessa, 
jolloin aamukahvi aloitti päivän, 
päiväkahvit juotiin työnteon 
lomassa ja illalla siemailtiin vielä 
kupponen.

Trooppisten luumarjojen 
siemenet

Matarakasvien heimoon kuulu-
vassa kahvipensaiden suvussa 
(Coffea) on yli 100 lajia. Ne kasva-
vat luonnonvaraisina Afrikassa, 
Intian valtameren saarilla, Etelä- 
ja Kaakkois-Aasiassa sekä Aust-
raliassa. Kaupallisesti viljellään 
pääasiassa arabiankahvia (Coffea 
arabica) eli arabicaa ja kongonkah-
via (Coffea canephora) eli robustaa 
sekä hyvin pieni määriä liberian-

kahvia (Coffea liberica). Muita 
lajeja hyödynnetään paikallisesti 
pienten kahvimäärien tekoon.

Tropiikissa kahvipensaat 
kasvavat rehevinä pensaina tai 
pieninä puina. Viljelyssä ne pi-
detään leikkaamalla korkeintaan 
parimetrisinä. Kahvipensaiden 
lehdet ovat vihreitä, soikeita, 
10–15 cm pitkiä. Valkoiset kukat 
kasvavat terttuina lehtihangoissa. 
Pölyttyneistä kukista kehittyy 
punaisia tai violetteja luumarjoja. 
Niiden sisällä on yleensä kaksi 
siementä, joita yleisesti kutsutaan 
kahvipavuiksi.

Arabiankahvia viljellään 
tropiikin vuoristoseuduilla 
600–2000 metriä merenpinnan 

yläpuolella. Se vaatii kasvukau-
dellaan runsaita sateita sekä 
17–23 asteen lämpötilaa. Kylmää 
arabiankahvi ei kestä. Kongon-
kahvia viljellään kosteilla ja 
kuumilla alankomailla 800 metrin 
korkeuteen asti.

Viljelmiä varjossa ja 
auringonpaahteessa

Arabiankahvi lisääntyy yleensä 
itsesiittoisesti, ja sitä lisätään 
pääasiassa siemenistä. Risti-
siittoisen kongonkahvin viljely 
aloitetaan sen sijaan pistokkaista, 
koska siemenistä ei välttämättä 
saada halutunlaisia jälkeläisiä. 
Kahvipensaat kukkivat ensim-

mäisen kerran noin kolmivuoti-
aina. Sen jälkeen satoa saadaan 
keskimäärin 50–60 vuoden ajan. 
Vuorenrinteillä sadonkorjuu 
käsin on ainut vaihtoehto, mutta 
tasangoilla voidaan käyttää myös 
korjuukoneita. Sadonkorjuu 
kestää nelisen kuukautta, ja sen 
ajankohta vaihtelee eri puolilla 
maailmaa.

Perinteisillä varjokahvivil-
jelmillä kahvipensaita kasvate-
taan joko luonnonvaraisten tai 
istutettujen puiden varjossa, ja 
kahvin rinnalla viljellään muita 
hyötykasveja. Varjokahviviljel-
miltä saatavaa kahvia pidetään 
laadultaan erinomaisena. Lisäksi 
viljelmät tarjoavat elinympäristön 

Kahvimarjoja 
kypsymässä.
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A rabiankahvin 
syntysijoilla 
Etiopiassa ja 
Etelä-Sudanissa 

on perinteisesti pureskeltu kahvin 
kofeiinipitoisia luumarjoja. 
Kahvin viljely ja nykyisenkaltai-
sen juoman valmistus aloitettiin 
kuitenkin Arabian niemimaalla 
1300-luvun paikkeilla, kun ara-
biankahvi kuljetettiin Etiopiasta 
Jemeniin. Sieltä sen matka jatkui 
1600-luvulla edelleen Intiaan ja 
Sri Lankaan. Intiasta kahvi päätyi 
Indonesian kautta Amsterdamin 
kasvitieteelliseen puutarhaan 
vuonna 1706. Kasvihuoneessa 
yksi arabiankahvin taimi varttui 
puuksi ja tuotti siemeniä. Näistä 
siemenistä kehittyneitä taimia 
kuljetettiin Etelä-Amerikkaan. 
Koska koko Etelä-Amerikan 
kahvinviljely sai alkunsa yhdestä 
ainoasta yksilöstä, se on geneet-
tisesti erittäin kapealla pohjalla. 
Kongonkahvi löydettiin Kongosta 
vuonna 1898. Se todettiin sitkeäk-
si ja vastustuskykyiseksi lajiksi, ja 
sen viljely aloitettiin 1900-luvun 
taitteessa Indonesiassa.

Eurooppaan arabiankahvia 
alettiin tuoda Arabiasta 1600-lu-
vulla. Tuolloin kahvi oli suosittu 

Reilun kaupan 
kahvinviljelijä 
Ruben kerää 
satoaan Perun 
Incahuasin 
alueella.
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miljardia euroa. Monen troop-
pisen viljelijävaltion talous on 
riippuvainen kahvista. Ääriesi-
merkki on Burundi, jonka kaikesta 
viennistä kahvin osuus on noin 60 
prosenttia.

Koko maailmassa on noin 25 
miljoonaa kahvinviljelijää, ja jopa 
100 miljoonan ihmisen elanto 
riippuu kahvista. Hinnanvaihte-
lut maailmanmarkkinoilla ovat 
suuri uhka viljelijöille. Erityisen 
alhaalla kahvin maailmanmarkki-
nahinta kävi 2000-luvun alussa. 
Silloin raakakahvista maksettiin 
alle 0,50 Yhdysvaltain dollaria 
naulalta (454 g). Hinnanromah-
duksen seurauksena sadat tuhan-
net viljelijät joutuivat luopumaan 
elinkeinostaan.

Vuoden 2014 alussa raaka-
kahvista maksettavan maailman-
markkinahinnan kuukausittainen 
keskiarvo on vaihdellut 1,10–1,65 
dollaria naulalta. Eroja tosin on 
paljon: arabiankahveista on joinain 
kuukausina maksettu keskimäärin 
jopa yli 2 dollaria naulalta.

Reilussa kaupassa tuottajil le 
taataan takuuhinta, joka ei riipu 
maailmanmarkkinahintojen 
heilahteluista. Tällä hetkellä 
esimerkiksi FLO-järjestelmän 
Reilun kaupan viljelijöille mak-
settava takuuhinta arabiankahvin 
pavuista on 1,35–1,40 dollaria 
naulalta. Mikäli maailmanmark-
kinahinta on takuuhintaa korke-
ampi, maksetaan sitä myös Reilun 
kaupan tuottajille. Hinnan päälle 
tuottajat saavat aina myös Reilun 
kaupan lisää 0,20 dollaria naulal-
ta, ja luomukahvista maksetaan 
luomulisää 0,30 dollaria naulalta. 
Reilun kaupan lisästä neljännes 
on tarkoitettu tuotannon ja laadun 
kehittämiseen. Lopun lisästä 
tuottajaorganisaatiot voivat käyt-
tää vapaasti toimintansa kehit-
tämiseen. Kaikki reilun kaupan 
tuottajat ovat pienviljelijöitä, jotka 
ovat järjestäytyneet osuuskunniksi 
tai muiksi tuottajayhteisöiksi.

Kahvi on ollut reilun kaupan 
tärkein tuote Euroopassa jo kolmi-
senkymmentä vuotta. Suomessa 
reilun kaupan kahvi tuli saataville 
80-luvun puolivälissä kehitys-
maakauppayhdistysten tuomana. 
FLO:n Reilun kaupan merkillä 
varustettua kahvia on myyty 
Euroopassa vuodesta 1988 ja Suo-
messa vuodesta 1999 alkaen myös 
tavallisissa ruokakaupoissa, mikä 
on lisännyt reilun kaupan kahvin 
menekkiä edelleen. Nykyisin 
reilusta kaupasta hyötyvät sadat 
tuhannet kahvinviljelijät.

Kirjallisuutta:
Ellis, Hattie 2006: Pieni kahvikirja.
Laine, Sofi a & Karjalainen, Raisa Kyllikki 
2006: Kahvin hinta. Kertomuksia nicaragu-
alaisista kahvintuottajista.
Rousi, Arne 1997: Auringonkukasta viini-
köynnökseen.

Teksti ja piirros Emilia Pippola

Ugandalainen kahvinviljelijä Oliva Kishero tuottaa Reilun kaupan kahvia 
Gumutindo Coff ee Cooperative -osuuskunnassa.

monille eliölajeille, eivätkä ne 
edistä metsäkatoa ja maaperän 
köyhtymistä.

Aurinkokahviviljelmät, 
joilla kahvia kasvatetaan suo-
rassa auringonpaahteessa, ovat 
yleistyneet 1970-luvulta alkaen. 
Tällaisilla viljelmillä käytetään 
lajikkeita, jotka on jalostettu 
sietämään suoraa auringonvaloa. 
Etuna on nopeammin kypsyvät 
marjat ja suuremmat sadot, mutta 
puiden kaataminen altistaa maan 
eroosiolle ja viljelyssä on käytet-
tävä enemmän vettä, lannoitteita 
sekä torjunta-aineita.

Aromeja arabian-
kahvista, kofeiinia 
kongonkahvista

Varsinainen kahvijuoma valmis-
tetaan paahdetuista kahvin sie-
menistä eli kahvipavuista. Ennen 
paahtamista siementen ympäriltä 
poistetaan hedelmäliha sekä 
kalvot ja ne kuivataan. Kuivame-
netelmässä kahvipavut kuivataan 
ulkona auringonpaisteessa. Mär-
kämenetelmässä papuja liotetaan 
vesialtaissa yhdestä kahteen 
vuorokautta, jonka jälkeen ne 
pestään ja kuivataan auringossa 
tai koneellisesti. Kuivamenetelmä 
tuottaa kahviin miedon ja peh-

meän aromin, märkämenetelmä 
hapokkaan aromin.

Suurin osa kahvista viedään 
tuottajamaista ulkomaille kui-
vattuna raakakahvina, ja kahvi 
paahdetaan siinä maassa, jossa 
se kulutetaan. Kahvipapujen laatu 
alkaa heiketä heti paahtamisen 
jälkeen. Aromit haihtuvat nope-
asti, ja lopulta pavut hapettuvat. 
Jauhettu kahvi säilyy pakkauksen 
avaamisen jälkeen laadukkaana 
parista päivästä muutamaan 
viikkoon.

Arabiankahvin siemeniä pide-
tään kaikkein aromaattisimpina ja 
korkealaatuisimpina. Maailman 
tuotannosta jopa 80 prosenttia 
onkin arabiankahvia. Kongonkahvi 
on arabiankahvia kitkerämpää, ja 
sen siementen kofeiinipitoisuus on 
korkeampi. Koska kongonkahvi on 
arabiankahvia helppohoitoisempi, 
satoisampi ja vastustuskykyisem-
pi, sen osuus maailman tuotan-
nosta on noussut ja kongonkahvin 
viljelyyn keskittynyt Vietnam on 
kasvanut yhdeksi maailman suu-
rimmista tuottajista. Muita suuria 
kahvintuottajia ovat Brasilia, Indo-
nesia, Kolumbia ja Etiopia.

Erilaisissa kasvuolosuhteissa 
kahvista on kehittynyt ja kehitetty 
lajikkeita, joiden pavuista saadaan 
erimakuisia kahveja. Maailman-
laajuisesti eniten kasvatetaan 
arabiankahvin lajikkeita 'Bourbon' 
ja 'Typica'. 'Bourbon' on lähtöi-
sin Madagaskarin itäpuolelta 
Maskareenien saarilta ja 'Typica' 
Jemenistä. Suomessa perintei-
sesti juodut kahvit ovat sekoituk-
sia 6–15 eri lajikkeen pavuista. 
Samassa kahvissa voi olla papuja 
sekä arabian- että kongonkahvin 
lajikkeista.

Miljoonille elantoa 
kahvista

Kahvi on öljyn jälkeen maailman 
yleisin kauppatavara. Sen viennin 
arvo liikkuu huikeissa lukemissa. 
Esimerkiksi 2009–2010 kahvin-
viennin vuotuinen arvo oli noin 11 

Poimintoja reilusta 
kahvihyllystä
M aailmankappojen suosituimmat kahvit ovat alkuperäkahveja 

eli kahveja, jotka tulevat yhdeltä maantieteelliseltä alueelta. 
Maailmankauppojen lisäksi näitä kahveja löytyy hyvin varustettujen 
kauppojen valikoimista. Jos haluaisit Café Caracolia tai Africafeta oman 
lähikauppasi hyllylle, niin esitä rohkeasti toiveesi kauppiaalle.

Café Caracol
Café Caracol -kahvin pavut ostetaan meksikolaiseen 
zapatistiliikkeeseen kuuluvien pienviljelijöiden osuus-
kunnilta. Suomeen kahvipapuja tuodaan Yachil Xojobal 
Chu’lchan -osuuskunnalta Chiapasin ylänköalueilta 
Etelä-Meksokosta. Kahvi on luonnonmukaisesti viljeltyä 
arabiankahvia. Vaikka Café Caracolilla ei ole luomu- 
eikä Reilun kaupan merkkiä, siitä maksetaan enem-
män kuin Reilun kaupan luomukahvin minimihinta 
edellyttää.

Café Caracol on paahdettu ja pakattu Tampereen 
kehitysmaakaupassa. Paahto on keskitummaa. Suo-
datinjauhatuksen lisäksi Café Caracolia on saatavana 
myös espressopapuina sekä jauhettuna espressona.

Kahvia myydään muun muassa Maailmankaupoissa ja Kehitysmaa-
kaupoissa, Maailmankauppa Tasajaon verkkokaupassa, Ruohonjuuren 
myymälöissä ja verkkokaupassa sekä Turun Kirjakahvilassa, jossa kahvit 
myös keitetään Café Caracolista.

Café Caracolista voit lukea lisää tämän lehden sivuilta 8–9. Lisätietoa 
löytyy myös verkkosivuilta cafecaracol.org

Africafe ja Kirkkokahvi
Africafen ja Kirkkokahvin pavut ovat peräisin 
tansanialaiselta Kilimanjaro Native Co-
operative Union (KNCU) -osuuskunnalta. 
KNCU muodostuu 90 perusosuuskunnasta, 
joihin kuuluu yhteensä noin 60 000 jäsentä. 
He viljelevät arabiankahvia Koillis-Tansanias-
sa Kilimanjaro-vuoren rinteillä. Africafella ja 
Kirkkokavilla on Reilun kaupan merkki. Osalla 
KNCU:n tuottamasta kahvista on lisäksi Na-
turlandin ja Institute of Market ecologyn (IMO) 
luomusertifi kaatti.

Africafe ja Kirkkokahvi on paahdettu ja pakattu 
Tampereen kehitysmaakaupassa. Vaaleapaahtoisen 
suodatinjauhatuksen lisäksi Africafesta on saatavilla myös pannu-
jauhatus, tummapaahtoinen suodatinjauhatus, espressopavut sekä 
espressojauhatus. Kirkkokahvia löytyy vaaleapaahtoisena suodatin-
jauhatuksena ja pannujauhatuksena. Kirkkokahvin tuotosta pieni osa 
menee Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukemiseen.

Kahveja voit ostaa muun muassa Maailmankaupoista ja Kehi-
tysmaakaupoista, Maailmankauppa Tasajaon verkkokaupasta sekä 
Ruohonjuuren myymälöistä ja verkkokaupasta. 

Africafen tuotantoa käsitellään myös tämän lehden sivuilla 6–7. Lisäksi 
paljon tietoa löytyy osuuskunnan kotisivuilta www.kncutanzania.com

Africafe-pikakahvi
Reilun kaupan Africafe-pikakahvi tuotetaan Kagera 
Co-operative Union -osuuskunnassa Viktoria-järven 
länsirannalla Tansaniassa. Kageraan kuuluu 125 perus-
osuuskuntaa, joissa viljelijöitä on yhteensä yli 60 000. 
Viljelijät tuottavat pääasiassa kongonkahvia eli ro-
bustaa sekä paikallista arabiankahvia, joka kuivataan 
kuivamenetelmällä eli se on niin sanottua unwas-
hed arabicaa. Osalla perusosuuskunnista on Reilun 
kaupan sertifi oinnin lisäksi IMO:n luomusertifi -
kaatti.

Yhdessä muiden kahvintuottajaosuuskuntien 
kanssa Kagera omistaa Tanican pikakahvitehtaan, jossa Africafe-pika-
kahvi valmistetaan. Suomeen tuotava kahvi on valmistettu paikallisen 
kongon- ja arabiankahvin sekoituksena. Valmis kahvi pakataan Tampe-
reen kehitysmaakaupassa.

Africafe-pikakahvia voit ostaa muun muassa Maailmankaupoista ja 
Kehitysmaakaupoista, Maailmankauppa Tasajaon verkkokaupasta sekä 
Ruohonjuuren myymälöistä ja verkkokaupasta. Tukon kautta Africafe-
pikakahvia menee myös moniin ruokakauppoihin.

Lisätietoa löytyy osuuskunnan kotisivuilta www.kcutz.org
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Osuuskunta, 
kuollutta painoa vain?

Osuuskunnista oli tullut 
taloudellisesti ja poliittisesti liian 
vahvoja yksipuoluevallan sietää ja 
ne yksinkertaisesti lakkautettiin 
vuonna 1976. Suuri osa esimer-
kiksi KNCU:n omaisuudesta 
takavarikoitiin samalla.

Markkinoiden vapautuessa yk-
sityiset kahvinostajat rynnistivät 
kyliin käteiskauppa markkinapu-
heenaan. KNCU menetti jäseniä. 
Kahvin markkinahinta oli alhaalla 
ja monet viljelijät hävittivät kah-
vipensaansa. Myös tavarakauppa 
vapautui ja siirtyi yksityisten 
haltuun. KNCU kävi läpi rankan 
sopeutumisen: sen henkilökunta 
väheni kuudestasadasta kolmeen-
kymmeneenkahteen.

