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Maailmankauppalehti on reilun kaupan 
erikoislehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1984. 
Lehden tarkoituksena on lisätä suomalaisten 
kansalaisten ja kuluttajien tietoisuutta 
kehitysmaiden arjesta, 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 
Maailmankauppojen liiton virallista kantaa. 
Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiainmi
nisteriön kansalaisjärjestöjen kehitysmaatie
dotukseen suunnattua viestintätukea. 

Tansanialainen koulu
ateria, papuja ja 
maissia, maksaa 10 
senttiä annos. sitä 
ei kuitenkaan tarjota 
kaikilla kouluilla.

12–13

AnnA pAlAUtettA! 
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä 
puhutti tai mikä herätti lisää 
kysymyksiä tässä lehdessä?

Arvomme kaikkien 3.12.2012 mennessä 
lehteä kommentoineiden kesken 50 
euron lahjakortin Maailmankauppojen 
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 mielipiteesi 
nimimerkillä, jolloin viralliset yhteystiedot 
jäävät vain toimituksen tietoon. Yhteys
tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

”t ärkein 
lenkki 
reilussa 
kaupassa 

ovat lompakollaan äänestävät 
kuluttajat: reilu kauppa hyödyt
tää tuottajia vain siinä määrin 
kuin tuotteita ostetaan.” Näin 
päättyi edellisen Maailman
kauppalehden pääkirjoitus. 
Mikä kuluttajien ostopäätöksiä 
jarruttaa? Varmaankaan ei  pel
kästään reilun kaupan tuottei
den hiukan korkeampi hinta; 
sehän on useimmille asiakkaille 
itsestäänselvyys: jos tekijä saa 
parempaa palkkaa ja työajat ja 
muut työehdot ovat kohtuulli
sella tasolla, on tuote kalliimpi 
kuin hikipajassa tehty. Sekin 
ymmärretään, että massatuottei
ta pienemmät volyymit nostavat 
hintaa. Merkittävä ostopäätöstä 
estävä tekijä taitaa lopulta olla 
se, että tuotetta on vaikea ostaa, 
ellei sitä ole helposti saatavilla. 

Toinen ostohaluja jarruttava 
seikka saattaa olla epäilys siitä, 
että systeemissä kuitenkin joku 
vetää välistä. 

Tämän lehden sivuilla esitel
lään puuvillanviljelijöitä ja kä
sityöläisiä, jotka ovat hyötyneet 
reilusta kaupasta. Uskomme, että 
kun tuottajat itse kertovat reilun 
kaupan parantaneen taloudel
lista asemaansa, tuotteisiin 
luotettaisiin. Miksi se ei tunnu 
aina riittävän?

Yksi syy voi olla reilun kaupan 
perinteisesti melko ympäripyö
reä tiedotus, joka useimmiten 
pysyy mielikuvien ja yleis
luontoisten lausumien tasolla. 
Sellainen ei kaikkia vakuuta 
sen enempää kuin poliitikkojen  
populistinen jargon. Maailman
kauppalehdessä olemme yrittä
neet kertoa tarkemmin, vastata 
kysymyksiin siitä, kuinka paljon 
tekijä saa palkkaa, ja kertoa esi
merkein mitä eläminen maksaa. 

Samalla myönnämme että reilun 
kaupan piirissä olevien ihmisten 
tulotaso on vasta askel parem
paan suuntaan, parannettavaa 
vielä riittää.

Kolmannen maailman maissa 
eläminen on halpaa euroissa 
mitattuna ja omaan kustannus
tasoomme verrattuna. Kalliiksi 
se muuttuu, kun suhteutamme 
hinnat noiden maiden matala
tuloisten ansiotasoon. 

Tansaniassa kouluruoka 
maksaa 10 senttiä annos, mutta 
likikään kaikki eivät sitä saa. 
Tansanian pienimmät viralli
set minimipalkat ovat noin 32 
euroa kuukaudessa. Virallinen 
ei tässä tarkoita sitä, että sillä 
rahalla oikeasti tulisi toimeen 
tai että edes sen kaikki saisivat. 
Tansanian hintatasoon opastaa 
Hämeenlinnan seutukunnalla 
toimivan Msingin ystävyysseu
ran hankekoordinaattorin Hanna 
AntilaAnderssonin artikkeli 

’Miljonäärien maassa harvat ovat 
rikkaita’ sivuilla 12–13.  

 Reilun kaupan tuotteiden 
saatavuutta lisäävät isojen 
markettien lisäksi pienemmät, 
asiantuntevat erikoisliikkeet. 

Ruohonjuuri on suomalaisen 
vaihtoehtoisen talouden me
nestystarina. Parista kierrätys
paperilaatikosta alkunsa saanut 
osakeyhtiö on 30 vuodessa 
kasvanut viitisenkymmentä 
ihmistä työllistäväksi miljoo
nayritykseksi. Sivuilla 16–19 
kerrotaan mm. Ruohonjuuren 
historiasta, liikevaihdosta ja 
voitosta, omistajista ja osingon
jaosta – ja vähän siitäkin, mihin 
niitä osinkoja käytetään. 

Sivuilla 14–15 esiteltävä 
Janakkalassa sijaitsevan Kiipulan 
erityisoppilaitoksen Miinantori 
on  myymälä ja kahvila, joka 
palvelee päivittäin pitkälti yli 
sataa asiakasta läheltä ja kaukaa. 
Kolmasosa tuotevalikoimasta on 

Reilun kaupan 
erikoislehti jo 

vuodesta 1984.
Lue lehteä netissä ➔ www.maailmankaupat.fi/lehti
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kannen kuva Puuvillasadon korjuuta malilai
sessa Santan Koutou -osuuskunnassa. Puuvilla 
on länsiafrikkalaisen Malin tärkeimpiä vien
tituotteita. Reilun kaupan järjestelmä tarjoaa 
monelle maan puuvillanviljelijäosuuskunnalle 
uusia markkinoita ja vakaamman toimeentulon. 
Kuva Frédéric Raevens / Max Havelaar Belgia.
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tysmaa ja Maailmankaupoista kautta maan.
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reilun kaupan käsityötuotteita.
Seuraavassa Maailmankauppa

lehden numerossa jatkamme mm. 
Tansanian ja Kenian elinkustannus
ten ja virallisten minimipalkkojen 
ruotimista. 

antti Markkanen

Tässä kirjoituksessa termiä reilu kaup-
pa on käytetty yleisnimenä, joka kattaa 
sisäänsä eri reilun kaupan merkkijärjestel-
mät ja maailmankauppojen toiminnan.

kiipulan Miinantori 
on lähiruokaa, reilua 
kauppaa ja kasvamis
ta kansainvälisyyteen. 
lue juttu sivuilta
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Lukemattomia tarinoita 

sosiaaliseen vahvistumiseen 
ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 
(Sallmén 2009.) 

Lukutaidottomuus listataan 
yhdeksi maailman suurimmista 
ongelmista, sillä lukutaito on 
koulutuksen lähtökohta – ja 
koulutus puolestaan kehityksen 
ja köyhyyden kierteen katkaise
misen kulmakivi. Lukutaidotto
muus on viime kädessä myös syy 

viSiitti

k esällä 2012 Faceboo
kissa kiersi julistepoh
ja, jossa nuori poika 

on kivunnut kirjapinon päälle 
nähdäkseen muurin toisella puo
lella avautuvaan mielikuvituksen 
maailmaan. Lukeminen ei ole 
vain pakenemisreitti vaan ennen 
kaikkea mielen avartaminen kuu
lemaan itselle tuntemattomista 
kulttuureista, ajatusmaailmoista, 
arvoista ja tuntemattomien ih
misten tarinoista. Kirjojen tarina 
laajentaa medioiden välittämiä 
uutiskuvia, jolloin numerot, tilas
tot ja yksinkertaistetut argumentit 
alkavat elää. Eri aikoina tehdyt 
tutkimukset vahvistavat toinen 
toisensa jälkeen kirjojen merki
tystä eettismoraalisen ajattelun 
kehittymisessä; kun tutustuu 
itselle vieraan henkilön ajatuksiin 
tai itselle vieraaseen tilanteeseen, 
alkaa ymmärtää ihmisyyttä ja tätä 
maailmaa laajemmin. Kirjallisuus 
pakottaa ajattelemaan ja samalla 
kehittämään abstraktia ajattelua.

Kesällä 2012 moni media 
otti kantaa juuri lukutaitoon ja 
kirjojen merkitykseen. Ulkoasi
ainministeriön blogissa Tiina 
Kirkas nosti esille goalaisen 
kirjakaupan mainoskyltin:”There is 
no difference between those who can't 
read and those who don't read.” (Ei ole 
mitään eroa lukutaidottomien ja niiden 
välillä, jotka eivät lue.”) Lukutaidot
tomuus ei ole enää vain kehi
tysmaiden synkkä tilasto, vaan 
arkipäivää useissa Euroopankin 
maissa, joissa lukutaitoa on 
pidetty pitkään ihmisen perus
taitona, saavutettuna etuna. Vielä 
1980luvulla kirjojen lukeminen 
oli mm. suomalaisten poikien 
10 suosituimman harrastuksen 
joukossa. 1990luvulla kirjat eivät 
nousseet enää suosituimmuus
listalle ollenkaan. Supernopeiden 
tietoverkkoyhteyksien, elokuvien, 
tietokonepelien, wikipedioiden, 
googlettamisen ja kasvaneiden 
verkostojen maailmassa kir
jat alkavat helposti näyttäytyä 
vanhanaikaisina, tarpeettomina ja 
hitaina tiedonkerryttäjinä. Mikä 
kirjattomuudessa ja länsimaises
sa lukutaidottomuudessa sitten 
oikeastaan mättää?

 Tutkijat ovat huomanneet 
lukemisen vähenemisen näky
vän jo esimerkiksi suomalaisen 
peruskoulun timantissa, PISA
tuloksissa. Viimeisimmissä 
tilastoissa Suomen huolenaiheek

si nousi juuri poikien kiinnostu
mattomuus lukemiseen. Hyvään 
lukutaitoon on tuloksissa katsottu 
vaikuttavan nuoren halu lukea 
sekä lukemisen monipuolisuus. 
Puolet pojista ilmoittaa, ettei har
rasta lukemista vapaaaikanaan 
ollenkaan. Huonon lukutaidon 
on nähty peilaavan syrjäytymistä 
jatkoopinnoista ja työelämäs
tä. Nämä nuoret eivät ole sanan 
varsinaisessa merkityksessä 
lukutaidottomia, mutta heidän 
lukutaitonsa ei riitä tietoyhteis
kunnan tarpeisiin. (Hurme 2010.) 
2000luvun arkielämässä lukutai
to onkin laajentunut käsittämään 
informaation etsinnän, hankki
misen, arvioinnin ja soveltamisen 
taitoja. Näillä taidoilla katsotaan 
olevan merkitystä kansalais ja 
tietoyhteiskuntavalmiuksiin, 

Huonon lukutaidon on nähty 
peilaavan syrjäytymistä jatko-
opinnoista ja työelämästä.”

siihen, miksi meillä on yhä niin 
paljon tarinoita ihmiskohtaloista, 
joilla ei ole ihmisoikeuksia työn, 
toimeentulon ja tasavertaisuuden 
puolesta. Ihmisen ääni pääsee 
esille usein vasta sitten, kun hän 
on ymmärtänyt omat oikeutensa 
ja mahdollisuutensa toteuttaa 
unelmiaan.

Myös länsimainen, vauraiden 
valtioiden lukutaidottomuus on 

KuvaKulma

este kehitykselle. Syvälukemis
ta osaamaton ihminen ei ole 
useinkaan kiinnostunut tai pätevä 
ottamaan selvää maailman tilasta 
ja arvioimaan omaa toimintaansa 
suhteessa kokonaisuuteen. Nämä 
saavutetuista eduista tinkijät eivät 
hahmota lukutaidon merkitystä 
ei itsekkäistä eikä sen parem
min yhteiskunnallisistakaan 
syistä. Kirjojen johdattama reitti 
muurin toiselle puolelle herättää 
ihmisessä uinuvan selviytymis
keinon: mielikuvituksen ja 
luovuuden, avarakatseisuuden 
ja suvaitsevaisuuden. Jääminen 
pelkästään muurin tälle puolelle 
tekee ihmisestä helposti kyynisen 
ja avuttoman hahmottamaan 
itseään osana globaalia maailmaa 
tai edes pikkuriikkistä suoma
laista kylää. Ihminen jää näin 
paitsi maailman lukemattomista 
mahdollisuuksista.

laura Hokkanen

Kirjoittaja on tehnyt väitöskirjansa 
kirjallisuudesta ja näkee painajaisia 
lukuisista lukematta jääneistä, yleis-
sivistävistä kirjoista.

lisää aiheesta: 
Hurme, Hannu (2010) Suomi ei enää 

PISA-ykkönen. Uutinen Kansan 
Uutisten Verkkolehdessä 7.12.2010. 
Osoitteessa http://www.kansanuu
tiset.fi/uutiset/kotimaa/2409424/
suomieienaapisaykkonen. 

Kirkas, Tiina 2012: Miksi kannattaa 
lukea täysin hyödyttömiä kirjoja? 
Global Finlandin Blogi, 26.7.2012. 
http://global.finland.fi/public/ 
default.aspx?contentid=254201

Sallmén, Pirjo (2009) Mediakasvatus-
ta vai mediasivistystä kirjastosta? 
Teoksessa Mediakasvatus kirjastos-
sa. Toim. Seppo Verho. Helsinki:  
BTJ Kustannus ja Suomen Kirjasto
seura, 9–26.

 

Vaatetehtaassa 
työskentelevä 
Mirza ottaa 
nokoset sillä 
välin, kun hänen 
vanhin poikansa 
opettaa nuorem
pia sisaruksiaan. 
Pojalta jäi koulu 
kesken eikä töi
tä nahkatyöläi
senäkään löydy. 
Delhi, intia, 
syyskuu 2009. 
Puhtaat vaatteet 
kampanja pyrkii 
parantamaan 
vaateteollisuu
den työntekijöi
den oloja (www.
puhtaatvaatteet.
fi).

Kuva ankur ahuja / Clean Clothes Campaign

Kuva Joni Hokkanen
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Puuvilla, pellava ja villa ovat ihmiskunnan vanhimpia 
luonnonkuituja. Silti puuvillan käyttö oli marginaalista 
1700-luvulle asti. Nykyään puuvillaa viljellään maail-
massa noin Suomen kokoisella alueella ja siitä valmis-
tetaan lähes puolet maailman tekstiileistä.

vuoden takaa Indusjoen laaksosta 
nykyisen Intian ja Pakistanin 
alueelta. Samoihin aikoihin myös 
Meksikon seudulla puuvillaa 
viljeltiin ja kudottiin kankaiksi. 
Indusjoen laaksosta puuvillan 
tuotanto levisi Mesopotamiaan 
sekä nykyisen Egyptin ja Suda
nin alueelle. Vasta ajanlaskun 
ensimmäisellä vuosisadalla arabit 
toivat puuvillatuotteita Italiaan 
ja Espanjaan, josta puuvilla levisi 
hiljalleen muualle Eurooppaan.

Uuden maailman puuvillalajeja 
alettiin viljellä Afrikassa 1700lu
vulla. Myöhemmin ne levisivät 

myös Aasiaan, jossa ne lähes 
täysin syrjäyttivät alkuperäiset 
viljelylajit. Nykyisin teksasin
puuvilla tuottaa 90% maailman 
puuvillasadosta.

kuitua siemenkarvoista

Puuvillojen suvusta tunnetaan 
noin 50 lajia. Ne kuuluvat mal
vakasvien heimoon ja kasvavat 
luonnonvaraisina trooppisilla ja 
subtrooppisilla seuduilla ympäri 
maailmaa. Suvun alkuperä ei ole 
täysin selvillä. Eniten puuvillala
jeja tunnetaan Meksikosta, mutta 
lähes yhtä monta lajia kasvaa 
Australiassa sekä KoillisAfrikas
sa ja Arabiassa.

Puuvilla tarvitsee pitkän 
kasvukauden sekä runsaasti 
auringonvaloa, vettä ja ravinteita. 
Suotuisa puuvillanviljelyalue kul
kee Välimeren alueelta ja Afrikas

ta KeskiAasiaan ja sieltä edelleen 
ilmastoltaan vastaaville alueille 
Amerikassa ja Australiassa. Mo
net tärkeät puuvillanviljelyalueet 
sijaitsevat suurten jokien valuma
alueilla, kuten Jangtsen laaksossa 
Kiinassa, Indusjoen laaksossa 
Pakistanissa ja Niilin laaksossa 
Egyptissä. Keinokastelun avulla 
suuri osa maailman puuvilla
sadosta kasvatetaan nykyisin 
seuduilla, jotka luontaisesti ovat 
sille liian kuivia. 

Luonnossa puuvillat ovat 
monivuotisia kasveja, mutta niitä 
viljellään tavallisesti yksivuotisi
na. Viljellyt puuvillalajit ovat pen
sasmaisia. Ne kasvavat viljelyta
vasta riippuen 25 senttimetristä 
yli kahteen metriin. Puuvillan 
lehdet ovat muodoltaan sormihal
koisia tai sormiosaisia muis
tuttaen vaahteran lehtiä. Suuret 
kukat kehittyvät haarojen kärkiin. 

Avautuessaan ne ovat valkoisia tai 
keltaisia, mutta muuttuvat pian 
punasävyisiksi. Puuvillat lisään
tyvät pääasiassa itsepölytyksellä. 
Pölyttyneistä kukista kehittyy 
hedelmäkotia. Jokaisen kodan 
sisällä on noin 30 siementä ja 
kussakin siemenessä tuhansia sie
menkarvoja. Nämä siemenkarvat 
ovat puuvillakuitua. Kun puuvillan 
hedelmäkodat avautuvat, sato on 
valmis korjattavaksi. 

