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Reiluksi merkitty

uutama viikko
sitten julkaistun
Eurobarometrikyselyn mukaan
EU-maiden kansalaisista keskimäärin 61 prosenttia kannattaa
rahallisen tuen lisäämistä kehitysmaille. Suomalaiset eivät ole yhtä
myönteisiä jakamaan omastaan,
meistä vain puolet olisi valmiita
lisäämään apua kehitysmaille.
Nuoret ovat yllättäen keskimääräistä nihkeämpiä, koko EU:ssa
55 prosenttia nuorista kannattaa
kehitysavun lisäämistä, suomalaisista 15–24 vuotiaista vain 36
prosenttia.
Emme me nyt erityisen
itsekkäitäkään ole kansakuntana.
Vaikka rahaa ei monen mielestä pitäisi antaa kehitysapuna,
niin suomalaisista 70 prosenttia
maksaisi mielellään reilun kaupan
tuotteista lisähintaa kehitysmaita
tukeakseen, kun EU-kansalaisista
siihen olisi valmiita vain 48 pro-

senttia. Myös suomalaisnuoret
ovat selvästi EU keskimäärää
halukkaampia ostamaan reilun
kaupan tuotteita.
Näymme olevan valmiimpia oikeudenmukaiseen kauppaan kuin
vastikkeettomaan apuun. Osaksi
voi olla kyse kansanluonteestamme, mikä korostaa leivän hankkimista työn teolla ja vieroksuu
tukia ja apuja – ainakin jos ne eivät
osu omalle kohdalle. Kehitysavun
perille menoakin jaksetaan aina
epäillä, ja onhan siihen joskus
syytäkin. Ruotsin Mosambikin
suurlähettiläs totesi budjettituesta:
”En ymmärrä, miksi maa, joka
vastaanottaa tukea, käyttää sitä
hallitsevan luokan luksuselämään.”
Globaalin reilun kaupan ajatusta on juurrutettu Suomeen jo puoli
vuosisataa. Vuosien saatossa se
on saanut jalansijaa ja pysynyt uskottavana. Reilun kaupan erikoisliikkeisiin, Maailmankauppoihin,
ja maassamme tunnetuimpaan

reilun kaupan sertifiointijärjestelmään, FLOn Reilun kaupan
merkkiin, luotetaan laajasti. Viime
vuosina on tullut useita uusia eettisen kaupan merkkijärjestelmiä,
yhtä hyviä nekin. Mutta lisäksi
on kasvava joukko yrittäjiä, jotka
markkinoivat tuotteitaan reiluna
kauppana välittämättä aina siitä,
määritteleekö ja valvooko reiluuden yrittäjä itse omien intressiensä
mukaan vai jokin riippumaton
taho.
World Fair Trade Organizationin (WFTO) jäseninä on sekä
kehitysmaiden tuottajaryhmiä että
rikkaiden maiden maahantuojia,
tukkukauppoja ja vähittäismyyjiä.
Erityisesti monet kehitysmaiden
käsityöläisyhteisöt ovat kaivanneet
tuotteisiin kiinnitettävää reilun
kaupan merkkiä. Ensimmäisenä
vaatebrändinä maailmassa People
Tree on saanut oikeuden käyttää
tuotteissaan WFTOn reilun kaupan
logoa. Uuden reilun kaupan merkin

esittelee Heidi Heikkinen tämän
lehden sivuilla 10–11.
Monilla WFTOn jäsenillä voi
mennä useampi vuosi merkin
käyttöönotossa. Kaikki WFTOn
jäsenet eivät ole innostuneita koko
merkistä. Itävaltalainen EZA Fairer
Handel ei ainakaan ensi vaiheessa
merkkiä tuotteisiinsa laita, vaikka
se WFTOn jäsenenä siihen onkin
oikeutettu. 15 miljoonan euron
liikevaihtoa pyörittävällä EZAlla
on omassa maassaan tunnettu
Fair Trade brändi, mihin se aikoo
edelleen panostaa. Myös osa kehitysmaiden tuottajista on kahden
vaiheilla. Suomessa muutama
kuukausi sitten vieraillut intialaisen vammaisjärjestö MESHin
työntekijän Mathew Kuriakose
Kallumpurathin mielestä merkkihomma on kallista ja aikaa vievää,
eikä MESH ole siinä mukana
mielellään. Mukaan kuitenkin
lähdetään, jos WFTO-jäsenyys sitä
edellyttää tai ostajat vaativat.

PS.

Anna palautetta!
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä
puhutti tai mikä herätti lisää
kysymyksiä tässä lehdessä?
Arvomme kaikkien 31.1.2014 mennessä lehteä kommentoineiden kesken
50 euron lahjakortin Maailmankauppojen verkkokauppoihin.
Lähetä vastauksesi osoitteeseen
lehti@maailmankaupat.fi tai soita
palautteesi numeroon 045 1294 336.
Edellisen numeron palautekilpailun
voitti Pertti Soininen Savonlinnasta.
Lehti pidättää oikeuden julkaista
saamiaan kysymyksiä, kommentteja
ja palautteita seuraavassa lehdessä
sekä verkkosivuillaan. Voit jättää mielipiteesi nimimerkillä, jolloin viralliset
yhteystiedot jäävät vain toimituksen
tietoon. Yhteystietoja ei käytetä
suoramarkkinointiin.

WFTO-merkki on sisällöltään
yhtä hyvä tai huono kuin FLOmerkki. Kumpikin mm. pitää lähtökohtana kunkin maan tai alueen
laillista minimipalkkaa. Se ei aina
ole paljon, mutta yhdessä merkkien
edellyttämien turvallisten työolojen
ja muiden kriteerien kanssa hyvä
askel eteenpäin.
Antti Markkanen

SISÄLlys
People Tree sai ensimmäisenä vaatebrändinä
maailmassa WFTO-merkin
käyttöoikeuden tuotteissaan. Se kertoo heidän
sitoutumisestaan reilun
kaupan periaatteisiin.
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visiitti

Kun pyhä velvoittaa majavieraus
M
arraskuisessa Mikkelissä perheemme
sai ystäväksi kazakstanilaisen opiskelijan. Omien
opiskeluaikojen kohdalle sattunut
paikallisväestön vieraanvaraisuus
vaihtokohteessa oli päätetty pistää
kiertoon ja antaa myös jollekin
Suomeen saapuneelle ihmiselle
kokemus suomalaisesta arjesta ja
juhlasta; ruokailua joskus yhdessä,
kahvit keskustassa toisella kertaa
ja talviretki notskille kevättalvella.
Ei mitään mullistavan ihmeellistä
tai erikoista. Vieraan varalle on
varattu ystävälliset eleet, yhteistä
aikaa ja pöytään katettu ylimääräinen lautanen. Mutta ihmisestä
vieraan kulttuurin sisällä juuri nuo
pienet vierasvarat voivat tuntua
kodinomaiselta henkäykseltä kaikessa vieraudessaankin: saa nähdä
arjen, kurkistaa toisen kotiin,
maistaa ravintoloiden ruoka
maailmasta poikkeavaa tavallisten
ihmisten ruokaa, synnyttää outoudesta ymmärrystä.
Maailman uskontojen ja
filosofisten suuntausten yhdeksi
yhdistäväksi laiksi on luokiteltu
vieraanvaraisuuden vaatimus.
Raamatun kaksoiskäsky, hindujen
pyhät kirjat, muslimien tekstit ja
luonnonuskontojen näkemykset
nimeävät vieraan tulijan auttamisen pyhäksi vaateeksi, eräänlaiseksi ”ensimmäisen luokan
velvollisuudeksi”. Tutkija Maarit
Knuuttila puhuu tutkimuksissaan
vieraanvaraisuudesta itsensä
sivistyneeksi luokitelleen yhteisön tai kansan tunnusmerkkinä.
Hindujen pyhät kirjat listaavat vieraanvaraisuuden jopa eräänlaiseksi elinehdoksi ja elämän merkiksi:
”se, joka ei anna ravintoa jumalille,
vieraille, omaisille, vainajien hengille ja itselleen, hän ei elä, vaikka
hengittäisi.”
Niin järkeenkäyvältä kuin
vieraan ihmisen auttaminen ja
kohtaaminen kuulostavatkin,
on ihminen myös kautta aikojen
määritellyt erilaisia syitä vetäytyä
vieraanvaraisuuden vaatimuksesta. Vieras on määritelty syrjässä,
sivussa olevaksi, silti meidän
kulttuuriin kuuluvaksi. Muukalainen on luokiteltu ulkomaalaiseksi,
muualta tulleeksi, vieraan kansan
jäseneksi, oudoksi, tuntemattomaksi. Tämä määritelmäjako on
määrännyt myös tulijan saaman
vastaanoton. Vieras on nähty
ihmisenä, jonka asemassa myös
itse voisi joskus olla ja tarvita

Kuva Joni Hokkanen

Maailman uskontojen ja filosofisten suuntausten
yhdeksi yhdistäväksi laiksi on luokiteltu
vieraanvaraisuuden vaatimus.”
vieraanvaraisuuden vastapalvelusta. Muukalainen puolestaan on
usein mielletty oman reviirin ja
elämismaailman ulkopuoliseksi,
niin etäiseksi kulkuriksi, ettei sen
asemaan koskaan itse joudu. Ei
ollut siis syytä kestitäkään.
1840-luvun talonpoikaiskulttuuria tulkitsevissa teksteissä
suomalaisten vieraudenpelkoa
kuvataan arkisissa tilanteissa:
kaskinauriin syrjäyttäjäksi saapunutta perunaa pidettiin pitkään
sikojen ruokana, koululaitosta
lasten pään sekoittajana ja turmioon viejänä, hammasharjaa hampaiden kiilteen tuhoajana ja alushousuja siveettömän maailman
tuomisina. Mutta vieraudesta tuli
silti ajan myötä hyväksyttyä, arkipäiväisen elämän tavallisuutta.
Globaalissa maailmassa reviirit
kasvavat: oman pellon pääty ei ole
enää maailman raja. Outouden
tunteen pitäisi olla jo hälvennyt.
Jokainen voi olla vieraanvaraisuuden tarpeessa, kestitettävänä vieraan talossa tai hädässä
vieraalla maalla. Ja jokaisesta
outoudesta voi ajanmittaan tulla
normaaliutta.
Postmodernin ihmisen
ahdistukseksi on lueteltu kiinnittymättömyys ja ajelehtiminen
päämäärättömässä maailmassa,
josta kaikki suuret kertomukset

ovat kadonneet elämän suunnannäyttäjinä. Ei ole mitään,
mihin nojata, mitään mitä pitää
varmana. Maailmankansalaisuus,
ei-mistään-kotoisin-olevuus, on
tullut trendikkääksi hokemaksi

julkisuudessa. Itsensä etsimisestä
on muodostunut elämän tarkoitus
ja elämän mysteeri. Kuka minä
olen, jos mikään ei ole mitään? Jos
en kuulu minnekään ja samaan
aikaan kaikkialle, miten rakennan

juureni ja yhteisöni? Toisella
puolen maapalloa tai omalla
kotikadulla kohdatut ystävälliset eleet saavat meidät jotenkin
uskomaan ihmisyyteen, rajoja
ylittävään samankaltaisuuteen,
kansojen harmoniaan ja erilaisuuden ylistykseen. Tai sitten
vain omaan pärjäämiseemme.
Homeroksen klassikossa
noin 700-luvulta eKr. Odysseus
matkaa harharetkillään paikkoihin, joissa lait ovat vieraat,
ja vastaantulija on vakuutettava
vieraan rauhanomaisista ja
pyyteettömistä lähestymispyrkimyksistä: ”Päätyen tänne
me sult´ anelemme nyt polvia
kietoin, vierahinas meit´ ett sa
vaalisit, ystävänlahjan soisit, kun
pyhä velvoittaa majavieraus.” Kyseenalaistamisen ajassa ja maailmassa joululla on paikkansa: se
nostaa esille vieraanvaraisuuden
lakia, muista välittämistä, tuntemattomien rooliin asettumista.
Se vaatii tekoja: oven avaamista
lähimmäiselle, liiasta jakamista,
vierauden kohtaamista, vierasvaran kiertoon laittamista.
Laura Hokkanen
Kirjoittaja toimii Mikkelin Maailmankauppayhdistyksen puheenjohtajana
ja vinkkaa muitakin tarttumaan Maarit
Knuuttilan vuoden 2006 teokseen
Pappilan hätävara – vieraanvaraisuuden
taidosta.

kuvakulma
Kuva Krishnendu Pramanik 2011 / Courtesy of Photoshare.