Mitä jäi jäljelle?

Vapaassa markkinaympäristössä 
viljelijät voivat äänestää myös 
jaloillaan: KNCU:n jäsenmäärä on 
vähentynyt täsmälleen samassa 
suhteessa alueen kahvintuotan-
non vähenemisen kanssa. Kahvi-
sato on kymmenen viime vuoden 
aikana laskenut dramaattisesti 
alle puoleen aiemmasta – vilje-
lijät pitävät ilmastonmuutosta 
perimmäisenä syynä. Tuotanto oli 
27 miljoonaa kiloa 1970, nyt tus-
kin 12 miljoonaa kiloa; KNCU:n 
jäsenmäärä väheni samaan 
aikaan 135 000:sta nykyiseen 
60 000:en. Tietysti voi kysyä, 
onko kahvinviljely muusta syystä 

niin kannattamatonta, että se on 
syy romahdukseen.

KNCU on noin 90 kyläosuus-
kunnan omistama katto-osuus-
kunta, jonka perustehtäväksi on 
määritetty tehokkaiden palvelujen 
tuottaminen jäsenilleen kahvin 
tuotannon, keräilyn, käsittelyn ja 
markkinoinnin tehostamiseksi.

Konkreettisia toimia on perus-
osuuskuntien kahvisadon rahoi-
tus: kun vuosittaiset kahvitulot 
tilitetään viljelijöille kokonaisuu-
dessaan, eikä puskurirahastoja 
sen vuoksi kerry, on kyläosuus-
kuntien kahvisadon rahoittami-
nen sovittu hoidettavaksi KNCU:n 
hankkiman lainapääoman turvin. 
Tulot sadosta saadaan aina jälki-
painotteisesti, ja ilman lainarahaa 
kahvi päätyisi käteisostajille 
näiden määräämään hintaan. 
Edullisemman lainapääoman 
varmistamiseksi Tansaniassa on 
käynnissä hanke osuuskuntien 
yhteisen pankin perustamiseksi. 
(Hankkeen johtavana konsulttina 
on Tampereen kehitysmaakaupan 
monivuotinen Tansanian-edusta-
ja David Kheri)

KNCU on viljelijöiden tieto-
pankki, joka seuraa kahvin maa-
ilmanmarkkinoiden kehittymistä 
parhaan tuoton takaamiseksi. Se 
ei pyri, eikä pysty markkinaspe-
kulaatioihin pääomien puuttues-
sa, se voi ainoastaan varmistaa, 
että kahvista saadaan kulloinen-
kin paras markkinahinta.

(EU:lla oli jossain historian 
vaiheessa suunnitelmia tasausra-
hastosta, jolla markkinahintojen 
heilahtelun vaikutuksia olisi voitu 
tasoittaa viljelijöiden hyödyksi.)

KNCU:n vastuulla on kah-
vin kuljetus kyläosuuskunnista 
käsittelylaitokseen (Coffee Curing 
Plant), laadunvalvonta, lajitte-
lu, myyntierien kokoaminen ja 
kuoriminen. (Viljelijät toimittavat 
kahvin kuivattuina papuina – 
parchment coffee, josta käsitte-
lyssä poistetaan ylimääräinen 
kuiva kalvokerros. Kilosta viljeli-
jän myymää kahvia saadaan noin 
770 g raakakahvia.)

Kyläosuuskunta maksaa viljeli-
jälle osuuskunnan kokouksessa 
sovitun ennakkohinnan jokaisesta 
toimitetusta kahvierästä. Toimi-
tuksesta ja maksusta pidetään 
tarkka kirjanpito, jonka perusteel-
la satokauden päätyttyä erääntyvä 
lopputilitys hoidetaan.

Kahvi päätyy huutokauppaan 
kun se Curing Plantissa on ensin 
kuorittu, seulottu eri kokoiset 
pavut omiin laatuluokkiinsa ja 
halutunlaisista – hapokkuus, täy-
teläisyys ym. – ominaisuuksista 
on kerätty myyntierät huutokaup-
paa varten.

Tässä vaiheessa KNCU:n 
markkinointiosasto toteuttaa 
eri puolilta maailmaa saamansa 
ostotoimeksiannot tuomalla 
huutokauppaan halutunlaista 
kahvia halutun määrän. Jos kahvia 

on enemmän kuin toimeksiantoja, 
on arvioitava, onko lisämyyntiä 
mahdollista viivästää tai onko 
se markkinatilanteessa edes 
järkevää.

Kansainvälisen kahvijärjestö 
ICO:n luokituksen mukaisesti 
KNCU:n kahvi kuuluu Colombian 
Mild Arabicas -ryhmään, jonka 
muut tuottajamaat ovat Kenia 
ja Kolumbia. (Brazilian Natural 
Arabicas´ta tuotetaan Brasiliassa, 
Etiopiassa ja Paraguayssa, loput 
Mild Arabicat kuuluvat ryhmään 
Other Mild Arabicas.) Kahvi 
määräytyy Mild-kategoriaan, kun 
sen valmistusprosessissa kahvi 
kuoritaan ja sen jälkeen vesi-
pestään ja fermentoidaan ennen 
kuivaamista. (Arabicaa on Coffea 
arabica -pensaasta saatava kahvi.)

KNCU:n kahvilla on IMO:n ja 
Naturlandin luomusertifi ointi ja 
FLO:n reilun kaupan sertifi ointi. 

Jäsenpalveluita on edullisim-
pien ja laadukkaiden tuotanto-
panosten jäljittäminen ja niistä 
tiedon välittäminen viljelijöille.

KNCU myös hankkii ja toimit-
taa perusosuuskunnille viljelys-
tarvikkeita, työkaluja, taimia ja 
lannoitteita.

1960-luvulle saakka käytän-
nössä kaikki alueen kahvi oli luo-
mua, kunnes satojen lisääminen 
uusien keinolannoitteiden avulla 
alkoi. Tätä jatkui 1990-luvulle, jol-
loin kahvikaupan vapautuessa ei 
organisoitua lannoitteiden jakelua 

T ansaniassa kahvin 
pientuotanto on maan 
yhdistymisestä 1964 al-

kaen ollut sidoksissa osuuskunta-
järjestelmään: alussa pakolliseen
ja vuonna 1976 lakkautettuun ja
uudelleen vuonna 1984 sallittuun
ja vihdoin vuodesta 1992 vapaalle
markkinataloudelle altistettuun
nykytilaan.

Kilimanjaro Native Co-Ope-
rative Union, KNCU (1984) Ltd 
on Afrikan vanhin osuuskunta. 
Se perustettiin vuonna 1933, kun 
brittihallinnon ensimmäinen ylin 
paikallisviranomainen Moshissa 
Kilimanjaron juurella myönsi 
paikallisille viljelijöille luvan 
kahvinkasvatukseen – vuonna 
1898 saksalaisten lähetyssaar-
naajien aloittama kahvinviljely 
oli siihen saakka ollut sallittua 
vain valkoisille ja Intiasta tulleille 
maahanmuuttajille.

Itsenäisyyden alkuvuosikym-
meninä osuuskunnat hoitivat vil-
jelyn ohella alueen kauppapalve-
lut, elintarvikemyynnin, tärkeän 
sokerikaupan ja sementinvälityk-
sen muun tarpeellisen ohella.

Tämän taloudellisen kukois-
tuksen aikana KNCU:lla oli oma 
koulu, osuuskuntaopisto, se tuki 
viljelijöiden lasten koulunkäyntiä, 
se omisti taloja, viljelmiä, kah-
vinkäsittelylaitoksen, puuvillan-
puhdistamon ja tänäkin päivänä 
Moshin keskustan maamerkkinä 
kohoavan hotellin.

Reppuhotelli luksus-
näkymin, KNCU:n 
toimitilat ja hotelli.

Vientikahvi lisäpuh-
distetaan käsin.
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enää ollut. Seurauksena KNCU:ssa 
aloitettiin sertifi oidun luomutuo-
tannon edistäminen. Vuonna 2003 
kolme kyläosuuskuntaa harjoitti 
luomutuotantoa, 2012 määrä oli 
noussut yhteentoista. Tähän on 
päästy KNCU:n ohjelmalla, joka 
tuottaa viljelijöille uusia taimia, 
kouluttaa ja on jalkauttanut työhön 
useita luomuneuvojia. 

Vuoden 2012 luomukahvin sato 
oli 280 000 kiloa ja luomutuotta-
jajäseniä 4 400, keskimääräinen 
luomuviljelijän vuosisato oli siis 
reilun säkillisen verran kahvia. 
Tämä on reilusti enemmän kuin 
viljelijäkohtainen sato keskimää-
rin, mikä tarkoittaa, että luo-
muviljelyyn siirtyvät ensiksi ne, 
jotka saavat kahvistaan enemmän 
kokonaistuloa.

KNCU:n kahvin keskihinta huu-
tokaupassa kaudella 2011/2012 oli 
5 950 shillinkiä, n. 3,03 €/kg.

Viljelijälle maksettiin tavan-
omaisesta kahvista 5 000 shillinkiä 
ja luomusta 5 100 shillinkiä kilolta 
(2,54 € /2,60 €). KNCU:n kulut, 
kuljetus, puhdistus ja laatujaot-
telu (curing), vakuutus, rahoitus, 
paikallisvero, KNCU:n terveysoh-
jelma, vientisäkit ja tutkimusvero 
olivat yhteensä 1050 shillinkiä 
kilolta (0,53 €). Kertynyt n. 0,08 € 
alijäämä katettiin KNCU:n muista 
tuloista, jotka olivat noin 10% 
kokonaistuloista. Muihin tuloihin 
sisältyy mm. reilun kaupan lisä ja 
vientikuluista, KNCU:n hallinto-

kuluista ja kahvin käsinpuhdistuk-
sesta laskutettava ns. FOB-cost, 
joka oli 0,40 €/kg.

(Käsinpuhdistus tehdään ryh-
mätyönä yhteisen pöydän ääressä. 
Siitä maksetaan n. 4,2 senttiä/kg – 
päivässä puhdistaa 1–2 säkillistä, 
60–120 kg. Vähimmäissuorituk-
seksi odotetaan yhtä säkillistä. 
Yksityisten kahvidiilereitten 
vertailuhinta on 2,8 senttiä/kg.)

Satotason putoamista yrite-
tään ehkäistä ottamalla käyttöön 
uusia lajikkeita, joita tuotetaan 
KNCU:n taimitarhoissa kloonaa-
malla. KNCU:lla on kolme omaa 
taimitarhaa ja kyläosuuskunnilla 
on omat taimitarhansa, joillakin 
useampia.

Tällä hetkellä KNCU:n tarhoilla 
on keskitytty tuottamaan Tan-
zania Coffee Research Instituten 
jalostamaa kloonia KP 423, jolla 
korvataan vanhoja, uusittavia 
kahvipensaita. Samalla odotetaan 
jo seuraavan “compact variety” 
-lajikkeen saamista käyttöön.

Luomutuotantoa varten on oma 
koeviljelmä, jossa kehitetään myös 
erilaisia luontaisia hyönteistuho-
jen torjuntamenetelmiä.

Uusi pensas alkaa tuottaa 
puolentoista, kahden vuoden iässä 
ja pysyy tuottavana jopa 50 vuotta. 
Täysi tuottavuus saavutetaan 
kolmantena vuonna.

Taimen tuottaminen maksaa 
KNCU:lle 1 500 shillinkiä ja niitä 
myydään kyläosuuskunnille 500 

shillingillä kappale.
Viljelijöitten terveyspalvelu-

ja varten on perustettu kylien 
terveydenhuolto-ohjelma Com-
munity Health Care Insurance 
Scheme. Viljelijät maksavat 
terveydenhuoltomaksua 5 000 
shillinkiä perheenjäseneltä 
vuodessa ja voivat hakea hoitoa 
22 Kilimanjaro Christian Medical 
Centren terveysasemalta tai klini-
kalta. Viljelijät pääsevät osallisiksi 
ohjelmasta perusosuuskunnan 
enemmistöpäätöksellä. Tähän 
mennessä ohjelmaan on liittynyt 
41 kyläosuuskuntaa ja 17 500 
jäsentä. Vaikka viljelijäin mak-
suosuus on alun perin kaavailtua 
pienempi, ei jäsenmäärä kuiten-
kaan ole kasvanut aivan suunni-
teltua vauhtia.

Koulutusrahasto on perustettu 
Reilun kaupan lisämaksujen tur-
vin. Sillä rahoitetaan tällä hetkellä 
400 lahjakkaan oppilaan toisen 
asteen opintoja. Tukea on jatkossa 
pyrkimys laajentaa kattamaan 
yliopistoon jatkavien opiskelijoi-
den lukukausimaksut.

Uusia tulonlähteitä: reilun 
matkailun hankeessa on use-
ammalle kahvitilalle rakennettu 
viehättävät majoitustilat, joissa 

vieras voi yöpyä perheen täysi-
hoidossa. Täältä on mahdollisuus 
erimittaisiin ja erityyppisiin 
retkiin, kouluvierailuihin, torilla-
käyntiin, osallistua isäntäperheen 
tai muiden viljelijöiden työhön ja 
saada parempi käsitys ihmisten 
arjesta ja alueen ainutlaatuisesta 
historiasta. On myös mahdollista 
majoittua pysyvään telttaleiriin ja 
pitää sitä tukikohtanaan.

Puolet tuloista saa isäntäperhe, 
loppu jaetaan kylän ja KNCU:n 
kesken.

Union Café on Moshin keskus-
taan KNCU:n entiseen kaunii-
seen toimistorakennukseen pari 
kolme vuotta sitten avattu erittäin 
suosittu kahvila, jossa myös paah-
detaan omaa kahvia kolmen kilon 
paahtokoneella kahvilan omaan 
käyttöön ja myyntiin. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun KNCU 
on päässyt itse jalostamaan omaa 
kahviaan.

Moshin vanhan keskustan 
maamerkki, Coffee Tree Hotel 
rakennettiin vuonna 1954 osuus-
kunnan kukoistuksen aikaan. 
KNCU:n toimistot ja kahvin 
laadunvalvonta ovat rakennuksen 
alakerroksissa, hotellihuoneet 
kahdessa keskikerroksessa. Ylim-

mässä kerroksessa on ravintola, 
jonka seinänlevyisistä ikkunoista 
avautuu toisella puolen kaupunki 
ja toisella puolen Kilimanjaron 
huippu, joka tavallisesti aamuisin 
on vapaa pilvipeitteestä ja tarjoaa 
sangen miellyttävän aamupala-
maiseman. Taloudellisesti 
raskaiden vuosien aiheuttamasta 
alennustilasta, jolloin hotelli ja ra-
vintola oli vuokrattu ulkopuolisille 
yrittäjille, on viime vuosina vähi-
tellen pystytty korjaamaan tiloja ja 
kohentamaan toimintaa, niin että 
hotellista on taas muodostumas-
sa suosittu kohde ja tulonlähde 
viljelijöille.

Osuuskunnan arvo jäsenilleen 
ei ole siinä, että se pystyisi teke-
mään kahvikaupasta viljelijöille 
pysyvästi kannattavaa ja vakaata 
tulonlähdettä. Se pystyy kuitenkin 
organisoituneen yhteistoiminnan 
avulla auttamaan viljelijöitä saa-
maan kulloisessakin markkinati-
lanteessa mahdollisimman hyvän 
tuloksen. Yhteistyön avulla niuk-
koja voimavaroja voidaan käyttää 
toimintoihin ja hankkeisiin, jotka 
muutoin olisivat mahdottomia.

Hyvin toimivan avoimen 
osuuskunnan on myös mahdollista 
saada tukea ihmisiltä ja järjestöil-
tä, joiden maailma on muutakin 
kuin oman sosiaalisen luokan 
etujen edistäminen. Valitettavasti 
tähän joukkoon ei ole kuulunut 
Suomen kehitysyhteistyön elinkei-
notuen sektori, jolle osuuskunnat 
ovat Tampereen kehitysmaakau-
pan kokemuksen mukaan ilmei-
sesti edustaneet kavahdettavaa 
piilososialismia keskellä kehitty-
vää markkinaliberalismia.

Teksti ja kuvat Erkki Aunola

Kirjoittaja on Tampereen kehitysmaa-
kaupan kahviasiantuntija, joka on tehnyt 
yhteistyötä teen- ja kahvintuottajien 
kanssa kehitysmaakaupan puitteissa 
1980-luvulta lähtien.
 

KNCU:n Moshin 
taimitarha.

Kyläosuuskunta kirjaa 
ostot ja maksut.
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kahvin maahantuontia harjoittava 
verkosto, jossa on mukana sekä 
yksityishenkilöitä että riippu-
mattomia kahviloita ja kauppoja. 
Café Caracol haluaa toiminnal-
laan tukea zapatistiliikettä ja sen 
alkuperäiskansoihin kuuluvia 
jäseniä heidän kamppailussaan 
ihmisarvoisemman elämän ja 
oikeudenmukaisemman kohtelun 
puolesta. 

Kahvin myynnistä saatavilla 
tuloilla zapatistit voivat ylläpitää 
ja kehittää omia elinehtojaan. 
Kahvin ostaminen on vastarinnan 
taloudellisten edellytysten tuke-
mista. Café Caracolin toiminta 
ottaa siis poliittisesti kantaa. Tai 
pikemminkin asian voi ilmaista 
niin, että siinä missä ”normaalia” 
tai ”reilua” kahvia markkinoidaan 
pelkästään epäpoliittisena nau-

CAFÉ CARACOL 
– kaikuja solidaarisuudesta 

kehittämiseen liittyviä hankkeita. 
Vaikeissakin oloissa zapatistit 
ovat myös onnistuneet ottamaan 
käyttöönsä lisää maata viljeltä-
väksi ja luomaan hallinnon ja ta-
van elää, joka on heidän omansa. 