Nykypäivänä pääosa maailman 
puuvillasadosta kerätään koneel
lisesti, mutta etenkin köyhem
missä maissa satoa korjataan yhä 
yleisesti käsin. Sadon poiminta 
käsin on hidasta, mutta siten saa
daan parempilaatuista puuvillaa. 
Koneellista korjuuta varten lehdet 
on ensin poistettava kasveista. 
Joillain alueilla lehdet varisevat 
ensimmäisten yöpakkasten myötä, 
mutta lämpimämmillä seuduilla 
ne pudotetaan myrkyttämällä. 
Korjuun jälkeen siemenet erote
taan kuituhahtuvista. Siemenistä 
puristetaan talteen öljy, ja jäljelle 
jäävää siemenjätettä syötetään 
muun muassa karjalle. Kuituhah
tuvien laatu luokitellaan: parhaita 
ovat pitkät ja kypsät hahtuvat. 
Lopulta puuvilla puhdistetaan ja 
kuituhahtuvista kehrätään lankaa.

Viljelyn ympäristö
ongelmat

Puuvilla on vehnän, riisin, maissin 
ja sokeriruo'on ohella päävastuus
sa maapallon makean veden puut
teesta ja maatalouden aiheutta
masta ympäristöstressistä. Yksien 

Puuvilla 

p uuvillalla tarkoitetaan 
yleensä neljää viljelyyn 
jalostettua Gossypium

suvun lajia. Taustaltaan afrik
kalaisarabialainen intianpuu
villa (Gossypium herbaceum) sekä 
aasialainen Gossypium arboreum 
ovat selvästi Vanhan maailman 
lajeja. Teksasinpuuvillan (Gossy-
pium hirsutum) viljely on puoles
taan alkanut VäliAmerikassa ja 
länsiintianpuuvillan (Gossypium 
barbadense) Ecuadorin ja Perun 
rannikkoseuduilla.

Vanhan maailman varhaisim
mat viljelmät tunnetaan 7 000 

Reilun KauPan KaSviOPPi

sato poimitaan käsin 
malilaisen uCCPC 
de Djidian osuus
kunnan puuvillapel
loilla. osuuskunnan 
siirryttyä Reilun 
kaupan järjestelmään 
Moussa keita (oik.) 
on pystynyt ruokki
maan perheensä ja 
laittamaan lapsensa 
kouluun. lisätuloilla 
hän on myös hankki
nut kärryt puuvillan 
kuljetusta varten.

= vettä, myrkkyjä ja 
geenimuuntelua
Kuva Simon Rawles / The Fairtade Foundation
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puuvillanviljelijät
farkkujen valmistukseen tarvitaan 
vajaa kilo puuvillaa. Puuvillakilon 
viljely puolestaan kuluttaa kes
kimäärin 10 000 litraa vettä, kun 
esimerkiksi hamppukilon viljelyyn 
vettä tarvitaan vain 300–500 litraa. 
Kasteltujen puuvillapeltojen sato 
on yli kaksinkertainen verrattuna 
sadevedestä riippuvien peltojen 
satoon. Keinokastelu kuitenkin 
aiheuttaa vesistöjen kuivumista 
sekä maaperän suolaantumista. 
Kasteluveden mukana pelloilta 
valuu vesistöihin myös lannoitteita, 
torjuntaaineita ja hyönteismyrk
kyjä.

Puuvillan viljelyala ei ole 
merkittävästi kasvanut 80 vuoteen, 
mutta tuotanto on kolminker
taistunut runsaan lannoituksen ja 
torjuntaaineiden käytön myötä. 
Puuvillanviljelyssä käytetään 
enemmän kasvintorjuntaaineita 
ja hyönteismyrkkyjä kuin minkään 
muun viljelykasvin kasvatuksessa. 
Kemikaalit sisältävät raskasme
talleja, klooriyhdisteitä ja muita 
ympäristölle haitallisia ainesosia. 
Ne uhkaavat viljelijöiden terveyttä, 
pilaavat juomavesiä ja tappavat 
hyödyllisiäkin eliöitä. Jäämiä kemi
kaaleista voi jäädä myös valmiisiin 
tuotteisiin. Sekä torjuntaaineiden 
että lannoitteiden valmistus kulut
taa runsaasti energiaa, mikä nostaa 
puuvillan hiilijalanjäljen korkeaksi.

Monet hyönteiset ovat tulleet 
myrkyille vastustuskykyisiksi, ja 
niiden torjuntaan tarvitaan entistä 
enemmän kemikaaleja. Puuvillan 
kemikaaliriippuvuutta on pyritty 
vähentämään geenimuuntelun 
avulla. Kaupallisesti gmpuuvilla 
esiteltiin 1996, ja vuonna 2011 sitä 
kasvoi jo noin 70–80% maailman 
puuvillapelloista. Vastoin odotuksia 
gmpuuvilla ei ole ollut vastustus
kykyinen monille tuhohyönteisille, 
eikä sen ympäristöystävällisyydes
täkään ole luotettavaa näyttöä. 

Luomuviljely on ratkaisu osaan 
puuvillan aiheuttamista ympäristö

ongelmista. Luomupuuvillaa lan
noitetaan kompostilla, tuholaisia 
torjutaan biologisesti, sato korja
taan käsin eikä geenimuunneltuja 
kasveja käytetä. Vettä se kuluttaa 
kuitenkin yhtä paljon kuin taval
linenkin puuvilla, ja viljely vaatii 
runsaasti pintaalaa. 

Jotta maapallon kasvava väestö 
saadaan pidettyä vaatetettuna 
olemassa olevin resurssein, 
vaihtoehtoisten kuitujen käyttöä 
on lisättävä. Puuvilla voidaan 
korvata muun muassa pellavalla, 
hampulla, nokkosella ja bambulla. 
Ne menestyvät karussakin maa
perässä eivätkä tarvitse keinokas
telua, lannoitteita ja torjuntaai
neita. Tilannetta helpottaisi myös 
vaatteiden kierrätys uusioteks
tiileiksi. Oli kuitu mikä tahansa, 
omaa ekologista selkäreppuaan 
voi keventää pesemällä vaattei
taan harvemmin ja käyttämällä 
niitä mahdollisimman pitkään.

kohti läpeensä reiluja 
vaatteita

Noin 100 miljoonaa perhettä saa 
toimeentulonsa puuvillan viljelys
tä. Köyhien maiden puuvillanvil
jelijöillä on kuitenkin vaikeuksia 
elättää itsensä. Puuvillan markki
nahinnat ovat pitkään alentuneet 
ja heittelehtineet rajusti. Hintojen 
laskun taustalla ovat etenkin Yh
dysvaltojen, EU:n ja Kiinan omille 
viljelijöilleen maksamat tuet. Ne 
ovat johtaneet ylituotantoon ja 
ylituotannon dumppaamiseen 
kansainvälisille markkinoille.

Valtaosa tekstiileistä valmis
tetaan halvan työvoiman maissa, 
joissa palkat ovat riittämättömiä, 
työpäivät ja viikot epäinhi
millisen pitkiä sekä työsken
telyolosuhteet epäterveellisiä 
esimerkiksi puuvillasta irtoavan 
pölyn vuoksi. Lapsityövoiman 
käyttö on vähentynyt, mutta ei 
loppunut. Mikäli ammatillinen 

järjestäytyminen olisi kaikkialla 
mahdollista, ratkeaisivat monet 
vaateteollisuuden ongelmat.

Reilun kaupan merkkijärjes
telmässä viljelijöille maksetaan 
vähintään Reilun kaupan ta
kuuhintaa, joka kattaa kestävän 
tuotannon kustannukset. Lisäksi 
viljelijöiden on noudatettava 
ympäristökriteereitä, lapsityövoi
man hyväksikäyttö on kiellettyä 
ja viljelijäyhteisöt saavat erillistä 
”Reilun kaupan lisää” yhtei
söä hyödyttäviin hankkeisiin. 
Toistaiseksi ainoastaan puuvillan 
viljelyllä on Reilun kaupan merk
ki, mutta koko tuotantoketjun 
sertifiointia on päätetty tutkia. 
Reilun kaupan edistämisyhdis
tyksen toiminnanjohtaja Janne 
Sivonen paljastaa, että Fairtrade 
International selvittää parhaillaan 
puuvillan sertifioinnin seuraavia 

askeleita.
Maailmankauppojen maa

hantuomien vaatteiden ja muiden 
tekstiilien valmistus on aina reilua 
ja jalostusarvo jää alkuperämaa
han, mutta raakaaine ei usein
kaan ole luomu tai Reilun kaupan 
sertifioitua puuvillaa. Maailman
kauppojen tuottajakumppaneilta 
löytyy kuitenkin kiinnostusta 
myös luomu ja Reilun kaupan 
raakaaineita kohtaan. Eri reilun 
kaupan toimijoiden ponnistelujen 
myötä läpeensä reilujen tuottei
den osuus näyttäisi siis kasvavan 
tulevaisuudessa.

Teksti ja piirros Emilia Pippola

lisätietoja:
Luomupuuvillan synnystä, Reilun  
kaupan puuvillasta ja gmpuuvillasta 
kerrotaan myös Maailmankauppa
lehden numerossa 2/2009 (www. 
maailmankaupat.fi/lehti/arkisto.html).

Puuvillan varas
tointia malilaisessa 
santan koutou 
osuuskunnassa. 
Reilun kaupan ser
tifioitua puuvillaa 
tuodaan suomeen 
Malin lisäksi 
ainakin kirgisias
ta, kamerunista, 
intiasta, Perusta, 
Burkina Fasosta ja 
senegalista.
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Tavallinen 
kirgisialainen nainen

Gulsun Joldosheva, 54, viljelee Reilun kaupan 
luomupuuvillaa Seyit-Kazyn kylässä Kirgisiassa 
miehensä kanssa.

– Lapsemme ovat aikuisia, mutta he auttavat 
viljelyssä omien töidensä ohessa. Minun tehtäviini 
kuuluu rikkaruohojen kitkemistä ja sadonkorjuuta, 
hän kertoo.

Tuloja puuvillasta Joldoshevan perhe saa vain 
satokaudella. Se alkaa elokuussa ja kestää pari 
kuukautta lumien tuloon saakka.

– Meillä on myös muita tulonlähteitä. Viljelem
me vihanneksia sekä pähkinöitä, meillä on karjaa 
ja itse saan nykyään säännöllistä eläkettä, selittää 
Joldosheva.

Toisinaan osa kerätystä puuvillasadosta jää 
myymättä. Reilun kaupan järjestelmän tarjoama 
takuuhinta on kuitenkin vähentänyt riskejä. Myös 
kokemukset luomuviljelystä ovat positiivisia.

– Olemme huomanneet, että maaperä ja ilma 
ovat puhdistuneet, Joldosheva iloitsee.

Viljelytöiden määrä vaihtelee vuodenajan mu
kaan. Tyypillisiin päiviin kuuluu myös paljon muuta 
– etenkin, kun kyseessä on kuuden lapsen äiti ja 
13 lastenlapsen mummo.

– Olen tavallinen kirgisialainen nainen: siivoan, 
laitan ruokaa ja hoidan lapsia.

Gulsun Joldosheva vieraili Suomessa Reilun 
kaupan viikoilla lokakuussa 2012. Viljelijäryhmä, johon 
hän kuuluu, on osa Bio Farmer -osuuskuntaa (www.
organicfarming.kg).

Satojen joukosta  
osuuskunnan johtoon
akybay sooronbayev, 56, johtaa Kench-osuus
kuntaa Kirgisian Shaydanissa ja viljelee itsekin.

– Kenchiin kuuluu 571 puuvillanviljelijää. Minut 
valittiin osuuskunnan johtoon viljelijöiden joukosta, 
Sooronbayev kertoo.

Kench on osa suurempaa Bio Farmer osuus
kuntaa. Bio Farmer sai sekä Reilun kaupan että 
luomusertifikaatin vuonna 2007.

– Luomuun siirtyminen oli vaikeinta. Maaperän 
piti puhdistua kolme vuotta. Sinä aikana sadot 
pienenivät, mutta emme voineet myydä puuvillaa 
vielä luomuna, Sooronbayev valottaa.

Viljelijöiden siirtymistä Reilun kaupan ja luomu
sertifioituun tuotantoon helpotti se, että osuuskun
ta organisoi kaiken viljelijöiden kouluttamisesta 
siementen hankkimiseen. 

– Muutos on ollut hyödyllinen sekä taloudelli
sesti että ympäristön kannalta.

Akybay Sooronbayev vieraili 
Suomessa Reilun kaupan viikoilla 
lokakuussa 2012. 
Hänen johtamansa Kenchosuuskun
ta kuuluu Bio Farmer osuuskuntaan 
(www.organicfarming.kg).

Teksti ja kuvat Emilia Pippola
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puuseppä Ezhumalai 
aloitti työt 10vuotiaana
Reilu kauppa avaa lapsille muitakin mahdollisuuksia

p uducherryssä, EteläInti
assa asuvalle 42vuotiaalle 

Ezhumalaille on ehtinyt karttua 
jo yli 30 vuoden puutyökokemus. 
Ensimmäisessä työpaikassaan 
hän aloitti kymmenvuotiaana, 
silloin vielä koulun ohessa, mutta 
kun Ezhumalain isä kuoli pojan 
ollessa vasta 12vuotias alkoi 
kokopäiväinen työ perheen leivän 
eteen.

ole uskaltautunut perustamaan 
omaa verstasta. Kodiarasu asuu 
omassa talossaan noin viiden mi
nuutin polkupyörämatkan päässä, 
ja hänellä on vaimo ja kaksi pientä 
alakouluikäistä lasta. Kodiarasun 
työpäivät ovat kahdeksantuntisia, 
ja palkkaa kertyy hiukan työtilan
teesta riippuen, kuitenkin vähin
tään 200 rupiaa päivässä (viime 
aikoina yhdellä eurolla on saanut 

65–70 rupiaa). Diwalipyhän 
aikaan tulee yhden kuukauden 
ylimääräinen palkka.

Ezhumalain verstaalla sorva
taan erilaisia hierontakapuloita, 
alkaen käsi ja jalkahierojista 
aina nenä ja sormihierojiin asti. 
Tuotannosta 30 prosenttia menee 
vientiin alueella toimivan reilun 
kaupan verkoston South India 
Producers Associationin (SIPA) 
kautta, 70 prosenttia kotimaan 
markkinoille, matkailukaupun
kinakin tunnetun Puducherryn 
lukuisiin kivijalkakauppoihin.

Ezhumalai tekee pitkää päivää 
silloin, kun tilauksia on hyvin. 
Verstas on kodin siipirakennuk
sessa. Työtä haittaavat maalle 
yleiset sähkökatkot. Koska koneet 
eivät pyöri ilman sähköä, Ezhu
malai sorvaa silloin, kun sähköä 
saa, vaikka myöhään illalla.

Raakaaineena on nopeakas
vuinen korvaakaasia, work tree, 
jota on istutettu paljon seudulle. 
Lähellä sijaitseva Unescon maail
manperintökohde, Aurovilleyh
teisö, toi work treen Australiasta 
jo 1960luvulla. Puu on kasvanut 
runsaana, mutta viime talvena 

Ezhumalai työskenteli oppi
poikana ja puuseppänä toisen 
palveluksessa kymmenen vuotta, 
kunnes 22 vuotta sitten perusti 
oman verstaan. 

Tällainen tie yrittäjäksi on 
tavallinen. 

Ezhumalain työpajalla työs
kentelee viidettä vuotta palkattu
na 30vuotias Kodiarasu, joka on 
jo pätevä puuseppä, mutta ei vielä 

seutua runnellut Thanesyklooni 
kaatoi tulokaslajia paikka paikoin 
lähes täystuhona. Hieronta
kapuloihin tarvittava puu mak
saa 400–500 rs per kuutiojalka, 
mutta esimerkiksi huonekalujen 
tekoon tarvittava järeämpi work 
tree maksaa enemmän, 1 000– 
1 500 rs kuutiojalkaa kohti.

Ezhumalain kuukausitulot 
ovat 5 000–8 000 rupiaa tilaus
kannasta riippuen. Vaimo Amsa 
oli viime vuoteen asti kotona. 
Nyt hän on sairaanhoitajana 
läheisessä sairaalassa ja an
saitsee 3000 rs kuussa. Emäntä 
kertoo tulojen riittävän omassa, 
hartiapankilla ja talkootyöllä 
rakennetussa talossa asuvan 
perheen menoihin, velkaa ei ole, 
ja he voivat myös laittaa rahaa si
vuun  säästöhenkivakuutukseen. 
16vuotias Madhumithatytär ja 
12vuotias Abinashpoika käyvät 
koulua. Tytär haluaa tulla lääkä
riksi, pojan unelmaammatti on 
arkeologi.

Teksti antti Markkanen
Kuvat Johanna uusiranta ja 
antti Markkanen

Arkien kohtaaminen -palstalla esitellään arkien ja kulttuurien kohtaamista käsitöiden kautta. Kaikilla tuotteilla on 
tekijänsä, ja käsitöiden mukana välittyy tuotteen ostajalle jotain heistä itsestään. Ostajan yhteys tuottajaan tulee siitä 
maksetun hinnan kautta – ostopäätöksillämme on vaikutusta työn tekijän arkeen.