Nainen tarjoaa ohikulkijalle vettä parvekkeensa ikkunasta. Intian Agrassa Taj Mahaliin menijät ovat kahdenkymmenen vuoden ajan voineet törmätä tähän vieraanvaraiseen naiseen. Hänen suuri ilonsa on palvella ihmisiä
tarjoamalla heille ilmaista juomavettä.
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kuva Marc Shandro / Wikimedia Commons

Pengerviljelmä
Intiassa. Rykelminä
kasvavat kardemumman versot
erottuvat kellertävän vihreinä muiden
kasvien seasta.

Reilun kaupan kasvioppi

Maustekasveista
aromeja, terveyttä ja elantoa

Kaukoidästä kuljetetut mausteet olivat pitkään eurooppalaisille statussymboleita. Niillä maustettiin etenkin
joulun ja muiden juhlien ruokia. Vaikka mausteet ovat
arkipäiväistyneet, kaneli, inkivääri ja kardemumma
kumppaneineen tuovat yhä joulun tullessaan.
saaristoon ja Afrikkaan, minkä
seurauksena hinnat alkoivat hiljalleen laskea ja harvinaisuuden
hohto himmeni.

Maukkaiden kasvinosien
markkinat
Mausteet ovat aineita, jotka
parantavat ruuan tuoksua, makua
ja säilyvyyttä. Ruuanlaiton lisäksi
maustekasveja käytetään muun
muassa hajusteissa, kosmetiikassa, lääkkeinä sekä uskonnollisissa
rituaaleissa. Kasveista voidaan
käyttää mausteena lehtiä, kukkia,
juurta, vartta, kuorta, hedelmiä,
marjoja, siemeniä tai niistä
eristettyjä aineita. Joskus vihreät
lehtimäiset kasvit erotellaan
omaksi ryhmäkseen: mausteyrteiksi. Mausteseoksista, kuten
currysta tai garam masalasta, puhutaan puolestaan usein pelkkinä
mausteina.
Mausteissa on lukuisia
vaikuttavia aineita. Yleisiä ovat
erilaiset haihtuvat öljyt, aldehydit,
fenolit, kumariinit, vitamiinit ja
kivennäisaineet. Mausteet voivat
ennaltaehkäistä sairauksia, mutta

kaneli ja laakerinlehdet. Suurin
osa mausteista tuotetaan kehitysmaissa sekä kehittyvissä maissa.
Merkittävimpiä tuottajia ovat Kiina, Indonesia, Intia, Vietnam, Sri
Lanka, Madagaskar, Guatemala ja
Brasilia. Tuottajamaat eivät pelkästään vie mausteita ulkomaille,
vaan niitä myydään runsaasti
myös kotimarkkinoilla.
Valtaosa mausteista myydään
kuivattuina ja jauhettuina. Vasta
viime vuosina tuoreita yrttejä on
alettu pitää parempilaatuisina, ja
niiden suosio on kasvanut. Koko
ajan enemmän kysyntää on myös
mausteista saatavilla eteerisillä

öljyillä, joita käytetään muun muassa hajusteina, aromaterapiahoidoissa, lääkkeissä, kosmetiikassa,
suitsukkeiden valmistuksessa ja
maustamisessa.

Pienviljely kannattaa
Monia mausteita voidaan viljellä
pienillä maatilkuilla, vähällä väellä,
ilman suuria investointeja. Joitain
mausteita pystytään keräämään
myös luonnosta. Useiden vuosisatojen ajan maustetuotanto onkin
ollut merkittävä elinkeino pienviljelijöille. Esimerkiksi 70 prosenttia
Sri Lankan mausteista viljellään
Reilun kaupan kanelitankoja leikataan Van
Chan Bio Farmers Clubin
viljelmällä Vietnamissa.

Kuva Didier Gentilhomme / Reilun kaupan edistämisyhdistys

J

o antiikin aikana eurooppalaiset arvostivat kaakkoisaasialaisia mausteita
kuten pippuria, kanelia ja
neilikkaa. Vuosisatojen ajan arabit
toivat niitä Eurooppaan sekä
maitse että meritse. Ristiretkien
jälkeen mausteet kulkivat Eurooppaan Venetsian kauppavaltion
kautta ja pitivät sen vaurautta yllä.
Venetsia menetti mausteherruuden, kun portugalilainen Vasco
da Gama miehistöineen ankkuroi Intian länsirannikolle 1498.
Portugali otti haltuunsa muun
muassa pippurin ja siirtomaakseen Goan seudun. Myöhemmin
se valloitti lukuisia muita alueita
mukaan lukien Sri Lankan, josta
hankittiin kaikki kaneli, sekä Indonesiaan kuuluvat Molukit, joilta
saatiin muskottia ja neilikkaa.
Kun hollantilaiset valtasivat
1600-luvulla alueita Portugalilta,
he hävittivät Molukeilta neilikka- ja muskottipuita. Mausteiden
hinnat kohosivat Euroopassa
huippuunsa, ja Hollanti vaurastui. Mausteiden viljely laajeni
1800-luvulla Englannin ja Ranskan siirtomaihin, myös Karibian

osa auttaa myös akuutteihin ja
kroonisiin vaivoihin. Mausteilla
on todettu olevan muun muassa
antioksidanttisia, antimikrobisia,
tulehduksia ja syöpää torjuvia,
ikääntymistä hidastavia sekä
ruuansulatusvaivoja helpottavia
vaikutuksia.
Noin 50 maustekasvilla on
taloudellista merkitystä kansainvälisesti. Makumieltymyksissä on
eroja kulttuurien välillä. Kestosuosikkeja ovat pippuri, paprika sekä currymausteet, joihin
kuuluvat muun muassa korianteri,
juustokumina, sinapinsiemenet,
kardemumma, muskotti, chili,
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Inkivääri
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ito kaneli, viralliselta nimeltään ceyloninkaneli (Cinnamomum zeylanicum), kuuluu
laakerikasvien heimoon. Se on
kotoisin Etu-Intian sekä Ceylonin
eli nykyisen Sri Lankan trooppisista
sademetsistä. Luonnonvaraisena
kaneli kasvaa jopa kymmenmetriseksi puuksi, mutta viljeltynä
jatkuva leikkaaminen pitää sen
pensasmaisena.
Ceyloninkanelin kuori on
paksua, vaaleaa ja pehmeää.
Ikivihreät, nahkeat lehdet ovat
oksissa vastakkain. Viuhkamaiset
kukinnot muodostuvat pienistä
vaaleanvihreistä kukista, jotka hedelmöityttyään kypsyvät punaisiksi
luumarjoiksi. Kanelin kuoressa ja
lehdissä on eteeristä öljyä, jonka
tärkeimmät ainesosat, kanelialdehydi ja eugenoli, antavat kanelille
luonteenomaisen aromin. Varsinai-

Pippola

nen mauste valmistetaan nuorten
versojen kuoren sisimmästä osasta.
Sitä käytetään maailmanlaajuisesti
etenkin leivonnaisten, jälkiruokien
ja juomien mausteena.
Luonnosta kerätty kaneli
tunnettiin Egyptissä ja Euroopassa
jo ennen ajanlaskun alkua. Viljelyn
aloittivat hollantilaiset vallattuaan Ceylonin 1700-luvun lopussa.
Nykyään ceyloninkanelia viljellään
laajalti tropiikissa. Suurin tuottajamaa on Sri Lanka.
Kanelia lisätään tavallisesti
siemenistä, mutta myös kasvullinen lisääminen pistokkaista on
mahdollista. Ulos istutut puut
saatetaan parin vuoden jälkeen
katkaista, sillä katkaistun puun
juurakosta kehittyy seuraavana
vuonna kymmeniä versoja. Satoa
korjattaessa kanelipuun kuori
irrotetaan kahtena puoliskona,
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rille antaa eteerisen öljyn sisältämä zingibereeni. Lievä polttava
maku tulee gingerolista. Inkivääri
on tärkeä mauste kiinalaisessa
ja intialaisessa keittiössä. Aasian
maissa inkivääriä on käytetty
runsaasti myös lääkkeenä, muun
muassa ruuansulatusvaivoihin
sekä lemmenyrtiksi. Nykyään inkivääriä viljellään laajalti tropiikissa.
Suurin tuottaja on Intia.
Reilun kaupan inkivääriä saa
jauhettuna ainakin Santa Marian,
Suman, Ethic Designin ja Steenbergs Organicin tuoteperheistä.
Myös tuoreelle inkiväärille on
olemassa Reilun kaupan kriteerit,
mutta ainakaan lähiaikoina sitä ei
ole tulossa kauppoihin.