Zapatistit ovat muuttuneet 20 
vuodessa aseistetusta ryhmästä 
varteenotettavaksi poliittiseksi ja 
sosiaaliseksi toimijaksi, jolla on 
merkitystä myös hallitsemiensa 
alueiden ulkopuolella. Heidän 
medianäkyvyytensä on kuitenkin 
nykyään murto-osa entiseen ver-
rattuna, ja rajat ylittävä solidaari-
suustoimintakin on vähentynyt. 
Ulkopuolelta tulevalle poliitti-
selle ja materiaaliselle tuelle on 
edelleen tarvetta. Zapatistien 
rakentaman, Meksikon valtiosta 
riippumattoman, rinnakkaishal-
linnon ylläpitäminen ja kehittä-

minen vaatii monen muun asian 
lisäksi rahallisia resursseja, joita 
liike pyrkii hankkimaan niin Mek-
sikosta kuin ulkomailtakin. 

Vastarinnan 
talous ja kahvi

Yksi hyväksi havaittu keino tukea 
antikapitalistista zapatistilii-
kettä on ostaa siihen kuuluvilta 
viljelijöiltä heidän viljelemäänsä 
kahvia. Useissa Euroopan maissa 
solidaarisuustyötä tekevät ryhmät 
ja osuuskunnat maahantuovat 
ja myyvät zapatisteilta ostettua 
kahvia. Suomessa zapatistikahvia 
myydään nimellä Café Caracol. 
Itse Café Caracol ei ole yhdistys 
saati osuuskunta tai yritys, vaan 
yksinkertaisesti vuonna 2009 
toimintansa aloittanut zapatisti-

K aksikymmentä vuotta 
sitten Etelä-Meksikos-
sa sijaitseva syrjäinen 

Chiapasin osavaltio nousi hetkes-
sä koko maailman tietoisuuteen. 
Tuolloin Zapatistien kansallinen 
vapautusarmeija EZLN nousi 
aseelliseen kapinaan Meksikon 
hallitusta vastaan tarkoitukse-
naan käynnistää vallankumous 
koko maassa. Pääosin alkupe-
räiskansojen jäsenistä koostu-
neet zapatistit ottivat haltuunsa 
useita kaupunkeja. Pari viikkoa 
kestäneen aseellisen kamppailun 
jälkeen maan hallitus suostui 
aselepoon.

Muun muassa anarkismista ja 
sosialismista vaikutteita ottanei-
den zapatistien teot ja puheet 
innostivat niin monia meksikolai-
sia kuin muiden teollisuusmaiden 

älymystöä ja puolueista riippu-
matonta vasemmistoa. Innostus 
johti 1990-luvulla mittavan 
solidaarisuus- ja tukitoiminnan 
järjestämiseen, joka levisi myös 
Suomeen.

20 vuotta kapinan aloittamisen 
jälkeen tilanne on monella tapaa 
uusi. Liikkeen tavoittelema val-
lankumous ei onnistunut, mutta 
sen sijaan syntyi uusi tavoite: 
itsehallinto. Hallitsemillaan 
alueilla Chiapasissa zapatistit 
muodostavat Meksikon virallisen 
valtiomahdin kanssa kilpailevan 
varjohallinnon. He tarjoavat 
jäsenilleen ja paikoin myös 
muille hallitsemiensa alueiden 
asukkaille erilaisia terveys- ja 
koulutuspalveluja sekä vesihuol-
lon, paremman ravitsemuksen 
ja taloudellisen omavaraisuuden 

Kapinakahvia korkeuksista. 
Café Caracolin maahantuoma 
kahvi viljellään zapatistien itse-
hallinnollisilla alueilla Chiapasin 
ylänköalueella Etelä-Meksikossa.

Vastarinnnan edellytykset. Maissi on Chiapasin alueen tärkein 
ruokakasvi ja naisilla on merkittävä rooli zapatistiliikkeen 
toiminnassa.
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tintoaineena, niin Café Caracolin 
lähtökohtana on sekä kahvin että 
oman toiminnan poliittisuus. 
Tämä tuodaan myös avoimesti 
esille: esimerkiksi EZLN:n tuke-
minen ja antikapitalismi maini-
taan jokaisessa kahvipaketissa.

Kahvin ostaminen Meksikon 
valtion auktoriteetin hylkääviltä ja 
sen väkivaltakoneistoa vastus-
tavilta zapatisteilta tukee heidän 
pyrkimyksiään. Café Caracolin 
toiminnassa kahvikauppa on soli-
daarisuuden väline eikä päämäärä 
itsessään. Laadukasta kahvia 
voisi hankkia paljon helpommil-
lakin tavoilla. Itse maahantuonti 
järjestetään yhteistyössä ruot-
salaisen ja norjalaisen sisaryh-
distyksemme kanssa. Syy tähän 
on yksinkertainen. Yhdistämällä 
keskenämme resurssimme ja 
tietomme sekä ennen kaikkea ti-
lattavat määrät kahvia pystymme 
toimimaan kustannustehokkaasti 
vapaaehtoispohjalta. Yhteistyön 
mahdollistaa ennen kaikkea luot-
tamus toisiimme sekä tieto siitä, 
että kyse ei ole mistään bisneksen 
teosta vaan yhteisestä halusta 
tukea zapatistiliikkeen jäseniä 
heidän kamppaillessaan parem-
man huomisen puolesta.

Joukkorahoitettu 
maahantuonti

Café Caracol tuo maahan yhden 
erän kahvia vuodessa. Maahan-
tuonti Suomen päässä toteutetaan 
yhteistyössä Tampereen kehitys-
maakaupan kanssa, joka myös 
vastaa kahvin jalostamisesta. 
Kahvin maahantuonti perustuu 
joukkorahoitukseen, sillä kahvin 
osto- ja maahantuontikulut ka-
tetaan suurelta osin ennakkolai-
noin. Alamme kerätä rahoitusta 
ensi vuoden maahantuontia var-
ten syksyllä 2014. Toimintaamme 
syystä tai toisesta tukemisen 
arvoisena pitävät yksityishenki-
löt, kaveriporukat sekä kahvilat 
ja kaupat voivat siis halutessaan 
osallistua maahantuonnin rahoit-
tamiseen ja saada vastikkeeksi 
valmista Caracol-kahvia. 

Kahvin hankinta rahoitetaan 
lainaamalla Café Caracolille en-
nakkolaskujen (60% ostohinnasta 
syksyllä ja 40% keväällä kahvin 
aloitettua matkansa Meksikosta 
kohti Suomea) maksamiseen 
tarvittava rahasumma. Rahasum-
ma vastaa sovittua määrää kahvia, 
josta lainan antaja tekee ostovara-
uksen. Pienin lainasumma vastaa 
yhden 69 kilon raakakahvisäkin 
sovittua ostohintaa. Lainasta vas-
tikkeeksi saatavan valmiin kahvin 
hinta on sen laskennallinen 
omakustannushinta. Hintaan si-
sältyvät siis kahvin hankkimisesta 
ja jalostamisesta aiheutuva kulut 
eikä mitään muuta. Valmista kah-
via voi saada makunsa mukaan 
joko suodatin- tai espressovah-
vuisena jauheena tai papuina. Jos 
lainan antaja ei lopulta haluakaan 
ostaa varaamaansa kahvia, saa 
hän lainaksi antamansa raha-
summan korottomana takaisin 
koko kahvierän tultua myydyksi. 
Olemme myös kehittämässä 
uudenlaisia järjestelyjä, jotka 
jatkossa mahdollistaisivat osallis-
tumisen tuonnin rahoittamiseen 
myös pienemmillä panoksilla.

Solidaarista kauppaa

Toisin kuin kahvikaupassa yleen-
sä (sama pätee monesti myös 
reilun kaupan kahveihin) Café 
Caracolin maahantuoman kahvin 
alkuperä ei vaihtele vuodesta 
toiseen. Kahvi on toimintamme 
alusta saakka tullut joka kerta 
samasta paikasta eli Los Altosissa 
Chiapasin ylänköalueella sijait-
sevan Yachil Xojolabal Chulchan 
-osuuskunnan jäsenten pieniltä 
perheviljelmiltä. Kahvi on useim-
pien jäsenten pääasiallinen tu-
lonlähde. Kahvin koko ostohinta 
maksetaan hyvissä ajoin ennak-
koon kahdessa erässä, jotta vilje-
lijöiden talous olisi vakaammalla 

ja ennustettavammalla pohjalla. 
Raakakahvista maksamamme 
hinta ei ole seurannut maail-
manmarkkinoiden heilahtelua, 
minkä lisäksi se on reilun kaupan 
kahvin takuuhintaa korkeam-
pi. Viljelijöille myös kerrotaan 
heiltä ostamamme kahvin koko 
kustannusrakenne ja lopullinen 
hinta Suomessa. Osuuskunta on 
myös tietoinen siitä, että olemme 
sitoutuneet tekemään yhteistyötä 
heidän ja zapatistiliikkeen kanssa 
pitkällä aikavälillä, mikä antaa 
heille lisää varmuutta kehittää 
omia elinehtojaan. Kaikki tämä ei 
anna aihetta röyhistää rintojam-
me, sillä maksamme kuitenkin 
kahvista sen tuottamiseen käy-
tettyyn aikaan ja vaivaan verrat-
tuna aivan liian alhaista hintaa. 
Lisäksi kahvin jalostamisen 
tuottama lisäarvo jää Suomeen. 
Monien muiden tavoin myös 
meidän toimintamme kytkeytyy 
osaksi siirtomaa-ajan perintöä ja 
globaalin epätasa-arvoisuuden 
aiheuttamia raaka-aineiden kei-
notekoisen alhaisia hintoja.

Osa yhteistyötämme on myös 
pyrkimys tukea kahvintuottajien 
valtaa koko tuotantoprosessissa 
ja vahvistaa heidän asemaan-
sa suhteessa meihin. Yachil-
osuuskunta on esimerkiksi tehnyt 
periaatepäätöksen siirtymisestä 
virallisesti valvotusta luomutuo-

tannosta Yachilin ja muutaman 
muun kahviosuuskunnan yhdessä 
kehittämään luomuviljelyn 
malliin. Syynä päätökseen ovat 
luomusertifi ointia harjoittavien 
yritysten korkeat maksut ja 
viljelijöiden halu ottaa käyttöön 
heidän mielestään paikalliset olot 
paremmin huomioiva luomuvil-
jelyjärjestelmä. Vaikka uudessa 
luomumallissa on omat ongelma-
kohtansa, suhtaudumme muutok-
seen periaatteessa myönteisesti, 
sillä se lisää kahvintuottajien 
valtaa päättää omista asioistaan.

Solidaarisuutemme astetta 
suhteessa zapatisteihin koette-
lee myös koko Väli-Amerikan 
kahvintuotantoa riivaava paha 
sienitauti, joka on vihdoin 
iskenyt myös zapatistien pienille 
viljelmille. Odotettavissa olevaa 
tuotannon laskua ja siitä zapa-
tistikahvinviljelijöille koituvaa 
tulojen menetystä pyrimme 
omalta osaltamme kompensoi-
maan kahdella tavalla. Nostam-
me kahvin sovittua ostohintaa 
ilman erillistä pyyntöä, minkä 
lisäksi sisällytämme tänä vuonna 
maahantuotavan kahvin kuluihin 
erityisen solidaarisuuslisän, jonka 
tulemme siirtämään zapatisteille 
kahvin ostohinnan lisäksi. Näiden 
toiminpiteiden riittävyys jää 
nähtäväksi.

Lopuksi

Emme elättele käsityksiä tukem-
me ratkaisevasta tärkeydestä 
zapatisteille. Kahviostoillamme 
on toki jonkin verran merkitystä 

osalle liikkeen kahvia viljelevistä 
jäsenistä, mutta mikään sateen-
tekijä ne eivät ole. Osuuskunta-
toiminta ei myös automaattisesti 
takaa jäsentensä samanarvoi-
suutta, sillä kahvinviljelijöiden 
tulot ja omistukset voivat erota 
toisistaan paljonkin. On myös 
syytä pitää mielessä, että suuri 
osa zapatisteista ei viljele kahvia. 
Kahvin ostaminen zapatisteihin 
kuuluvilta viljelijöiltä on par-
haimmillaankin hyvin rajallinen 
tapa tukea heidän toimintaansa, 
emmekä kuvittele taikka väitä 
tekevämme maailmasta kertahei-
tolla parempaa paikkaa. Nähdäk-
semme nimenomaan realistiset 
käsityksemme vaikutustapojem-
me mahdollisuuksista ja rajoista 
ovat keskeisiä toimintaamme 
motivoivia tekijöitä. Meillä, kuten 
monilla muillakin ihmisillä, on 
aina mahdollisuus tehdä jotain 
inhimillisen kärsimyksen poista-
miseksi, vallitsevien valtasuhtei-
den heikentämiseksi ja maailman 
muuttamiseksi. Kyse onkin ennen 
kaikkea siitä, miten.

Teksti Johan Ehrstedt
Kuvat Dorit Siemers

Yksi hyväksi havaittu keino tukea 
antikapitalistista zapatistiliikettä on 
ostaa siihen kuuluvilta viljelijöiltä 
heidän viljelemäänsä kahvia.”

Kahvin ostohintojen 
vertailua 
Caracol-kahvin ostohinta verrat-
tuna FLO:n Reilun kaupan kahvin 
takuuhintaan ja Kansainvälisen 
kahvijärjestön ICO:n tilastoimaan 
keskihintaan. 

Café Caracol, FOB-hinta 
78 MXN/kg = 4,45 €/kg

FLO (Fairtrade International), 
Mexico Arabica Mild, 
FOB-hinta 2,58 €/kg

ICO (International Coff ee Orga-
nization), Other Mild Arabicas, 
keskihinta lokakuussa 2013 
2,07 €/kg

(Tausta: Caracolin sovittu ostohinta 
vuodelle 2014. Sopimisaika 17.10.2013 
– laskelmissa käytetty tuon päivän 
EKP:n keskikursseja.)

Erkki Aunola

i
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Kädenjälkiä vieraiden viemisissä

Y rittäjyyden pääainees-
ta valmistunut Sonja 
Miettinen (26) toimii 

projektipäällikkönä Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa. Vapaa-
ajallaan hänen intohimonsa ovat 
käsityöt: neulominen, virkkaa-
minen, ompelu ja tuunaus. Jo 
ennen kouluikää Sonja tunsi 
käsitöiden vetävän, mutta silti 
hän ei ole koskaan haaveillut 
siitä ammattia. 

– Haluan pitää tämän 
hyvänmielen juttuna, jossa ei 
tarvitse pelätä luomisen tuskaa, 
naurahtaa Sonja ja toteaa silti 
liittävänsä käsityön tekemiseen 
tiettyä juhlavuutta. TV on hänen 
mielestään ajantuhlausta, mutta 
jos ohjelmia katsoessaan neuloo, 
tilanne muuttuu järkevämmäksi.

Käsityöläisyyden tilaa Sonja 
kuvaa tarjonnan paljouden, mas-
sasta erottautumisen ja liikeide-
an löytymisen vaikeuksilla. Tällä 
hetkellä ”hardcore-neulepiireis-
sä” on esimerkiksi erittäin paljon 
pinnalla tekijänoikeusasiat, 
mallien ja ideoiden kopioimisen 

yleisyys. Käsityön vastuullisuus 
ja reiluus niin kotimaisessa kuin 
globaalissa käsityöläisyydessä 
lukeutuu Sonjan perusajatteluun, 
vaikkei hän koekaan sen olevan 
erityinen ideologia. 

– Minut on kasvatettu siihen, 
että täytyy olla vastuullinen 
valinnoissaan. 

Kahvisäkistä syntyvä puun-
säilytyskassi edustaa Sonjalle 
vanhan uudistamista ja kierrä-
tystä – käyttökelvottoman siir-
tämistä uuteen muotoon. Juuri 
uuteen kotiin muuttanut Sonja 
on myös tuskaillut aidon ideoin-
titarpeen keskellä: takkapuille 
ei ole löytynyt vielä tyylikästä 
sijoittamistapaa omassa kodissa, 
eikä pahitteeksi olisi saada myös 
kaapeista pursuilevia lankavyyh-
tejä tyylikkäämmin esille. 

”Tämä kassi onnistuu keltä 
vaan. Jos osaa perusasiat ompe-
lukoneen käytössä, sillä pärjää 
ihan varmasti”, kannustaa Sonja 
kahvisäkkituunaukseen. 

Siispä kone esille ja surruut-
telemaan.

Mökkikutsut, pihatalkoot, rapujuhlat, häät… Kesäjuh-
lien aikaan lahjaideointi on monen päänvaiva. Tuunaa 
itse viemisiksi kahvisäkistä rakennettu kassi, täytä koi-
vuklapeilla ja pussillisella tansanialaista pannukahvia 
– yhdistät suomalaisen kesän ja paahteisen Tansanian 
kahviviljelmät.

S äkkejä ja Africafe-kahvia voi 
kysyä ostettavaksi Maailman-

kaupoista. Kuvan säkki on Tampereen 
Kehitysmaakaupan maahantuomasta 
Africafe-kahvipapusäkistä. Lisäksi 
on käytetty Juuttiputiikin maahan-
tuomaa hamppunarua, joka soveltuu 
hyvin myös säkin koristeluun. 