Tässä numerossa kerrotaan puuseppä Ezhumalaista, joka sorvaa hierontapalloja Etelä-Intiassa sekä hämeenlinnalaisesta 
kuntohoitaja Leena Ylösestä, joka on löytänyt palloille monenlaista käyttöä Suomessa. Ezhumalai ja Ylönen eivät ole koskaan tavanneet, 
mutta hierontapallojen kautta heillä on pala yhteistä arkea. Molemmat lisäävät hyvinvointia yhteisössään.

aRKien KOhtaaminen

Piikit 
kämmeniä 
vasten 
voi tehdä 
monenlaisia 
harjoittei
ta – mutta 
älä innostu 
liikaa, vain 
muutama 
minuutti 
kerrallaan!
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Hierova pallo 
rentouttaa lihakset ja 
herättää energiavirrat

–V ähän on paljon, uskotaan 
Idässä, kertoo Leena 

Ylönen ja pyöräyttää kämme
nellään pientä puista palloa. Kun 
pallo pyörii käsissä, sen pienet 
puiset piikit levittävät hyvinvointia 
pyörittelijän koko kehoon meridi
aaneja, energiakanavia pitkin.

Energiakanavat ovat yksi kii
nalaisen lääketieteen perusasioita. 
Meridiaanit kuljettavat energiaa 
kaikkiin ihmisen ruumiinosiin. 
Kuntohoitajaksi jo 1980luvun 
alkupuolella valmistunut Leena 
Ylönen on perehtynyt itämaisiin 
hoitomuotoihin, joiden taustalla 
on kiinalainen lääketiede.  Energi
sellä naisella on näiden hoitomuo
tojen osaajien verkostoa idässä ja 

jotain sellaista, mihin itse uskon. 
Kansainvälisyys, ekologisuus ja 
ihmisen kokonaisuus ovat minulle 
tärkeitä. 

– Esimerkiksi shindossa veny
vät lihakset ja meridiaanit, mikä 
herättää myös tunteet. Shindo
hoito purkaa tunteita ja sekä 
mielen että kehon jännityksiä.

Ylönen on harjoittanut ammat
tiaan Hämeenlinnan Uimahallilla 
sijaitsevassa pienessä, kodikkaassa 
huoneessaan jo vuosikymmeniä. 

– Minulla on paljon vakio
asiakkaita, ja jotkut ovat käyneet 
vuosikymmeniä. Toisaalta olen 
aika usein reissussa, ja jokaisella 
on oikeus tulla ja mennä, valita 
muuta sillä aikaa, Leena nauraa 
ja kertoo kouluttaneensa itselleen 
kilpailijoitakin energiahieronnan 
ja shindon taitajiksi.

 miksi pienet puupallot?

– Olen etsinyt hierontalaitteita 
ympäri maailmaa. Nämä puupallot 
huomasin kai heti, kun ne tulivat 
Hämeenlinnan Maailmankauppa 
Kirahviin ja Suomeen. Ne iskivät 
minuun ensi näkemällä. Mikä 

lännessä, aina Japania ja Perua 
myöten.

Leena Ylösen käsissä voi kokea 
energiahierontaa, sidekudoshie
rontaa, shindohoitoja ja saada 
apua vaikkapa kuntosalitreenei
hin shikiohjauksella.

– Teen klassista hierontaa, 
mutta osa siitä, mitä teen perus
tuu kiinalaiseen lääketieteeseen 
ja oppiin meridiaaneista ja kehon 
energiavirroista. Vaihtelen eri 
hoitomuotoja asiakkaan tarpeiden 
mukaan, Ylönen kertoo.

– Valmistuttuani kuntohoi
tajaksi hain jonkin aikaa omaa 
juttuani eri työnantajilla, mutta 
aika pian selvisi, että haluan 
oman vapauden ja vastuun tehdä 

aRKien KOhtaaminen

ihana yhdistelmä – samassa pie
nessä, kevyessä pallossa koriste ja 
hyötykäyttö! Leena innostuu.

Mutta sitten Leena Ylönen vasta 
innostuukin, kun hän pääsee kerto
maan, mitä kaikkea pikkupalloilla 
voi tehdä. Pallojen idea perustuu 
siis meridiaanien olemassaoloon, 
joiden ansiota on se, että kun pallo
ja pyöritellään ja painellaan käsissä 
tai jalkapohjien alla, kivistys, viilto 
tai jomotus missä tahansa kehon 
kohdassa voi helpottua. Meridi
aaneille sijoittuvat myös akupis
teet, joita käsittelemällä pyritään 
avaamaan kehon energiatukoksia. 
Pallojen puiset piikit stimuloivat eri 
tavoilla käytettäessä energiakana
via ja akupisteitä.

 – Alun perin aloin käyttää pal
loja omien käsieni ennaltaehkäi
sevään hoitoon, jotta työvälineeni 
pysyvät kunnossa. Sitten aloin 
suositella ja neuvoa asiakkaille
ni pallojen käyttöä. Se helpottaa 
minunkin työtäni. Asiakkaan keho 
on tänne tullessa ihan eri lailla 
rento, kun pallot on olleet käytössä 
välipäivinä.

 Leena vinkkaa pallojen sopivan 
hyvin myös yhdessä rentoutumi

seen ja koskettamiseen vaikka 
perheen kesken. Esimerkiksi 
pariskunta voi hieroa piikkipal
loilla toistensa kädet vuoroilloin 
televisiota katsoessaan.

– Mutta kokonaista telkkari
iltaa tai edes iltauutisten aikaa 
palloja ei saa pyöritellä, Leena 
muistuttaa. Aloittaa voi vaikka 
puolella minuutilla ja jatkaa vähi
tellen viiteen minuuttiin.

 Palloja voi myös heitellä 
vaikka toimistossa työkaverilta 
toiselle. 

– Kun otat pallon kiinni, se 
osuu kämmenen akupisteisiin ja 
sitä kautta stimuloi koko kehoa, 
Leena ideoi – ja varoittaa samaan 
hengenvetoon pallon olevan 
kovaa puuta.

 

miten pallo pyörii?

Leena Ylönen on kehittänyt piik
kipallojen käyttötapoja vuosien 
aikana.

– Ideoita on saattanut tulla 
asiakkailta ja tutuilta, ja tässä 
työssä ideoita syntyy koko ajan. 

Teksti ja kuvat Päivi Vartiainenora

Joka ikinen pallo 
on yksilö. olisipa 
mielenkiintoista 
tavata joskus 
tämänkin pallon 
tekijä, leena Ylö
nen pohtii.

Jokaisen tie
tokoneen ja 
hiireen vie
reen kuuluisi 
puupallo. 
se aktivoi 
käden ener
giakanavien 
kautta koko 
kehoa.

kämmen
pohjan 
painaminen 
pallon 
tasaisella, 
piikittömäl
lä päädyllä 
on hyvä 
liike hiiren 
käyttäjille.

Hierojien materiaalina 
korvaakaasia

P uuseppä Ezhumalai valmistaa puisia hierojia korva-akaasiasta 
(Acacia auriculiformis). Hänen kotiseuduillaan Intian Puducher

ryssä tämä hernekasvien heimoon kuuluva puu tunnetaan nimellä 
work tree. Korva-akaasia kasvaa luonnonvaraisena Australiassa, In
donesiassa ja Papua-Uudessa-Guineassa, mutta sitä viljellään laajalti 
Aasiassa ja jonkin verran Afrikassa sekä EteläAmerikassa.

Luontaisesti korvaakaasia kasvaa trooppisten seutujen alavilla 
mailla, joilla esiintyy myös kuiva kausi. Se viihtyy jokien rannoilla 
ja menestyy köyhilläkin maaperillä. Varjostusta puu ei siedä, ja 
voimakas tuuli katkoo herkästi sen oksia. Korvaakaasia kasvaa 
15–30-metriseksi. Sen pitkät ja kapeat lehdet ovat ikivihreitä. Pienet 
keltaiset kukat ovat pitkulaisissa kukinnoissa, joista kehittyy palko
maisia hedelmiä.

Korva-akaasiaa viljellään etenkin polttopuuksi, paperiteollisuuden 
kuitupuuksi ja puutöiden raakaaineeksi. Lajin viljelysuosion taustalla 
on etenkin sen nopeakasvuisuus: korvaakaasia kasvaa jopa 5–10 
vuodessa sopivaksi kuitupuuksi ja sahatavaraksi. Lisäksi korvaakaa
sia on hyvä mehiläiskasvi, ja sen kaarnaa voidaan käyttää tekstiilien 
värjäykseen.

Teksti Emilia Pippola

leenan helppo ohjelma itsehoitoon

[1] Pallon päädyt kämmenpohjia vasten. Paina pallon päätyjä kämmen

pohjia vasten voimakkuutta ja pallon paikkaa vaihdellen. Sormet ojennettui

na tai rentoina paina kämmeniä toisiaan kohti. Tee rauhallisesti. Tämän voit 

tehdä myös omana harjoituksena.

[2] Piikit kohti kämmenpohjia. Lämmittele ensin vajaa puoli minuuttia, 

ja liikuta molempia käsiä yhtä aikaa eri suuntiin. Pidä sitten toinen käsi 

paikoillaan toisen hieroessa pallolla. Vaihtele suuntia, ja käy kämmenen 

ja sormien joka lihaksella. Voit tehdä tämän kädet rentoina tai sormet 

ojennettuina. Hiero sitten yhdellä kädellä kerrallaan palloa pöytää tai muuta 

tasoa vasten. Jos hierot reittäsi vasten, samalla stimuloituu myös jalat. Tee 

rauhalliseen tahtiin.
[³] Pallon piikit kulmittain kämmentä vasten. Aseta pallo viistosti käm

mentesi väliin. Tämä viistoliike antaa täsmähoitoa kuten muutkin tekniikat.

[4] Pyöritä palloa sormillasi, sormelta sormelle. Sorminäppäryys ja koor

dinaatio paranevat.
Samat harjoitukset sopivat myös jalanpohjille. Voit käyttää liinaa jalan ja 

pallon välissä.
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ei lahjoituksia vaan työtä 
neiden asia, henkilö ja johta
mistyyliristiriitojen takia. Heidän 
lähdettyään EMA:sta ne käsityö
läisryhmät, jotka olivat heidän 
rekrytoimiaan ja joihin he olivat 
pitäneet  yhteyttä, jäivät ilman 
EMA:n tukea eikä se enää ostanut 
niiltä. Käsityöläisryhmät pyysivät 
sen jälkeen Mithu Damia ja muita 
entisiä EMA:n työntekijöitä autta
maan tuotteidensa markkinoinnis
sa. Nämä ottivat asian hoitaakseen 
ja perustivat MKS:n.

Mithu Damin mielestä lahjoi
tusvarojen käyttö EMA:ssa oli ollut 
huoletonta ja tuhlailevaa. Yhdeksi 
uuden reilun kaupan yhteisön 
toiminnan perustaksi tulikin ajatus 
No aid, give us trade – emme 
halua apua vaan kauppasuhteita, ei 
lahjoituksia vaan työtä.

Alkupääomana 
vapaaehtoistyö

Madhya Kalikata Shilpanganin 
alku oli palkattoman vapaaehtois

työn varassa. Toimitilaksi otettiin 
erään ryhmäläisen kotitalo. 
Kahtena ensimmäisenä vuotena 
kukaan MKS:n hallinnossa toimi
va ei ottanut palkkaa, jotta saatiin 
kerättyä pääomaa toimintaa var
ten.  Sen sijaan tuotteita tekevät 
käsityöläiset saivat alusta pitäen 
palkan työstään, eiväthän he olisi 
muuten edes tulleet toimeen. Hal
linnossa työskentelevien, hyvin 
koulutettujen, ihmisten perheiden 
taloudellinen tilanne taas mah
dollisti täyspäiväisen vapaaeh
toistyön ainakin joksikin aikaa.

Nykyisin MKS:n talous on va
kiintunut, vaikka tiukoilla ollaan
kin oman uuden nelikerroksisen 
tuotanto ja toimistorakennuksen 
maksamisen kanssa. Edellisellä 
tilikaudella liikevaihto oli noin 35 
miljonaa rupiaa (noin 0,5 miljoo
naa euroa), mutta nyt se on hiukan 
laskusuunnassa. Kauppasuhteita 
on kohtuullisesti Eurooppaan ja 
muualle länsimaihin. 

MKS on itsenäisten käsi

työläisryhmien yhteenliittymä, 
jäsenryhmät voivat olla yksityis
omistuksessa olevia pienyrityksiä 
tai käsityöläisten osuuskuntia. 
MKS tukee jäseniään tuote ja 
tuotantomenetelmien kehittä
misessä, antaa niille rahoitusta 
etukäteismaksuilla sekä markkinoi 
tuotteita, hoitaa vientibyrokrati
an ja pitää yhteyksiä ostajiin eri 
puolilla maailmaa.

Bhumisuta

Bhumisuta on yksi MKS:n muuta
masta kymmenestä tuottajaryh
mästä, mutta muista poiketen se 
on MKS:n perustama ja sen hal
linto on yhteinen MKS:n kanssa. 

MKS:n jäsenenä Bhumisuta on 
osa kansainvälistä reilun kaupan 
yhteisöä World Fair Trade Organi
zationia (WFTO). Tekeillä olevaan 
uuteen, myös käsityötuotteille 
tulevaan WFTO:n reilun kaupan 
merkkijärjestelmään, Bhumisuta 
on tarkoitus liittää heti alusta 

pitäen. Etenkin kehitysmaiden 
pientuottajien parissa tähän merk
kijärjestelmään kohdistuu suuria 
toiveita, ja sen valmisteluprosessin 
päätökseen saamista odotetaan 
innokkaasti. 

Bhumisutassa on kaksi erillistä 
tuotantoyksikköä, nahkatyö ja 
tekstiiliosastot. 

Tekstiilipuolen liikevaihto oli 
2012 päättyneellä tilikaudella 2,6 
miljoonaa rupiaa. Työntekijöiden 
palkkaus ylittää alueen viralliset 
minimipalkat. Kankaanleikkaaja 
saa 9 000 rupiaa kuukaudessa eli 
346 rupiaa päivässä, ompelijat  
5 200 rupiaa kuukaudessa eli 200 
rupiaa päivässä. Verkossa oleva 
minimipalkkataulukko (www.
paycheck.in/main/salary/ 
minimumwages/westbengal) 
antaa Kolkatan minimipalkaksi 
ammattitaitoiselle tekstiili tai 
nahkatyöläiselle 196,31 rupiaa 
päivässä. Yhdellä eurolla on viime 
vuosina saanut 65–70 rupiaa.

Tekstiiliosaston liikevaihdosta 

Intian Länsi-Bengalin 
osavaltion pääkaupungis-
sa Kolkatassa (Kalkutta) 
toimii nahka- ja tekstiili-
tuotteita valmistava  
Bhumisuta.  Tuottajaryh-
mä perustettiin alkuaan 
kotimaan markkinoita 
varten, mutta nykyisin 
suuri osa sen toiminnasta 
on nahkatuotteiden val-
mistusta vientikauppaan.

B humisutan taustayh
teisö Madhya Kalikata 
Shilpangan (MKS) sai 

alkunsa vuonna 1994, kun MKS:n 
nykyinen toiminnanjohtaja Mithu 
Dam ja useat muut hallinnossa 
työskentelevät jättivät toisen 
kolkatalaisen käsityöläisten 
tukijärjestön, Equitable Marketing 
Associationin (EMA) siellä synty

Bhumisutassa 
nahkalaukut ja 
kukkarot syntyvät 
tiimityönä. Malli
mestari valmistaa 
kaavat, nahka 
siirtyy leikkaajan 
pöydältä ompelijan 
kautta viimeisteli
jälle. 



 9   3/2012 

on 5 500 rupiaa kuukaudessa (v. 2012), ja hiljai
siksi ajoiksikaan ei lomauteta eikä palkkaa leikata. 
Vuotuiset palkankorotukset ovat 12–15 prosenttia, 
mikä ylittää kuluttajahintainflaation. Muslimina 
Raju saa Eidjuhlan aikaan bonuksena 20 prosenttia 
vuosipalkan päälle, eli tänä vuonna 13 200 rupiaa, 
lähes 2,5 kuukauden palkan verran. Osa työtovereista 
on hinduja ja heidän bonuksensa maksetaan Durga 
Pujan aikaan. Bonusrahoilla Raju ostaa mm. äidil
le ja sisarensa koko perheelle sekä itselleen uudet 
vaatteet. Tilikauden päättyessä maaliskuun lopussa 
työntekijät saavat vielä kuukauden ylimääräisen pal
kan. Palkallista lomaa on vuodessa 21 päivää ja lisäksi 
10 päivän palkallinen sairasloma mahdollisuus. Raju 
ei kuitenkaan ole ollut sairaslomalla päivääkään.

Bhumisutalla kertyy myös työeläke, Raju sijoittaa 
eläkkeeseen 200 rupiaa kuussa ja työnantaja saman 
verran. Raju Halder on ottanut itselleen lisäksi sääs
töhenkivakuutuksen, jonka maksu on 5500 rupiaa 
vuodessa. Sijoituksen saa korkoineen takaisin 15 
vuoden kuluttua.

pienlainaa tarvittaessa

Rajun perheellä ei ole velkaa. Tarvittaessa Bhumisu
tasta kuitenkin voi saada ilman erityisiä perusteluja 
kolmen kuukauden palkkaa vastaavan summan 
lainaa. Isompia lainoja täytyy hakea Bhumisutan 
komitealta, joka harkitsee lainan myöntämisen ja 
ehdot. Bhumisutan lainat työntekijöilleen ovat korot
tomia. Kotikylässä lainanantajat ottavat 10 prosent
tia korkoa kuukaudessa. Reilun kaupan yhteisöjen 
jäsenilleen antamilla pienlainoilla onkin suunnaton 
merkitys pitäessään ihmiset poissa koronkiskureiden 
kynsistä. Pankeissa lainat ovat 9–10 prosentin vuo
tuisella korolla, mutta niiden saaminen on pienituloi
sille hankalaa. 