Kirjallisuutta:
FAO 2011: Spices and herbs for home and
market.
Piippo S. 2011: Elinvoimaa mausteista.
Rousi A. 1997: Auringonkukasta viiniköynnökseen.
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kyvyn suvulliseen lisääntymiseen.
Silloin harvoin, kun inkivääri kukkii, käpymäiset kukinnot nousevat
suoraan juuresta. Kukinnoissa on
pieniä kellanvihreitä, punahuulisia
kukkia.
Inkiväärin mehevää juurakkoa
käytetään mausteena sellaisenaan, mutta yleistä on myös juurakon kuivaaminen ja jauhaminen.
Tuoreena käytettävä inkivääri
nostetaan maasta 5–7 kuukautta
istutuksen jälkeen ennen kuin
juurakot ovat täysin kypsyneet.
Silloin ne ovat pehmeitä eivätkä
turhan kuituisia. Kuivattavat
inkiväärit kerätään vasta 8–9
kuukauden jälkeen.
Omalaatuisen aromin inkivää-

la

ja Ugandassa. Reilun kaupan
maustevalikoimaan kuuluu muun
muassa pippuri, kaneli, kardemumma, inkivääri, kurkuma,
vanilja, basilika ja oregano.

ed

Kuva Small Organic Farmers’ Association (SOFA)

Srilankalainen
reilun kaupan
luomuviljelijä
poistaa kanelipuusta uloimman kuoren.

naisille. Mausteita viljelevien
naisten omanarvontunto lisääntyy, ja heidän asemansa perheessä
ja yhteisössä kohenee.
Luomutuotanto sopii monille
maustekasveille hyvin, sillä ne
eivät tarvitse niin paljoa ravinteita
kuin esimerkiksi viljat, maissi ja
muut tärkkelyskasvit. Maustekasveja eivät tuholaiset ja tauditkaan
yleensä suuremmin vaivaa. Jos
luomutuotantoon soveltuvia lannoitteita käytetään oikein, voidaan
yltää lähes yhtä suuriin satoihin
kuin tavanomaisessa viljelyssä.
Reilun kaupan sertifikaatti
voi toimia myyntivalttina, mutta
se tuo monella muullakin tavalla
vakautta viljelijöiden elämään.
Mausteiden markkinahinnat
ovat alttiita heilahteluille. Reilun
kaupan tuottajille maksetaan
takuuhinta, ja he voivat halutessaan saada ennakkorahoitusta
jopa 60 prosenttia ostettavan erän
arvosta. Reilun kaupan mausteita
viljellään perhetiloilla ainakin
Komoreilla, Ecuadorissa, Intiassa, Madagaskarilla, Sri Lankassa

nkiväärikasvien heimoon kuuluvaa inkivääriä (Zingiber officinale) ei tunneta luonnosta, minkä
vuoksi sen tarkka alkuperäkään
ei ole tiedossa. Todennäköisesti
se on kotoisin Kaakkois-Aasiasta
tai Intiasta. Juuri inkivääri oli yksi
ensimmäisistä Eurooppaan tulleista itämaisista mausteista. Sitä
kuljetettiin jo 2000 vuotta sitten
Roomaan pienissä saviastioissa.
Inkivääri on monivuotinen,
hieman yli metrin korkuiseksi
kasvava ruohovartinen kasvi,
jonka lehdet kuolevat vuosittain.
Inkivääriä on ilmeisesti hyvin
pitkään lisätty ainoastaan kasvullisesti juurakon kappaleista, koska
se on lähes täysin menettänyt

Me

alle hehtaarin kokoisilla perheviljelmillä. Lähinnä yrttimausteiden
viljely pientiloilla on harvinaista,
koska korkeaan laatuun vaaditaan
koneellisia kuivaus- ja puhdistusmenetelmiä. Muut mausteet
voidaan yleensä kuivata auringossa ja putsata käsin.
Mausteiden viljely sopii hyvin
myös naisille, koska mausteiden kasvatus onnistuu omassa
puutarhassa, kodin välittömässä
läheisyydessä. Maustetuotanto voikin tarjota tulonlähteen
esimerkiksi leskille ja eronneille

I

kuv
a

Madagaskarilainen reilun kaupan viljelijä kerää vaniljan siemenkotia, joista
mauste valmistetaan.

ylimääräiset kerrokset raaputetaan
pois ja kuorenpuolikkaat kuivataan.
Lopullisissa kanelitangoissa on
useita sisäkkäisiä kerroksia, jotka
kiertyvät molemmista reunoista
spiraalille.
Kassiakanelia (Cinnamomum
cassia) viljellään etenkin Kiinassa
ceyloninkanelin halvaksi korvikkeeksi. Myös kassiakaneli sisältää
kanelialdehydiä, mutta eugenolia siinä ei ole lainkaan. Vaikka
kassiakanelin makua ei pidetä
aidon kanelin veroisena, sitä on
Euroopassakin tarjolla aitoa kanelia
enemmän.
Suomessa Reilun kaupan
kanelijauhe löytyy ainakin Santa
Marian, Suman, Ethic Designin sekä
Steenbergs Organicin maustevalikoimista. Steenbergsin valikoimaan kuuluu myös Reilun kaupan
kanelitangot.

M

yös kardemumma (Elettaria
cardamomun) on inkiväärikasvi. Joskus kardemummiksi
kutsutaan myös inkiväärikasvien
heimoon kuuluvan Amomum-suvun lajeja, mutta niiden siemenpalot ovat ruskeita tai mustia ja
maku karkeampi.
Kardemumma on monivuotinen, 2–6-metrinen, ruohovartinen kasvi, joka kasvaa jopa
20 verson rykelmissä. Lehdet
ovat pitkiä, tummanvihreitä ja
miekkamaisia. Vaaleanvihreät
emi- ja hedekukat kehittyvät
kasvin tyveltä nouseviin pitkiin
kukkavarsiin. Kehittyvät hedelmät ovat soikiomaisia siemenpalkoja, joiden sisällä siemenet
ovat kolmessa lohkossa. Tuoreina
siemenpalot ovat kellanvihreitä,
mutta kuivuessaan ne muuttuvat
oljenruskeiksi.
Inkivääristä poiketen kardemummasta käytetään mausteena
siemenet. Ne sisältävät eteeristä
öljyä, jossa on muun muassa
sineolia, terpinyyliasetaattia,
limoneenia, sabineenia ja borneolia. Suomessa kardemumman
käyttötavoista tunnetuin on
pullan ja muiden leivonnaisten
maustaminen. Aasialaisessa keittiössä kardemumman käyttö on
monipuolista: sitä käytetään niin

curryruoissa kuin lääkkeenäkin.
Kardemumma on kotoisin
Intiasta ja Sri Lankasta. Luontaisesti se kasvaa muiden kasvien
varjossa. Aina 1800-luvulle asti
kardemummaa kerättiin enimmäkseen luonnosta, missä sen
kasvua edistettiin metsää harventamalla. Varsinainen viljely yleistyi
varsin myöhään. Merkittävimmät
viljelijät ovat nykyään Guatemala
ja Intia.
Kardemummaa voidaan lisätä
kasvullisesti juurakon palasista,
mutta laajamittaisessa viljelyssä
lisääminen tehdään siemenestä.
Siemenet kylvetään taimitarhoissa, ja taimet istutetaan 1–2-vuotiaina ulos esimerkiksi tee- tai
pähkinäpuiden varjoon. Satoa korjattaessa siemenpalot leikataan
irti juuri ennen kuin siemenet ovat
täysin kypsiä. Kypsä palko halkeaa
helposti, jolloin siemenistä alkaa
haihtua aromaattista öljyä ja maku
väljähtyy. Koska siemenpalot
kypsyvät eri aikaan, sato on kerättävä käsin. Sadonkorjuun työläys
näkyy kardemumman hinnassa:
se on sahramin ja vaniljan jälkeen
maailman kallein mauste.
Santa Marian valikoimaan
kuuluvajauhettu kardemumma on
toistaiseksi ainut Reilun kaupan
kardemumma Suomessa.

kuva Emilia Pippola

Kuva Sylvain Ly / Reilun kaupan edistämisyhdistys
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Ruokaa reilusti

Masala chai lämmittää
talvella ja viilentää kesällä
Intian junissa kuulee vähän väliä kaupustelijoiden huutavan: ”Chai, chai!” Heidän
pannuissaan on perinteisesti ollut intialaista maustettua, makeaa, valmiiksi haudutettua maitoteetä eli masala chaita. Brittien siirtomaa-ajalla kehittynyttä juomaa ei
tarvitse lähteä metsästämään Intian katukeittiöistä, vaan laadukasta masala chaita
voi valmistaa kotona.

H

indin kielen sanalla
chai tarkoitetaan puhekielessä usein intialaista maustettua teetä eli masala
chaita. Legendan mukaan Intian
kuningas keksi masala chain yli
5000 vuotta sitten. Osa mausteseoksista, joita yhä käytetään
masala chain teossa, mainitaan
kyllä intialaisen lääketieteen,
ayurvedan, vanhoissa teksteissä,
mutta itse masala chai kehittyi
vasta brittien siirtomaa-aikana.
Teepensaita on kasvanut Intian
Assamissa luonnonvaraisena iät ja
ajat, mutta ensisijaisesti paikalliset
ovat pitäneet teetä lääkeyrttinä.
Teekulttuuri alkoi muuttua hiljalleen, kun britit
löysivät 1820-luvulla
Assamin teepensaat.
Englannin Itä-Intian
kauppakomppanian
ajauduttua oopiumsotiin teemarkkinoita
hallitsevan Kiinan
kanssa

britit alkoivat kehittää teen viljelyä
ja jalostusta Intiassa.
Vaikka teen viljely yleistyi,
intialaisten teen kulutus pysyi
pitkään alhaisena. Teen suosio
kasvoi vasta, kun brittien omistama Intian teeyhdistys ITA (Indian
Tea Association) toteutti 1900-luvun alussa ärhäkän kampanjan,
joka kannusti tehtaita ja kaivoksia
järjestämään teetaukoja työntekijöilleen. Lisäksi teeyhdistys tuki
teekauppiaita Intian rautatieverkon kehittyessä.
Intialaisia kehotettiin tarjoilemaan tee brittiläiseen tyyliin:
mustaan teehen lisättiin hieman
maitoa ja sokeria. Masala chai
kehittyi, kun paikalliset alkoivat
lisätä teehen mausteita sekä
enemmän maitoa ja sokeria. Tätä
teeyhdistys ei aluksi sulattanut,
koska se vähensi varsinaisen teen
kulutusta. Vastustuksesta huolimatta masala chai vakiinnutti
suosionsa. Siitä tuli sekä katukeittiöiden että junien vakiotuote
aivan viime vuosiin saakka.
– Junien omat keittiöt eivät
enää tarjoa masala chaita, minkä
vuoksi junissa saa nykyään eteen-

sä vain teepussin sekä makeaa,
kuumaa maitoa ilman mitään
mausteita. Paikalliset kaipaavat
vanhaa valmiiksi tehtyä ”ready
made chaita”. Asemilla juniin

nousevilla kaupustelijoilla onkin
hyvät markkinat, jos heillä on
valmista chaita tarjolla, kertoo
moninkertainen Intian kävijä, Etelä-Aasian tutkija Mikko
Viitamäki.
– Jotkut hienommat hotellitkin
tarjoavat vain pussiteetä, sillä se
on edistyksen merkki. Masala
chaita saa varmimmin pienten
kaupunkien perinteisten asuinalueiden katukeittiöistä ja ravintoloista. Sen sijaan suuremmissa

kuva Arne Hückelheim / Wikimedia Commons

Chai wallah eli teekauppias, Kolkata, Intia.

metropoleissa, varsinkin keskiluokan asuinalueilla, pussitee on
korvannut masala chain. Viiden
tähden hotellien täytyy tietysti
tarjota kaikkea, mitä asiakas
saattaa haluta – aina hienoista
kiinalaisista teelaaduista masala
chaihin! Viitamäki selventää.