• Käännä säkki nurinpäin.
• Tee alanurkkiin kolmion muo-

toinen käännös, jossa pussin 
pohjataitos ja sivusauma kulkevat 
päällekkäin. (kuva 1)

• Mittaa kolmion kärjestä eli pussin 
nurkasta 18 cm sivusaumaa pitkin 
ja neulaa nuppineuloilla kolmion 
kanta 18 cm:n kohdalta suorassa 
kulmassa säkin sivusaumaan 
nähden. Toista sama toisessa 
nurkassa. HUOM! Tällä mitalla 
pohjasta tulee neliönmuotoi-
nen – voit säätää pohjan muotoa 
neliöstä suorakulmioon lyhentä-
mällä nurkkaan jäävän kolmion 
korkeutta. (kuva 1)

• Ompele pohjataitokset neulattuja 
linjoja pitkin. Vahvista ommel 
kaksin- tai kolminkertaiseksi. (1)

•  Ompele halutessasi kolmioiden 
kärjet kiinni pussin pohjaan esim. 
hamppunarulla. (2–3)

• Jos haluat säilytyssäkkiisi kahvat, 
leikkaa pussin yläreunan päärme 
irti ompeleen alapuolelta. Voit 
halutessasi huolitella leikatun reu-
nan. Jos et tee kahvoja, jätä tämä 
vaihe tekemättä. (4)

• Käännä pussi kaksin kerroin. Om-
pele kaksinkertainen kangas säkin 
ylä- ja alareunoista kiinni. (5–6)

• Jos teet säilytyssäkkiisi kahvat, 
leikkaa irtileikatusta päärmeestä 
kaksi 30–60 cm suikaletta. 
Mallikappaleen kahvat ovat 
30 cm pitkät. HUOM! Mitä 
painavampia asioita aiot 
säkissä kantaa, sitä pidemmät 
suikaleet tarvitset. (7)

• Kiinnitä kahvat säkin molemmil-
le puolille, hyödynnä sivusau-
moja kohdistamiseen. Mallikap-

paleessa kahvat kiinnitettiin n. 5 
cm päähän sivusaumasta sauman 
molemmin puolin. Ompele kahvat 
tukevasti säkin seinämään esim. 
hamppunarulla. HUOM! Jos käytät 
säkkiä kantamiseen, ompele 
kahvat kassin seinämiin kiinni 
mahdollisimman pitkältä matkal-
ta (10–15 cm) kantokestävyyden 
varmistamiseksi. (8)

• Jos haluat koristella säkkiä, appli-
koi tai kirjo hamppunarua säkkiin 
haluamallasi tavalla.

Teksti ja kuvat Laura Hokkanen
Säkin ideointi ja toteutus 
Sonja Miettinen

Tee oma ”puunkantokori” kahvisäkistä

ASKARTELUPALSTA

SÄKKIAIHEINEN KIERRÄTYSKÄYTTÖKILPAILU! 
Mitä kahvisäkistä saa tehtyä, tai mihin sitä voisi käyttää? 

Lähetä ideasi 15.8. mennessä osoitteeseen lehti@maailmankaupat.fi  
tai p. 045 1294 336. Parhaalle idealle on luvassa Africafe-tuotepalkinto, 

sis. 2 pkt Africafe-suodatinkahvia, 2 pkt Tummaa paahtoa, 2 pkt espressoa 
ja 2 pkt papuja sekä 10 tyhjää kahvisäkkiä. Kakkospalkintona jaetaan 

1 paketti kutakin ja 10 tyhjää säkkiä. 

❷
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Teksti ja kuvat Laura Hokkanen
Säkin ideointi ja toteutus
Sonja Miettinen
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RUOKAA REILUSTI

Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku!

K ahvileipä ja pikkulei-
pä, jopa leivos, leivän 
kaikkein hienostunein 

muoto, jatkavat leivän historiaa 
makeassa, esteettisessä muodos-
sa. Leipä symboloi ahkeruutta, 
elämän perusedellytystä – kakku 
ja leivos ylellisyyttä ja arjen vas-
tapainona olevaa luksusta. Kakku 
voikin olla hyvä tapa keskustella 
ylellisyyden jakaantumisesta 
maailmassa – kenelle riittää 
elämän perusedellytyksiä, kenelle 
ylellisyyttä.

Maailmankakku

250 g voita tai margariinia
3 dl Mascobado-ruokosokeria
4 munaa
3 1/5 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
1 dl reilun kaupan pähkinöitä   
    (rouhittuna)
1 dl kookoshiutaleita
2 tl leivinjauhetta
4 tl reilun kaupan kardemummaa
1 dl kermaa

Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. 
Lisää kananmunat yksitellen vat-
katen. Sekoita kuivat aineet kes-
kenään ja lisää taikinaan. Lisää 
seokseen kerma. Voitele isohko 
kakkuvuoka ja jauhota se joko 
mannaryyneillä tai kookoshiu-
taleilla. Kaada taikina vuokaan. 
Paista 175 asteessa noin tunti.

…ja sen nauttiminen

Maailmankakun nauttiminen on 
kuin peli – se voi olla myös toimi-
va vaikuttavan viestimisen väline 
tapahtumissa, koululuokissa tai 
arpajaisissa, kun tavoitteena on 
keskustella tai ravistella ihmisiä 
pohtimaan maailman tulojen ja 
hyvinvoinnin eroja. Pe-
lissä arvotaan kullekin 
osallistujalle maa, jonka 
elintason suuruista 
kakkupalaa saa kahvin 
ääressä nautiskella. 

Perinteisesti 
kakku jaetaan 
BKT-
indeksien 
mää-
ritte-

lemiin siivuihin: köyhä valtio saa 
minisiivun, rikas valtio massii-
visen palasen samasta kakusta. 
Joskus jakona käytetään myös 
inhimillisen kehityksen indeksiä, 
jolloin indeksi mittaa maiden 
saavutuksia tulotason, terveyden 
ja koulutuksen saralla. 

Helpoiten kakun jakaminen 
käy esimerkiksi hyödyntämällä 
Suomen YK-liiton sivuja www.
globalis.fi  ja poimimalla sieltä 

halutut maat. Sivustolta saa 
kerättyä myös hyvin 
ajankohtaista tietoa 

kustakin maasta kahvi-
hetken aikana tutkailta-

vaksi.
Tässä maailmanka-

kussa mukaan valittiin 
Maailmankauppo-
jen tuottajamaita, 
Suomeen saapuvien 
elintarvikkeiden ja 

raaka-ai-

Kakkureseptissä käytetyn Mascobado-
sokerin tuottajayhteisön Panaya Fair Trade 
Centerin johtaja teloitettu 15.3.2014

K aksi moottoripyörillä liikkunutta palkkamurhaajaa ampui Romeo 
Capallaa päähän tämän 90-vuotiaan anopin silmien edessä 

viidestoista maaliskuuta klo 18.30.
Puolitoista tuntia tämän jälkeen ampujat sytyttivät Kamadan 

pienviljelijäin omistaman sokerimyllyn tuleen aiheuttaen sille vakavia 
vaurioita ja polttivat samalla viljelijäin kuorma-auton ja tuhosivat 
valmiin sokerin varaston. 

Romeo Capalla oli PFTC:N johtajana 12 vuotta ja oli rakentamassa 
järjestöä merkittäväksi demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajaksi 
ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentajaksi Panayan saarella ja 
Filippiineillä.

Palkkamurhan tilaamisen juuri nyt laukaisi paradoksaalisesti ehkä 
se apu, jonka Panaya Fair Trade Center (PFTC) pystyi jakamaan Iloilon 
asukkaille ja Mascobado-sokerin viljelijöille taannoisen taifuunin 
tuhoista selviytymiseen. Dritte Welt Partnerin ja sen asiakkaiden ja 
yhteistyökumppanien keräämää apua on tähän mennessä toimitettu 
yli 95 000 euroa ja siitä on jaettu hätäapuna yli 25 000 euroa. 

Kun taifuuni aiheutti tuhoja sokerimyllyille ja muulle tulevaan 
toimeentuloon vaikuttavalle infrastruktuurille alkoi PFTC yhdessä 
järjestöön vielä kuulumattomien viljelijäperheiden kanssa suunnitella 
myös uuden sokerimyllyn rakentamista pysyvän toimeentulon mahdol-
listamiseksi alueen viljelijöille.

Yli 70 % Filippiinien varallisuudesta on muutaman perheen omis-
tuksessa. Tämä eliitti, joka armeijan ja poliitikkojen avulla hallitsee 
maata, on vuosia hyökännyt PTFC:iä vastaan, koska ihmisten turvattu 
toimeentulo ja organisoituminen antavat rohkeutta ja voimaa vastus-
taa sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja viranomaisten mielivaltaa 
kuten maiden anastuksia viljelijöiltä. 

Romeo Capallan ampuminen oli seitsemäs tämän vuoden aikana 
palkkamurhaajien suorittama teloitus – sen myötä viime vuosien doku-
mentoitu kokonaisluku on jo 169. 

Ilman tämän väkivallan kulttuurin hävittämistä ja syyllisten 
saattamista vastuuseen teoistaan Filippiineillä ei ole toivoa kehittyä yh-
teiskunnaksi, joka pystyy huolehtimaan kansalaisistaan vaan suuri osa 
pätevimmistä nuorista joutuu edelleenkin lähtemään maasta turvatun 
toimeentulon ja puuttuvien ihmisoikeuksien saavuttamiseksi.

Viipaleita maailmankakusta
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neiden esimerkkikotimaita, kuten 
vaatetusteollisuudesta tutut Intia 
ja Bangladesh, sokerituottajat 
Malawi ja Filippiinit, kahvin maat 
Tansania, Meksiko ja Bolivia, soi-
tinten Kamerun, suklaan Ghana 
ja Dominikaaninen tasavalta sekä 
Rooibos-kasvin Etelä-Afrikka. 
Länsimaisiksi vertailumaiksi 
valittiin mm. Suomi, Japani, USA 
ja Iso-Britannia. Kaikkien valittu-
jen maiden BKT-luvut lasketaan 
yhteen. Kunkin maan BKT jaetaan 
muodostuneella yhteis-BKT-lu-
vulla osoittamaan kakun jakamis-
ta siivuihin: sokerituotannostaan 
tutulle Malawille murunen, 
USA:lle jättimäinen lohkare. 

Teksti ja kuvat Laura Hokkanen
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Mahdollisuuksien 
torit  
T änä vuonna Mahdolli-

suuksien toreja järjeste-
tään 19 paikkakunnalla, 

ja niiden järjestämistä tukee 
Kepa ry. Kaikki ne ovat omanlai-
siaan, eri paikkakuntien omista 
lähtökohdista syntyviä. Torien 
tavoitteena on lisätä seutukunta-
laisten kiinnostusta globaaleihin 
kehityskysymyksiin ja tarjota kei-
noja vaikuttaa oikeudenmukaisen 
maailman puolesta. 

– Toreilla esittäytyviä järjes-
töjä on laidasta laitaan. Kansa-
lais- ja kansainvälisten järjestöjen 
lisäksi esillä voi olla urheilu- 
lapsi-, nuoriso-, kulttuuri- sekä 
sosiaali- ja terveysjärjestöjä. 

Myös kirkko ja ay-liike ovat usein 
näkyvästi mukana. Mukanaoli-
joita yhdistää vapaaehtoistyö ja 
halu toimia monikulttuurisen 
Suomen puolesta, kuvaili Elina 
Korhonen Maailmankauppaleh-
dessä vuonna 2002. 

Torien ilme on suurelta osin 
säilynyt entisellään, mutta ny-
kyisin joillakin paikkakunnilla on 
mukana myös yrityksiä. 

Torien kulta-aikaan, 80- ja 
90-lukujen taitteessa, niitä jär-
jestettiin noin 40 paikkakunnalla, 
mutta sitten ne alkoivat vähetä. 
Vuosikymmenen loppupuolella, 
kun Kepa ryhtyi elvyttämään 
toreja, jäljellä oli enää reilusti 

alle kymmenen. Vuonna 1999 
Mahdollisuuksien torit saivat 
ensimmäisen tukensa Kepalta, 
1 000 markkaa (noin 168 euroa) 
tiedotustyöhön. Nykyisin Kepan 
tuki vaihtelee paikkakunnittain 
1 500, 2 000 tai 4 000 euron 
välillä. Tuen määrä perustuu 
edellisen vuoden kävijämääriin, 
järjestöjen lukumäärään ja laatu-
pisteisiin. 

Kepa ry on yli 300 kansalais-
järjestön kattojärjestö, globaalien 
kehityskysymysten asiantun-
tijajärjestö ja lobbaaja. Oman 
rahoituksensa se saa yli 90-pro-
senttisesti ulkoministeriön 
kehitysyhteistyötukena, mitä sil-

Riippumaton testaaja, kirjastoaukio 2006.

le viime vuonna tuli 5,7 miljoonaa. 
Mahdollisuuksien torit ja Maa-
ilma Kylässä -festivaali ovat osa 
Kepan vaikuttamista suomalai-
seen asenneilmapiiriin. Kepa tuki 
eri puolilla maata olevia Mah-
dollisuuksien toreja vuonna 2013 
runsaalla 70 000 eurolla. Maailma 
Kylässä -festivaalien hinnaksi tuli 
558 666 euroa, mutta siitä Kepa 
kattoi muun muassa tapahtu-
maan osallistuvilta järjestöiltä ja 
torimyyjiltä kerätyillä paikkamak-
suilla 394 585 euroa. 

Antti Markkanen

Lähteet: Maailmankauppalehden arkisto
Kepan verkkosivut
Mahdollisuuksien torien verkkosivut

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia koko perheen 
tapahtumia, joilta löyty y asiaa maailman tilasta sekä 
värikästä karnevaalitunnelmaa. Vuoden 2014 teemana 
on nuoret ja ty ö.

Kirjasto-
aukiolla 
vieraili vilk-
kaimmilla 
toreilla 
yli 10 000 
ihmistä. 
Kirjastoau-
kio 2007.

000 
tä. 
toau-
07.

KUVA TUIJA SALORANTA

KUVA TUIJA SALORANTA
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Hyvinkään Mahdollisuuksien tori 

Hyvinkään 
Mahdollisuuksien 
tori ja Yhden päivän 
juttu kirjastoaukiolla 
helatorstaina 29.5.2014 
kello 12–17
YHDEN PÄIVAN JUTTU 2014: ”Hyvät teot”

PÄÄLAVAN OHJELMA (Kirjastoaukio)

12.00 Tapahtuman avaus
 • kaupungin edustajan avaussanat

12.05  Mahdollisuuksien tori
 • vuoden teema: nuoret ja työ

12.30 HILARIUS HIIRI orkestereineen
 • keikan jälkeen fanikuvia ja kortteja lapsille

13.00 Hyvinkään seurakunta
 • Kirkon ulkomaanavun kampanjan   
  yhteislaulutilaisuus

13.15 Elämyshuutokauppa
 • tuotto Pelastakaa Lapset ry:lle

14.00 SARCA
 • hyvinkääläinen tyttöbändi

14.30 Järjestö- ja hanke-esittelyt sekä lahjoitukset
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Kiusaamista Vastaan ry
 • Uusi Lastensairaala 2017 -hanke

15.00 OUTO OY
 • Jalk Und Fozz -yhtye Hyvinkäältä

16.00 Pääesiintyjä: PARIISIN KEVÄT

17.00 Tapahtuma päättyy

WILLAN TASANNE (Kirjaston pääty)

14.30 Afrocosmos
 • rumpuryhmä tanssijoineen

15.30 Hakasirkus
 • nuorten sirkusesityksiä

 

Hyvinkään kehitysmaa yhdistyksen Afrikka-keiton resepti on pysy nyt salaisena 
kaksi vuosikymmentä. Kaikilla mahdollisuuksien toreilla se on saavuttanut 
suuren suosion. Soppaa myi kirjastoaukiolla vuonna 2006 Marja Esko. 

Intialainen 
suutarimes-
tari Jesudoss 
tekemässä 
perinteisiä 
sandaaleja. 
Kirjastoaukio 
2007.

Laura Jokinen 
ja Mimmi 
Koukkula tori-
tunnelmissa.

KUVA KIRSI KATAJA

Bridge Between 
Cultures hankkee-
seen osallistuneet 
puolalaiset Iwona 
Pastola (huivi 
hartioilla) ja Margo 
Zuvansko-Wojsta 
Markku Korvelan 
kainalossa. Villa-
tehtaan parkki-
paikka 2012.

Seija 
Iha mäki 
ja Raimo 
Koponen 
Plan Suomi 
Säätiön 
kojulla kam-
panjoimas-
sa tyttöjen 
oikeuksien 
puolesta. 
Villatehtaan 
sisäpiha 
2013.

Korutyöpajassa tehtiin Laura Jokisen johdolla koruja kierrätysmateriaaleista, periaatteella roskasta 
koruksi. Korupaja herätti kovasti kiinnostusta ja vilskettä riitti koko päiväksi. Villatehdas 2013.

H yvinkäällä Mahdollisuuksien torien 
kelkkaan hypättiin vuonna 1990. 

Aloitteen tekijänä oli Hyvinkään kehitys-
maayhdistys, joka siitä pitäen on ollut 
torien järjestelyissä mukana. Ensimmäi-
sellä kerralla osallistui kuusi yhdistystä ja 
paikkana oli kauppatori. Merkittävä uusi 
askel otettiin 2003, kun yhteistyö Hyvin-
kään kulttuuritoimen kanssa alkoi, ja Mah-
dollisuuksien toreista tuli osa kaupungin 
vuosittain helatorstaina järjestämää 
Yhden päivän juttu -tapahtumakeskitty-
mää. Tämä yhteistyö on osaltaan taannut 
moniin tuhansiin nousevat kävijämäärät. 
Paikaksi vakiintui kirjastoaukio, mutta siel-
tä tori joutui väistymään rakennustöiden 
tieltä vuonna 2010. Kirjastotalon läheisellä 
parkkipaikalla ja Villatehtaalla vierähtivät 
muutamat evakkovuodet. Tänä vuonna 

palataan taas kirjastoaukiolle, missä par-
haimpina vuosina kävijöitä oli yli 10 000. 