Parina hiljaisena kuukautena, kun tilauksia ei ole, 
työntekijät kuitenkin saavat palkkaa mikäli tulevat 
työmaalle. Silloin on jonkun verran työvälineiden 
huoltoa ja nahkavaraston järjestelyä, mutta isoksi 
osaksi luppoaikaa. Rajusta tuntui ikävältä saada palk
kaa tekemättä mitään. Niinpä hän käytti luppoajan 
kukkamaan perustamiseen työmaan pihalle. Nyt hän 
tulee 10 minuuttia etuajassa töihin ja hoitaa silloin 
kukkapenkkejään. 

Teksti ja kuva antti Markkanen

Raju Halderin 
pitkä matka mieluisaan työhön

K olkatan (Kalkutta) miljoonakaupunkiin 
matkustaa töihin päivittäin suuret joukot 

ihmisiä lähiseutujen kylistä. Yksi työmatkalaisista 
on Bhumisutassa työskentelevä nahanleikkaaja, 28 
vuotias Raju Halder Jaynagar Mojilburista. 

Rajun työmatka koostuu tunnin junamatkasta ja 
neljännestunnista bussilla. Kuukausilippu maksaa 
175 rupiaa. Paljon ystäviä saman alueen kylistä 
tulee töihin Kolkataan, joten pitkä työmatka menee 
kavereiden kanssa jutellessa. Jotkut istuvat kortti
ringissä. Raju ei itse pelaa, mutta seuraa peliä.

Raju on naimaton ja asuu äitinsä kanssa perheen 
omassa, betonirakenteisessa talossa, jossa on kaksi 
huonetta, pieni keittiö, peseytymis ja käymälätila 
sekä veranta. Äiti hoitaa kotia ja harrastaa televisi
on katselua. Talon pihapiirissä on vihannesmaa ja 
kukkatarha. Omavaraisuutta lisäävät viisi kanaa ja 
maitoa antava kuttu. Ruokaan Raju arvioi menevän 
3000 rupiaa kuukaudessa, tosin talouskukkaroa 
hoitaa äiti, eikä Raju ole ihan tarkkaan perillä rahan 
menosta. Bengalilaiseen tapaan ruoka on pääasias
sa riisiä, vihanneksia ja kalaa.

Äidin tehtäviin kuuluu myös avioliiton järjestä
minen, ja se tapahtuukin Rajun mukaan luultavasti 
vuoden kuluessa. Äiti on jo aloittanut sopivan 
nuoren naisen etsimisen. Häät pidetään morsiamen 
kotona, ja tämän perhe maksaa kulut, jotka ovat 
alueella 50 000–60 000 rupian luokkaa. Myötäjäis
systeemiä ei ole.

Ammattioppiin ystävän kautta

Nahanleikkaajan työn Raju oppi harjoittelijana 
isossa Asian Leather nahkatehtaassa. Hyvä ystävä 
työskenteli siellä nahanleikkaajana ja otti Rajun 
oppipojakseen. Harjoitteluaika oli kahdeksan kuu
kautta, ja sinä aikana Raju sai 100 rupiaa viikossa. 
Sen jälkeen hän työskenteli vielä viisi vuotta Asian 
Leatherissä. Palkka oli epäsäännöllinen, vaihteli 
työtilanteen mukaan, hyvänä kuukautena saattoi 
tienata 6 000 rupiaa mutta sitten tuli taas 2 000 
rupian kuukausia. 

Bhumisutassa Raju aloitti vuonna 2008 ystävän 
vinkattua avoimesta työpaikasta ja nykyiseen työ
hönsä mies on tyytyväinen. Työviikko on normaa
liin intialaiseen tapaan kuusipäiväinen ja työpäivät 
8tuntisia. Puolen tunnin ruokatauon aikana Raju 
syö kotoa tuomaansa äidin tekemää ruokaa. Palkka 

nahan reunat ohenne
taan, jonka jälkeen ne 
sovitetaan kohdakkain 
ja ommellaan yhteen.

Nahkaosastolla palkkataso on 
samaa luokkaa kuin tekstiilipuolel
la. Tuotanto on järjestetty hiukan 
toisin: Bhumisuta vastaa vain työn 
tekemisestä, materiaalit ja työtilan 
kustantaa MKS. Nahkaosaston 
liikevaihto, 5 miljoonaa rupiaa, 
koostuu siis yksin työn arvosta.

Materiaalia nahkaosastolle 
MKS ostaa eurooppalaisten isojen 
reilun kaupan maahantuojien 
järjestön EFTA:n suosittelemasta 
kolkatalaisesta nahkatehtaasta, 
Sheong Shi Tannerysta. Tehdas on 
nykyaikainen ja ympäristöystäväl
linen. Nahat tulevat lähiseutujen 
maanviljelijöiltä, osaksi naudois
ta, jotka kuolevat luonnollisen 
kuoleman, osaksi ikääntyneistä ja 
teurastetuista vetojuhdista. Sheong 
Shi Tannery on myös aloittanut 
ekologisen nahan käsittelyn, ja 
nykyisin n 20 prosenttia sieltä 
tulevasta nahasta on ekonahkaa. 

Teksti antti Markkanen
Kuvat antti Markkanen ja  
Tuija saloranta

vain 100 000 rupiaa tulee vientikau
pasta, loput kotimaan myynnistä. 
Intiassa suurin asiakas on Tata
konserniin kuuluva muotikauppa
ketju Westside (www.mywestside.
com). Tata on Intian suurimpia 
monialayrityksiä, jonka bisnekset 
ulottuvat ympäri maailman, Suo
messakin on Tatan teräsyhtiön Tata 
Steelin toimisto,  
ja jokunen suomalainenkin ajelee 
Tata Motorsin Jaguar tai Land Rover 
autoilla. Asiakkaana Tata Westside 
saa Mithu Damilta runsaasti kiitos
ta hyvänä, reiluna ostajana. 

– Se on reilumpi kuin muutamat 
reilun kaupan länsimaiset ostajat, 
on Mithun mielipide.
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s uomalaiset reilun kaupan 
käsityötukkurit ovat 
yhdistyksiä, joiden kaup

pakumppanit köyhissä maissa 
saattavat olla liikevaihdoltaan 
moninkertaisesti suurempia. 
Muualla Euroopassa on isoja kä
sitöiden maahantuojia. Muutama 
iso reilun kaupan tukkuliike hyö
dyttää välillisesti myös täkäläisiä 
maahantuojia. Ne kykenevät 
tukemaan tuottajapäätä mm. tuo
tekehityksellä ja poliittisella lob
baustyöllä. Esimerkiksi valtioiden 
ja kuntien julkiset hankinnat 
ovat valtavan kokoisia poliittisen 
päätöksenteon kysymyksiä.

Valmistusmaihin on muo
dostunut käsityöläisten tueksi 
vientiporras, joka kokoaa pienten 
käsityöläisryhmien tilaukset 
lähetyksiksi ja hoitaa vienti
muodollisuuksia. Käsityöläisille 
itselleen suomalaiset ostajat ovat 
merkittäviä, joskus jopa tärkeim
piä kumppaneita.

Raamit käsitöiden maahan
tuonnille ja tukkumyynnille aset
tavat raha, reilun kaupan kriteerit 
ja sitoutuminen pitkäaikaisiin 
kauppakumppaneihin. Vanhoja 
kumppaneita, joiden toimeentulo 
on osittain suomalaisista ostajista 

tukkukauppaa käsitöillä
Innostusta, osaamista ja harkittua riskinottoa
Yhdistyspohjalta toi-
miva reilun kaupan 
tukkukauppa on sekä 
yhdistys- että liiketoi-
mintakentässä erikoinen 
toimija. Toiminnan 
tarkoitus on edistää eet-
tistä ja kestävää kaupan-
käyntiä tiedottamalla 
ja kouluttamalla sekä 
käymällä reilua kauppaa 
mahdollisimman hyvin. 
Vapaaehtoistyönteki-
jöiden mukanaolo voi 
olla toiminnan kannalta 
elintärkeää. Yhdistyksen 
arki on kuitenkin liike-
toimintaa, ja kaupan 
on oltava kannattavaa, 
jotta vähintään kulut 
saataisiin katettua. 

riippuvainen, ei heitetä yli laidan. 
Uusia voidaan ottaa vain siinä 
määrin kuin rahoitus uuden 
maahantuonnin aloittamiseen 
järjestyy. Käytännössä rahoitus 
voi tapahtua myyntivoitosta tai 
lainana. 

Uutuuksia harkiten

Maailmankauppatukkukauppias 
etsii ja kaipaa uutuuksia valikoi
maansa kuten muutkin tukku
kauppiaat. Liikkeelle lähdetään 
tuotteesta ja oletetusta kysynnäs
tä, mutta näkökulma on toinen. 
Uusia kontakteja solmitaan har
kiten. Taustatietoa työntekijöiden 
kohtelun reiluudesta ja palkka
pussista kysellään ensimmäisistä 
yhteydenotoista alkaen. Sähkö
postitse alkanut yhteydenpito 
vaatii jatkokseen pian vierailun 
tuottajan luo. 

Uuden kumppanin tuotteiden 
on syytä tuoda lisäarvoa valikoi
maan. Menekkiin on oltava uskoa 
tarpeeksi laajasti, jotta tilaus kal
liine rahteineen kannattaa tehdä. 

Maailmankauppojen liitto 
edellyttää, että valmistaja on 
kansainvälisen reilun kaupan 
järjestön, World Fair Trade Orga

nizationin (WFTO), jäsen tai että 
maahantuoja on muuten toimit
tanut liittoon riittävät selvitykset 
myymiensä tuotteiden alkuperäs
tä ja reiluudesta. Kaikki jonkun 
reilun kaupan merkkijärjestelmän 
valvonnan piirissä olevat tuotteet 
ovat hyväksyttyjä. Sen sijaan 
mikään yritys tai yhdistys ei voi 
itse sertifioida maahantuomaansa 
tavaraa reilun kaupan tuotteeksi. 

Jotta reiluus olisi uskottavaa, 
on sille aina oltava ulkopuolinen 
varmennus. Varmennukseksi ei 
riitä se, että maahantuoja omilla 
verkkosivuillaan ilmoittaa toimi
vansa reilun kaupan periaatteiden 
mukaisesti. Oma ongelmansa 
ovat myös reiluiksi ilmoittautuvat 
”matkalaukkumaahantuojat”, 
jotka ovat yleensä oman lukuunsa 
toimivia yksityishenkilöitä. WF
TOn tekeillä oleva tuotekohtainen 
reilun kaupan merkki käsitöille 
tulee selkeyttämään tilannetta 
huomattavasti.

Viime vuosina uusia kontak
teja on solmittu muutaman aktii
visen maailmankaupan yhteisos
toina. Samalla koemarkkinointi 
on laajentunut. Uutuustuotteet 
ilmestyvät kerralla muutaman 
verkkokauppiaan, kivijalkakaupan 

ja yhden markkinamyyjän hyllylle. 

Reiluus lähtee jo 
raakaaineista

Maailmankauppatukkukauppias 
ei juuri matkustele lahjatavara
messuilla etsimässä uusia tuottei
ta. Vanhat käsityöläiskumppanit 
pyritään pitämään työllistet
tyinä tekemällä tuotekehitystä 
yhteistyössä heidän kanssaan. 
Lähtökohtina ovat kumppanien 
käsityöosaaminen ja heille saata
villa olevat raakaaineet. 

Varsinkin pienissä ostoissa on 
järkevää ottaa huomioon kump
panin valmiit kontaktit. Uuden ja 
erikoisen materiaalin etsiminen 
voi olla työlästä ja kallista, eikä 
uutuustuotteen menekistä ole 
takuita. 

Reilun kaupan kriteereihin 
kuuluu pyrkimys tuotannon 
ympäristöystävällisyyteen. Eet
tisyyden ja ekologisuuden pitäisi 
ulottua myös raakaaineisiin.

Tavallisista isoista marketeista 
löytyy Reilun kaupan sertifioi
dusta puuvillasta valmistettuja 
tuotteita. Nurinkurista onkin, 
ettei Reilun kaupan puuvilla 
päädy maailmankaupan hyllyyn 

tai käsitöitä myyvälle tukkukaup
piaalle kuin poikkeustapauksissa. 
Merkkituotteissa useimmiten 
vain raakaaine on sertifioitua. 
Maailmankaupan tukkukauppias 
ei puolestaan voi kaikissa tapauk
sissa puhua kuin vain jalostuksen, 
eli käsityön, reiluudesta ja valvon
nasta. Maailmankauppatuotteissa 
myös maahantuojien ja vähittäis
myyjien toiminnalle on kriteerit, 
jotka määrittelevät mm. sen, että 
Maailmankaupat käyttävät voit
tonsa reilun kaupan edistämiseen.

Käsityötuotteiden raaka
aineiden saaminen mukaan 
reiluun ketjuun olisi erittäin 
suotavaa. Helppo tie olisi etsiä 
uusia valmistajia, jotka täyttäisi
vät kriteerit koko valmistusketjun 
osalta. Maailmankaupat ovat 
kuitenkin sitoutuneita vanhoihin 
kumppanuussuhteisiin. Kaup
pakumppanit tiedostavat kyllä 
sertifioitujen raakaaineiden 
kysynnän, mutta eivät läheskään 
aina onnistu hankkimaan reilua 
tai luomupuuvillaa. Sertifioidun 
puuvillan kysyntä on paljon tuo
tantoa suurempaa. Pienet, eniten 
tuen tarpeessa olevat ryhmät eivät 
pääse käsiksi kilpailtuun materi
aaliin. 

Kuva Tuija Saloranta

oulun kaupungin
kirjaston tilaamia 
logokasseja tar
kistetaan bangla
deshilaisen saidpur 
Enterprisesin 
toimistolla. kuvassa 
antti Markkanen 
(vas.), kati Hjerp, 
Tatu Matinpuro ja 
rouva Rokeia.
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tukkukauppaa käsitöillä
Innostusta, osaamista ja harkittua riskinottoa

tilauskäytännöt

Jos kiertelee usein sisustus ja 
vaatekauppoja, huomaa kuinka 
tiheästi valikoima vaihtuu. Suuret 
sesongit tuntuvat alkavan aina 
vain aikaisemmin. 

Myös maailmankauppatuk
kuri pyrkii maahantuomaan mm. 
vaatteita kesä ja syyssesongille 
ja lahjaksi menevää tavaraa 
joulumyyntiä varten. Kun maa
hantuontimäärät ovat pieniä,  ei 
kovin monta lähetystä vuodessa 
kannata kuljettaa. Niinpä välillä 
raha on sidoksissa varastoon 
pitkiäkin aikoja tuotteiden odot
taessa sesongin alkua. Tuottajille 
maksetaan ennakkomaksua, 
kun he pyytävät sitä esimerkiksi 
raakaaineiden hankintaa varten. 
Raha saattaa siinä tapauksessa 
tulla sidotuksi jo puoli vuotta 
ennen tavaraerän valmistumista. 
Toisaalta kuljetusten keskittämi
nen pitää rahtikulut maltillisina ja 
kuormittaa ympäristöä vähem
män.

Tilattavia tuotteita valitaan 
joko vierailtaessa tuottajaryh
mien luona, vientijärjestöjen 
katalogeista, Suomeen lähete
tyistä näytteistä tai tekemällä 
itse tuotekehitystä. Niukkojen 
rahavarojen vuoksi koeerät 
jäävät usein pieniksi, eikä oman 
tuotekehityksen muotoiluun juuri 
ole mahdollisuuksia. Vapaaehtoi

käytäntöjä vaadittavine asiakir
joineen ja tarkistuksineen. Netistä 
voi helposti tarkistaa tullimak
sujen määrät tuotekohtaisesti, ja 
kantapään kautta opitaan myös 
tuotteet, joiden maahantuontiin 
liittyy erityisiä riskejä tiukkojen 
valmistuskriteerien vuoksi.  

Riski on maahantuojalla

EteläAasiasta tuotteita maahan
tuova joutuu harkitsemaan oston
sa valmistusmaan vuodenaikoja 
silmällä pitäen. Monsuuniaikana 
ei kannata valmistaa tuotteita, 
jotka matkustavat merikontissa 
puolitoista kuukautta. Vähäinen
kin kosteus voi saada tiiviisti 
pakatuissa laatikoissa vahinkoa 
aikaan. Valtaosa ostoista ajoite
taan siten, että ne valmistetaan 
kuivana aikana ja lähetetään en
nen sadekauden alkua. Järjestelyn 
haittapuolena on suurten osto
laskujen lankeaminen yhtä aikaa. 
Käsityöläisille tämä tarkoittaa 
töiden kasautumista tietyille 
kuukausille. 

Maahantuoja vastaa Suomen 
tullin satunnaisista pistokokeista 
kustantamalla tullilaboratorion 
tutkimuskulut. Pahimmassa tapa
uksessa maahantuojan kukkaroa 
keventävät tutkimuskulujen lisäksi 
kulut, jotka aiheutuvat siitä, että 
tuote ei olekaan vastannut valmis
tusmääräyksiä ja se tuhotaan tullin 

toista vastuuvakuutusta. Kaikista 
hyvistä aikomuksista huolimatta 
tuote voi olla vaikkapa viallinen ja 
sen ostaneelta kuluttajalta tulee 
palautteena vakaviakin syytöksiä.