Aineksia onnistuneeseen
chaikokemukseen
Intialaisten katukeittiöiden masakuva kati hjerp

Katukahvila, Kodaikanal, Intia.
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Talvinen masala chai
Ainekset (2 kahvikupillista)
2 dl vettä
peukalonpään kokoinen pala
tuoretta inkivääriä
1/4 tl reilun kaupan
mustapippurirouhetta
2 tl reilun kaupan sokeria
(muutama suolakide)
1,5–2 tl reilun kaupan teepurua
2 dl soijamaitoa tai mahdollisimman rasvaista lehmänmaitoa,
esim. luomutäysmaitoa

Kesäinen masala chai
Ainekset (2 kahvikupillista)
2 dl vettä
15 kokonaista kardemummaa
tai 1–1,5 tl reilun kaupan
kardemummajauhetta
2 tl reilun kaupan sokeria
(muutama suolakide)
1,5–2 tl reilun kaupan teepurua
2 dl soijamaitoa tai mahdollisimman rasvaista lehmänmaitoa,
esim. luomutäysmaitoa

Valmistus
Kuori peukalonpään kokoinen
pala inkivääriä. Raasta tai pilko
palanen. Kiehauta vesi kattilassa. Lisää kiehuvaan veteen
inkivääri, mustapippuri, sokeri
sekä teepuru. Halutessasi voit
lisätä hitusen suolaa. Anna kiehua 1–2 minuuttia. Lisää maito.
Anna vielä kiehahtaa. Siivilöi
chai kuppeihin.

la chai on tyypillisesti maustettu
joko kardemummalla tai tuoreella
inkiväärillä. Suosittuja ovat myös
valmiit teehen tarkoitetut mausteseokset, chai masalat. Katukeittiöt käyttävät samat mausteet ja
teelehdet moneen kertaan, minkä
vuoksi laatu huononee erästä
toiseen.
Perinteikkään masala chain
saa helposti tehtyä kotikeittiössä.
Suurin osa raaka-aineista löytyy
reilun kaupan tuotevalikoimasta.

Masala chaihin sopivat parhaiten
teet, jotka eivät ole kokonaisina
teelehtinä vaan CTC (Cut Tear
Curl) -tyyppisenä muruna.
Maailmankauppojen valikoimissa
tällaisia teelaatuja ovat ainakin
Tampereen kehitysmaakaupan
maahantuomat tansanialaiset
irtoteet Kilimanjaro, Safari ja
African Pride sekä Reilun kaupan
TÄHDEN maahantuoma Fair
Trade Tanzanian Leaf Tea.
Ohessa on reseptit kahteen

erilaiseen masala chaihin. Inkivääri ja mustapippuri, joita pidetään lämmittävinä mausteina,
antavat maun talviseen masala
chaihin. Viilentävä kardemumma
puolestaan maustaa kesäkeleilläkin maistuvan chain. Teen,
mausteiden ja sokerin määriä
kannattaa rohkeasti muuttaa omien makumieltymysten mukaan.
Myös muita mausteita, kuten
kanelia, neilikkaa, muskottipähkinää, fenkolia ja tähtianista, voi
halutessaan kokeilla.
Masala chai sopii sellaisenaan
jälkiruuaksi, tai sitä voi nauttia
pikkusuolaisten tai -makeiden
seurana. Viitseliäs kokki tekaisee
chain seuraksi vaikkapa intialaisia

Valmistus
Jauha kokonaiset kardemummat morttelissa. Poimi pois
kuoret. Kiehauta vesi kattilassa. Lisää kiehuvaan veteen
kardemumma, sokeri sekä
teepuru. Halutessasi voit lisätä
hitusen suolaa. Anna kiehua 1–2
minuuttia. Lisää maito. Anna
vielä kiehahtaa. Siivilöi chai
kuppeihin.

suolaisia piiraita, samosoja, mutta
masala chain kaverina voi kokeilla
myös suomalaisia joululeivonnaisia. Tunnelmaan pääsee kuuntelemalla intialaista musiikkia.
Reseptejä testatessa taustalla soi
Helen Concert of a Life Time -kokoelmalevy sekä Mohammed Rafi.
Ainakin Rafin musiikkia löytyy
Spotifyn lisäksi myös kirjastoista.
Lisätietoa:
Reilun kaupan kasvioppi kanelista,
inkivääristä ja kardemummasta tässä
lehdessä s. 4–5.
Reilun kaupan kasvioppi teestä Maailmankauppalehden numerossa 2/2011
(www.maailmankaupat.fi/lehti/arkisto.
html).
Teksti ja kuvat Emilia Pippola
Reseptit Mikko Viitamäki
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kuva MESH

Little Flower -yhteisön käsinkudotut silkkihuivit ovat yksi
MESH:n monista vientituotteista.
http://littleflower-india.org/

kuva kati hjerp

Juuttiputiikin maahantuomat Bethany Colonyn tuotteet ovat värikkäistä
käsikudotuista nauhoista valmistettuja laukkuja, pussukoita ja penaaleja.
kuvat kati hjerp

MESH-

järjestössä
syrjityistä tulee
käsityöläisiä

M

aximising Employment
to Serve the Handicapped
(MESH) on vuonna
1981 perustettu intialainen reilun
kaupan järjestö, jonka tehtävänä
on edesauttaa leprasairaiden
ja vammaisten käsityöläisten
työllistymistä Intiassa. MESH:in
37 jäsenyhteisöön kuuluu tuhat
käsityöläistä eri puolilla Intiaa.
Käsityöläisiä on parhaimmillaan
ollut kaksi kertaa enemmän, mutta
talouden taantuma teollisuusmaissa on pienentänyt tilauksia, eikä
MESH enää pysty työllistämään
heitä kaikkia.
MESHin käsityöläisistä 75
prosenttia on joko lepran vam-

mauttamia tai leprasairaiden
jälkeläisiä. Vaikka lepra ei periydy,
sen tuoma syrjitty asema siirtyy
seuraavallekin sukupolvelle.
Muiden työllistymisen esteenä
voi olla HIV, kuulo- tai näkövamma, polion aiheuttama vamma
tai jokin muu sairaus tai vamma.
65 prosenttia käsityöläisistä on
naisia. MESH on World Fair Trade
Organization -järjestön (WFTO)
jäsen ja toimii sen periaatteiden
mukaisesti.
Tuottajaryhmät ovat hyvin erilaisia keskenään. Joissain on vain
muutama henki, mutta esimerkiksi Blue Mango Trust Tamil Nadun
osavaltiossa on hyvin organisoitu

50 käsityöläisnaisen yhteisö, jolla
on tarkoituksenmukaiset ja hyvin
varustetut työtilat ja sosiaaliturva.
Työtilojen rakentamiseen Blue
Mango Trust on saanut lahjoitusvaroja, mutta nykyään se tulee
omillaan toimeen.
Perinteisesti Intiassa käsityöammatit periytyvät suvussa
sukupolvelta toiselle, mutta
MESH:in tuottajayhteisöissä käsityöammatti on muualta opittu,
koska vamman vuoksi työllistyminen olisi muuten ollut vaikeaa.
Esimerkiksi Bethanyn leprayhteisössä (Bethany Leprosy Colony)
sattui perustajajäsenten joukossa
olemaan yksi taitava perintei-

Bethany Colony on leprasairaiden kylä, mutta nykyiset käsitöiden tekijät ovat
nuorempaa tervettä sukupolvea, jonka ansiot ovat perheelle tarpeellisia.

Perinteisesti Intiassa
käsityöammatit periytyvät
suvussa sukupolvelta toiselle.”
nen kutoja, joka opetti taitonsa
muille yhteisön jäsenille. Monille
vammaisille ainoa vaihtoehto olisi
ollut kerjääminen.
MESH:in tavoitteena on tuottajayhteisöjen jäsenten taloudellinen riippumattomuus ja sulautuminen ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä voidaan saavuttaa
tarjoamalla heille kokopäivätyötä,
koulutusta, terveydenhuoltoa ja
muita sosiaalietuuksia. MESH
myös auttaa heitä tuotekehittelys-

sä ja markkinoinnissa. WFTO:n
intialaisella alajärjestöllä Fair
Trade Forumilla (FTF) on alkamassa
kouluhanke, jonka puitteissa käsityöryhmien yhteyteen pyritään
järjestämään peruskoulu lapsille.
MESH on mukana hankkeessa.
Vuosina 2006–2009 toteutettiin Euroopan Unionin
rahoittama hanke Fair Trade Plus.
Hanke valmensi 12 reilun kaupan
järjestöjen työntekijää pitämään
käsityöläisryhmille reilun kaupan
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Reilun kaupan edistäjä Keralasta

O

ululaisen Maailmankauppa Juuttiputiikin
takahuoneessa istuu
hymyilevä mies. Mathew Kuriakose Kallumpurath on tullut Intiasta
Ouluun saakka esittelemään reilun
kaupan tuotteita ja solmimaan
kauppasuhteita. Tällainen vierailu
on harvinainen, sillä yleensä
länsimaiset ostajat suuntaavat itse
ostosmatkansa itään.
Mathew on työskennellyt
reilun kaupan ammattilaisena jo
vuodesta 1992. Koulutukseltaan
hän on markkinointiin erikoistunut
kauppatieteiden maisteri (MBA).
Hän työskentelee reilun kaupan
järjestö MESH:ssa pääasiassa
vientikaupan ja markkinoinnin
tehtävissä, mutta tehtäviin kuuluu
myös mm. käsityöläisten kouluttamista ja reilun kaupan tietoisuuden edistämistä Intiassa.
Eteläisen Intian Keralan osavaltiosta kotoisin oleva Mathew
puhuu äidinkielensä malayalamin
lisäksi englantia ja Intian pohjoisosien yleiskieltä hindiä. Työnsä
puitteissa ympäri Intiaa matkustavana hän on lisäksi opetellut muutamaa muuta intialaista kieltä.
Mathew asuu perheensä
kanssa Delhin länsipuolella.

Perheeseen kuuluu vaimo, joka
hoitaa kotia, sekä koulua käyvät
10- ja 16-vuotiaat tyttäret. 20 km
mittaisen työmatkansa hän kulkee
skootterilla tai metrolla. Metro on
Delhissä miellyttävä vaihtoehto
liikenneruuhkissa seisomiselle ja
uusia linjoja on rakenteilla.
Syyskuussa Mathew teki
kolmannen Euroopan matkansa.
Hän osallistui Dortmundin reilun
kaupan messuille sekä teki markkinointivierailuja tuontijärjestöihin
eri puolilla Eurooppaa.
Markkinointi tuotti tuloksia
Saksassa El Puenten kanssa
käydyissä neuvotteluissa sekä
Italiassa, missä CTM päätti aloittaa
yhteistyön MESH:n kanssa.
Euroopan kiertueensa päätteeksi Mathew kävi Maailmankauppa Juuttiputiikin vieraana
Oulussa. Häneltä saatiin tuoreita
kuulumisia leprayhteisö Bethany
Colonysta, jonka johtoryhmän
jäsen Mathew on. Juuttiputiikki on
ostanut Bethanyn raitalaukkuja jo
vuodesta 1985. Mathew:n tuomia
tuotenäytteitä katseltiin Oulussa
kiinnostuneina. Yhteistyötä kaavaillaan vuodelle 2014.

kuva Johanna Uusiranta

Mathew, Kati Hjerp
ja Tuija Auraskari
Liminganlahden
suojelualueella.

kuva kati hjerp

Johanna Uusiranta ja Kati Hjerp

kuva Johanna Uusiranta

Käsi- ja taideteollisuusopiskelijoiden valmistamat tekstiilit Tuuma ja tikki -myymälässä ovat Mathew:lle tutun
näköisiä. Käsityönä kudotut pyyhkeet, pöytäliinat ja muut kodin tekstiilit kuuluvat monen MESH:n tukeman
yhteisön valikoimiin.

perehdytystä. MESH:in edustaja
Mathew Kuriakose Kallumpurath
oli yksi valmennetuista. Hänen
mukaansa käsityöläiset eivät tunteneet reilun kaupan periaatteita
entuudestaan kovin hyvin, joten
koulutuksesta oli selvästi hyötyä.
Mathew on jatkanut kouluttamista MESH:in ryhmille hankkeen
loputtua.
– Käsityöläiset tarvitsevat
lisää vastaavia koulutuksia, sillä se
motivoi heitä. Lisäksi käsityöläiset
hyötyvät vierailuista muiden ryhmien luo, koska silloin he voivat jakaa käytäntöjä ja kokemuksia sekä
oppia toisiltaan, Mathew kertoo.