Hyvinkään Mahdollisuuksien torin 
kävijämäärä on suuri, ja monelle siellä 
käynnistä on tullut helatorstain perinne. 
Siellä on mukava tehdä reiluja ostoksia, 
maistella maahanmuuttajien perinteisiä 
ruokia, seurata ohjelmaa ja tutustua 
järjestöjen toimintaan. Kansa on pitänyt 
tapahtumasta ja Kepaltakin on laatupis-
teitä herunut, siitä päätellen, että tori 
on saanut jo vuosia Kepan suurimman 
tukimäärän.

Antti Markkanen

Lähteet: Maailmankauppalehden arkisto
Markku Korvela, Mahdollisuuksien Torit, 
artikkeli Hyvinkään kehitysmaayhdistyksen 
jäsentiedote 2009

Maailman-
kauppayh-
distyksen 
reilun 
kaupan 
jalkapallojen 
testausseinä 
saavutti 
suosiota. 
Kirjastoaukio 
2006.

KUVA TUIJA SALORANTA

KUVA KIRSI KATAJA

KUVA KIRSI KATAJA

KUVA KIRSI KATAJA
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Reilua 
erikoiskahvia 
rakkaudella
Vuosi 2000. Perulainen Ivan Oré on tuonut suomalaisen ty ttöystävänsä tutustumaan perheeseensä 
ja kotimaahansa. Hän haluaa näyttää Mialle myös El Palomarin kylässä sijaitsevan kahvitilan, 
jossa hänen setänsä Leon Ballarta on töissä. Setä tarjoaa nuorille osuuskunnan omaa kahvia. 
Se on parasta, mitä Mia oli koskaan maistanut. 
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– Tätähän voisi tuoda Suomeen, 
muistaa Mia huokaisseensa. Heti 
pariskunta ei sitä oivaltanut, 
mutta uusi ura kahvin parissa oli 
sysätty liikkeelle. 

Kaupallisella alalla työsken-
nellyt Mia Nikander ja Suomeen, 
Otaniemeen opiskelemaan tullut 
ja sittemmin Nokian kehitys-
insinööriksi päätynyt Ivan Oré 
tapasivat vuosituhannen alkaessa, 
Millenium-juhlissa. Jo samana 
vuonna Ivan halusi viedä Mian 
tutustumaan kotimaahansa ja 
perheeseensä. 

Tuon 14 vuoden takaisen 
matkan jälkeen yhteisiä Perun-
matkoja on tehty kymmeniä, ja 
yhä useammin matkan syynä on 
kahvi. Perun Chanchamayon alu-
een kahvista on tullut pariskun-
nan yhteinen työkenttä. Pienen 
perulaisen kahvintuottajaporukan 
kanssa aloitettu työ on kasvanut 
liiketoiminnaksi useiden tuotta-
jien ja lukuisten suomalaisasiak-
kaiden kanssa. 

Pariskunta alkoi vuonna 2002 
tuoda Suomeen raakakahvia, 
jonka myivät erikoiskahveja paah-
taville paahtimoille. Ivan työs-

kenteli edelleen Nokialla, mutta 
alkoi sen ohessa perehtyä kahvin 
paahtamisen hienouksiin. Hän 
kouluttautui kahviasiantuntijaksi. 
Vuonna 2007 hän voitti Suomen 
ensimmäisen Cup Tastings -mes-
taruuden ja oli myös edusta-
massa Suomea kansainvälisessä 
kahvinmaistajien mestaruus-
kilpailussa. Sittemmin hänet on 
totuttu näkemään suomalaisissa 
baristakilpailuissa makutuomarin 
roolissa.

Miksi kahvibisnes 
aloitettiin?

Kahvi oli hyvää, kuten Mia ensim-
mäistä Gran Palomar -kahviaan 
muistelee, mutta sitähän olisi 
voinut ostaakin, jos olisi ajatel-
lut vain omaa kahvintarvettaan. 
Tuonnin aloittamiseen johti 
enemmänkin se, että Ivan halusi 
tehdä jotakin maansa hyväksi. 
Kahvin maailmanmarkkinahinta 
oli vuosituhannen alussa alhaalla, 
ja Mia ja Ivan halusivat turvata 
Gran Palomarille hyvän hinnan.

Ivan ja Mia perustivat yrityk-
sensä nimellä Andesa, ja ajatuk-

sena oli tuoda Suomeen tietoa ja 
tuotteita Andeilta laajemminkin. 
Alkuun he myivätkin kahvin 
ohella jonkin verran alueen asuk-
kaiden käsitöitä. Yhtenä haaveena 
oli pienimuotoinen matkojen 
järjestäminen seudulle ja tarjota 
matkalaisille tilaisuus tutustua 
kahvin viljelyyn. Sittemmin, oman 
ammattitaidon karttuessa liike-
toiminta on keskittynyt kahviin, 
ja paahtimotoimintaa tehdään nyt 
nimellä Cafetoria Roastery.

Pienimuotoisena alkanut 
toiminta laajeni, kun he vuonna 
2006 muuttivat paahtimon isom-
piin tiloihin Lohjan Muijalaan. 
Nyt pienpaahtimossa paahdetaan 
erikoiskahveja, joiden raaka-aine 
tulee Perun ohella Panamasta, Ni-
caraguasta, Brasiliasta, Keniasta 
ja Sumatralta. Osalle kahveistaan 
heillä on luomusertifi kaatti, osalle 
myös Reilun kaupan sertifi kaatti.

Lohjalla paahtimon yhteydessä 
toimii kahvila-myymälä, joka on 
kesäisin auki tiistaista lauantaihin 
ja talvisaikaan vain lauantaisin. 
Vuonna 2012 pariskunta avasi 
kahvila-myymälän Helsinkiin, 
Töölöön, turistien suosiman 

Cafetorian kansianvälistä joukkoa Lohjan paahtimolla: Ivan Oré (vas.), 
Mia Nikander, Benjamin Christian, Carlos Tazca, Stephania Perz ja 
Michelangelo Messina.

Ivan Oré tekee vaah-
dotetulla maidolla 
espressopohjaisen 
kahvijuoman pinnalle 
lehdykkäkoristeen.

Gran Palomarin viljelijöitä vuonna 2003, Suomi-yhteistyön käynnistyttyä.

Crisanta Palacios poimii kahvisatoa.
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Temppeliaukion kirkon naapuriin. 
Edelleenkin erikoiskahvin 

paahtaminen on pienimuotoista 
toimintaa, kun sen suhteuttaa 
laajaan kahvibisnekseen.

– Paahdamme ehkä vuodessa 
sen määrän, minkä iso paahtimo 
tunnissa, Mia Nikander sanoo. 

Luomua ja reilua

– Ihan alkuun kahvillamme ei 
ollut Reilun kaupan sertifi kaattia. 
Osuuskunta ei katsonut tarpeel-
liseksi hakea sitä, koska sai ilman 
sitäkin reilun kaupan hinnan niin 
meiltä kuin myös ranskalaisilta, 

belgialaisilta ja yhdysvaltalaisil-
ta kauppakumppaneiltaan. He 
arvioivat, että siitä ei välttämättä 
ole heille etua vaan vain lisää 
byrokratiaa, Mia kertoo.

Mia ja Ivan halusivat kuitenkin 
saada sertifi kaatin markkinoin-
tinsa tueksi täällä päässä, ja he 
auttoivat osuuskuntaa hankkee-
seen liittyvässä paperisodassa. 

– Sertifi kaatin hakeminen 
tarkoitti runsaasti paperityötä 
niin tuottaja- kuin ostajapäässä-
kin. Koska Chanchamayossa oli jo 
maksettu reilua hintaa ja kylässä 
oli perusasiat kunnossa, mm. 
koulu, olivat sertifi kaatin edelly-
tykset olemassa, Mia kertoo.

Sertifi oinnista tuli myös 
kustannuksia tuotantoketjun 

kummassakin päässä. Suomes-
sa sertifi kaatti kuitenkin kertoo 
asiakkaille, että tuote on juuri sitä, 
mitä sen kerrotaankin olevan: 
kestävää niin ympäristön kuin 
myös ihmisten kannalta.

Myös sertifi kaatin ylläpitä-
minen edellyttää säännöllistä 
raportointia. Mia pitää jatkuvaa 
seurantaa hyvänä, vaikka se onkin 
työlästä. Luomusertifi kaatti on 
seurannan kannalta työllistäväm-
pi kuin Reilu kaupan sertifi kaatti. 

– Luomussa on paljon seurat-
tavia asioita, joille on olemassa 
mittarit. Reiluuden mittaaminen 
on toisenlaista, Mia miettii. 

Kahvi on yksi Perun tärkeimmistä 
vientituotteista ja tärkein vientiin 
kasvatetuista maatalouden 
tuotteista.”

Kahvin tie pensaasta 
kuppiin

Inkojen jälkeläiset ovat viljelleet 
kahvia Perussa, Andien rinteillä 
yli 200 vuoden ajan. Alkuun, 
1800-luvun lopulla, kahvia viljel-
tiin kotitarpeiksi, vientiä Chileen 
oli vain vähän. Nyt kahvi on yksi 
Perun tärkeimmistä vientituot-
teista ja tärkein vientiin kasva-
tetuista maatalouden tuotteista. 
Vuoden 1968 maatalousreformin, 
jolloin suuromistajien maata 
jaettiin työläisille, seurauksena 
maahan ilmaantui suuri joukko 
kahvin pienviljelijöitä. Edelleen-

Mia Nikander 
Cafetoria Roasteryn 
kahvila-myymälässä 
Helsingin Töölössä.

Ivan Oré (vas.) ja barista Daniel Tobar seuraavat espresson valmistumista. Kahvila-myymälässä eettistä herkkukahvia voi nauttia paikan päällä tai ostaa sitä kotiin vietäväksi.
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Reilulla kahvilla pala ekokoulua Haitiin 

T änä vuonna 100 vuotta täyttävä Lohjan 
Yhteislyseon lukio on rakennuttanut Hai-

tiin ekokoulun. Kunnianhimoista 100 00 euron 
rahapottia on kartutettu muun muassa omalla 
paikkakunnalla paahdetulla reiluilla kahvilla. 

Kun Lohjan lukiossa muutama vuosi sitten 
mietittiin juhlavuoden viettämisen tapaa, 
keksittiin ottaa tavoitteeksi ekokoulun raken-
taminen Haitiin. Vuoden 2010 maanjäristys 
valtavine tuhoineen oli tuore asia, ja Kirkon 
Ulkomaanavun käynnistämä hanke koulujen 
rakentamiseksi tuhoutuneeseen maahan osui 
juuri kohdalleen – varsinkin, kun kestävien 
ekokoulujen suunnittelija, arkkitehti Matti 
Kuittinen on hänkin Lohjalta.

Hanke on osa Kirkon Ulkomaanavun 
Haiti-ohjelmaa, jossa maan jälleenrakenta-

mista tuetaan rakentamalla kaiken kaikkiaan 
130 koulua. Se tarkoittaa lähes 80 000 lapsen 
pääsyä kouluun. 

Rakennusjätteestä uusi koulu
Lohjalaisten koulu on yksi arkkitehti Matti 
Kuittisen suunnittelemista uudisrakennuksista. 
Niissä kantavat seinät ja perustukset rakenne-
taan kivikoreista, jotka täytetään raunioitunei-
den rakennusten kiviaineksella. Tavoitteena on 
mahdollisimman turvallinen, toimiva, kustan-
nustehokas ja ympäristöystävällinen talomalli.

Maanjäristyksestä kärsineillä alueilla 
rakennusjäte on ollut merkittävä ympäristö- ja 
turvallisuusongelma. Kirkon Ulkomaanavun ja 
Kuittisen yhteistyössä ideoima rakennusmalli 
ratkaisee myös tätä ongelmaa.

Samaa ideaa voidaan soveltaa muuhunkin 
jälleenrakennukseen. Edullisen materiaalin 
lisäksi talomallin etuna on yksinkertaisen 
rakenne, jonka vuoksi rakentamisessa voidaan 
käyttää paikallista kouluttamatonta työvoimaa.

– Emme aio hakea tälle menetelmälle pa-
tenttia. Tarkoitus on, että tämä idea on vapaasti 
kaikkien käytettävissä, Matti Kuittinen kertoo 
Kirkon Ulkomaanavun nettisivuilla. 

Lohjalaisten ekokoulu on lähes valmis. Se 
sijaitsee Myrdud-nimisessä kylässä noin 30 ki-
lometrin päässä pääkaupungista Port-au-Prin-
cestä. Tavoitteen saavuttamiseksi lohjalaiset 
sitoutuivat keräämään 100 000 euroa. Raha on 
kerätty konserteilla, yhteislauluilloilla ja juhlilla, 
myyjäisillä ja nimikkotuotteita myymällä. Yksi 
näkyvä tuote on Lyseo-kahvi, jota myydään 

hankkeen tapahtumissa ja koulun naapurus-
tossa sijaitsevassa Lohjan Maailmankaupassa. 
Paikallisen pienpaahtimon Cafetoria Roasteryn 
kanssa oli mahdollista sopia omista tuote-
eristä, joihin tulee hankkeen oma etiketti. 

Koulun juhlavuosi huipentuu marraskuussa 
2014. Maaliskuun lopulla rahaa oli koossa jo yli 
82 600 euroa, josta noin 4000 euroa oli kahvi-
tuottoa. Loputkin t avoitteesta vielä kerätään, 
sillä valmiiseen koulurakennukseen tarvitaan 
vielä sisustus ja kouluvälineet. 

Riitta Lehtonen

Lisää hankkeesta osoitteessa: 
www. www.peda.net/veraja/lohja/lukio/aine/
projekti

Haitissa, vuoden 2010 maanjäristyksen pahimmin tuhoutuneella alueella avattiin Myrdudin pysyvä koulu oppilaille syyskuussa 2013. 
Sitä ennen koulu toimi väliaikaisissa tiloissa. Oppilas Sarah Michel, 13 ja opettaja, koulun johtaja Jouin Duteau.

KUVA MARJUT TERVOLA / KIRKON ULKOMAANAPUKUVA KIRKON ULKOMAANAPU

kin kahvia kasvattavat tyypillisesti 
pientilalliset, jotka ovat ryhmitty-
neet osuuskunniksi. Sellainen on 
myös osuuskunta, jossa Ivan Orén 
Leon Ballarten -setä työskenteli 
ja jossa hänen tyttärensä jatkavat 
viljelijöinä. 

Kahvi takaa elinkeinon yli 
150 000 perheelle Perun viidakko-
alueella. Tilat ovat pieniä, viljeli-
jöillä on käytössään keskimäärin 
4 000 m2 viljelymaata. Kahvin-
kasvattajat ovat ryhmittyneet 
osuuskuntiin turvatakseen yhtei-
söjensä sosiaalisen ja taloudelli-
sen kehityksen. 

Andien rinteillä kahvi kasvaa 
1 200–2 000 metrin korkeudes-
sa. Mitä korkeammalla kahvi 
kasvaa, sitä aromikkaampaa siitä 
Mian ja Ivanin mukaan tulee. 
Korkea kasvupaikka vaikuttaa 
myös viljely- ja korjausmenetel-
miin. Vaikeapääsyisillä alueilla 

kahvimarjat kerätään käsin. 
Käsin poimittaessa korjattujen 
kahvimarjojen joukkoon jää 
aina joitakin vihreitä ja myös 
ylikypsyneitä marjoja. Ne vali-
koidaan vielä pois, jonka jälkeen 
marjaliha poistetaan, pavut 
pestään ja pannaan tankkeihin 
käymään. Kun käymistaso on 
sopiva, käyminen pysäytetään 
pesemällä kahvimarjat moneen 
kertaan puhtaalla vedellä. Tässä 
vaiheessa kahvia nimitetään 
pergaminoksi, ja se levitetään 
isoille sementtialustoille aurin-
gon kuivatettavaksi. Näin kuiva-
tussa kahvissa voi olla joukossa 
pieniä kiviä tai sementtiä.

Kuivatuksen aikana kahvi-
papuja käännellään useamman 
kerran päivässä, kunnes kos-
teuspitoisuus on 11,5 prosent-
tia. Viimeinen vaihe on pavun 
kuoriminen. Kun pergaminon 

nahka poistetaan, muuttuu tuote 
raakakahviksi. 

Viimein kahvi pakataan 
juuttisäkkeihin, joissa se matkaa 
Suomeen ja muualle maail-
maan. Tässä on olennainen ero 

suurpaahtimoiden kahviin, joka 
rahdataan maailmalle valtavan 
kokoisissa ”säkeissä”, joista pavut 
kipataan yhtä lailla valtaviin 
jatkokäsittelykoneisiin. 

– Varsinkin alkuun minua 

todella hämmästytti se, miten 
paljon työtä kahvin tuottamisessa 
on, kahvin tien alusta loppuun 
oppinut Mia kertoo.

Teksti Riitta Lehtonen
Kuvat Emilia Pippola, Ivan Oré ja 
Cafetoria

Kahvin tie paahdetuista pavuista valmiiksi kahvujuomaksi.
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iCAMARI 
– solidaarista taloutta Andeilla
E cuadorilaisen reilun 

kaupan järjestö Camarin 
juuret ovat latinalais-

amerikkalaisessa vapautuksen 
teologiassa, missä keskeistä on 
köyhien aseman parantaminen ja 
työ yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden puolesta. Kristilliset 
järjestöt ovatkin tehneet paljon 
elinolojen parantamiseksi joka 
puolella maailmaa. Toisaalta 
kirkoilla on pimeä puolensa, 
osallisuus siirtomaiden valloituk-
sessa ja Latinalaisen Amerikan 
diktatuurien tukijana. 