Maahantuojan suurin riski 
on, ettei uutuustavara käykään 
kaupaksi. Tavaroiden jäädessä 
tukkukauppiaan varastoon rahat 
eivät vapaudu uusiin ostoihin. 
Välillisesti kärsivät niin käsitöi
den tekijät kuin tukkukauppiaan 
asiakkaatkin. Joskus kysymys voi 
olla tuotekehityksen epäonnis
tumisesta. Toisinaan taas tuote 
ei tulekaan sellaisena kuin se 
on tilattu. Melko pieni sävyero 
väreissä saattaa muuttaa me
nestystuotteen täysin kaupaksi 
käymättömäksi.

Vähittäismyyjien kirjo

Reilun kaupan tuotteita etsivät 
vähittäismyyjät ja muut tukku
kaupan asiakkaat ovat keskenään 
hyvin kirjava joukko. Alun perin 
maahantuontitoiminta syntyi ke
hitysmaakauppojen omiin tarpei
siin, mutta jälleenmyyntiporras 
alkoi laajeta jo 1990luvulla. 

Maailmankauppatukun asi
akkaina on erikokoisia luomu ja 
ekomyymälöitä, verkkokauppoja, 
järjestöjä, kuntien ja seurakun
tien toimijoita jne. Keskenään 
erilaiset toimijat tilaavat tuotteita 
hyvin vaihtelevalla ammatti
taidolla ja erilaisilla rytmeillä. 
Toiset tuotteen kerrallaan, toiset 
sadan kappaleen erän vain paria 
tuotetta. 

Tukkuvarasto tyhjenee yhtä 
epäsäännöllisesti ja arvaamatto
masti kuin asiakkaatkin käyttäy
tyvät. Ison asiakkaan innostuttua 
uudesta tuotteesta voi aikaisem
min hitaasti myynyt tuote loppua 
hetkessä. Pienen koeerän voi 
säännöllisesti netin äärellä oleva 
sisäänostaja napata hitaampien 
nenän edestä. Tämäkös pikku
kaupungin maailmankaupan 
vapaaehtoista tilausvastaavaa 
kismittää. Tukkukauppiaan ei 
auta kuin toivoa, että rahaa kertyy 
kirstuun ja voi tilata lisää ensi 
vuodeksi.

Kauppakumppanit eivät 
muuten koskaan kysele, miten 
poliittinen lobbauksenne ja tiedo
tustyönne sujuu, vaan he kysyvät 
koska teette seuraavan tilauk
senne ja voisiko se olla aiempaa 
isompi. 

kati Hjerp

Kirjoittaja on Pohjois-Suomen Pääskyt 
ry:n toiminnanjohtaja, joka on työsken
nellyt reilun kaupan parissa vuodesta 
2000 ja sitä ennen vapaaehtoistyön
tekijänä. Pohjois-Suomen Pääskyt 
ry on myynyt samojen intialaisten ja 
bangladeshilaisten käsityöläisryhmien 
tuotteita jo vuodesta 1977.

tukkukauppiaan vuosi
”Tätä työtä kannattaa tehdä”

R eilun kaupan tukkukauppiaan vuosi alkoi parhaalla, mitä työ 
voi tarjota. Läksin heti inventaarion jälkeen vierailulle kauppa

kumppanien luo Bangladeshiin. Kehitysmaamatkailu työn merkeissä 
on sekä antoisaa että vaativaa. Ostajana ja köyhien käsityöläisten 
silmissä satumaisen rikkaana on raskasta olla, ja kiusallisistakin 
asioista voi joutua keskustelemaan. Jatkuva reissaaminen, sairastelu 
ja pelkästään erilainen ympäristökin vievät voimia. Samalla kuitenkin 
vahvistuu tunne, että tätä työtä kannattaa tehdä.

Tällä kertaa selvitimme matkalla reiluun palkkaan ja elinkustan
nuksiin liittyviä asioita. Päivät kuluivat haastatteluja tehden ja bisnes
suhteita maan tapaan hoitaen. Kuuden viikon aikana teimme myös 
muutamia tilauksia ja tuotekehitystä sekä valokuvasimme erilaisten 
käsitöiden valmistustapoja.

Maaliskuussa palasin työpöytäni ääreen. Yhdistyksen tilaustyö
ryhmä pohti joulutilauksia, joita varten olin tuonut matkalta joitakin 
ideoita. Edellisen joulun uutuusjoulukortit olivat jääneet myymättä. 
Missähän oli mennyt vikaan? Uusia kortteja emme tilanneet, vaan 
keskityimme paketointitarvikkeisiin, koristeisiin ja varmalta tuntuviin 
lahjatavaroihin. Rahdin pyysimme lentäen, sillä Etelä-Aasiassa oli 
alkamassa sadekausi. Puolitoista kuukautta kestävän merirahdin 
aikana pakkausten sisältö olisi todennäköisesti homehtunut. 

Lähetin tilaukset laskentataulukon muodossa kohti tuottajapään 
inboxia. Lähetteissä tähdensin aikatauluja, tuotteiden viimeistelyä ja 
taloudellista pakkaustyyliä lentorahdin kalleuden vuoksi. Loppuun 
runoilin kohteliaisuuksia, jotka kukkivat intianenglannissa runsaina.

Kevätkuukaudet hurahtivat vuoden suurimpia maahantuontieriä 
vastaanottaessa. Lähetin ennakkotietoa tukkuasiakkaille, kun kiire 
ei ollut vielä kovimmillaan, ja yritin tehdä muitakin valmistelevia töitä 
tietäen, että tavaran saapumispäivät olisivat liian lyhyitä kaiken ehti
miseen ja muistamiseen. Pienten on tehtävä itse kaikki se työ, jonka 
isot teettävät kymmenellä eri ammattilaisella. 

Kevät on minun vuoteni kiireisintä aikaa, koska maahantuonnit 
kannattaa ajoittaa valmistettavaksi kuivana aikana. Kevääseen 
sattuu myös lukuisia isoja järjestötapahtumia, joissa on syytä kanssa 
olla mukana juuri saapuneiden tuotteiden kanssa. Mahdollisesti ta
pahtumissa on vielä mukana kauppakumppanivieras, jonka vierailun 
järjestelyissä on oma työnsä. 

Koulujen alkaessa katselin surullisena reppuvalikoimaamme. 
Olemme laukkukauppiaita, mutta lukuisat tuotekehitysideamme 
eivät ole vielä tuottaneet megalomaanista myyntihittiä. Filosofisempi 
ihminen olisi nyt pohtinut, kuinka erilainen käsitys eteläaasialaisilla 
on tavaroiden kantamisesta ylipäänsä. Minä tuijotin vain repsottavia 
saumoja ja liian lyhyitä olkahihnoja. Päätin jälleen ottaa asian pu
heeksi yhdistyksen innokkaiden tilausryhmäläisten kanssa.

Seuraavan kevään tilaukset suunnittelimme syksyn mittaan 
”kauppakumppaniilloissa”. Tilausten ja tuotekehityksen haudut
telu porukalla on järkevää, koska mielipiteitä on yhtä monta kuin 
asiakastakin. Laukkuongelmaankin pureuduttiin ja iloksemme löytyi 
vapaaehtoinen suunnittelija.

Joulun alla testattiin taas tukkukauppiaan ja työryhmän trendine
nät. Loppuvuoden myynnillä tulisi pitää liike hengissä monta hiljaista 
kevätkuukautta eteenpäin. Keväällä tilatut koristeet olivat menestys 
ja edellisen vuoden kortitkin vietiin käsistä. Ainakin tässä kertomuk
sessa, joka syntyi muistellen ja vanhempainvapaan etäännyttämänä.

kati Hjerp

set ammattiihmiset ja opiskelijat 
ovat silloin tällöin saaneet aikaan 
upeita ja hyvin myyviä uutuuksia. 
Usein on tullut myös floppeja.

Rahdin hoitaa huolintafirma, 
jolla on agentti lähtömaassa. 
Tarjouksia kilpailutetaan, mutta 
tutun huolitsijan kanssa aikatau
lut pitävät ja tullaukset sujuvat 
paremmin. Jos tukkukauppias 
hoitaa tullauksen itse, saattaa 
se viedä koko päivän. Vaikka 
tulliasioinnin ulkoistaisi huolit
sijalle, ei ole haitaksi tuntea tullin 

maksullisessa valvonnassa. Koska 
myös tuhotut tuotteet on maksettu 
etukäteen, on rahaa kulunut paljon 
ja jäljelle jää vain moraalinen 
kysymys siitä, kenen olisi kuulu
nut tietää tuotteeseen liittyvistä 
direktiiveistä. Onneksi WFTOn 
tuottajaryhmissä EU:n määräykset 
ovat nykyisin hyvin tunnettuja ja 
esimerkiksi kehitysmaissa laajasti 
käytettyjä atsovärejä ei käytetä 
vientikaupan tuotteissa.

Odottamattoman varalta 
maahantuoja maksaa vapaaeh

intialaisen vientijärjestö siPa:n myyntijohtaja Ramasamy 
esittelee uutuustuotteita Maailmankauppa Juuttiputiikin väelle. 
Ramasamy yhdistää usein Frankfurtin ambiente messut ja maa
hantuojien tapaamisia samaan tiiviiseen Euroopan matkaan. 
kuvassa Vuokko isola (vas.), Ramasamy, Tiina Junno ja Helka 
lantto.

Kuva Kati Hjerp

Kuva Kati Hjerp

Vaatelähetys Bangladeshista on saapunut ja vapaaehtoisille on 
järjestetty purkutalkoot. kuvassa Harri Holtinkoski (vas.), liisa 
Tervo ja myymälänhoitaja Tiina Junno.
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Miljonäärien maassa 
vain harvat ovat rikkaita
e ikö koulupuku ole per

heelle kauheen kallis?, 
kysyi nuori koululainen 

Iittalassa, kun katsottiin tansa
nialaisen koululaisen päivästä 
kertovaa multimediaohjelmaa.

Nuori mies osui ihan naulan 
kantaan. Koulupuku on monilap
siselle perheelle iso investointi, 
kun puvut eivät tahdo kestää 
isommalta pienemmälle lapselle.

Suomalaisittain katsoen se ei 
maksa paljon mitään, 5 000 Tan
sanian shillinkiä, noin 2,5 euroa. 
Sillä irtoavat hame tai shortsit ja 
valkoinen paita. Kenkiin pitää vie
lä löytää 3 000 shillinkiä, 1,5 euroa.

palkkatöitä 
vain harvoilla

Tavallinen maanviljelijäkin voi 
olla miljonääri, sillä parin sadon 

myynnistä voi kertyä vuodessa 
miljoona tai kaksi.  Näin kertoo 
Msingin ystävyysseuran hanke
johtaja Tansaniassa Marco E. 
Lyamuya.

Euroiksi muutettuna se ei 
kuitenkaan ole kovin paljon, 
500–1 000 euroa vuodessa. Eivät
kä kaikki tienaa niin paljon.

”Kun sillä pitää elättää ja kou
luttaa perhe, jossa yleensä on vä
hintään 5–6 lasta, ei se ole helppoa. 
Vaikka eläminen on Euroopasta 
katsottuna Tansaniassa halpaa, an
siotkin ovat täällä pienet”, Lyamuya 
muistuttaa.

Hän on siviiliammatiltaan 
teknisten töiden opettaja. Siinä 
hommassa hän tienaa vajaat 
400 000 (200 euroa) kuussa. Se on 
suhteellisen hyvä palkka, paljon 
enemmän kuin peruskoulun opet
tajat tienaavat.

kouluateria, pa
puja ja maissia, 
maksaa 10 sent
tiä annos. sitä 
ei kuitenkaan 
tarjota kaikilla 
kouluilla. ala
koulu on Tansa
niassa ilmainen, 
mutta yläkoulu 
jo maksaa.

sohpi kaali 
kauppaa Msin
gin kylän nai
sille maukasta 
kukkoa. Halval
la lähtee, sillä 
hinta on sama 
kuin kanan, 
5 000 shillinkiä 
(2,5 euroa). 
Hinta vaikuttaa 
edulliselta, 
mutta tavalli
sella perheellä 
on varaa lihaan 
tai kanaan 
vain kerran 
viikossa.

Kuva Erkki Andersson

Kuva Terho Aalto
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Msingin ystävyysseura:
• Msingin ystävyysseura ry perustettiin 1989.
• Hauho ja Janakkala solmivat ystävyyskuntasuhteet tansanialai

sen Msingin kanssa 1986.
• Msingi sijaitsee Keski-Tansanian maaseudulla, noin 800 km Dar 

es Salaamista länteen.
• Seuralla on ollut UM:n kehitysyhteistyövaroista rahoitettuja 

hankkeita vuodesta 1991.
• Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa on rakennettu useita 

kouluja, terveysasema, naisten työpaja ja tehty kaivoja.
• Nyt on meneillään nuorten ammattikoulutushanke ja kehitys

vammaisten omaisten koulutushanke. Lisäksi on rakenteilla 
tyttöjen asuntola yläkoululle.

• Seura järjestää työpajoja Msingissä suomalaisille.
• Seuran kummilapsiohjelmaan kuuluu noin 100 lasta.
• Jäseniä on noin 80 eri puolilla Suomea.
• Puheenjohtaja on Jukka Pääkkönen Janakkalasta ja hankekoor

dinaattori Hanna AntilaAndersson Hämeenlinnasta.
• https://sites.google.com/site/msingifriend/

kiti moto on 
porsaanlihas
ta grillattu 
herkku, joka 
syödään käsin. 
Maksaa pari 
euroa annos.

Dar es salaamin 
kariakootorilla 
kauppaa tehdään 
ympäri vuorokauden. 
kuvaan torikauppi
asrouvat eivät tule 
ilmaiseksi. Heidän 
mielestään kaikille 
pitäisi antaa ilmai
nen koulutus, jottei 
heidän lapsiensa tar
vitse ansaita leipää 
torikaupalla.

Vaatekaup
pa singidas
sa. Tavalli
set ihmiset 
ostavat 
yleensä 
länsimaista 
tuotuja kier
rätysvaattei
ta, koska ne 
ovat halpoja.

Vain harvat ovat palkkatyössä. 
Suurin osa kansasta nyhtää yhä 
ansionsa pelloilta tai pienestä 
bisneksestä.

maissipuuro 
on edullista

Perusruoka, joka on useimmiten 
maissipuuroa eli ugalia ja papu
kastiketta, ei ole kovin kallista. 
Kilo maissijauhoa maksaa 300 Tsh 
eli 15 senttiä ja kilo papuja noin 90 
senttiä. Sillä ruokkii jo muutaman 
hengen. Tosin vielä halvemmaksi 
tulee, kun kasvattaa ruoan itse.

Maalla ja pikkukaupungeissa 
kaikilla onkin omat viljelmänsä. 
Maalta myös lähetetään maissi

säkkejä ja vaikkapa eläviä kanoja 
sukulaisille kaupunkiin. Kun 
matkustaa bussilla, siellä on aina 
myös kanoja matkalla kaupunki
laispatoihin.

Torilta kanan voi saada 
5 000:lla eli noin 2,5 eurolla. Kilo 
vuohen lihaa maksaa saman 
verran. Mutta lihaa ei syödä 
ollenkaan joka päivä muuta kuin 
varakkaissa bisnesperheissä.

Kilon tomaatteja saa torilta 40 
sentillä ja sipulit ovat samoissa 
hinnoissa. Sokeri on hienostelua 
ja maksaa yli euron kilolta.

Sooda eli limsa maksaa 600 
Tsh eli 30 senttiä. Olutta myy
dään noin eurolla puolen litran 
pullossa.

kariakoo
torilla on 
valinnan
varaa 
sandaaleis
sa, jotka 
maksavat 
1–2 euroa.

Bensan hinta 
pyörryttää

Polttoaine on Marco Lyamuan 
mielestä ihan järkyttävän kallista. 
Totta, bensalitra on noin euron ja 
diesel on samanhintaista.

Se on tansanialaisessa tulota
sossa tosi paljon. Ei sen puoleen, 
ei tavallisilla ihmisillä ole varaa 
hankkia autoakaan.

Mopot ja moottoripyörät ovat 
kuitenkin yleistyneet, kun Kiinas
ta on alettu tuoda halpoja malleja.

”Roskaa”, sanoo Lyamuya. 
”Ovat heti rikki, eivätkä varaosat
kaan kestä. Sama renkaiden ja 
akkujen kanssa. Hinta on ensin 
halpa, mutta kohta joutuu osta
maan uuden.”

Uuden moottoripyörän saa 
noin 800 eurolla, mutta fillarin 
vajaalla 70 eurolla.

Dar es Salaamiin 800 kilometrin 
päähän maksaa 20 euroa. Junalla 
olisi paljon halvempaa. Valitettavas
ti rata romahti, eikä juna enää kulje. 

”Matkustaminen on herrojen 
herkkua”, arvioi Marco Lyamuya, 
mutta matkustaa silloin tällöin itse
kin ja yöpyy halvimmissa majata
loissa. Yö maksaa pari euroa.

Tansanian talous on viime 
vuosina kasvanut nopeasti, jopa 6–8 
prosentin vuosivauhtia. Inflaatio 
laukkaa huimaa vauhtia. ”Kaikki 
kallistuu joka kuukausi”, Lyamuya 
kuvaa.

Maahan on syntynyt myös uusi 
luokka, ökyrikkaat, jotka ajelevat 
kivitalon kokoisilla maastureillaan. 
Köyhät eivät ole rikastuneet, pikem
minkin päinvastoin.

Teksti Hanna antilaandersson
Kuvat Terho aalto ja  
Erkki andersson

Kun matkustaa bussilla, siellä on aina myös 
kanoja matkalla kaupunkilaispatoihin.”

Kännykkä irtoaa parilla kympil
lä. Nyt kun operaattorit kilpailevat, 
viidellä eurolla voi puhua todella 
pitkään ja lähettää useita satoja 
tekstareita.