Design studio
MESH:llä on toimisto ja myymälä pienessä ostoskeskuksessa

Delhissä sekä toinen myymälä
Hyderabadissa, Andra Pradeshin
osavaltion pääkaupungissa. Delhissä toimii myös MESH:n kolme
työntekijää työllistävä design
studio, missä tehdään tuotteiden
suunnittelutyö. Suunnittelijalla on apunaan mallimestari
ja assistentti. Mallimestari on
kutoja. Jos asiakkaalla on idea ja
hän antaa kuvauksen halutusta
tuotteesta, design studio voi
suunnitella tuotteen. Kun asiakas
on sitoutunut tuotteeseen ja tekee
siitä tilauksen, suunnittelutyöstä
ei veloiteta.
Tilaustöiden suunnittelun
lisäksi design studio kehittää
käsityöläisten ammattitaitoa
koulutusten avulla sekä auttaa
heitä suunnittelemaan mark-

kinointimateriaalia kotimaan
markkinoita varten. Esimerkiksi
Bethany Colonysta on päässyt
muutamia naisia vierailemaan
Delhiin ja osallistumaan suunnittelutyöpajoihin.
Design studiossa on vanhojen
mallien arkisto, ja siellä myös
suunnitellaan omia malleja. Tavoitteena on laajentaa ja kehittää
valikoimaa sekä parantaa käsityöläisten ammattitaitoa ja näin
turvata heidän työllistymisensä.

Tulevaisuuden näkymät
MESH:n suurin asiakas on
yhdysvaltalainen Ten Thousand
Villages, toiseksi suurin on ruotsalainen Individuell Människohjälp
(IM). Suosituimpia tuotteita ovat

pehmolelut, silkkihuivit, laukut
ja korut. 80% liikevaihdosta on
vientikauppaa. Reilun kaupan
tuotteiden myyminen kotimaan
markkinoilla on vaikeaa korkean hinnan vuoksi, mutta MESH
haluaa nyt panostaa siihenkin. Se
edellyttää tuotekehitystä, sillä sen
reilun kaupan tuotteet on alun perin suunniteltu vastaamaan vientikaupan kysyntään ja kotimaan
markkinat ovat tulleet mukaan
vasta myöhemmin. Vientikauppa
on kärsinyt talouden taantumasta. Intiassa puolestaan ostovoima
kasvaa ja ulkomaiset firmat kuten
IKEA ja Walmart perustavat sinne
myymälöitään.
MESH on saanut myös lahjoituksia yhteistyökumppaneilta erilaisten projektien rahoitukseen.

Individuell Människohjälp on rahoittanut ja antanut koulutusapua
projektiin jonka tarkoituksena on
kehittää tuotantokapasiteettia,
markkinointia ja designia, jotta
käsityöläisille riittäisi töitä muuttuvilla markkinoilla. Yhteistyössä
IM:n kanssa on myös tutustuttu
luomupuuvillan tuotantoketjuihin ja ympäristöystävälliseen
painantatekniikkaan. Brittiläinen
The Leprosy Mission International on
rahoittanut markkinointiprojektia
ja Ten Thousand Villages on mahdollistanut parempia opintolainoja
leprasairaiden lapsille.
Tuija Auraskari
Lähteet/lisätietoja:
Mathew Kuriakose Kallumpurath
http://mesh.org.in/
http://bluemangoindia.in/
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People Tree

on WFTOn reilun kaupan
merkin ensimmäinen käyttäjä
People Tree sai lokakuussa 2013 ensimmäisenä vaate
brändinä maailmassa oikeuden käyttää WFTO-merkkiä tuotteissaan, mikä kuvastaa heidän sitoutumistaan
reilun kaupan periaatteisiin läpi koko tuotantoketjujensa.

T

ässä lehdessä on aiemmin käsitelty eettiseen
ja ekologiseen tuotantoon liittyviä sertifiointimerkkejä.
On myös avattu sitä, kuinka
sertifiointijärjestö FLO sertifioi
vain tuotteen raaka-aineen, esim.
puuvillan, mutta ei tuotteen valmistusprosessia, kuten ompelua.
Tuotteen valmistus on useilla vastuullisilla vaatemerkeillä kuulunut WFTO-järjestön alaisuuteen
– käytännössä esimerkiksi niin,
että People Tree-vaatemerkki on
kuulunut WFTO-järjestöön, ja
myös sille tuotteita kehitysmaissa
valmistavat tuottajat ovat mukana WFTO:ssa. People Tree itse
valvoo tuotteidensa valmistusta
ja omaa suorat ja kiinteät suhteet
tuottajiinsa, mutta myös WFTOn
toimintatapoihin on kuulunut
tehdä pistokokeita ja vierailuja
lähes 400 jäsenjärjestössään kehitysmaissa. Tähän asti tuotteissa
ei kuitenkaan ole saanut käyttää
WFTOn logoa.
WFTO päätti vuonna 2011
uudistaa jäsentensä reilun kaupan
mukaisen toiminnan arvioinnin
ja sertifioinnin ja sallia merkkinsä käytön myös tuotteissa

niille jäsenilleen, jotka läpäisevät
uudistetun valvontajärjestelmän.
Vuoden 2012 loppuun mennessä
järjestelmää kehitettiin, ja vuoden
2013 alkupuoliskolla toteutettiin
ensimmäiset pilotit. Myös FLOn
piirissä on ollut halukkuutta
kokeilla koko tuotantoketjun
sertifioimista reiluksi, ja siitä on
toteutettu pilotti, josta on tietoa
mm. Karmashop-yrityksen
blogissa: http://www.karmashop.
fi/blog/2011/09/”reilun-kaupanvaate”-pilottiprojekti/.
People Tree on maailman
johtavia reilun kaupan vaatebrändejä, ja sen tuotantoketjuissa
on ollut sekä FLOn että WFTOn
valvomia osia. People Tree sai
lokakuussa 2013 ensimmäisenä vaatebrändinä maailmassa
oikeuden käyttää WFTO-merkkiä
tuotteissaan, mikä kuvastaa heidän sitoutumistaan reilun kaupan
periaatteisiin läpi koko tuotantoketjujensa.
People Treen tuotteisiin merkki tulee vuoden 2014 mallistossa.
WFTO-merkin saaminen vaatii
yritykseltä tuottajineen auditointiprosessin läpikäyntiä. Se
toteutetaan mm. riskiarviointien,

People Treen vaatemallistoa.

itsearvioinnin, vertaistarkastuskäyntien sekä ulkopuolisten
tarkastusten kautta. Yksi uuden
järjestelmän tavoitteista oli
kestävyys eli se ei saanut olla liian
kallis tai monimutkainen ja sen
täytyi löytää synergioita muihin
reilun kaupan sertifiointijärjestelmiin. Osan auditoinneista voikin
korvata sillä, että jokin muu reilun
kaupan sertifiointitaho on juuri
tarkastanut tuottajat.
WFTOn auditointiprosessi

perustuu kymmenelle reilun
kaupan periaatteelle. Niiden alle
on rakennettu tarkempi kriteeristö, joista osa toimijan tulee
täyttää heti alusta alkaen ja osa
on sellaisia, jotka tulee saavuttaa
tietyn ajan kuluessa. Järjestelmä
sisältää ajatuksen toiminnan
jatkuvasta parantamisesta, kuten
myös monet muut tunnetut ympäristö- ja yritysvastuunormistot.
Tällä hetkellä WFTO kouluttaa
ja valitsee itse auditoijat, mikä

eroaa FLOn järjestelmästä. FLOn
jäseniä auditoi erillinen, tosin
kokonaan FLOn omistama yritys,
FLO-CERT. FLO-järjestelmä
koetaan ilmeisen luotettavaksi,
sillä se sai vuonna 2007 ISO 65
-akkreditoinnin ensimmäisenä
sosiaalisena sertifiointijärjestelmänä maailmassa. WFTOn
järjestelmä on heidän mukaansa
sisäinen laaduntarkastusjärjestelmä, jossa on uusia sekä vanhoja
elementtejä jäsenten valvonnasta
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People Treen perustaja Safia Minney vierailee edelleen säännöllisesti tuottajien luona. Kuvassa bangladeshilaisen Thanaparan työntekijöiden kanssa. Thanapara on suomalaisillekin tuttu jo vuosien takaa. Se on ollut Oulun Maailmankauppa
Juuttiputiikin yhteistyökumppani jo kohta 30 vuotta.

Uutta WFTO-merkkiä voi käyttää vain
yritys tai yhdistys, joka on sertifioitu
reilun kaupan organisaatioksi.”
ja joka perustuu työstä aiemmin
saaduille kokemuksille.
Reilun kaupan toimijat ja
ostajat, joilla on jo pitkäaikaiset
kauppasuhteet tuottajiinsa ja
jotka pystyvät itse keskustelemaan työoloista ja palkkauksesta
tuottajiensa kanssa, voivat kokea
sertifiointiprosessin ja sen ylläpidon ja päivittämisen ylimääräisenä kuluna sekä byrokraattisena ja työläänä. Toki kuluttajien
suuntaan sertifioidusta tuotteesta
voi olla helpompi viestiä.
Uutta WFTO-merkkiä voi
käyttää vain yritys tai yhdistys,
joka on sertifioitu ”reilun kaupan
organisaatioksi”. Tarkoittaako
tämä, että myös jälleenmyyjien on
oltava WFTOn jäseniä ja auditoimia, People Treen tukkukaupan
johtaja Imogen Butler?

Tuotteet kirjotaan käsin.
Thanapara, Bangladesh.

– Kun jälleenmyyjä myy
tuotteen meidän brändillämme
selkeästi People Tree tuotteena,
ei ongelmaa ole. Silloin merkki
viittaa meihin ja läpäisemäämme
valvontamenettelyyn.
WFTOn jäsen- ja monitorointijohtaja Tamara Cobussen
painottaa:
– Koska WFTO merkkiä ei
myönnetä tuotteille, vaan organisaatioille, on tuotetta myydessä
tultava erittäin selväksi että kysymys on People Tree -tuotteesta.