Yhteisöllistä yrittäjyyttä

Korkealla Andeilla sijaitsevan 
Salinas de Guarandan asukkaiden 
tulot olivat olleet riippuvaisia 
suurten maanomistajien omista-
mista suolakaivoksista. 1970-lu-
vun taitteessa, suolakenttien 
muututtua kannattamattomiksi, 
monet olivat joutuneet jättä-
mään kotinsa ja etsimään työtä 
muualta. 

Vuonna 1970 perustettu Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progres-
sio (FEPP), yhteistyössä katolisen 
kirkon ja muutamien eurooppa-
laisten kehitysyhteistyöjärjestöjen 
kanssa, alkoi rohkaista seudun 
asukkaita valmistamaan tuotteita, 
joilla voisi olla ostajia kaupun-
geissa. Italialaisen papin Isä An-
tonio Polon johdolla Salinasissa 

ryhdyttiin kehittämään osuus-
kuntatyyppistä yritystoimintaa. 

– Idea oli luoda työpaikkoja ja 
parantaa siten ihmisten elintasoa. 
Mallia kutsutaan solidaarisek-
si taloudeksi, jossa taloutta ja 
yritystoimintaa ajaa ihmisten 
hyvinvointi. Yritysten tavoite ei 
ole tuottaa voittoa osakkeenomis-
tajille, vaan parantaa elämän-
laatua, kirjoittaa Anna-Leena 

Siliämaa, Salinasissa suomalai-
sen Nuevo Mundo -yhdistyksen 
kehitysyhteistyöhankkeessa 
vapaaehtoistyössä vuonna 2013 
ollut ja nyt alueen osuuskuntien 
kattojärjestössä Corporación 
Gruppo Salinasissa työskentelevä 
ekonomi Kalevassa julkaistussa 
artikkelissaan. 

Kaikki alkoi aiemmin kotitar-
peiksi tehtyjen juuston ja makka-

ran myynnillä, mutta tuotevali-
koima kasvoi nopeasti. Tuotannon 
laajentamiseen tarvittiin rahaa, 
mutta paikallisesta pankista sitä 
ei saatu. Kirkkojen Maailman-
neuvoston aloitteesta syntynyt 
rahoitusosuuskunta Oikocredit 
sen sijaan uskoi FEPP:n mah-
dollisuuksiin ja myönsi lainan. 
Nykyisin FEPP toimii eri puolilla 
Ecuadoria maaseudun tiloilta 
suurten kaupunkien slummeihin. 

Vuonna 1981 FEPP perusti 
tuotteiden myyntiä varten Cama-
rin. 1997 se liittyi kansainvälisen 
reilun kaupan yhteistyöjärjestön 
WFTO:n jäseneksi. Camari työs-
kentelee sekä maanviljelijöiden 
että käsityöläisten kanssa, ja sen 
vaikutuspiirissä on noin 15 000 
perhettä eri puolilla Ecuadoria. 

– Viime vuonna Camarin 
kokonaismyynti oli 1 754 000 
dollaria, mistä elintarvikkeiden 
osuus 1 354 000. Käsitöitä myytiin 
50 000 dollarilla kotimaahan ja 
350 000 dollarilla ulkomaille. 
Camarin työntekijät ansaitsevat 
vähintään maan minimipalkan 
verran, ja viljelijät ja itsenäiset 
käsityöyrittäjät saavat tuotteis-
taan alueidensa markkinahintaa 
paremman hinnan. Ecuadorin mi-
nimipalkka ei ole riittävä, mutta 
auttaa ihmisiä ainakin kattamaan 
perustarpeensa, kertoo Camarin 
vientikauppaa hoitava Vilma 
Allauca.

Tilat tuottavat elintarvikkeiden 
lisäksi myös raaka-aineita käsi-
työtuotantoon. Pesusienikurkusta 
tehdään perinteisiä pesusieniä, 
norsunluupalmujen siemenistä 
syntyy koruja ja käyttöesineitä. 
Käsityöverstaat tekevät tuotteita 
myös muun muassa villasta, puu-
villasta, puusta, savesta, hopeasta 
ja nahasta.

Oikocredit 
•  perustettiin Kirkkojen Maa-

ilmanneuvoston aloitteesta 
vuonna 1975. Vuonna 2013 
Oikocreditin taseen loppu-
summa oli 779 miljoonaa 
euroa.

•  sijoittaa rahaa eri puolilla 
maailman kehittyviä maita 
sekä mikrolainayhteisö-
jen kautta, että suoraan 
osuuskuntiin, reilun kaupan 
organisaatioihin ja pk-
yrityksiin. Osaa Oikocreditin 
rahoittamista mikroluotto-
yrityksistä kehitysmaissa on 
arvosteltu väärinkäytöksistä 
ja ylisuurista koroista.

•  saa sijoituksia sekä yhteisöil-
tä että yksityishenkilöiltä. 
Sijoittajilleen Oikocredit lu-
paa kaksinkertaisen tuoton, 
taloudellisen ja sosiaalisen: 
vuosittain päätettävän 
koron, joka on tavannut olla 
2 %, ja lupauksen että rahat 
tulevat käytetyksi köyhyy-
den vastaiseen työhön.

•  on kansainvälisen reilun 
kaupan yhteistyöjärjestön 
WFTO:n jäsen.

 http://www.oikocredit.coop/
 http://www.oikocredit.org/ 
 http://www.oikocredit.se/ 
 http://blog.microfi nance-

transparency.com/ 

Magdalena López esittelee taguapähkinöitä.

Kotona työskentely oli 
yksi perusajatuksista kun 
Matilde Lema ja muut Huarmi 
Maqui –osuuskunnan naiset 
aloittivat yritystoimintansa. 
Näin he pystyvät rytmittä-
mään työn ja lasten hoidon 
sekä muut kotiaskareensa 
haluamallaan tavalla.

Magdalena ja Albert Lópezin Taller M y A -työpajassa hiotaan, värjätään ja 
muotoillaan taguapähkinöistä koruja, nappeja ja muita tuotteita.

KUVA HOUSE OF FAIR TRADE / ÅSA TINGSTRÖM
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Ecuadorin palkoista

Ecuadorin keskipalkka on vajaa 
700 dollaria, puolet palkansaajista 
ansaitsee alle 500 dollaria ja maan 
virallinen minimipalkka on 340 
dollaria. Kerran vuodessa palkan 
päälle maksetaan minimipalkkaa 
vastaava ylimääräinen palkka 
sekä vuoden lopussa yksi ylimää-
räinen kuukausipalkka. Rahana 
Ecuadorissa on Yhdysvaltain 
dollari. Työntekijä maksaa palkas-
taan 9,35 % sosiaalimaksua, 
ja työnantajan osuus on 12,15 %.

– Minimipalkka koskee viral-
lisessa työsuhteessa olevia, mutta 
toki on paljon porukkaa töissä 
epävirallisesti, esimerkiksi koti-
apulaisia ja busseissa ja liiken-
nevaloissa kaupustelijoita, jotka 
myyvät hedelmiä, naposteltavia, 
karkkeja ja muuta vastaavaa. 
Lapsia isoissa kaupungeissa on 
kengänkiillottajina, kertoo Anna-
Leena Siliämaa.

Ecuadorissa ei tarvitse maksaa 
tuloveroa alle 10 410 dollarin vuo-
situloista, mistä minimipalkka jää 
kauas. Minimipalkalla elävän net-
topalkka on sosiaalimaksujen jäl-
keen 308 dollaria. Maan oma köy-
hyysraja on 2,63 dollaria päivässä 
henkeä kohden, ja äärimmäisen 
köyhyyden raja on 1,48 dollaria. 
Köyhyysrajan alapuolella on 24,6% 
ja äärimmäisessä köyhyydessä 
8,2% väestöstä, mutta alueelliset 
erot ovat suuria. Maaseudulla 
vastaavat luvut ovat 40,9% ja 
17,2%. Minimipalkka nostaa yhden 
palkanansaitsijan taloudessa neljä 
ihmistä köyhyysrajan yläpuolelle 
tai seitsemän ihmistä äärimmäi-
sestä köyhyydestä.

Minimipalkan riittävyyttä Si-
liämaa arvioi samansuuntaisesti 
kuin Vilma Allauca:

– Minimipalkka kattaa yhden 

Sienikurkut pesusieninä
L uonnon pesusienten taustalla on kurkkukasveihin kuuluva sieni-

kurkkujen suku (Luff a). Pesusieniä tehdään ainakin kolmen lajin, 
pesusienikurkun (Luff a aegyptiaca), intiansienikurkun (Luff a acutan-
gula) ja Luff a operculatan, hedelmistä. Pesu- ja intiansienikurkku ovat 
ilmeisesti kotoisin Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta, mutta nykyään niitä 
viljellään ympäri tropiikkia. Luff a operculatan alkukoti löytyy puolestaan 
Etelä-Amerikasta.

Sienikurkut vaativat kuuman ja kostean ilmaston sekä pitkän kas-
vukauden. Hedelmät kypsyvät vasta 150–200 lämpimän päivän jälkeen. 
Sienikurkut kasvavat monimetrisinä köynnöksinä. Viljeltäessä ne tarvit-
sevat joko hyvän tuen tai niitä on kasvatettava pinnanmyötäisesti.

Sienikurkut muistuttavat monin tavoin kurkkuja ja kesäkurpitsoita. 
Niiden lehdet ovat leveitä ja kukat keltaisia. Pesu- ja intiansienikurkun 
hedelmät näyttävät ylikasvaneilta kurkuilta tai kesäkurpitsoilta. Sen 
sijaan Luff a operculatan hedelmät ovat luumunmuotoisia ja piikikkäitä. 
Sienikurkkujen nuoria hedelmiä syödään kurkun tavoin. Täysin kypsiä, 
hyvin kuituisia hedelmiä käytetään pesusienten tekoon.

Pesusienen valmistamiseen on ainakin 
kaksi tapaa. Kypsä hedelmä voidaan 

ensin kuivata, jonka jälkeen 
leveämpi pää avataan ja 

siemenet ravistellaan ulos. 
Sitten hedelmää liotetaan 
yön yli, jotta kuori saadaan 
irrotettua. Lopuksi jäljelle 
jäänyt hedelmämalto 
kuivataan pesusieneksi. 
Toisessa menetelmässä 
hedelmää liotetaan pari 
päivää, jonka jälkeen kuori 
irtoaa helposti. Hedelmien 
sisältä huuhdellaan vedellä 
pois siemenet ja pehmeät 
osat. Sitten hedelmien 
annetaan kuivua.

Emilia Pippola

i

Taguapähkinöitä 
norsunluupalmuista
N orsunluupalmujen suku (Phytelephas) kuuluu palmukasvien 

heimoon. Suvussa on kuusi lajia, jotka kaikki kasvavat Keski- ja 
Etelä-Amerikassa. Suku on saanut nimensä kasvin siementen, niin 
sanottujen taguapähkinöiden, kovasta siemenvalkuaisesta, joka muis-
tuttaa norsunluuta.

Norsunluupalmut viihtyvät etenkin jokien varsilla sekä kosteilla 
rinteillä suurempien puiden varjossa. Ne voivat kasvaa 20-metrisiksi. 
Niiden lehdet ovat pitkiä ja parilehdykkäisiä. Norsunluupalmut ovat 
kaksikotisia eli hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä. Ruskeat, melo-
ninkokoiset hedelmät kehittyvät emikasveihin. Jokaisen hedelmän 
sisällä on tavallisesti viidestä kuuteen siementä. Siemenkuori ympäröi 
siemenvalkuaista, joka epäkypsissä siemenissä on pehmeää ja syömä-
kelpoista, mutta kypsissä siemenissä luunkovaa.

Kovaa siemenvalkuaista voidaan veistää, 
sahata, kaivertaa ja kiillottaa aivan kuten 
norsunluuta. Siitä tehdään muun muassa 
nappeja, koruja, shakkinappuloita, sa-
teenvarjon kahvoja sekä biljardipalloja.

Taguapähkinöiden kysyntä kasvoi, 
kun norsunluun käyttö kiellettiin. 
Norsujen lisäksi norsunluupalmu-
jen suosio saattaa auttaa myös 
niiden elinympäristön eli sade-
metsien suojelua. Toisaalta liian 
intensiivinen hedelmien keruu 
voi johtaa norsunluupalmulajien 
uhanalaistumiseen. Esimerkiksi 
Ecuadorille kotoperäinen 
Phytelephas aequatoria-
lis on luokiteltu uhan-
alaisuusarvioinnissa 
silmälläpidettäväksi.

Emilia Pippola 

KUVAT JERRY CRIMSON MANN / WIKIMEDIA COMMONS

ihmisen perustarpeet, mutta ei 
sillä kummoista elämää raken-
neta. Itse käytin vapaaehtoisena 
vähemmän, mutta minulla ei 
ole lapsia elätettävänä, asuin 
alivuokralaisena, ja vaatteet, 
puhelin ja muut vempeleet oli 
ostettu etukäteen. Täällä monilla 
ihmisillä on esimerkiksi lehmiä 
tai kasvimaita, joista myös saa 
ruokaa.  Ruoka on halpaa riippuen 
mitä syö. Riisi-banaani-kana 
-linjalla pääsee halvalla, mutta 
jotkut tuotteet, esimerkiksi voi ja 
jogurtti, ovat Suomen hinnois-
sa. Peruslounas ravintolassa: 
keitto, pääruoka ja jälkiruoka, on 
kolmisen dollaria. Ecuadorissa 
varjellaan kotimaan markkinoita 
aikalailla, eli tuontituotteet, kuten 
vaikkapa teknologia, merkkivaat-
teet ja kosmetiikka ovat kalliita.

 Vienti takkuaa

Viime vuosina toisaalta länsimai-
den talouskriisit ja toisaalta se, 
että reilun kaupan suhteellisen 
pieneen markkinarakoon tulee 
koko ajan lisää tuottajaryhmiä eri 
puolilta maapalloa, ovat vähen-
täneet Camarin vientitilauksia. 
Elinkustannukset Latinalaisessa 
Amerikassa ovat monia Aasian 
maita korkeammat ja sekin osal-
taan vaikeuttaa vientiä: elämiseen 
riittävä palkka on Ecuadorissa 
paljon suurempi kuin Intiassa, ja 
tuotteet siksi kalliimpia.

Vähentääkseen riippuvuutta 
vientikaupasta Camari on avan-
nut omia myymälöitä Ecuadorin 
isoissa kaupungeissa. Merkittävä 
osa niiden myynneistä tulee 
nopeasti liikkuvista päivittäis-

tavaroista. Myymälätoiminta on 
saavuttanut myynnin tason, millä 
se pääsee omilleen.

Siellä mistä kaikki alkoi 

Salinas de Guarandan solidaa-
rinen talousmalli on levinnyt 
ympäri Ecuadoria. Syntysijoillaan 
se on saanut muutosta aikaan:

– 1970-luvulla puolet Salina-
siin syntyneistä lapsista selvisi 
viiteen ikävuoteen saakka. Asun-
not olivat olkikattoisia majoja, 
ja kylän ainoa tulonlähde oli 
vuorisuolan uuttaminen lähei-
siltä kallioilta. Ulkomaailmaan ei 
vienyt tietä. Nykyisin majat ovat 
vaihtuneet juoksevalla vedellä ja 
sisävessoilla varustettuihin be-
toni- ja tiilitaloihin. Naapurikau-
punkiin ajaa puolessa tunnissa 
hyväkuntoista maantietä pitkin. 
Salinas on vilkas yrityskeskus, 
jonka Andino-, Mozzarella- ja 
Tilsitjuustot tunnetaan ympäri 
maan, kuvailee Anna-Leena 
Siliämaa Kalevan artikkelissaan. 
Ekonomi-lehdessä useisiin suo-
malaislehtiin kirjoittava Siliämaa 
kertoo tarkemmin: 

– Kylässä toimii muun muassa 
suklaateh das, lihanjalostamo, 
lankakehräämö, juus tola ja 
sienikuivaamo. Kyläläiset myyvät 
omistamiensa lehmien maidon 

juustolaan ja luonnosta keräämi-
ään sieniä kuivaa moon. Yritysten 
voitot käytetään yhteisen hyvän 
edistämiseksi. Esimerkiksi suk-
laatehtaan voitoilla rahoitetaan 
koulukotia, jossa maalaisyhtei-
söjen lapset asuvat viikot käydes-
sään koulua kyläkeskuksessa.

 – Salinasissa on kiehtovaa, 
että siellä ei tiedä milloin kapi-
talismi päättyy ja yhteisöllisyys 
alkaa ja päinvastoin. Molempien 
läsnäolo on taatusti tunnettavissa, 
kuvaillaan kylää englantilaisessa 
The Commoner -blogissa.

Antti Markkanen

Lähteitä
Elina Vuola: Köyhien Jumala, johdatus 

vapautuksen teologiaan, Jyväskylä 1991
http://toinenmeksiko.org/node/51/ 

Anu Koikkalainen: Oikeudenmukaisuu-
den teologiaa Latinalaisessa Ameri-
kassa. 

Kaleva 15.9.2013, Anna-Leena Siliämaa: 
Osuuskunnat ovat tuoneet hyvinvointia. 