”Kännykkä on muuttanut mei
dän elämän. Ei kellään ollut ennen 
lankapuhelinta. Jos halusi viestiä 
kotiseudulle Kilimanjaron rin
teelle, piti lähettää kirje ja se kesti 
viikkoja.”

Kännykkään on keksitty myös 
monenlaisia mobiilipalveluja. Kän
nykällä maksamisessa on Tansani
assa varmasti enemmän palveluja 
kuin Suomessa.

Herrojen herkkua

Bussilla matkustaminen ei enää 
ole kovin halpaa. Vajaan sadan 
kilometrin matka Msingin kylästä 
lähikaupunkiin maksaa yli 2 euroa. 

Kuva Terho Aalto

Kuva Terho Aalto Kuva Erkki Andersson

Kuva Erkki Andersson
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k iipulan ammattiopis
ton myymälä Miinan
tori Janakkalassa on 

kauppa, kahvila, opiskelijoiden 
ja henkilökunnan kanttiini ja 
oppimisympäristö. Vanhan na
vetan paksujen kiviseinien sisään 
rakennetun tyylikkään liikkeen 
ovi käy ahkeraan kun opiskeli
joita, haalaripukuisia työmiehiä, 
opettajia ja muuta henkilökuntaa 
poikkeaa kahville tai ostoksille. 
Päivittäinen kävijämäärä ylittää 
reilusti sadan.

– Myös lähiseudun maanvil
jelijät ovat ottaneet kahvilam
me omakseen, he poikkeavat 
säännöllisesti aamupäiväkahville 
tänne. Heille Miinantori toimii 
kohtauspaikkana. Maanviljelijän 
työ on paljolti yksin tekemistä, 
täällä he saavat hiukan hengähtää 
ja tapaavat samalla naapureitaan, 
kertoo myymälävastaava Raisa 
Tanner.

Raisan ja hänen työparinsa 
Tuija Mattilan lisäksi kaupan 
asiakaspalveluun ja muihin töihin 

osallistuvat opiskelijat.
– Meillä opiskelijat voivat 

harjoitella kassatyöskentelyä, 
asiakaspalvelua, kahvilatyötä ja 
kukkamyymälätyötäkin, kertoo 
Tanner. Työt vaihtelevat vuoden
aikojen mukaan, keväällä keskity
tään kesäkukkien esillepanoon ja 
myyntiin, syksyn tärkeitä tuotteita 
ovat laadukkaat avomaatuotteet 
ja kasvihuonevihannekset. Joulun 
lähestyessä muuttuu Miinan
torinkin värimaailma melko 
punaiseksi; Kiipulan puutarhan 
joulutähdet tekevät hyvin kaup
pansa. 

työharjoitteluun reilu 
ulottuvuus

Kolmasosa Miinantorin tuote
valikoimasta on reilun kaupan 
käsityötuotteita Intiasta ja Bang
ladeshista ja esillä on myös tiedo
tusmateriaalia tuotteista ja niiden 
tekijöistä. Tuotteet hankitaan Hä
meenlinnan Maailmankauppayh
distyksen ja muiden suomalaisten 

kehitysmaakauppojen kautta.
– Reilun kaupan tuotteet, 

kehitysmaakauppa, sopii aja
tuksellisesti hyvin oppilaitoksen 
yhteydessä toimivaan myymä
lään, miettii itsekin aikoinaan 
Kiipulassa puutarhuriksi opiskel
lut Raisa. 

– Asiakaskuntamme on pal
jolti nuorta väkeä, opiskelijoita, ja 
tässä meillä on mahdollisuus vai
kuttaa, olla osa kansainvälisyys
kasvatusta. Kiipulassa on lisäksi 
myös paljon muuta toimintaa, 
kuten aikuiskoulutusta ja kuntou
tuspalveluja, joihin osallistuvat 
poikkeavat usein kaupassamme.

Kaupan jokapäiväisiin ru
tiineihin osallistumisen lisäksi 
liiketalouden opiskelijat ovat 
tehneet opintojensa osana myös 
tuoteesittelyjä, joiden aiheeksi 
jotkut heistä ovat valinneet kehi
tysmaakauppatuotteet.

– Arvostan käsityötä, jokainen 
tuote on tehty käsin ainutlaatui
seksi. Tuotteissa yhdistyy sekä 
esteettinen koristeellisuus että 

käytännöllisyys, kertoo opis
kelija Janita Seppälä. Ei tule 
samanlaista laukkua heti vastaan 
kadulla ja vaikkapa tällaisen 
ostaessani tuen samalla kehitys
maakauppaa. 

– Työharjoittelussa tääl
lä Miinantorilla olen voinut 
tutustua tuotteisiin ja pystyn 
kertomaan niistä asiakkaille 

tarvittaessa, jatkaa Janita. Olen 
harjoitellut somistusta ja mieles
täni sain esillepanon näyttämään 
houkuttelevammalta ja myyvem
mältä. Suosikkituotteitani ovat 
eläinsäästölippaat, ne ovat haus
koja ja kauniita käyttöesineitä. 

Kansainvälisyys on esillä Kii
pulan toiminnassa myös kehitys
yhteistyöhankkeina.

kiipulan miinantori
Lähiruokaa, reilua kauppaa ja kasvamista kansainvälisyyteen

Kiipulan ammattiopiston puutarha 
on monipuolinen vihannes-, marja- ja 
hedelmätarha.”

Kuva Erkki Laukkanen

Kuva Raisa Tanner
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Kuva Erkki Laukkanen

Miten 
Miinantorille 
pääsee?
Miinantori löytyy Janak
kalasta Hämeenlinnan 
ja Riihimäen puolivälistä 
osoitteesta Kiipulantie 507, 
14200 Turenki.

Omalla autolla: Helsinki
Tampere moottoritieltä (vt 3) 
JanakkalaTurenki liittymästä 
(nro 22) tietä 292 Turenkiin. 
Turengin keskustasta Kiipu
laan on noin 6 km. Reitti on 
selkeästi viitoitettu.

Julkisilla kulkuneuvoilla: 
junalla tai bussilla Hä
meenlinnaan tai Turenkiin. 
Hämeenlinnan linjaauto
asemalta on bussivuoroja 
Turengin kautta Kiipulaan. 

Sulan maan aikaan Kii
pulaan voi mukavasti myös 
pyöräillä pikkuteitä pitkin.

avoinna 
ma 11–17 
ti–to 9–17 
pe 9–16
www.kiipula.fi
miinantori@kiipula.fi
p. 03 6852 641

– Olemme mukana Kuntalii
ton hallinnoimassa Pohjoinen
Etelä hankkeessa, joka on 
jatkunut jo yli kolme vuotta. 
Siinä olemme olleet koulutus ja 
matkailukomponenteissa asian
tuntijoina. Yhteistyötä on tehty 
Janakkalan, Hattulan ja kenia
laisen Nyahururun kaupungin 
kanssa. Olemme käynnistämäs
sä Nyahururun alueella vaikeim
min vammaisten koulutukseen 
liittyvää kansalaisjärjestöhan
ketta yhdessä Kehitysvammais
ten Tukiliiton, Vammaisten 
lasten ja nuorten tukisäätiön 
ja Janakkalan kunnan kanssa. 
Kolmen hengen ryhmä lähtee 
18.11. valmistelevalle vierailulle 
Keniaan, kertoo oppilaitoksen 
rehtori Markku Aunola.

tien toisella puolella. Vihan
nesviljelmät aloittivat siirtymä
vaiheen luomuun vuonna 2010, 
joten luomuna voidaan myydä jo 
ensi vuoden sato. Hedelmä ja 
marjatarhat saavat luomumerkin 
vuonna 2015. Kiipulan kasvihuo
neilla on keväisin parin sadan 
neliön erillinen osasto, joka 
täyttää luomuvaatimukset ja siellä 
kasvatetaan avomaalle ja Mii
nantorille vihannesten ja yrttien 
taimia. Kasvihuoneiden kukat, 
kurkut ja tomaatit sen sijaan eivät 
ole siirtymässä luomuun.

Kiipulan avomaan tuotan
nosta vastaa Erkki Laukkanen, 
aikaisemmin Hauholla olleessa 
ja nyttemmin edesmenneessä 
Viittakiven opistossa moninai
sia vuosia luomupuutarhasta ja 
puutarhakurssien opetuksesta 
vastannut puutarhuri. 

– Kiipulan ammattiopiston 
puutarha on monipuolinen vi
hannes, marja ja hedelmätarha. 
Avomaavihannesviljelmä on kuin 
monipuolinen kotipuutarha, mut
ta mittakaava on satakertainen, 
kertoo Laukkanen 

– Pellolla kasvaa lähes kaikkia 
Suomessa kasvavia vihannek
sia ja myynnissä Miinantorilla 
kesän lopussa onkin reilut 30 
erilaista kasvia. Viljelyssä ovat 
kaikki perusjuurekset (porkkana, 
punajuuri, lanttu, mustajuuri, mu
kulaselleri, palsternakka), sipulit 
(ruoka, puna, jätti ja purjo), 
erilaiset pensaspavut, sekä 

lehti että keräsalaatteja, erilaiset 
kesä, koriste ja jättikurpitsat, 
avomaan kurkku, maissi, kaalit 
(valko, puna, kyssä, ruusu, 
kukka, parsa), maaartisokka ja 
erilaisia yrttejä. Lisäksi vihan
nestarhan yhteydessä on noin 
150 kasvin näytemaa, jossa edellä 
mainittujen kasvien lisäksi kasvaa 
erikoisempia vihanneksia ja yrtte
jä. Marja ja hedelmätarhassa on 
lähes kaikkia tällä kasvuvyöhyk
keellä kasvavia kasveja. 

– Peltojen kasvukuntoa yllä
pidetään ja parannetaan hyvän 
viljelykierron ja luonnonmukaisen 
lannoituksen avulla. Tällä het
kellä noin puolet alasta on maata 
parantavien kasvien viljelyssä. 
Lisälannoitusta annetaan kasvien 
ravinnetarpeen mukaan kanan
kakkaraelannoitteilla. Hyvällä 
viljelykierrolla pyritään myös 
ennalta ehkäisemään tauteja, 
tuholaisia ja monivuotisia rikka
kasveja. Rikkakasvit hoidetaan 
mekaanisesti mm. liekittämällä, 
haraamalla, biohajoavalla 
mustalla muovilla ja kitke
mällä. Tuholaisia torjutaan 
harsoilla ja tarvittaessa 
luonnonmukaisin ruis
kutteiden avulla. 

– Kiipulan ammat
tiopistossa voi opiskella 
puutarhuriksi, ja Kiipulan 
omat viljelmät ovat hyviä 
työssäoppimispaikkoja.  
Kiipulassa painotetaan ope
tuksessa tekemällä oppimista, ja 

lähiruokaa ja muita 
puutarhatuotteita

– Miinantori on hauska yhdistel
mä kiipulalaisten lähikauppaa, 
kurssilaisille kurkistus Kiipulan 
tuotantoon ja paikkakuntalaisille 
lähi ja luomuruoan ostopaikka. Ja 
kukkien. Keväällä siellä oli hieno 
valikoima kesäkukkia, samoin 
joulun alla joulunajan kukkia, 
muistelee Miinantoria Kiipulassa 
Aslakkuntoutuksessa pari vuotta 
sitten ollut HUS:in viestintäpääl
likkö Riitta Lehtonen.

Miinantorin vihannestiski 
on runsas syksyn tuotteineen. 
Kyseessä on lähiruoka todella lä
heltä, Kiipulan avomaan viljelmät 
ovat muutaman sadan metrin 
päässä ja kasvihuoneet suoraan 

siksi opiskelijat osallistuvat kaik
kiin viljelyn ja kauppakunnostuk
sen sekä myynnin vaiheisiin. 

– Reilun kahden hehtaarin 
tuotanto käytetään tällä hetkellä 
lähes täysin Kiipulassa. Meillä on 
kaksi suurtalouskeittiötä, jotka 
käyttävät ruuan valmistuksessa 
oman puutarhan tuotteita. Tämä 
on hyvä esimerkki toimivasta 
lähiruuan tuotannosta, jonka 
valttina voi pitää tuotteiden 
tuoreutta ja sitä, että näin kul
jetus ja pakkauskustannukset 
on voitu minimoida. Tuotteita 
myydään myös oman myymä
län, Miinantorin kautta, ja siellä 
onkin elojoulukuussa tarjolla 
monipuolisesti vihanneksia.  
Lisäksi omat oppilaat järjestävät 
toritapahtumia, joissa myydään 
puutarhan tuotteita.

antti Markkanen 

Kiipulan ammattiopiston puutarha 
on monipuolinen vihannes-, marja- ja 
hedelmätarha.”

Kuva Pirkko Raunisto

Kuva Raisa Tanner

Janita seppälän 
työharjoitteluun 
kuului Miinantorin 
somistus.
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Helsingin kampin myymälässä tuotteet ovat hyvin esillä.

Aatteellinen yhdistystoiminta voi 
johtaa myös yrityksen perustamiseen, 
kuten esim Ruohonjuuri Oy:n 
kohdalla tapahtui. Palkatta tehty työ 
yhdistyksessä oli pääomaa tulevalle 
yritykselle.” 

Tanssiva katusulku – kestävän kehityksen
 tositarinoita Helsingin seudulta, s 7.

  
– undergroundista valtavirtaan

mielestä Ruohonjuuren tunnelma 
ja henki menivät muuton myötä. 

Ruohonjuuri on nykyisin pieni 
kauppaketju. Tampereelle 2003 ja 
Turkuun 2006 perustetut kaupat 
ovat osoittautuneet kannattaviksi. 
Kauniaisissa myymälää kokeil
tiin 2000luvun alussa, mutta se 
suljettiin pian kannattamatto
mana. Helsingin Itäkeskuksen 
iso Ruohonjuuren ekomarket 
ei päässyt kannattavaksi ennen 
vuokrasopimuksen päättymistä. 
Uusin ekokauppa Ruohonjuuri 
avattiin syksyllä 2012 Helsingin 
Kallion Linjoille Ekolon ekokaupan 
naapurikortteliin. Ruohonjuuren 
henkilöstön kokonaisvahvuus on jo 
yli 50 henkilöä. Työntekijöistä noin 
puolet on kokoaika ja loput tunti
työntekijöitä sekä kausiapulaisia. 

Reilusti voittoa tuottava

Ruohonjuuri Oy:n alku oli aatteen 
paloa ja vapaaehtoistyötä. Vielä 
1990luvun loppupuolella Ruo
honjuuressa puhuttiin yhtiöstä 
nonprofit osakeyhtiönä, mutta 
yhtiöjärjestyksessä voittoa ta

voittelemattomuutta ei ole koskaan 
ollut.

– Plussalle Ruohonjuuri pääsi 
kunnolla vasta 1999, miltä vuodelta 
maksettiin ensimmäinen osinko 
vuonna 2000, kertoo Pehmeän 
teknologian seuran perustaja, yhtiön 
hallituksen jäsen ja nykyinen omista
jayrittäjä Juhani Tenhunen.

– Ruohonjuuren rahoituksesta 
1980 ja 90luvuilla sen verran, että 
kyllähän se oli aikalailla "kädestä 
suuhun elämistä", kassavirrasta. Lai
nan saantiin ei juuri ollut edellytyk
siä, paitsi tavarantoimittajilta saatiin 
lyhytaikaista luottoa. Myöhemmin, 
toiminnan laajentuessa, pääomaa 
hankittiin useilla osakeanneilla, 
jolloin myös omistus hajaantui 
entisestään. Voidaan sanoa, että 
Ruohonjuuren osakkeiden hank
kimista on alun perin moni osakas 
ajatellut enemmän lahjoituksena 
kuin sijoituksena. Yhtiön maksamat 
osingot ovat viime vuosina kuitenkin 

olleet noin 20 prosenttia tilikauden 
voitosta, lisää Ruohonjuuren halli
tuksessa 30 vuotta istunut Ympäris
tö ja kuluttajapoliittisen yhdistyk
sen (entiseltä nimeltään Pehmeän 
teknologian seura) puheenjohtaja 
Juhan Savander.

 Viimeisten viiden vuoden 
aikana Ruohonjuuri on kasvanut 
nopeasti. Kun liikevaihto vuonna 
2007 oli 2,5 miljoonaa ja tilikauden 
tulos 53 tuhatta euroa, niin vuonna 
2011 liikevaihto oli jo 7,7 miljoonaa 
ja tulos 607 000 euroa, josta tosin 
kertaluontoisesti tulosta parantavia 
eriä oli yli 100 000 euroa. Viimei
simmässä osakeannissa vuonna 
2004 osake maksoi 50 euroa ja 
pelkästään vuonna 2012 maksettu 
osinko osaketta kohti oli 64 euroa 
puhtaana käteen. Ruohonjuuri Oy 
osoittaa, että eettinen sijoittaminen 
voi olla erinomainen bisnes. Tämä 
onkin yksi Ruohonjuuren suurista 
saavutuksista. 

teesta yhteys valtiovaltaan oli suo
ra: Ruohonjuuren Biotara Ekomatic 
kuivakäymälässä istuva saattoi 
avaimenreiästä tarkastella edus
kuntatalon portaikon kulkijoita! 