Näin kuvaavat reilun
kaupan toimijat uuden
WFTO-merkin merkitystä
Kuinka WFTOn merkki toimii
FLO-merkin rinnalla, People
Treetä sertifioinnissa konsultoi-

nut Reilun kaupan asiantuntija
Christine Gent?
– WFTO on maailmanlaajuinen, reiluun kauppaan sataprosenttisesti sitoutuneiden yritysten
ja yhdistysten verkosto. Uutta
WFTO-merkkiä voi käyttää vain
yritys tai yhdistys, joka on sertifioitu ”reilun kaupan organisaatioksi”. Järjestelmä takaa, että yritys, joka on saanut sertifikaatin,
on läpikäynyt tiukan auditoinnin
ja on sertifioitu reiluksi koko valmistuksensa osalta. FLO-merkkiä
taas voi käyttää tuotteissaan mikä
tahansa yritys, joka käyttää raakaaineita, joilla on reilun kaupan
merkki. Esimerkiksi suuryritys,
jonka tuotevalikoimasta vain
pieni osa on reilun kaupan sertifioitua, voi käyttää FLO-merkkiä
näissä tuotteissaan. People Tree
jatkaa FLO-merkin käyttöä,
koska se tekee edelleen töitä myös
puuvillanviljelijöiden kanssa, ja
käyttää tuotteissaan reilun kaupan sertifioitua puuvillaa.

Useilla People Treen tuotteilla
on myös luomu- tai Soil Association -merkki. Eikö tämä sisälly
WFTO-merkkiin?
– People Tree jatkaa myös Soil
Association-merkin käyttöä, sillä
se todistaa, että tuotteet on tehty
luomustandardien mukaan pellolta varastointiin saakka. Vaikka
ympäristö onkin tärkeä osa reilua
kauppaa, WFTOn täytyy vielä
vahvistaa ympäristövaatimuksiaan. People Tree on pioneeri
luomupuuvilla-alalla ja jatkaa
yhteistyötä Soil Associationin
kanssa, koska se täydentää WFTOn toimintaa. Soil Association
-merkki on todiste People Treen
halusta tehdä ympäristön hyväksi
enemmän kuin reilun kaupan
järjestelmän vaatima minimitaso.
Mitä uusi WFTO-merkki
merkitsee People Treelle?
– People Tree on iloinen, että
merkki tekee näkyväksi sitoutumisemme WFTOn reilun kaupan
periaatteiden noudattamiseen.
Auditointiprosessissa tarkasteltiin
jokaista yritystoimintamme puolta
reilusta palkkauksesta työoloihin, läpinäkyvyyttä, valmistajien
jatkuvaa kouluttamista, käytäntöjen ympäristömyötäisyyttä,
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
paljon muuta. People Treen saama
merkki toimii sidosryhmille, kuten
yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, takuuna siitä, että WFTOn
tarkastuksen mukaisesti olemme
sitoutuneet reilun kaupan periaatteisiin ja toimiin käytännössä.
Merkki tarkoittaa, että tuotteemme
ovat sataprosenttisesti reiluja valmistuksesta myyntiin saakka!
Mitä WFTO-tuotemerkki
merkitsee People Treen tuottajille, nepalilaisen Kumbeshwar
Technical Schoolin johtaja Kiran
Bahadur Khadgi ?
– Olemme iloisia reilun
kaupan merkistä – se juhlistaa

People Treen malli Lauren Gold tutustumassa malliston intialaisiin ompelijoihin. Creative Handicrafts,
Mumbai. http://blog.peopletree.co.uk/who-made-your-dress-lauren-meets-her-makers/
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ainutlaatuista käsityötämme ja
yhteistyösuhdettamme! Reilun
kaupan käsityöläisryhmät, kuten
KTS, ovat työskennelleet People
Treen kanssa yli 20 vuotta. Reilun
kaupan kumppanuus on vahvistanut tuotesuunnittelumme laatua
ja ympäristöasioita samalla kun
olemme voineet tarjota reilun palkan ja työllistymismahdollisuuksia yli 2000 naiselle, jotka kutovat
tuotteita kodeissaan Kathmandun
laaksossa. Tuotannon voitoilla
tuetaan koulua ja orpokotia sekä
ammattikoulutusjärjestelmää,
joka hyödyttää yli 300 nuorta
ihmistä. Reilun kaupan merkki
kertoo siitä, että tuotteemme ovat
todella ainutlaatuisia. Ne muuttavat monen ihmisen elämän!
Toivomme kuluttajien etsivän
näitä tuotteita käsiinsä ja tukevan
siten reilun kaupan muotia.
Mitä WFTO-merkki merkitsee kuluttajalle?
WFTO-tuotemerkki tarkoittaa
että voit ostaa esimerkiksi People
Treen vaatteita tietäen, että olet
tärkeä osa reilun kaupan ketjua.
Olet auttanut vahvistamaan reilun
kaupan ryhmiä, tukenut ympäristöystävällisempiä tuotantotapoja,
yhteisöjen omia projekteja ja
pienlaina-aloitteita, tuottajien
koulutusta sekä lisännyt painetta
muille yrityksille parantaa käytäntöjään ja paljon muuta!
People Tree -tuotteita Suomessa myy
verkkokauppa Karmashop www.karma.fi
Teksti Heidi Heikkinen
Kuvat People Tree
Lähteet:
People Tree
WFTO
FLO ja FLO-CERT
Business of Fashion -sivusto

WFTO määrittää 10 periaatetta, joita sen jäsenten täytyy noudattaa päivittäisessä työssään,
ja pitää yllä monitorointijärjestelmää, jolla varmistetaan, että
periaatteita noudatetaan.
1. Uusien toimeentulomallien
etsiminen ja rakentaminen
köyhille tuottajayhteisöille
2. Avoimuus ja vastuullisuus
3. Reilut kaupankäynnin käytännöt
4. Reilun hinnan maksaminen
5. Ei lapsityövoimaa eikä pakkotyötä
6. Sitoutuminen syrjimättömyyteen, sukupuolten tasaarvoon, naisten taloudellisen
aseman vahvistamiseen ja
yhdistymisvapauteen
7. Hyvien työskentelyolosuhteiden varmistaminen
8. Taloudellisen ja toiminnallisen kapasiteetin tukeminen
9. Reilun kaupan edistäminen
10. Ympäristön kunnioittaminen
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kuva 235uranium / Wikimedia Commons

Arkien kohtaaminen

Joulun hehkuva
hiuspuna

Anne Havukainen,
Mikkeli

H

ehkuvan auringon
paahtamalta kasvualustalta syntyneet
pienet, tummanvihreät lehdet
sisältävät ”ketunpunaista”, maagista väriainetta eli hennaa. Jo
noin 7 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua hennan uskottiin
kuva laura Hokkanen

S

olleen osana kivikauden ihmisten
uskonnollisia menoja – ja sen
jälkeen useat sivilisaatiot ovat
hyödyntäneet punaista väriainetta hengellisissä ja yhteisöllisissä
menoissaan. 2000-luvulla henna
on noussut uudelleen puheenaiheeksi luonnonmukaisuuden,

kauneuden ja jopa trendikkään
hitaan elämän edustajana. Hennan yhdistämän kahden kulttuurin naisten elämät ovat tyystin
erilaiset, mutta arvot kohtaavat:
mielekäs, yhteisöllinen ja muita
kunnioittava elämä on tavoittelemisen arvoinen asia.

uomen Nuoriso-Opistolla,
Paukkulassa, on käynnissä
opiskelijoiden aamupala. Vararehtori Anne Havukainen jututtaa
opiskelijaa oven suussa keskittynyt ilme kasvoillaan. Hänet
tunnistaisi kaukaa jo muutenkin:
hiukset hehkuvat punaisina, kiiltävinä ja sileinä. Punaiset hiukset
ovat olleet Havukaisen tavaramerkki jo pitkään, vaikka blondi
hän alkuperäiseltä hiusväriltä
onkin. Punainen väri yhdistetään
hänen persoonaansa, kysyypä asiaa sitten opiskelijoilta tai henkilökunnalta. Havukainen on räväkän,
iloisen, innostuvan ja innostavan
opettajan maineessa. Vararehtorin tehtävien ohessa hän opettaa
puheviestintää, äänenkäyttöä,
ohjaustyön perusteita, ryhmädynamiikkaa, kulttuurien tuntemusta ja tapakulttuuriasioita.
– Olen värjännyt hiukseni
vuodesta 1990 alkaen pelkästään
hennalla. Kaikki alkoi silloisella
opintomatkallani Istanbuliin.
Ihastuin basaarissa hennajauheeseen ja ostin saman tien kilon
paketin kotiin tuomisiksi. Tosi
nopeasti ymmärsin, että minulla
oli käsissäni maailman halvin
ja helpoin tapa värjätä hiukseni,
muistelee Havukainen henkilökohtaisen hennaamisen historiaansa. Myöhemmin hennaväriä

pyydettiin jokaisen tuttavan
ulkomaanmatkojen tuliaisina
Mikkeliin.
Nykyisin Havukaisen käyttämä
hennaväri tulee Tansaniasta, Kali
Mata Ki Jai -yhteisön naisilta.
Alun perin hän ei valinnut väriä
niinkään sen reiluuden takia vaan
yksinkertaisesti siksi, että testailujen jälkeen mikään marketeista
löytyvä väri ei tuottanut ollenkaan
sellaista väriä kuin reilun kaupan
versio. Havukainen tosin myöntää, että äkkipikaisuudessaan hän
ei ensimmäisellä testikerralla
noudattanut paketin ohjeita, eikä
sekoittanut hennaa mustaan
teehen. Väri ei tarttunut ollenkaan. Toisella yrityskerralla hän
noudatti tarkasti paketin ohjeita
ja sai aikaan hehkuvan hennauksen. Siitä lähtien tansanialainen
hennaväri on ollut hänen luottotuotteensa.
Hän pitää ilman muuta merkittävänä seikkana myös sitä, että
paketti on saapunut Suomeen
oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaattein ja aitona luonnontuotteena. Havukainen tunnustautuu luomuilun harrastajaksi:
kotipihalla sormet syyhyävät
tarttua multaan, ja talven varalle
puutarhasta kerätään melkoinen
määrä erilaisia testituloksia.
Hennaaminen on Havukaiselle
paitsi ulkonäöstä huolehtimista
myös ajan ottamista itselle. Hennaus on kuin rituaali: noin 2 kuu-
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kuvat Joni Hokkanen