Anna-Leena Siliämaan sähköpostiviestit
Hanne Laari, Suomen Perun suurlähe-

tystö 
http://www.ecuadorencifras.gob.

ec/documentos/web-inec/
POBREZA/2014/marzo-2014/140415%20
PobrezaMarzo.pdf 

www.camari.org
www.fepp.org.ec 
http://korkealla.blogspot.fi /
www.ekonomilehti.fi /vapaaehtoisena-

ecuadorissa/ 
www.commoner.org.uk/blog/ 
www.eza.cc
http://housefairtrade.se/ 
www.wfto.com 
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Vapaaehtoistyö 
– kuormittavaa vai 
ratkaisevaa?
– V iestintätyö-

tä voi tehdä 
monella tavalla 

– se ei ole aina aikaan ja paikkaan 
sidottua. Kirjoitan tätä blogia 
Phnom Penhissä, Kambodžassa. 
Sadekausi on lopuillaan ja ilma 
leppoisan lämmin. Olen yhdis-
tänyt unelmani – teen etä- ja 
vapaaehtoistöitä eksoottisessa 
maassa, kirjoitin ProComin, vies-
tinnän ammattilaiset ry:n, Pilkun 
paikka -blogissa joulukuussa 
2012. Tämä kiteyttää sen, että 
usein vapaaehtoistöitä tehdään 
itsekkäistä syistä – toteutetaan 
omaa unelmaa, halua auttaa.

– Viestintä on järjestön toi-
minnalle tärkeää, mutta resurs-
seja tiedottamiseen on vähän. 
Nykyisessä tehtävässäni autan 
Phnom Penhin aluetoimistoa 
kehittämään sekä paikallista että 
Suomeen kohdistuvaa viestintää. 
Viestinnän rooli on merkittä-
vä, kun kerrotaan paikallisista 
hankkeista, avun tarpeesta ja 
sen perille menosta. Miinojen 
raivaamiseen on kynä usein 
tehokkain väline, jos sillä saadaan 
innostettua ihmisiä ja yrityksiä 
lahjoittamaan tai lähtemään va-
paaehtoisiksi, jatkuu kirjoitukse-
ni. Vaikka syyt vapaaehtoistyöhön 
ovat henkilökohtaiset, vapaaeh-

toinen viestii ja jakaa kokemuk-
siaan huonoista oloista muille, ja 
näin tuo kehitysmaiden tarpeet 
lähemmäs tavallista ihmistä. Ehkä 
herättää jopa halun auttaa.

Yksin vapaaehtoisena tai jär-
jestönä ei voi ratkaista kehittyvien 
maiden ongelmia. Vapaaehtoisen 
pienet askeleet kuitenkin jättävät 
jälkensä tielle kohti ”parempaa 
maailmaa”. Vapaaehtoistyönte-
kijä ei voi ratkaista köyhyyden 
tai korruption ongelmia, mutta 
hän voi tuoda uutta näkökulmaa, 
toimintatapoja kohdemaahan tai 
vaikkapa uusia leikkejä orpoko-
teihin.

Vapaaehtoinen, tee 
taustatyösi kunnolla

Viime aikoina olen törmännyt 
juttuihin, joissa kritisoidaan 
erityisesti Kambodžan orpokoteja 
ja niin sanottua volontourismia, 
joissa parin viikon lomapaket-
tiin yhdistyvät vapaaehtoistyö 
ja matka. Orpokodin lapsia on 
käytetty turistien rahastukseen, 
englantilaiset nuoret maksavat 
tuhansia päästäkseen ”vapaa-
ehtoislomalle”. Itsekin kuulin 
tällaisista orpokodeista, mutten 
niitä nähnyt. Useat orpokodit 
kieriskelevät rahavaikeuksissa, 

ja lapset elävät kurjissa oloissa. 
Vanhemmat saattavat hylätä 
lapsensa orpokotiin, koska eivät 
voi heitä itse elättää.

Toisen ahdingolle löytyy aina 
väärinkäyttäjiä. Järjestelmän 
hyväksikäyttäjien takia koko 
vapaaehtoistoimintaa ei kuiten-
kaan voi tuomita – siitä on hyvä 
puhua avoimesti, jolloin vapaa-
ehtoiseksi haluavat voivat itse 
käyttää omaa maalaisjärkeään 
punnitessaan paikallisen järjestön 
tai orpokodin motiiveja. Yksit-
täinen vapaaehtoinen voi tehdä 
taustatyönsä kunnolla ja valita 
järjestön tarkkaan, mitä kautta 
vapaaehtoistöihin menee. Minun 
kohdallani valinta oli helppo, sillä 
Kirkon Ulkomaanapu on luotetta-
va, ennestään tuttu suomalainen 
järjestö. Lisäksi vapaaehtoistyös-
säni pääsin harjoittamaan omaa 
ammattiani – ensimmäisenä 
viestinnän vapaaehtoisena.

Vapaaehtoisen välineet: 
vasara, kynä tai oppikirja

Kehitysyhteistyö ei perustu 
siihen, että järjestöt menevät ja 
sanelevat ”köyhille”, miten heidän 
pitäisi elää elämäänsä tai kehittää 
kyläyhteisöään, vaan järjestöjen 
tehtävä on tukea kyläyhteisöjen 

KUVA ANNA ERKKILÄ

KUVA MAIJA KESTILÄ

KUVA MAIJA KESTILÄ

Syrjäkylissä asuvat lapset jättävät koulunkäynnin kesken yleensä siitä syystä, 
että koulumatkat ovat liian pitkiä. Kirkon Ulkomaanavun tukema kouluhanke 
Chrey Kremin kylässä antaa hänellekin mahdollisuuden mennä kouluun.

Tyttö Chheng Leussa, jonne rakennetaan kylää tyhjästä 208 perheelle.Maija ja Chheng Leun ainoan kyläkaupan myyjä. Kauppa toimii myös perheen kotina.

mahdollisuutta tällaiseen kehi-
tykseen. Vapaaehtoisen tehtävä 
on osallistua yhteisön kehittämi-
seen, joko vasara, kynä tai kirja 
kädessä.

– Näiden kahden kenttämat-
kan tärkein viesti on mielestäni 
ollut se, että yhdessä kyläläiset 
pystyvät mihin vaan. Yksin on 

hankalaa ponnistaa äärimmäi-
sestä köyhyydestä – yhdessä se 
on helpompaa ja mukavampaa. 
Kyläläisten kohtaaminen on ai-
nutlaatuista ja tapaamieni ihmis-
ten tarinat, niin surulliset kuin 
onnellisetkin, tulen muistamaan 
ikuisesti, kirjoitin Ulkomaan avun 
blogissa marraskuussa. Joku voi 
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pitää kirjoitustani naivina, 
mutta minulle tunne oli täyttä 
totta. Viisi kuukautta Kam-
bodžassa oli täynnä naurua ja 
kyyneleitä. Vapaaehtoistyö on 
sekä vapaaehtoiselle että pai-
kallisille antoisa kokemus. Siinä 
opitaan molem minpuolisesti uut-
ta toisesta kulttuurista, kielestä, 
elintavoista ja kiinnostuksen koh-
teista. Parhaimmillaan se antaa 
molemmille uutta perspektiiviä 

omaan arkeen ja hyviä, onnellisia 
hetkiä.

Viikkovapaaehtoisuu-
destakin voi olla hyötyä

Tutustuin Kambodžassa paikalli-
siin järjestöihin, joilla oli vapaa-
ehtoisia eri maista lyhyen kin ajan. 
Heidän toimintansa lähes pyörii 
näiden lyhytaikaisten vapaaeh-
toisten voimin, koska resurssit 

Paikallisetkin tekevät 
vapaaehtoistyötä
Kambodžan syrjäkylissä törmäsin moniin vanhuksiin, jotka auttoivat 
kylänsä sairaita, keräsivät heille kolehteja lääkkeisiin ja ruokaan. On 
hyvä ymmärtää se, että ainoastaan länsimaalaiset eivät tee vapaa-
ehtoistyötä kehittyvissä maissa, vaan vapaaehtoisena toimivat usein 
myös paikalliset. Harvemmin vain kuulemme kambodžalaisen vanhuk-
sen kokemuksia vapaaehtoistyöstä.

KUVA MAIJA KESTILÄ

Kylän vapaaehtoinen (edessä) kävelee viisi kilometriä joka toinen päivä auttamaan HIV:iä sairastavaa naapuriaan. 

ovat pienet. Usein järjestöillä on 
enemmän töitä kuin he henkilös-
töresursseillaan pystyvät teke-
mään. Vapaaehtoisten rooli on 
tärkeä, oli kyseessä sitten lyhyt- 
tai pitkäkestoinen työrupeama.

Oma vapaaehtoisjaksoni viisi 
kuukautta tuntui silti liian lyhyeltä 
ajalta. Olin vasta päässyt alkuun, 
kun työ jo päättyi. Moni tarina 
jäi kertomatta. Paluu arkirutii-
neihin ja töihin Suomeen ovat 
pitäneet minut kiireisenä, enkä 
ole ehtinyt edelleenkään kaik-
kia tarinoita kertomaan. Moni 
kiitteli minua Suomeen palattu-
ani kambodžalaisten tarinoiden 
jakamisesta – ne olivat avanneet 
monien silmät. Useinkaan Kaak-
kois-Aasian reppureissaaja ei 
näe, mikä tilanne maassa oikeasti 
vallitsee. Kestävän matkailun 
periaatteiden noudattamisen 
lisäksi reissauksen yhteydessä voi 
edistää paikallisten hyvinvointia 
esimerkiksi viikon mittaisella va-
paaehtoisrupeamalla. Tällöin op-
pii paremmin ymmärtämään pai-
kallisia oloja, eikä vain katsele sitä 
sivusta. Taustatyö eri järjestöistä 
on kuitenkin hyvä tehdä kunnolla 
ja suunnitella vapaaehtoistyöjak-
so jo etukäteen. Viikon mittainen 
rupeama ei ole ideaalisin tapa 
tehdä vapaaehtoistyötä, mutta 
kuinka monella on mahdollisuus 
irrottaa itsensä viideksi kuukau-
deksi Kambodžaan?

Markkinointisuunni-
telmaa tarvitaan syrjä-
kylissäkin

Aiemmin Intiassa ja Nepalissa 
vapaaehtoistöitä tehnyt Finpron 
seniorikonsultti Anna Erkki-
lä oli 1,5 kuukautta kanssani 
samaan aikaan vapaaehtoistöissä 
Kambodžassa, ja hän pohdiskeli 

sitä, mitä hän ehtisi tehdä lyhyen 
vapaaehtoisrupeaman aikana. 
Sivustaseuranneena sanoisin, että 
Anna ehti tehdä paljon. Yhteis-
työstä hyötyivät syrjäkylän yrittä-
jänaiset, joiden kanssa Anna teki 
markkinointisuunnitelman hei-
dän tuotteilleen, järjestön työnte-
kijät, jotka ei olleet ajatelleetkaan 
ennen markkinointisuunnitelman 
hyödyllisyyttä, ja Anna itse. Hän 
joutui pohtimaan asioita täysin 
länsimaalaisen markkinointi- ja 
konsulttiajattelun ulkopuolelta. 
Kuinka selittää markkinoinnin 
käsitettä silkkihuiveja syrjäky-
lässä kutovalle yrittäjänaiselle, 
jonka jokapäiväinen huoli on se, 
että hän ja hänen perheensä saa 
ruokaa?

Kannustan kaikkia vapaaeh-
toistyöhön, jota voi tehdä myös 
kotimaassa. Lainaan tähän 
loppuun vielä Annan pohdintaa, 
joka kiteyttää hyvin vapaaeh-
toisuuden periaatteen: ”Vapaa-
ehtoinen ei saa kuormittaa 
järjestöä enemmän kuin mitä 
sille antaa.”

Maija Kestilä

Kirjoittaja on 31-vuotias viestintä-
konsultti  viestintätoimisto Kaiku 
Helsingissä, joka työskenteli lokakuus-
ta 2012 helmikuuhun 2013 viestinnän 
vapaaehtoisena Kirkon Ulkomaanavun 
aluetoimistossa Phnom Penhissä, 
Kambodžassa. Voit lukea lisää Maijan 
kokemuksia vapaaehtoistöistä Kirkon 
Ulkomaanavun blogista http://www.
kirkonulkomaanapu.fi /fi /blogi/ ja Mai-
jan blogista http://vapaaehtoistoissa.
blogspot.fi 

Yksin on hankalaa ponnistaa 
äärimmäisestä köyhyydestä 
– yhdessä se on helpompaa ja 
mukavampaa.”

i

Anna Erkkilä oli vapaaehtoisena Women’s Skills Development -järjestössä Nepa-
lissa, jossa hän myös ideoi markkinointia paikallisten yrittäjänaisten kanssa.
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I iris Järvinen huomasi 
Maailmankauppalehden 
lukijakyselyn käydessään 

Juuttiputiikissa joulun alla. 
Kysely innosti häntä tutustumaan 
lehteen ensimmäistä kertaa. 
Tutustuminen kannatti, sillä 
monet jutuista olivat kiinnostavia 
ja kohdalle osui myös lukijakyse-
lyyn liittyneen arvonnan voitto, 50 
euron lahjakortti Juuttiputiikkiin. 

Käydessään lahjakorttiostok-
silla Iiris päätti samalla liittyä 
Juuttiputiikin taustayhdistys 
Pohjois-Suomen Pääskyt ry:n 
jäseneksi. Jäsenyyden myötä lehti 
tulee nyt kotiin kannettuna. Lah-
jakortilla Iiris hankki eteläintialai-
sen Chitralaya Trustin norsubatii-
kin ja pesuaineita. Batiikkeja Iiris 
oli katsellut ennenkin ja oli nyt 
iloinen saadessaan tilaisuuden 
hankkia sellaisen kotiinsa.

Juuttiputiikki oli Iirikselle tuttu 
ennestään. Hän kertoi hankkivan-
sa kaupasta teetä, pesupähkinöitä 
ja satunnaisia synttärilahjoja. 
Iiriksen kaikki neljä lasta ovat 
nukkuneet Corr The Jute Work-
sin juuttikehdossa. Kehdostakin 
Iiris kertoo haaveilleensa pitkään 
esikoistaan odottaessaan. Kun 
se tuli hankituksi, hän osti vielä 

Lukijakyselyn voitto Ouluun

raakasilkkiä, jonka värjäsi ja 
ompeli verhoksi kehdolle. Vauvat 
nukkuivat kehdossa makeasti ja 
oli kerrassaan kätevää, kun kehto 
oli sängyn vieressä ja sitä saattoi 
yöllä heilauttaa jos vauva heräsi. 
Kehto kesti hyvin neljän lapsen 
käytössä ja on nyt kierrätetty 
eteenpäin.

Iiris on päätoiminen kotiäiti 
ja sivutoiminen opiskelija, joka 
suosii reilua kauppaa ja paikallis-
tuotantoa niin paljon kuin mah-
dollista. Eettinen kuluttaminen 
ja ihmisläheinen ajattelumaailma 
ovat aina sopineet hänen arvoi-
hinsa ja omien lasten myötä ne 
ovat vielä vahvistuneet. Järjestö-
aktiivisuuskin on entuudestaan 
tuttua SPR:n lipaskeräyksistä ja 
perhekerhotoiminnasta. Talou-
den Iiris kertoi pitävänsä kurissa 
kierrättämällä niin paljon kuin 
mahdollista ja satsaamalla mie-
luummin esimerkiksi lähiruokaan 
kuin kalliisiin harrastuksiin.

Maailmankauppalehden 
numerossa 4/2013 Iiris piti mie-
lenpainuvimpana juttuna Laura 
Hokkasen kolumnia Kun pyhä 
velvoittaa majavieraus. Jutun 
teemoja ihmisyydestä ja vieraan-
varaisuudesta tuli lainattua jopa 

työn alla olleeseen sosiologian 
esseeseen. Myös huolinukeista 
kertova artikkeli kiinnosti Iiristä.

Lehdessä positiivista on Iirik-
sen mielestä elämänmyönteisyys, 
vaikka kirjoitetaan epäoikeuden-
mukaisuudesta ja vääryyksistä 
tässä maailmassa. Jatkossa hän 
lukisi mielellään artikkeleita kult-
tuurien välisistä silloista ja niiden 
rakentamisesta. Myös ruokaan 
liittyvät jutut ja reseptit kiinnos-
tavat. Kokeiluja voisi tehdä omas-
sakin keittiössä. 

Kati Hjerp

ANNA PALAUTETTA! 
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä 
puhutti tai mikä herätti lisää 
kysymyksiä tässä lehdessä?

Arvomme kaikkien 15.8.2014 mennes-
sä lehteä kommentoineiden kesken 
50 euron lahjakortin Maailmankaup-
pojen verkkokauppoihin. 

Lähetä vastauksesi osoitteeseen 
lehti@maailmankaupat.fi  tai soita 
palautteesi numeroon 045 1294 336. 

Lehti pidättää oikeuden julkaista 
saamiaan kysymyksiä, kommentteja 
ja palautteita seuraavassa lehdessä 
sekä verkkosivuillaan. Voit jättää mie-
lipiteesi nimimerkillä, jolloin viralliset 
yhteystiedot jäävät vain toimituksen 
tietoon. Yhteystietoja ei käytetä 
suoramarkkinointiin.

PS.

Iiris Järvinen hankki palautekilpailun voitoksi saamallaan lahjakortilla Juuttiputiikista norsubatiikin.

Kaikki Iiriksen neljä lasta ovat nukkuneet vauva-aikanaan Corr the jute Worksin 
kehdossa. Iiris on ommellut kehtoon verhot.
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Afrikka opettaa
Työprikaati nöyryysopissa 

O pel Astramme seisoo miljoonakaupungin 

pölyisessä iltapäiväruuhkassa. Kaupustelijat 

tarjoavat auton ikkunasta soittimia, rotanloukkuja, 

joulukoristeita, aluspöksyjä, pähkinöitä, kanan-

munia, karttoja. 

Paikka on Accra, Ghanan pääkaupunki Guinean 

lahden rannalla, niin vähän päiväntasaajan poh-

joispuolella ettei auringon kiertosuunnasta saa 

tolkkua. Aika on joulukuu 2003. 