Seuraava osoite myymälällä oli 
vuodesta 1990 alkaen muutaman 
kymmenen metrin päässä VR:n 
tyhjilleen jääneessä makasiinis
sa, missä tilaa oli aikaisempaan 
verrattuna jo ruhtinaallisesti ja 
tavaravalikoima laajeni palkatun 
toimitusjohtajan – alussa nykyisen 
YLEn tuottajan Pekka Heikuran – 
johdolla. ”Tsaarin tallissa” kauppaa 
käytiin viitisentoista vuotta, kunnes 
häätö tuli vuonna 2006. Uusi osoite 
vihreiden vuoden 1984 vaalikam
panjassaan aikoinaan tuoreeltaan 
rumaksi haukkumassa Kampin 
Sokos Hotel Presidentin raken
nuksessa sinetöi lopullisesti yhtiön 
siirtymisen undergroundista valta
virtaan, vaikka yhtiön hallituksen 
enemmistö oli – kuten nykyään
kin – edelleen 1970–80lukujen 
akateemisia ekoradikaaleja. 
Asiakasmäärät nousivat kohisten ja 
asiakaspohja monipuolistui, mutta 
monen pitkäaikaisen asiakkaan 

k eväällä 1977 perustettu 
Pehmeän teknologian 
seura ry oli 1980luvulle 

tultaessa vireästi toimiva yhdistys, 
jolla oli laajat kansainväliset yhte
ydet. Saksassa opiskelemassa ollut 
seuran jäsen toi Hampurin tuliaisina 
laatikollisen uusiopaperista tehtyä 
kopiopaperia. Sataprosenttinen 
uusiopaperi löysi tarvitsijansa, ja 
Saksasta alettiin tuoda isompia eriä. 
Bisnestä pyörittämään perustettiin 
yritys, ja näin Ruohonjuuri Oy sai 
alkunsa 30 vuotta sitten. Yhtiöjär
jestyksen mukaan toimialana on 
energian ja raakaaineiden säästä
mistä, luonnon kanssa tasapainossa 
olevan yhteiskunnan syntymistä 
sekä maapallon oikeudenmukaista 
ja järkevää käyttöä edistävien hyö
dykkeiden valmistus, maahantuonti, 
tukku ja vähittäiskauppa sekä alaan 
liittyvä julkaisutoiminta. 

Ruohonjuuren ensimmäinen 
ekopuoti Helsingissä toimi Pu
navuoren perukoilla Natur och 
Miljövård rf:n toimistossa. Sieltä 
myymälä siirtyi Kallion Linjoille, 
missä yhteistyökumppanina oli 
Helsinkiliike ry, nykyinen Helsin
gin Vihreät ry. Kauppatilasta tuli 
kuitenkin pian lähtö, ja Ruohonjuuri 
oli hetken evakossa meilahtelaisessa 
kellarissa. 

Uusi paikka löytyi eduskunta
taloa vastapäätä Kluuvista, Töölön 
tavararautatieaseman entisestä 
kahvilamökistä, minne yhtiö muutti 
syksyllä 1986. Kauppa kasvoi, ja 
ensimmäinen osaaikainen kaupan 
työntekijä palkattiin. Tästä osoit

Väenpaljoutta Hakaniemen uuden myymälän avajaisissa 2012.

Turun myymälän näyteikkunanäkymiä.
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Mutta ei Ruohonjuuri pelaa 
vain osakkeenomistajien pussiin.

– Voittonsa Ruohonjuuri on 
viime vuosina käyttänyt neljällä 
eri tavalla, kertoo talouspäällikkö 
Topias Nieminen.

– Osa voitosta on jaettu 
henkilökunnalle, koska sillä on 
merkittävä rooli yhtiön menestyk
sessä. Ilman jokaisen työntekijän 
ammattitaitoista työpanosta ja 
sitoutumista toimintaamme emme 
olisi tämän kokoinen yritys. Yhtiön 
kehittämiseen ja kasvuun jätetään 
varoja, jotta pystymme tuomaan 
tarjontamme yhä useamman 
kuluttajan saataville. Voitosta osa 
rahastoidaan. Rahastosta jaetaan 
vuosittain apurahoja ja ruohon
juuripalkinto. Juhlavuonna 2012 
jaettiin 28 290 euroa Ruohonjuuri
palkintona ja apurahoina. Näillä 
rahoilla tuetaan ja kannustetaan 
erilaisia tahoja kestävän kehityk
sen mukaisen toiminnan kehit
tämiseksi yrityksemme arvojen 
mukaisesti. Osinkoina osakkaille 
jaetaan yhtiön strategian mukaan 
noin 1/3 voitosta. Merkittävinä 
osakkaina on yleishyödyllisiä 
yhdistyksiä, jotka käyttävät saa
mansa voitot omaan toimintaansa, 
joten voitoilla saadaan paljon 
hyvää myös heidän toimesta. 

– Pitkin vuotta osallistumme 
erilaisiin yhteiskunnallisiin tai 
muita hyviä asioita ajaviin tem
pauksiin, esimerkiksi olimme mu
kana Polttava kysymys ilmastola
kialoitteessa. Lisäksi lahjoitamme 
joka kuukausi jonkin tuotteen 
myyntituotot erilaisten yhdistys
ten tai asioiden tukemiseen, kuten 

nyt lokakuussa Sairaalaklovneille, 
syyskuussa rahaa meni Iso numero 
lehden julkaisuun jne. 

Ruohonjuuri 
kehitysmaakauppana

1980 ja 90luvuilla Ruohon
juuressa oli myös laaja valikoima 
reilun kaupan kehitysmaatuot
teita elintarvikkeista käsitöihin. 
Vuonna 1992 Maailmankauppa
lehti esitteli Ruohonjuuren yrityk
senä ”joka ei ole liittomme jäsen 
ja jonka toiminnassa kehitysmaa
kauppa muodostaa vain pienen 
osaalueen, mutta joka siitä 
huolimatta on yksi suurimmista 
kehitysmaakaupoista Suomessa.” 

– Africafesta ja juuttikasseista
han se alkoi... molemmat ovat vielä 
repertuaarissa, muistelee Ruohon
juuren perustajiin kuuluva Juhan 
Savander reilun kaupan tuloa 
mukaan kuvaan 1980luvulla. 

Ruohonjuuresta tuli myös ke
hitysmaatuotteiden maahantuoja 
usean vuoden ajaksi 1990luvulla. 
Helsingin Yliopiston ylioppilas
kunta (HYY) ja Helsingin kauppa
korkeakoulun ylioppilaskunta (KY) 
yhdessä muutamien ammattiyh
distysten kanssa olivat 1989 perus
taneet OY AFRI STAR AB:n, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena oli 
tuoda maahan ja myydä tavallisiin 
kauppoihin suuria määriä kehitys
maiden tuotteita, lähinnä elin
tarvikkeita. Tähän tarkoitukseen 
syntyi Afrikan Tähti tuotemerkki. 
Muutaman vuoden jälkeen projekti 
tyssäsi: homma ei enää huvittanut 
opiskelijoita. Parhaimmillaan 

AFRI STARin liikevaihto oli yltänyt 
noin kahteen miljoonaan markkaan 
vuodessa, mikä tilastokeskuksen 
rahanarvokertoimen mukaan on 
nykyrahassa alle puoli miljoonaa 
euroa. Tappiota yhtiö teki muuta
man aktiivivuotensa aikana noin 
miljoona markkaa.

Ruohonjuuressa ajateltiin, ettei 
sinänsä hyvän idean pidä antaa va
lua täysin hiekkaa: kesäkuun alussa 
1993 Ruohonjuuri Oy osti AFRI 
STARIN liiketoiminnat ja varaston 
noin 300 000 markalla (vastaa 
nykyrahassa noin 67 000 euroa). 
Kehitysmaakauppatoimintaa varten 
perustettiin 1994 Oy AStar Ab, 
jonka kaikki osakkeet Ruohonjuuri 
merkitsi. Ekokauppa ja kehitys
maakauppa toimivat saman katon 
alla ja yhteisellä henkilökunnalla ja 
synergia toimi.

– Silloin 1990luvulla, kun 
Ruohonjuuri ja AStar elivät 
symbioosissa VR:n makasiineilla, 
vippailtiin toinen toisilleen likvi
diteettitilanteesta ja tuontierien 
ajoittumisesta riippuen, kertoo 
Savander.

Myöhemmin maailmankauppa 
ja ekokauppa muuttivat erilleen, 
vaikka Ruohonjuuressa toki tänäkin 
päivänä on laaja reilun kaupan elin
tarvikkeiden valikoima. Oy AStar 
Ab avasi Helsingissä vuonna 2000 
Reilun kaupan TÄHTI maailman
kaupan ja tukun. AStarin omis
tajapohja on useissa osakeanneissa 
laajentunut, ja nykyisin Ruohonjuuri 
omistaa yhtiöstä enää 8,6 prosent
tia. Yrittäjäosakkaaksi 35,7 prosentin 
omistusosuudella on noussut vuo
desta 1995 yrityksen hallituksessa 
istunut Juhani Tenhunen.

AStarista erkani 2007 Kaiku 
Ethical Oy, joka keskittyy B2B
tuotteissaan yritysten, säätiöiden 
ja yhdistysten puuvillapaitoihin, 
kasseihin ja laukkuihin. Alun 
pääasiassa yhteisöllinen omistus on 
osakekauppojen kautta liudentunut. 
SDP:tä lähellä oleva Kansainvä
linen Solidaarisuussäätiö ja osa 
yksityisomistajista luopuivat 2011 

Tarja suksi, Erja Heino, Pekka Heikura ja ola 
Poikela Ruohonjuuren 30vuotisgaalassa 
astoriasalissa Helsingissä lokakuussa 2012.

omistuksistaan, ja yhtiössä suve
reenin äänivallan omaajaksi kohosi 
kauppatieteen maisteri Sami Suo-
malainen, 2012 kunnallisvaaleissa 
Kokoomuksen ehdokkaana ollut, 
aikaisemmin Vihreisiin kuulunut 
espoolainen. KAIKU ethical wear 
ja KAIKU ethical ware tuotemerkit 
AStarissa luonut toimitusjohtaja 
irtisanot tiin, ja toimitusjohtajaksi ja 
myöhemmin hallituksen puheen
johtajaksi ryhtyi Suomalainen, jon
ka perheyritykseksi Kaiku Ethical 
oli muuttunut.

– Ilman Sami Suomalaisen pa
nostusta Kaiku Ethical olisi melko 
varmasti kanttuvei. Sami on sijoit
tanut runsaasti rahaa, työtään ja 
ammattitaitoaan Kaiku Ethicaliin, 
toteaa omat osakkeensa Suomalai
selle myynyt Juhani Tenhunen.

Ruohonjuurella on edelleen 
5,1 prosenttia Kaiku Ethical Oy:n 
osakkeista ja Oy AStar Ab:lla 15,4 
prosenttia. Rahaa AStar ei ole 
osakkeistaan maksanut, KAIKU 
ethical wear ja Kaiku ethical ware 
tuotemerkit siirrettiin Kaiku Ethi
cal Oy:hyn apporttina, joka vastasi 
12 Kaiku Ethical Oy:n osaketta. 

Ruohonjuuren yritysomistus
listalla ovat nykyisin lisäksi 2007 
perustettu Jyväskylässä ja Helsin
gissä toimiva ekovähittäis, tuk
ku  ja verkkokauppa Ekolo Oy (3,5 
%), vuonna 1977 osana  Kasvisra
vintolaa ylläpitäneen Oraansuoje
lijat r.y.:n liiketoimintaa perustettu, 

nykyisin Vantaan Varistossa toimi
va luomuleipomo ja verkkokaup
pa Samsara oy (1,2 %),  Luodossa 
toimiva Oy Ekointernet Ab (0,2 
%), Helsingin kaupunkikonser
niin kuuluva Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy (0,2 %), Gazan 
saartoa murtamaan lähteneen Es
telle purjelaivan Northern Breeze 
AB:lle myynyt Eestaas Oy (0,05 
%), Lumijoella tuulivoimalaa pyö
rittävä Lumituuli Oy (0,03 %) sekä 
jäsenyydet Informaatioosuus
kunta KattoMenyssä, liiketoi
mintansa ulkomaalaisomisteiselle 
Luottokunta Oy:lle myyneessä 
Suomen Luottoosuuskunnassa 
sekä lakkautettavaksi päätetyssä 
Osuuskunta EkoOsuusrahassa, 
jonka työtä jatkamaan kehitellään 
Pankki 2.0:aa. Nämä Ruohonjuu
ren yritysomistukset ovat lähinnä 
symbolisia, eivätkä tuota tai anna 
yksin merkittävää päätäntävaltaa. 
Pienen tappion riski sijoituksis
sa aina on, mistä kertoo Vegen 
esimerkki. Kasvisravintolan 
konkurssipesästä ostettua kalustoa 
Kampissa nykyisen Raflan paikalla 
käyttänyttä kasvisravintola Vegeä 
(2004–2005) omistaneesta, 
15.1.2007 vapaaehtoiseen selvitys
tilaan päätyneestä Flavona Oy:stä 
Ruohonjuuri omisti 2,1 prosenttia.  
Siinä rytäkässä Ruohonjuuri otti 
takkiinsa 3 100 euroa.
 
Teksti antti Markkanen
Kuvat Juhani Tenhunen

Taiteilija Marianne Falkin suunnittelemassa alkuperäisessä osakekir
jassa on historian havinaa. kuvassa perustamishetken osake nro 9, 
allekirjoittajina Juhan savander ja ola Poikela. itäkeskuksen hienon ekomarketin tarina jäi harmillisen lyhytikäiseksi.
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syntyi Espoon ympäristöyhdistys 
ja 1977 Pehmeän teknologian 
seura eli nykyinen Ympäristö ja 
kuluttajapoliittinen yhdistys. 1980 
syntyi vihreä liike ja Tenhusen 
omakustanne Elämäntapa omiin 
käsiin, jonka Pekka Haavisto ar
vosteli Komposti lehdessä.

– Ruohoa perustettaessa syk
syllä 1982 merkkasin yhden osak
keen, mutta en päässyt  perusta
miskirjan allekirjoitustilaisuuteen, 
koska olin aloittanut energianeu
vojatyöllisyyskurssin Joensuun 
korkeakoulussa. Isoksi omistajaksi 
nousin vasta 2004 ostettuani osan 
Ympäristö ja kuluttajapoliitti
sen yhdistyksen osakepotista ja 
merkittyäni lisää vuoden 2004 
annissa. Vanhat osakkeet maksoi
vat alkuaan 100 markkaa (16,82 
euroa), viimeisimmässä annissa 
vuonna 2004 osakkeiden hinta oli 
50 euroa. Osinkoni tänä vuonna oli 

14 592 euroa. 
Paitsi Ruohon

juurta Tenhusen 
osakesalkussa on 
myös muita eettisiä 
sijoituskohteita ku
ten Oy AStar Ab, 
luontokuvavälit
täjä Kuvaliiteri Oy, 
Ekolo Oy, Eestaas 
Oy, Samsara Oy 
ja Lumituuli Oy. 
Juhani Tenhunen 
on Ruohonjuuren, 
Pääkaupunki
seudun Kierrä
tyskeskus Oy:n, 
Oy AStar Ab:n 
ja Samsara Oy:n 
hallituksen jäsen.

Tenhunen ker

too ekoeettisen talouden luomisen 
olleen pääpontimena osakeostois
sa. Tuottoa on toistaiseksi tullut 
Ekolo Oy:stä, joka on maksanut 
osinkoa kolmesti sekä Ruohonjuu
resta. Ruohonjuuren ensimmäinen 
osingonjako tapahtui 18 toiminta
vuoden jälkeen.

– Ruohonjuuri on ennen 
kaikkea ekoelämäntavan mahdol
listaja ja edistäjä: vuosien varrella 
se on työllistänyt sekä suoraan että 
pääomistajien lisätoimin kymme
nittäin varsinkin nuoria etsijöitä, 
jotka ovat tehtävissään oppineet 
omaehtoista ajattelua ja saaneet 
eväät kannattavaan yhteiskun
nalliseen ekoyrittäjyyteen, joka ei 
tarvitse yhteiskunnan tukimarkko
ja, kiteyttää Juhani Tenhunen.

kaupunkilainen 
ympäristöjärjestö

Ruohonjuuren kolmanneksi suu
rin osakkeenomistaja on Dodo ry 
189 osakkeellaan. 

– Dodo on kaupunkilainen 
ympäristöjärjestö. Yli puolet 
maailman väestöstä asuu kau
pungeissa ja osuus kasvaa. Siksi 
maailman suuret ympäristöon
gelmat ratkaistaan kaupungeissa, 
ja kaupunkilaiset ovat keskeisessä 
asemassa näi
den ratkaisujen 
syntymiseen, 
kuvaa yhdis
tystä puheen
johtaja Lotta 
Suistoranta.

Dodo etsii 
ratkaisuja, jot
ka muuttavat 
kaupunkeja 
ympäristöystä
vällisemmiksi 
paikoiksi. 
Tällaisia ovat 
muun muassa 
Dodon vuonna 
2009 uudelleen lanseeraama 
vanha kikka, ”kaupunkiviljely”, 
kaupunkipyöräilyn puolesta puhu
minen sekä kaupunkisuunnittelun 
tekeminen ymmärrettäväksi osal
listavaa wikisuunnittelumenetel
mää hyödyntäen. Dodon näkyvin 
ponnistus vuosittain on ollut 
Megapolis kaupunkifestivaali. 

Dodo ry:llä on meneillään kaksi 
pitkäaikaista kehitysyhteistyöhan
ketta Afrikassa: Sinsibere Malissa 
ja Tany Maitso Madagaskarilla. 

Dodo toimii lähes kokonaan 
vapaaehtoisten voimin. Aktiivi
toimijat ovat pääasiassa nuoria 
aikuisia tai opiskelijoita. Joissain 
hankkeissa voi olla palkattua 
henkilökuntaa.