Hennaaminen on Havukaiselle
paitsi ulkonäöstä huolehtimista
myös ajan ottamista itselle.”
kauden välein Havukainen nostaa
3 ruokalusikallista hennajauhetta pakastusrasiaan, keittää
mustan vahvan teen kiehuvaksi,
sekoittaa sopivan, juoksevalta
sinapilta vaikuttavan seoksen ja
lisää ripauksen sitruunaa sekaan.
Kumihanskojen ja kamman avulla
seos levitellään päähän, hierotaan
juureen saakka. Kun koko pää on
saanut värin, Havukainen asettelee hiuksensa muovipussin sisään, vuoraa päänsä vielä foliolla
sekä huivilla ja asettautuu aluksi
saunan lämpöön rentoutumaan.
Tämä oma hetki kestää jopa 2–3
tuntia. Se on rentoutumista, ajatusten läpikäyntiä, olemista.
Havukaisen ajatuksiin sisältyy
paljon mietteitä maailmasta, mutta myös paikallisuudesta. Nuorten
ja aikuisten ajatuksissa häntä
huolestuttaa tietty minä-keskeisyyden kasvu. Kaiken täytyisi tulla
ihmisille heti, juuri minulle, juuri
nyt. Entisajan yhteisöllisyyden
henki on karissut ja yksinäisyys
sekä monenlainen pahoinvointi
on lisääntynyt. Toisaalta juuri
alalla, jonka opiskelijoiden kanssa
Havukainen on tekemisissä, ihmiset haluavat yhä auttaa muita,
rakentaa yhteisöllisyyttä, vaihtaa

kuulumisia.
– En hyväksy suuntausta, jossa
ihmiselle ei anneta mahdollisuutta etsiä omaa elämänsuuntaa
vaan viedään yhteiskuntaa yhä
enemmän vain siihen suuntaan,
että ihmiset ovat ensisijaisesti tuottavia yksilöitä. Minun
mielestäni mielekäs elämä on
tärkeämpää. Olen humanisti ja
sielultani pedagogi. Haluan olla
myös aikuinen, joka asettaa rajat.
Nykyisessä työpaikassani haluan
viestittää, että tämän opiston on
tunnuttava opiskelijalle kodilta,
koska ihmiset asuvat täällä viikot.
Mutta kotikin toimii vain, jos
yhteisö haluaa pelata yhteisten
pelisääntöjen turvin.
Hennaus on Havukaisen juttu.
Palautetta kiiltävistä, hyväkuntoisista hiuksista tulee aika ajoin.
– Aion pysyä hennassa, vaikka
olisin mummonkäppänä. On
käsittämätöntä, miten edullista
hennaaminen on. Paketillisesta
tansanialaista hennaa teen kaksi
värjäystä. Minun hiusvärjäykseni
maksaa siis vajaa 4 euroa kerralta.
Olisin ehdottomasti valmis
maksamaan korkeampaakin
hintaa, jotta tuottajat saisivat siitä
enemmän tuloja.

Kali Mata Ki Jain
jäsenen Msiba
Salumin päällä on
Kali Matan oma
polkupyöräkanga.

Kali Mata Ki Jain
naiset, Tansania

M

aimuna Salum -hennafarmilla Gezaulolen
kylässä tuotetaan Maailmankaupoissa myytävä henna alusta
loppuun: takapihan hennapensaiden oksat kerätään auringossa
kuivatukseen, huhmareessa
murskaukseen ja lopulta pakattaviksi 100 gramman paketteihin.
Jauheeseen ei lisätä mitään muita
aineita. Tarvittaessa hennajauheesta tehdään myös henna
tatuointeja joko matkailuprojektin
myötä saapuneille turisteille tai
oman kylän naisten juhlallisuuksiin. Näyttävät hennatatuoinnit
kysyvät kärsivällisyyttä: kehon
koristeleminen erilaisilla symboleilla voi parhaimmillaan kestää
useamman päivän ajan uusien
värikerrosten levittämisen ja
kuivumisen odottelun välillä. Se
edustaa kuitenkin yhdessäoloa
ja kuulumistenvaihtoa yhdessä
muiden naisten kanssa.
Kali Mata Ki Jai (Kunnia
mustalle naiselle) on vuonna 1990
perustettu naisten koulutus- ja
työkeskus, joka sijaitsee Gezaulolen kylässä, Dar es Salaamin
kupeessa. Naiset tekevät käsitöitä

ja viljelevät sekä valmistavat
luonnonhennaa. Välillä myös
kulttuuriturismi tuo kylään
matkailijoita, joille ryhmä tarjoaa
majoituksen omistamassaan Kali
Mata -vierasmajassa, aterioita,
vaatehuoltoa ja opastusta. Kali
Mata tarjoaa naisille kursseja esimerkiksi mikrolainoista, kirjanpidosta, terveydestä ja johtamisesta.
Naiset valmistavat luonnonhennan lisäksi myös saviastioita,
mattoja, kankaita ja koreja.
Kali Matan naisten omassa
kangassa on kuvattu tärkeä
symboli: polkupyörä. Keskuksessa opetetaan naisia ajamaan
polkupyörällä, koska se lisää
riippumattomuutta sekä helpottaa
puiden ja veden hakumatkoja.
Kylän naiset ovatkin melkoinen
joukko naisenergiaa: matonpunojia, ruoanvalmistajia, mikrolainarahaston turvin yritteliäisyydestä
iloitsevia, oppaita, lasten kasvattajia, yhteisöllisyyden hiileen
puhaltajia. Kaikki koulutus- ja
työkeskuksen naiset uskovat
yhteiseen unelmaan: parempaan
huomiseen, hyvään elämään.
Laura Hokkanen
Lue lisää:
http://mklehti.vuodatus.net/lue/2008/12/
tansanialainen-kummitusjuttu

Kali Mata tarjoaa naisille kursseja
mikrolainoista, kirjanpidosta,
terveydestä ja johtamisesta.”

Henna

kuva Kati Hjerp

Juliana Selestine vastaa
KaliMatan vierastalosta,
järjestää ruokailut, kertoo
kylästä ja opastaa vaikkapa kävelyille Gezaulolen
rannalle. Vieraat ovat
voineet päästä kalastajien
kanssa myös veneretkille
lähisaariin. Nyt Dar es Salamin miljoonakaupunki on
alkanut laajeta Gezaulolen
suuntaan, jonka rannoille
raharikkaat haikailevat
talojaan tai hotelleja.

R

antakukkakasvien
heimoon kuuluva hennapensas (Lawsonia inermis)
on monivuotinen runsaasti
haarova, kuumien ja kuivien alueiden kasvi, joka voi kasvaa jopa
kuusimetriseksi. Sen pienet,
tummanvihreät lehdet sisältävät punaruskeaa väriainetta,
hennaa. Kotioloissa tuoreet
lehdet kerätään ja jauhetaan
tahnaksi, jota käytetään mm.
käsien koristeluun ja hiusöljyn
valmistukseen. Kaupalliseen
käyttöön lehdet kuivataan
ulkosalla, jauhetaan jauheeksi ja
pakataan käsin.
Hennajauhe sekoitetaan
joko veteen, mustaan teehen
(tummentaa lopputulosta) tai
kahviin (korostaa lopputuloksen punaisuutta) ja annetaan
seistä jonkin aikaa. Jäähtynyt
seos levitetään kuiviin hiuksiin
esim. kamman avulla, ja hiusten
kiillon lisäämiseksi voi seokseen
lorauttaa hieman sitruunamehua ja/tai ruokaöljyä. Seoksen
annetaan vaikuttaa 20 min
–2 tuntia. Kokeilemalla löytyy
sopiva aika, ja lopputulos riippuu aina myös hiusten omasta
väristä. Tummiin hiuksiin henna
antaa punertavan sävyn ja
kiillon, vaaleat saavat näyttävämmän punaisen tai oranssin
lookin. Henna myös peittää
harmaat hiukset.
Henna on ekologinen, reilu
ja edullinen tapa saada hiuksia
hoitava, luonnollisen näköinen,
kiiltävä väri hiuksiinsa.

www.maailmankaupat.fi/tuotteet/
raaka-aineet.html
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Huolinukke

murehtii
puolestasi

Auttavatko huolinuket
oikeasti?
Auttavat ihan varmasti, ainakin
jos uskot niihin. Jo huolen kertominen nukelle ja samalla itselle
on huolen purkamista; annat
huolelle selkeät kasvot, ja jo se voi

helpottaa.
Nukkejen kiinnostavuudesta
kertoo se, että niiden tehosta
keskustellaan runsaasti muun
muassa netin keskustelupalstoilla. Kuten vahvoista ilmiöistä aina,
kokemuksia on sekä puolesta että
vastaan.
Eräs suomalainen kirjoittaja
kertoo näin:
”Ostin kotiin rasiallisen guatemalalaisia huolinukkeja. Esikoiseni oli haltioissaan nähdessään
tilkuista, langasta ja tikuista
tehdyt pikkuruiset nuket. – Äiti,
viekö tämä nukke oikeasti huolen
pois? Kun mulla olisi yksi huoli,
tyttö tiedusteli.
Niinpä niin. Kaikki lapset huolehtivat ja pelkäävät joskus. Pelot
valtaavat mielen helposti etenkin
iltaisin nukkumaan mennessä.
Huolinuket voivat auttaa niiden
käsittelyssä.
Pienet tikku-ukot vain tyynyn
alla auttavat sietämään ikävää
tunnetta ja luottamaan siihen,
että usein yön yli nukkuminen
helpottaa. Pahasta olosta voi
selvitä. Huomenna kaikki voi olla
jo paljon paremmin.”
(www.vantaanlauri.fi/arkisto/2007-11-01/
anna_huolinuken_murehtia_puolestasi)

kuva maria hopponen

H

uolinuket ovat mayaintiaanien sukupolvia
vanha perinne Guatemalan vuoristoseuduilta. Mieltä
painavat asiat kerrotaan illalla
yhdelle tai useammalle pienelle, käsin tehdylle nukelle, jotka
laitetaan tyynyn alle. Yön aikana
nukke kavereineen tekee parhaansa huolten lievittämiseksi.
Huolinukke syntyy yksinkertaisista aineksista. Guatemalalainen käsityöläinen tekee
nuken vartalon sitomalla yhteen
pieniä puutikkuja tai vääntämällä sen ohuesta rautalangasta.
Nuket puetaan perinteiseen
maya-asuun, miehiksi ja naisiksi.
Vaatteet syntyvät kiertämällä
ohutta lankaa rungon ympärille
tai kangastilkuista askartelemalla.
Vanhan tarun mukaisesti rasiassa
tai pussissa on yleensä kuusi nukkea, kolme naista ja kolme miestä.

Amerikkalaisilla keskustelupalstoilla huolinuket saavat paitsi
kiitosta myös kritiikkiä; odotettua
tehoa ei ole aina saatukaan.
”Annoin kenkää huolinukeille.
Kerroin niille, että potkin niitä
perseelle koko matkan takaisin
Meksikoon”, kirjoittaa eräs blogin
pitäjä (http://smokingmum.
blogspot.fi/2009/05/screw-youcopper.html). Hän saa ymmärrystä ja myötätuntoa kommentoijilta,
esimerkiksi nimimerkki Mean
Mom pohtii vaihtoehtoja:
”Huolinuket ovat hiukan epävarmoja. Oletko kokeillut
kännäämistä? Itse harkitsen sitä
vaihtoehtoa.”