Tarkoitus haussa 

Toisena työpäivänä selviää työprikaatin tarkoitus 

suomalaisille kaiken osaaville miehille. Meille ope-

tetaan uusi järjestys: mustat miehet ja valkoiset 

naiset tekevät kaikki ns. ammattitaitoa vaativat 

hommat, valkoiset miehet purkavat ja repivät, kan-

tavat kaappeja ja vettä, pesevät seiniä ja ikkunoi-

ta. Miehet pesevät naistenkin pyykin. 

Jotkut meistä vielä antavat ymmärtää kuinka 

lähes ammattirakentajia he ovat. Luterilainen 

työmoraali syö afrikkalaista luonnetta, missä työlle 

ei ole aikataulua. Remontoitavat huoneet otetaan 

käyttöön sitten kun ne sattuvat valmistumaan.

Pala kurkussa

Ostamme säkillisen papuja ja 20 kiloa vuohen-

lihaa, pekkaa päälle neljä euroa. Ajamme Osun 

orpokotiin. Yksityisten perustamaa kotia ylläpitää 

nyt valtio. Lapsia 143,  paikkaluku 60. He ovat 

joko hylättyjä, hyväksikäytettyjä, pahoinpideltyjä tai 

orpoja. 

Ulkomaalaiset eivät pääsääntöisesti voi 

adoptoida täältä lapsia,  koska he eivät tunne 

kulttuuritaustaa. Laitostumisen estämiseksi lapset 

käyvät koulua orpokodin ulkopuolella. Jos joku ei 

täysi-ikäisenäkään ole löytänyt paikkaansa työelä-

mässä, hän voi asua orpokodissa.

Otan pienen pojan syliini. Hän katselee minua 

suurilla silmillään. Lasken pojan takaisin leikkihäk-

kiin, hän alkaa itkeä. Matti, metallimies Raahesta, 

tarttuu minua kädestä. Katsomme toistemme 

kostuneisiin silmiin, kumpikaan ei saa sanaa 

suustaan.

Nöyryysopissa 

Pakokaasut yskittävät, kaupustelijat seuraavat 

uskollisesti, sähkö katkaistaan aamusta ja 

kytketään päälle pimeyden tullessa, haaleaa vettä 

tihkuu suihkusta, kapinen koira huohottaa pihalla, 

pikkulapset takertuvat äitinsä helmoihin, katuojat 

löyhkäävät,  jätevedet valuvat rantahiekalle.

Joku  jaksaa vielä vertailla. Moni on ensim-

mäistä kertaa Saharan eteläpuolisessa, todelli-

sessa Afrikassa. Onko oikeaa tapaa suhtautua 

kokemaamme?

Mikä on työprikaatin tarkoitus? Että tiedämme 

enemmän, sen kuinka paljon on jäseniä kussakin 

ammattiliitossa? Tai että olemme antaneet näyt-

teen suomalaisesta auttamishalusta, osaamisesta 

ja laadusta? Ei hitto!

Olemmeko valmiit tosiasiallisesti luopumaan 

mistään,  pikkiriikkisen tarkistamaan itsestään 

selvinä pitämiämme totuuksia,  ajattelumme lähtö-

kohtia? Miettisimmekö uusiksi mitä edunvalvonta 

tarkoittaa? 

Leo Lindstedt

Kirjoittaja opettaa Kiljavan opistossa yhteiskunnal-
lisia aineita. Hän osallistui SASKin työprikaatimat-
kalle 27.11.–21.12.2003 Ghanan Accraan, missä 
remontoitiin  ammattiyhdistyskoulun oppilasasun-
tolaa. 

kuva: Leo Lindstedt

Solidaarisuusmatkailun syvin olemus:

Yksityisiä elämyksiä vai 
yhteistä viisastumista? 

M illaista on aidosti vastuullinen turismi? 

Elämysretkiä, solidaarisuusmatkoja ja työp-

rikaateja järjestävät kansalaisjärjestöt ovat vuosia 

hakeneet käytännön tuntumaa tähän ongelmaan. 

Matkajärjestäjien veteraaneihin kuuluva SASK 

testaa matkojensa mielekkyyttä paitsi suomalaisil-

ta osanottajilta myös paikallisilta kumppaneiltaan. 

Viidessätoista vuodessa on opittu tämä: parhaat 

matkat tehdään paikallisten kumppanien ehdoilla 

ja heidän aloitteestaan. 

 

Nostalgiaa 

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus 

on järjestänyt työprikaatimatkoja kehitysmaihin 

vuodesta 1989 alkaen joka ikinen vuosi. Kohteina 

ovat olleet Nicaragua, Dominikaaninen Tasavalta, 

Tansania ja Ghana. Muut puhuvat elämys-, seik-

kailu- ja opintomatkoista, SASK nimittää retkiään 

edelleen urheasti työprikaateiksi. 

”Ehkä siinä on jo vähän historiallista nostalgi-

aa”, SASKin tiedottaja Jukka Pääkkönen myöntää. 

“Mutta toisaalta SASKin matkoille hakeutuvat 

ammattiliittojen jäsenet, jotka haluavat kanavoida 

auttamishaluaan johonkin konkreettiseen tekemi-

seen. Siksi työprikaatimatkoilla tehdään oikeasti 

myös töitä.” 

 

Auttamishalua ja tekemisen tarve

SASKissa muistetaan hyvin alkuaikojen työpri-

kaatien perusasenne. Auttamisen ja tekemisen 

halua uhkunut joukkue ei suinkaan valittanut 

majoituksesta, ruuasta tai russakoista, vaan siitä, 

ettei paikallinen osapuoli ollut toimittanut ajoissa 

rakennuspaikalle luvattuja tiiliä ja sementtiä. ”Suo-

malaisten työmaa uhkasi kusta, ja sitähän ei ollut 

helppo sulattaa, kun oli lähdetty tekemään etelän 

köyhille taloa”, Pääkkönen muistelee. 

Nyt SASKin prikaatilaisia muistutetaan valmen-

nuskurssilla, että työmaa ei ole retken päätarkoi-

tus. ”Tärkeintä on synnyttää suoria kontakteja ja 

vahvistaa verkostoja, oppia tuntemaan toisiaan ja 

niitä oloja joissa kumppanimme työskentelevät”, 

SASKin Afrikan-hankkeita koordinoiva Mirjam 

Korhonen sanoo.”Samalla matkalaisille valkenee, 

mikä on kehitysyhteistyön ja oman vaikuttamis-

työn merkitys. Prikaatimatkan työmaakaan ei ole 

suomalaisten työmaa, vaan yhteinen hanke, jonka 

kautta yhteinen ymmärrys lisääntyy.” 

SASKin työprikaatimatkojen suosio on vuosien 

saatossa kestänyt: halukkaita on joka retkelle 

enemmän kuin 15 hengen joukkueeseen mahtuu. 

Myös paikalliset kumppanit kilpailevat matkojen 

isännyydestä: “Ghanalainen kumppanimme esitti, 

että nimenomaan Ghanan-retkestä pitäisi tehdä 

jokavuotinen”, Mirjam Korhonen kertoo. 

Uusin isäntäjärjestö on Santaremin maa-

työläisten liitto Brasilian Amazonasilla. Liiton 

puheenjohtaja Ivete Bastos sanoo suoraan, että 

liitto tarvitsee suomalaisia tukemaan poliittista 

kamppailuaan suurmaanomistajia ja soijaparoneita 

vastaan: “Meille on tärkeätä, että muu maailma 

tietää, mitä täällä tapahtuu ja millaisissa oloissa 

liittomme toimii”. 

 

Luvassa lisää retkiä Amazonasille 

SASKin työprikaati Brasilian Amazonasille täyttyi 

jo elokuussa. Hakijoita oli ryhmän kokoon nähden 

viisinkertainen määrä. Brasilia-joukkueen suuren 

suosion vuoksi SASKissa harkitaan kahden retken 

järjestämistä vuonna 2005. 

Amazonas-prikaatin matka kestää neljä viikkoa, 

josta osa työntekoa, loput vierailuja ja tutustumis-

ta paikallisten kumppanien toimintaympäristöön. 

Retkeläiset maksavat matkansa itse, SASK ja pai-

kallinen isäntäjärjestö huolehtivat ohjelmasta.  

Lisätietoja, työprikaatilaisten kokemuksia voi 
seurata SASKin kotisivuilta osoitteesta www.sask.
fi . Sivuilla on myös aiempien Ghana-joukkueiden 
matkapäiväkirjoja.

Muuttokuorma 
pani tarkistamaan 

tehokkuusajat-
telua.

Puxirum-jokilaiva 
odottaa SASKin 
prikaatijoukkuetta.

kuva: Jukka Pääkkönen/ SASK

Matkalla remontoidaan nyt omaa ajattelua

I tse perusasia ei ole kymmenessä vuodessa muuttunut. 
SASK on järjestänyt joka vuosi vähintään yhden mat-
kan, parhaimpina kaksi. Viime vuonna matkaan lähti 

poikkeuksellisesti kolme joukkuetta: Ghanaan, Mosambikiin 
ja Ecuadoriin. Halukkaita lähtijöitä on koko ajan vähintään 
tuplasti enemmän kuin joukkueisiin mahtuu – huolimatta siitä 
että matkalaiset maksavat pääosan kustannuksista itse.

Mutta enää ne eivät ole työprikaateja. Nimi vaihdettiin jo 
vuonna 2007 suomalaisen siviilielämän perinteeseen parem-
min sopivaksi: työprikaatit muuttuivat talkoomatkoiksi.

Suurempi muutos tapahtui kaksi vuotta sitten, kun 
luovuttiin retkien eniten päänvaivaa tuottaneesta osiosta, 
ruumiillisesta työstä.

Marraskuussa 2012 Uruguayhyn Etelä-Amerikkaan 
matkasi vielä joukkue, joka käytti osan kuukauden matka-
ajastaan maalaustalkoisiin paikallisten ammattiliittojen 
koulutuskeskuksissa. Samaan aikaan Nepaliin matkasi 
SASKin historian ensimmäinen talkoomatkajoukkue, jonka 
matkaohjelmaan ei sisältynyt mitään remontti- tai muuta 
työkohdetta. Koko kahden viikon aika omistettiin tutustu-
miskäynneille, tapaamisille ja keskusteluille paikallisten 
kumppanien kanssa. 

Päätös luopua ruumiillisesta talkootyöstä osana matkaa 
oli vaikea – mutta ei niinkään paikallisille kumppaneille, 
vaan suomalaisille. Moni solidaarisuusaktiivi hakeutuu 
edelleen talkoomatkoille päästäkseen tekemään omia soli-
daarisuustekoja, auttamaan omin käsin. Se on kunnioitettava 
asenne, jonka varaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehi-
tysyhteistyö ja sen resurssit edelleen paljolta rakentuvat.

Mutta paikallisille kumppaneille järkevän työkohteen 
järjestäminen lyhyen aikaa paikalla piipahtavalle suomalais-
porukalle on vaikea tehtävä. Työmaa tuntuu helposti keino-
tekoiselta, eikä ihan niin välttämättömältä. Se myös saattaa 
ylläpitää vanhaa ja väärää käsitystä paikallisesta osaamises-
ta, ahkeruudesta ja sen puutteesta.

Niinpä perinteiset työprikaatit ovat vähitellen muuntu-
neet opintomatkoiksi. Jatkossa ne tulevat yhä kiinteämmäksi 
osaksi ay-aktiiveille suunnattua opinto-ohjelmaa, jolla 
koulutetaan Suomeen kasvava verkosto Kunnon työn lähetti-
läitä. Sen tehtävä on muistuttaa meitä suomalaisia siitä, että 
mahdollisuus liittyä ammattiliittoon ei ole itsestäänselvyys, 
vaan ihmisoikeus, jota joutuu maailmalla jatkuvasti puolus-
tamaan.  

Mutta SASKissa me edelleen nimitämme niitä talkoomat-
koiksi. Talkoo vain tapahtuu oman pään sisällä, omassa ajat-
telussa. Tämän vuoden joukkuekaan ei lähde marraskuussa 
Filippiineille maalaamaan seiniä tai istuttamaan puuntaimia. 
Se vierailee työpaikoilla, tapaa paikallisia ay-aktiiveja ja 
kuulee heiltä karuja tarinoita työelämästä ja ammattiyhdis-
tystoiminnan arjesta kehitysmaassa.

 Me  olemme kaikki lukeneet niitä tarinoita. Mutta niiden 
kuuleminen ihmisiltä itseltään remontoi omaa ajattelua 
ja omia asenteita tehokkaammin kuin mikään lukeminen, 
kenties pysyvästi.

Jukka Pääkkönen

Kirjoittaja on SASKin viestintäpäällikkö.

Lisätietoa SASKin talkoomatkoista: 
www.sask.fi /toiminta/talkoomatkat 
Viimeisimmän talkoomatkajoukkueen blogi: 
h  p://talkoomosambik.blogspot.fi / 

Maailmankauppalehti pyysi kommenttia kymmenen 
vuotta vanhaan juttuun ay-liikkeen solidaarisuusmat-
kailuista. Ajankohta onkin mitä sopivin: uusin viiden-
toista hengen joukkue seuraavalle SASKin matkalle 
on juuri valittu. Samaan aikaan SASK ja jäsenjärjestöt 
pohtivat, miten jatkaa solidaarisuusmatkojen jär-
jestämistä seuraavien kolmen vuoden aikana ja siitä 
eteenpäin.



MAAILMANKAUPPOJEN LIITTO RY
www.maailmankaupat.fi 

•  Suomessa toimivien Maailmankaup-
pa- ja Kehitysmaakauppayhteisöjen 
yhteistyöjärjestö.

•  Useat liiton jäsenet ylläpitävät reilun 
kaupan erikoismyymälöitä, joissa on 
myynnissä laaja valikoima kehitys-
maissa oikeudenmukaisin ehdoin 
tuotettuja käsitöitä ja elintarvikkeita.

•  Liitto ja sen jäsenet tiedottavat, 
kouluttavat ja toimivat monin tavoin 
kehitysyhteistyössä.

MAAILMANKAUPAT JA 
KEHITYSMAAKAUPAT SUOMESSA

Maailmankauppojen liiton 
jäsenkaupat aakkosjärjestyksessä 
paikkakunnan mukaan

Maailmankauppa Kirahvi
Hämeenlinna 
Tapahtumamyyntiä ja verkkokauppa. 
Kesäpuoti Fiskarsin ruukissa 1.6.–31.8.2014. 
Etukäteen sopimalla mahdollisuus ostaa 
myös suoraan varastolta.
kirahvi@maailmankaupat.fi 
www.maailmankaupat.fi /kirahvi
p. 050 129 4336 ja 
041 454 8912

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

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

Kuhmon Kehitysmaakauppa
Seurakuntakeskus
88900 Kuhmo
p. 040 739 3095 (Viivi Sallinen)
sointu.sallinen@gmail.com

Maailmankauppa Sikitiko
Kauppahalli
Snellmaninkatu 14
53100 Lappeenranta
puh. 05 415 3651
sähköposti: sikitikory@gmail.com
http://yhdistykset.ekarjala.fi /sikitiko/ 

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

Mikkelin Maailmankauppa
Vain pop up kauppa- ja 
tapahtumamyyntiä.
p. 040 757 5901 
lhokkane@gmail.com

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

Raahen Maailmankauppa 
Hiirenkorva
Laivurinkatu 20–22
92100 Raahe
p. 08 221 781
www.facebook.com/hiirenkorva
hiirenkorva@suomi24.fi 

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

Savonlinnan kehitysmaakauppa 
Savanni
Olavinkatu 35
57130 Savonlinna
p. 045 7731 9555
kema.sln@gmail.com
www.maailmankaupat.fi /savonlinna/
www.facebook.com/
 SavonlinnanKehitysmaayhdistys

Kouvolan Maailmanpuu ry.
www.kouvolanmaailmanpuu.com
info@kouvolanmaailmanpuu.com

Uusi Tuuli ry
Aurinkotehdas
Kirkkotie 6–10
20540 Turku
p. 02 233 9313
fax 02 2371 670
uusituuli@estelle.fi 
www.estelle.fi 

Turun maailmankauppayhdistys ry
www.aamutahti.net/
turunmaailmankauppayhdistys@
riseup.net 
p. 050 356 6857

 REILUN KAUPAN TOIMIJAT 

KANSAINVÄLISET TOIMIJAT

WFTO 
(World Fair Trade 
Organization) 
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun 
kaupan yhteistyöjär-

jestö, jonka jäseninä on niin kehitysmai-
den 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 maahan-
tuojien järjestö.

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

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

Maailmankauppa Tasajako
Verkkokauppa osoitteessa 
www.tasajako.org 
tasajako@tasajako.org
p. 045 6390518

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

YHDISTYKSET JA 
TOIMINTARYHMÄT

Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry
Kirsi Kataja
Männikkötie 2 B 14
05830 Hyvinkää
p. 0400 419 148
kirsikataja1@gmail.com
 
Pohjois-Lapin 
maailman kauppayhdistys ry
www.maailmankauppakiela.fi 
kiela.inari@gmail.com
p. 040 820 3313

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

TILAA

12 €
/ VUOSI

Reilua kauppaa maailmankaupoista

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

Maailmankauppa Kirahvi 
Tapahtuma- ja verkkomyyntiä.
Kesäpuoti Fiskarsin ruukissa 
1.6.–31.8.2014
www.maailmankaupat.fi /kirahvi
p. 045 1294336
www.maailmankaupat.fi /kirahvi
p 045 1294336p. 045 1294336

Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

Tilaa Maailmankauppalehti maksamalla 
12 € tilille IBAN FI42 8000 1670 9285 07 
ja kirjoittamalla viestikenttään tilaajan 
nimi ja osoite tai netin kautta osoittees-
sa: www.maailmankaupat.fi /lehti.
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