– Dodo onkin monille mieletön 
oppimisen ja kokeilemisen mah
dollisuus myös tällä saralla – ym
päristötoiminnan järjestämisessä 

R uohonjuurella on 2 154 
osaketta ja 224 omista
jaa. Yli sadan osakkeen 

omistajia on kolme, ja 50–100 
osaketta on kahdella osakkaalla. 
Yksityishenkilöitä osakkeen
omistajina on 205, yhdistyksiä 7, 
osakeyh tiöitä 12, asuntoosake
yhtiöitä 1 ja säätiöitä 1.

– Vuosittain muutama osakas 
myy osakkeita. Osakekaupat 
tehdään kahdella eri tapaa: 
osakkeenomistajan lähipiirissä, 
esimerkiksi vanhemmilta lapsel
le, tai Ruohonjuurella on listaus 
halukkaista ostajista. Ruohonjuuri 
välittää halukkaiden ostajien listan 
osakkaalle, joka ilmaisee halunsa 
myydä osakkeensa, kertoo yhtiön 
talouspäällikkö Topias Nieminen. 

Toteutuneiden osakekauppo
jen hinnat ovat myyjän ja ostajan 
välisiä, eikä niitä julkaista. Tilin
päätöksen 31.12.2011 perusteella 
yhden osakkeen matemaattinen 
arvo on 717 euroa. Suurin yksi
tyinen osakkeenomistaja Juhani 
Tenhunen kertoo, ettei myisi omia 
osakkeitaan alle 3 000 euron.

Ruohonjuuren perustaja

Ympäristö- ja kuluttajapoliitti-
nen yhdistys ry (ent. Pehmeän 
teknologian seura ry) on alusta 
asti ollut Ruohonjuuri Oy:n 
suurin osakas. Osakemyyntien ja 
antien jälkeen yhdistyksen osuus 
Ruohonjuuren osakepääomasta 
on supistunut 18,9 prosenttiin. 
Nykyisin yhdistyksellä on 408 
osaketta, osinkoina Yky sai 26 112 
euroa vuonna 2012. 

– Saamansa osinkotulot 
yhdistys on käyttänyt erilaisten 

ympäristöprojektien tukemiseen, 
viimeksi mm. Uudenmaan ym
päristönsuojelupiirin hankkeisiin 
ruoan tuotannon ympäristövai
kutuksista sekä taajamametsistä. 
Yhdistys tukee mielellään laajem
pia ympäristöhankkeita, varsinkin 
puuttuvan omarahoitusosuuden 
muodossa, jolloin voidaan saada 
aikaan tuloksiltaan vaikuttavam
pia hankkeita, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Juhan Savander.

eettinen sijoittaja ja 
hallitusammattilainen

Ruohonjuuren toiseksi suurin 
omistaja on Juhani Tenhunen 228 
osakkeellaan (10,6 %). Tenhunen 
varttui ympäristöaktiiviksi kemis
titeekkarina 1970luvulla: aluksi 
vastustettiin Nesteen Tvärminnen 
öljynjalostamoa, 1973 perustettiin 
Otaniemen ympäristöseura, 1974 

Kuka Ruohonjuuren omistaa?

ja yhdistyksen pyörittämisessä, 
toteaa Lotta Suistoranta.

Yhdistyksen vuosibudjetti on 
noin 100 000 euroa. Kaksi kehi
tysyhteistyöhanketta ja Megapolis 
saavat ulkoasiainministeriön 
rahoitusta. Yleiseen toimintansa 
rahoitukseen yhdistys on viime 
vuosina saanut opetusministeriöl
tä nuorisotyön vuosiavustusta.

Omarahoitusta yhdistys saa 
noin 300 jäseneltään jäsenmaksui
na sekä esimerkiksi aineettomilla 
lahjoilla, myyjäisillä ja yritysyh
teistyönä Megapolistapahtuman 
Sankarikuluttajatoriksi ristityllä 
esittelyalueella.

Ruohonjuuren osakkeisiin 
Dodo on Suistorannan mukaan 
sijoittanut halusta vaikuttaa ym
päristövastuullisen kuluttamisen 
edistämiseen. Tänä vuonna Dodon 
189 osaketta toivat yhdistykselle 
12 096 euroa. Edeltävien viiden 
vuoden aikana osingot ovat olleet 
5 000–8 000 euron luokkaa vuo
dessa.

– Dodo käyttää osinkotuotot 
toiminnan sen osan kattamiseen, 
mitä ei voida maksaa hankera
hoituksesta tai avustuksista. Esi
merkki yhdestä viimeisimmästä 
käyttökohteesta on kaupunkitilan 
ekologista käyttöä ja kaupunki

viljelyn edistämistä yhdistävän 
kaupunkiviljelypuutarha ja 
kasvihuoneprojektin (Kääntöpöy
täprojektin) muutaman neliön 
maanvuokra Pasilan vanhalla 
ratapihaalueella. Aiemmasta 
sissiviljelyperiaatteesta poiketen 
halusimme edetä luvallista tietä. 
Vaikka hankkeella on kaupallisia 
ja julkisia tukijoita, se tarvitsi al
kupääoman (juuri tuo maanvuok
ra, muutamia tuhansia euroja), 
jotta hanke voitiin ylipäänsä 
aloittaa ja muuta rahoitusta 
tämän jälkeen saada. Juuri näin 
haluamme rahaa käyttääkin – 
antamaan kipinän jollekin Dodon 
aatetta tukevalle toiminnalle, joka 
sitten voi lähteä elinvoimaisena 
kasvamaan omaa elämäänsä, ker
too Dodon puheenjohtaja Lotta 
Suistoranta.

Teksti antti Markkanen

Kuva: Julia Stenlund

Kuva Maire Gröhn

Kuva Dodo ry

Ruohonjuuren kolmanneksi suu
rimmalla osakkeenomistajalla 
Dodo ry:llä on hanketoimintaa
muun muassa Tany Maitsossa 
Madagaskarilla. kuvassa naisia 
myymässä kasvattamiaan vihan
neksia markkinoilla.

Dodon kaupunkiviljelyä Pasilan ratapihalla.

Juhani Tenhunen toukokuussa 1983.
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Vuonna 1992 VR:n makasiineilla vielä 
mainostettiin kehitysmaakauppaa. 
kokoontaitettavaa pyöräänsä esittelee 
Ruohonjuuren silloinen – ja nykyinen – 
hallituksen jäsen Juhan savander.

ola Poikela 
virittelemässä 
riksaa ajokun
toon vappuna 
1992.

oy astar ab:n kehitysmaakauppaesittely Ruohonjuuri oy:n Töölön tavaraaseman
myymälässä 1997. keskellä astarin ja Ruohonjuuren toimitusjohtaja Erja lahdenperä.

kehitysmaakauppalehti 
Ulandshandelsbladet 1/1992

Ruohonjuurilta
KehitysmaaKauppalehti esittelee tällä 
kertaa yrityksen, joka ei ole liittomme 
jäsen ja jonka toiminnassa kehitysmaa-
kauppa muodostaa vain pienen osa-
alueen, mutta joka siitä huolimatta on 
yksi suurimmista kehitysmaakaupoista 
Suomessa. Lisäksi lähes jokaisessa 
kehitysmaakaupassa myydään tämän 
yrityksen maahantuomia tuotteita. 

Junalla tai bussilla Helsinkiin saapuvan 
kannattaa suunnata askeleensa Man
nerheimintietä kohti eduskuntataloa. 
Määränpää ei kuitenkaan ole tämä 
graniittinen kolossi, vaan pienenpieni 
lautarakenteinen kaupungin vuokratalo 
sitä vastapäätä. Mannerheimintieltä 
katsottaessa talosta näkyy katonhar
ja. Lähemmässä tarkastelussa mökki 
osoittautuu Ruohonjuuren Ekopuodiksi. 
Sinne!

Vaihtoehtoisen liikeelämämme pio
neereihin kuuluva Ruohonjuuri Oy lienee 
useimmille tullut tutuksi saksalaisen 
uusiopaperin (WUP) maahantuojana. 
Uusiopaperituotteet ovat edelleenkin 
Ruohonjuuren pääartikkeli, muita sen 
tuomia tuotteita ovat suositut verkkokas
sit entisestä ItäSaksasta, kuukautissi
enet sekä kenialaiset sisalkassit. Omaa 
kehitysmaatuontia Ruohonjuurella on 
vähän, mutta vähittäismyynnissä se on 
yksi Suomen suurimmista kehitysmaa
kaupoista.

”Lama ei ole vielä iskenyt, vaan toi
minta kannattaa ja tuottaa vielä voittoa
kin”, myhäilee vuosi sitten Ruohonjuuren 
toimitusjohtajaksi tullut Tony Ekman. 
Voitto ei kuitenkaan päädy sijoittajien 
kukkaroihin, vaan uuden tavaran hankki
miseen ja toiminnan verkkaiseen laajen
tumiseen. Tonyn työhuone ei löydykään 
”tönöstä”, vaan sen takaa VR:n tiilisestä 
makasiinirakennuksesta, ”tsaarin talleil

ta”. Siellä on nyt suurin osa Ruohonjuuren 
myymälää ja varasto. Toimitusjohtajan 
työhuone on yksi varaston nurkka. On 
helppo ennustaa Ruohonjuuren vuonna 
2000 vallanneen koko makasiiniraken
nuksen ja toimitusjohtajan saaneen oman 
huoneen ja sihteerin… Vielä nyt VR 
harjoittaa vaihtoehtoista liiketoimintaa 
makasiinin tyhjässä osassa pitämällä 
kirpputoria.

Ruohonjuuren tavoitteena on tuoda 
energiaa säästävät, ympäristöystävälliset 
vaihtoehdot ihmisten saataville. Tuote
valikoimassa on jo melkein mitä vain: 
luomuruokaa, yrttejä, jauhoja, pesuaineita, 
kehykauppatuotteita, konttoritarvikkeita, 
maaleja, kirjallisuutta ja tilauksesta vaik
kapa bussissa käsimatkatavarana kulkeva 
polkupyörä. Ruohonjuuri julkaisee Vaihto-
ehtoisten liikeyritysten kataloogia, jonka avulle 
se pyrkii tekemään näitä vaihtoehtoja 
tutuiksi. Ruohonjuuren pyörittämisessä on 
tällä hetkellä mukana viisi ihmistä, mikä 
juuri ja juuri riittää.

keikka kauppakorkealle
Haastatteluni keskeytyy toimitusjohtajan 
joutuessa lähtemään rehelliseen työhön. 
Helsingin kauppakorkeakoululla on me
neillään Afrikkaviikko, joten Tony on jär
jestänyt itsensä esittelemään ja myymään 
afrikkalaisia kehitysmaakauppatuotteita 
entisen opinahjonsa ja työpaikkansa ruo
kalaan. Lähden tietysti mukaan.

Afrikan Tähti on jo saanut Dezign 
paitansa käytävälle. Ruokalassa ei taas ei 
tiedetä koko asiasta. ”Täällä ei sitten myy
dä mitään!” Lopulta kuitenkin myydään 
kun asiasta sopinut henkilö löytyy. Tavarat 
jopa herättävät kiinnostusta mutta eniten 
menee saksalaisia uusiopaperilehtiöitä.

Miltä sitten näyttää näyttää kauppayli
oppilaiden ruokala? Lukusalilta! Tenttikir
joja, luentomuistiinpanoja, Kauppalehtiä, 
Optioita… Joku syökin. Täällä ei joudeta 
opiskelemaan turhia vuosia. Kauppaopis
kelijoita on vuosikaudet viety työelämään 
keskeneräisinä (seurauksia tästä kuulem
mekin päivittäin uutisista).

tehoa lisää
Keskustelumme jatkuu katkonaisena. 
Päädymme puhumaan Liiton roolis
ta kehitysmaakauppaliikkeessä. Liekö 
opinahjon ilmapiirin syytä, että Tony alkaa 
kaivata liiton työhön lisää tehoa.

”Liiton pitäisi olla liikkeen julkisivu 
ulospäin, ei pelkkiä hallituksen kokouksia. 
Liitolla on tärkeä rooli edunvalvonnassa ja 
tiedottamisessa, toimialajärjestönä.”

Yhtä mieltä olemme siitä, ettei pitäisi 
erotella yhdistyksiä ja yrityksiä toisistaan 
pelkän organisaatiomuodon perusteella. 
Ratkaisevaa on aina toiminnan laatu ja ta
voitteet. Lopuksi Tony vielä korostaa, ettei 
vaihtoehtoisuus saa tarkoittaa asioiden 
hoitamista huolimattomasti ja epätäs
mällisesti. Vain luotettava vaihtoehtoinen 
yritystoiminta voi todella muodostua 
kilpailijaksi perinteiselle bisnekselle.

keijo luoto 
KehitysmaaKauppalehti 

Näin voitiin turvata zimbabwelaisen 
Cairns Food Ltd:n valmistamien Afrikan 
Tähtielintarvikkeiden ADAn Katiyo teen 
ja Dezign INC:n tekstiilituotteiden saata
vuus Suomessa. Toiminnan lopettaminen 
olisi ollut erittäin suuri menetys, koska Afri 
Star on luonut hyvät ja toimivat suhteet 
Zimbabween sekä auttanut kehittämään 
korkealaatuisia, kansainvälisesti kilpailuky
kyisiä tuotteita. Voidaan rehellisesti sanoa, 
että Afri Stariin sijoitetut rahat eivät ole 
menneet hukkaan, vaan niillä on pystytty 
kehittämään maailmankauppaa oikeuden
mukaisempaan suuntaan.

Ruohonjuuren tavoitteena on jatkaa 
samoilla periaatteilla kuin Afri Star ja 
toistaiseksi hieman pienemmällä tuote
valikoimalla. Ruohonjuurella on myös 
edellytyksiä toiminnan kannattavaan 
jatkamiseen. Meillä on tietotaitoa tuon
tikaupan hoitamiseen, tilat ja laitteet, 
toimivat yhteydet asiakkaisiin ja myynti 
voidaan hoitaa nykyisellä henkilökunnalla. 
Tärkein edellytys Afrikan Tähti toiminnan 
jatkumiselle on kuitenkin Ruohonjuuren ja 
kehitysmaakauppaväen hyvän yhteistyön 
jatkuminen.

Tony Ekman
Ruohonjuuri

kehitysmaakauppojen 
kauppalehti
Ulandsbutikernas 
Handelsblad 3/93

Afrikan Tähti löytyy 
nyt Ruohonjuuresta
Ruohonjuuri Oy on ostanut HYYyhty
mään kuuluvan Afri Star Oy:n liiketoi
minnan 1.6.1993 alkaen. Kuten on ollut 
yleisesti tunnettua, on Afri Star tuottanut 
tappiota koko olemassaolonsa ajan. Yhä 
syvenevä kaupan lama sekä henkilö
kunnan vaihtuminen uhkasivat keväällä 
aiheuttaa koko Afri Starin toiminnan 
lopettamisen. Tämän tultua allekirjoitta
neen ja Ruohonjuuren hallituksen jäsenten 
tietoon päätettiin tutkia mahdollisuut
ta jatkaa Afri Starin toimintaa jollakin 
tavalla. Neuvottelujen tuloksena HYY
yhtymä päätti myydä Ruohonjuurelle Afri 
Starin liiketoiminnan ja suurimman osan 
sen tavaravarastosta. Rahoitusta saatiin 
EteläSavon osuuspankista ekolainana 
sekä vaihtoomaisuuden pitkänä maksu
aikana. Kaupan johdosta Ruohonjuureen 
muutti myös Afrikan Tähtiyhdistys, 
joka on ansiokkaasti tehnyt tunnetuksi 
kehitysmaakauppaasiaa ja Afrikan Tähti 
tuotteita.

Kuva Juhani Tenhunen

Kuvat Juhani Tenhunen

Kuva Juhani Tenhunen Ghanalainen 
rumpusoolo.



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 elintarvikkei
ta.

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

 

MaailMankaupat ja  
kehitysMaakaupat suoMessa

Maailmankauppojen liiton  
jäsenkaupat aakkosjärjestyksessä  
paikkakunnan mukaan

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

Maailmankauppa Kirahvi
Hämeenlinna 
Vain tapahtumamyyntiä ja 
verkkokauppa. Etukäteen sopimalla 
mahdollisuus ostaa myös suoraan 
varastolta.
kirahvi@maailmankaupat.fi
www.maailmankaupat.fi/kirahvi
p. 050 129 4336 ja 
041 454 8912

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@maailmankauppa.inet.fi
www.maailmankauppamango.net

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

Kuhmon Kehitysmaakauppa
Seurakuntakeskus
88900 Kuhmo
p. 08 655 0465 (Sointu Sallinen)
kuhmonmaailmankauppa@luukku.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
Wanha Talo
Savilahdenkatu 12
50100 Mikkeli
p. 045 892 9801
lhokkane@gmail.com

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

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

yhdistykset ja 
toiMintaryhMät

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

Jokilaakson 
Maailmankauppa
Kumpulantie 15 
42100 Jämsä
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.fi 

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/
aamutahti@aamutahti.net
p. 050 356 6857

 Reilun KauPan tOimijat  

kansainväliset toiMijat

WFto 
(World Fair Trade 
Organization)  
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun 

kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäse
ninä on niin kehitysmaiden tuottajia, 
Maailmankauppoja kuin maahan
tuojia. Entiseltä nimeltään IFAT.

WFto europe
www.wftoeurope.org
WFTOn Euroopan aluejärjestö

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

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

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

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

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

Maailmankauppa Tasajako
Ilmarinkatu 8
33100 Tampere
p. 03 222 8826
tasajako@tasajako.org
www.tasajako.org/

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

Yli 20 reilun kaupan käsityöläisryhmää.
Sisustus, vaatteet, soittimet, laukut, suitsukkeet 
ja paljon muuta.

➜ www.maailmankaupat.fi/kirahvi
➜ www.juuttiputiikki.fi 

Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

maailmankauppojen 
verkkokaupat