”Huolinuket eivät saa
loppua kesken”
Suomen vanhimman reilun
kaupan erikoismyymälän, Oulun
Juuttiputiikin vetäjä Kati Hjerp
kuuluu huolinukkejen ystäviin.
Juuttiputiikissa huolinukkeja on
myyty jo kymmeniä vuosia.
– Nuket ovat Africafe-pikakahvin rinnalla niitä tuotteita,
jotka kerta kaikkiaan eivät saa
loppua kesken. Oululaisten huolisaavi tuntuu olevan pohjaton,
kertoo Kati Hjerp.
Pietarsaarelaisen Lisa Rehnfeldtin elämään huolinuket ovat
kuuluneet pitkään, ja Rehnfeldt
ajattelee niitä kiitollisuudella:
– Joskus 1994–95 ollessani
teini-iässä parhaan ystävättäreni
isä sairastui vakavasti. Ystäväni
oli huolissaan ja surullinen. Se
oli ystävättärelleni kova paikka
senkin vuoksi, että hänen isänsä
asui Intiassa, eikä hän pystynyt
olemaan tämän lähellä. Halusin
muistaa ystävääni Johannaa

B

aby Blues -sarjakuvassa naiset istuvat
keittiön pöydän ääressä ja juttu kääntyy
huolinukkeihin.
– Suvi ja Saku ovat herättäneet meidät joka yö
tällä viikolla ja halunneet tulla sänkyymme.
– Miksi?
– En tiedä… Ensin oli ukonilma, sitten he pelkäsivät pimeää…
– Ehkä heille pitäisi hankkia guatemalalaisia
huolinukkeja.
– Huolinukkeja?
– Nukelle kerrotaan huoli ja se yrittää
ratkaista sen yön aikana.
– Onpa suloinen ajatus! Miten keksit
ne?
– Olen yksinäinen nainen
joka käy pätkätöissä ja jolla
ei ole poikaystävää. Ostan niitä
kasoittain.
kuva maria hopponen

Kauan sitten auringonjumala Kinich Ahau antoi prinsessa Ixmucanelle
lahjan lievittää ihmisten huolia. Prinsessa jakoi lahjan edelleen kuudelle
apulaiselle, joita kuvaavat huolinukkerasiassa olevat nuket.

jollain tavoin. Tuntui, etten voinut
tehdä mitään, vaikka halusin,
enkä aina pystynyt olemaan
kuuntelemassa kun olisi tarvinnut. Silloin löysin Pietarsaaren
kehitysmaakauppa Karibusta
Guatemala Worry People (sillä
nimellä kutsuimme niitä) -huolinukkeja, jotka annoin hänelle.
Rasia nukkeineen ja lappuineen
on vieläkin tallessa, ja Johanna on
muutamaan kertaan sanonut, että
huolinuket ovat hänelle tärkeä
muisto. Nyt haluaisin antaa
huolinukkeja ystävälleni, joka on
sairastunut. Taas minusta tuntuu,
etten pysty tekemään mitään,
enkä aina löydä sanojakaan,
mutta haluan kuitenkin osoittaa
ystävälle, että hän on ajatuksissani ja tärkeä. Mielestäni huolinukkejen idea ja tarina on ihana!
Silja Särkkä puolestaan kertoo
kokemuksensa huolinukkejen
avusta mielen keventäjänä lapsen
sairastaessa.
– Lapsen sairastuessa kipu ja
väsymys koettelevat kärsivällisyyttä, vetävät pimennysverhoa
valon eteen, vaikka vanhemmat
kuinka yrittäisivät vakuuttaa kaiken taas hyväksi. Huoli ja murhe
tekevät myös vanhemman mielen
raskaaksi, varsinkin jos sairaus ei
väistykään. Neuvokas ystävä toi
pienelle potilaalle nuken, jonka
kertoi olevan parantava Pirkko.
Totisena lapsi kuunteli, kun hänelle kerrottiin, että tälle parantavalle Pirkolle voisi kertoa kaikki
huolet, pelot ja kivut, se veisi ne
mennessään. Pirkko oli tehtävässään uupumaton ja luotettava.
Myöhemmin, kun Pirkko jatkoi
matkaansa, tuli tehtävää hoitamaan joukko pikkuruisia huolinukkeja. He olivat heti tehtävänsä

tasalla ja saivat paikkansa tyynyn
alla, sairaalaan pakattavan kassin
sivutaskussa ja joskus koulurepussakin.
– Kuka tietää kenen huoli oli
ensin? Kenen huolen hälveneminen sai toisenkin huokaisemaan?
Kyse ei ole taikauskosta tai korkeampien voimien vähättelystä,
kyse on nuken muodon saaneesta
muistutuksesta, että voimme
yhä uudelleen luopua huolesta,
murheista, pelosta.
– Lapsi liikkuu elämän alati
eteenpäin kulkevassa virrassa
kevyesti samanaikaisesti kun hän
kaikilla aisteillaan elää vahvasti ja
on läsnä jokaisen hetken. Huoli ja
murhe vaikeuttavat tätä elämänvoimaista virtaan liittymistä, ja
eteenpäin meneminen tuntuu
työläältä, ilo alkaa väistyä. Hyvinvointi ei ole sairauden puuttumista, se on huolien aiheuttaman
pelon poissa oloa, luottavaista
läsnäoloa tässä hetkessä. Kun
annamme pois huolet, vapautamme samalla mielen voiman, joka
vaikuttaa suoraan kehon omiin
parantaviin säätelymekanismeihin, tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunteeseen. Joskus isot asiat
ovat hyvin pienestä kiinni.

Museossa askarrellaan
voimanukkeja
Espoossa sijaitsevan Helinä Rautavaara -museon erityisalaa ovat
kulttuurien vuorovaikutuksesta
syntyneet ja syntyvät monikulttuuriset ilmiöt. Siellä ilmiselvästi
uskotaan huolinukkejen olevan
hyviä kavereita. Museossa on jo
useamman vuoden ajan tarjottu
koululaisille, erityisryhmille ja
virkistyspäivää viettäville aikui-
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Anthony Brownen kirjan Martti
Murehtija päähenkilö on pieni
poika joka oli huolissaan suurin
piirtein kaikesta mahdollisesta
eikä oikein pystynyt huoliltaan
nukkumaan. Isän ja äidin rohkaisut eivät auttaneet, mutta kerran
ollessaan isoäidin luona hän
kertoi huolensa mummolle. Tämä
ymmärsi mistä kenkä puristi, ja
antoi Martille huolinukkeja. Nyt
Martti nukkui kuin tukki ja karhu.
Jonkun aikaa, mutta sitten häntä
alkoivat huolestuttaa huolinuket.
”Hän ei voinut lakata ajattelemasta nukkeja ja kaikkia niitä huolia,
joita hän oli niille antanut. Se ei

Omat nuket vaikka
askarrellen

HUOLINUKET
Päiväs jos ei hyvin luista,
huolinukke silloin muista.
Varreltansa vaikk’ on pieni,
imee huolet niin kuin sieni.
Sen kun pistät tyynyn alle,
maistuu huomen paremmalle!
suomenkielinen runo
Mika-Petri Lauronen

kuvat maria hopponen

Mistä apua huolinukeille?

GUATEMALA WORRY DOLLS
Here are some tiny people for you to keep.
So you can have good nights sleep.
Put them under your pillow when the day is through
and let them do all the worrying for you.

tuntunut reilulta.” Sekin ongelma
kuitenkin ratkesi, kun Martti keksi
askarrella huolinukeille huolinukkeja. Sen jälkeen kaikki nukkuivat
yönsä hyvin.

Huolinukkerasian tai -pussin
ostaminen reilusta kaupasta on
paras vaihtoehto. Innokas askartelija voi kuitenkin seurata vanhaa
legendaa myös askartelemalla
nuket itse.
Suomalainen ohje huolinukkejen tekoon löytyy ainakin nettisoitteesta: www.kaspaikka.fi/koti/
amjarvi/ekotoita/worrydoll.htm.

Kuvat EZA Fairer Handel/Birgit Calix

Alejandrina Poncio
Ralac on yksi Pop
Atziakin kotonaan
työskentelevistä
huolinukkejen
tekijöistä.

Antti Markkanen
Anthony Browne: Martti Murehtija.
Lasten keskus, Helsinki 2006.
Helinä Rautavaaran museo, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo (Tapiola). Avoinna ti 11–18, ke 11–20, to–pe
11–18 ja la–su 11–17. Pääsymaksu 0/12€.
Vapaa pääsy keskiviikkoisin klo 18–20.

Huolinukkeja tehdään Guatemalassa
monessa paikassa ja monenlaisissa
oloissa. Osa Suomessa myytävistä
huolinukeista tulee reilun kaupan verkoston
kautta guatemalalaisesta maya-intiaanien
yhteisöstä Pop Atziakista.

Pop Atziak – huolinukkejen tekijät

M
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sille pajoja, joissa askarrellaan
langasta, kangastilkuista ja muovipussinsulkijoista oma huolinukke. Pajoihin osallistuneet ovat
nimenneet nuket uudestaan. Nyt
museossa voi tehdä huolinukkien
lisäksi myös voimanukkeja.
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ayat ovat maan suurin
etninen ryhmä ja samalla
sorrettu enemmistö. Guatemalan
kymmeniä vuosia kestänyt, vuonna 1996 päättynyt sisällissota oli
raskas mayoille ja heidän asemansa omassa maassaan on edelleen
huono.
Guatemalan entinen diktaattori Jose Efrain Rios Montt sai tänä
keväänä 80 vuoden vankeustuomion. Hänen todettiin olevan
vastuussa sisällissodan aikana
tapahtuneista tuhansien alkuperäisväestöön kuuluvien kyläläisten
joukkomurhista, raiskauksista ja
kidutuksesta.
Vuonna 1987 perustettu
Pop Atziak pyrkii säilyttämään
maya-kulttuuria ja parantamaan
alkuperäiskansan taloudellisia ja
sosiaalisia mahdollisuuksia. Kankaankudonta on maya-kulttuurin

keskeinen osa, ja perinteisesti
ihmiset ovat pukeutuneet taidokkaasti kudottuihin värikkäisiin
vaatteisiin.
Pop Atziak on quiche-kieltä ja
tarkoittaa kankaaseen kudottua
mayojen historiaa. Pop Atziak
-yhteisön piirissä työskentelee
tänä päivänä noin 450 käsityöläistä
maan länsiosien ylänköalueilla.
Useimmilla on pieni maapala
viljeltävänä, mutta maaperä on
köyhää eikä anna runsaita satoja.
Käsityö tuo tarpeellisia lisätuloja
perheisiin. Kangaspuissa kudotaan
kankaita ja niistä ommellaan mm.
riippumattoja ja laukkuja.
Momostenangon seudun naiset
valmistavat perinteisiä huolinukkeja ja loitsivat niihin lumouksen
ratkaista ihmisten huolet ja lievittää
pelot. Osa naisista ompelee käsin
kudotusta kankaasta värikkäitä

pusseja nukeille ja osa tekee niihin
nuket. Jokaisessa pussissa on kuusi
huolinukkea, kolme miestä ja kolme
naista. Niille tehdään perinteiset
vaatteet kangastilkuista ja langasta.
Nuket tuovat lohtua täällä meillä,
mutta ne toimivat huolinukkeina
myös tekijöilleen: niiden tuoman
tulon avulla naisten huoli perheensä toimeentulosta lievittyy ainakin
vähän.
Huolinukkejen tekijät pääsevät
78 quetzalin (noin 10 dollarin tai 7,5
euron) päiväansioihin, mutta vain
mikäli tuotteille on ostajia ja Pop
Atziak saa tilauksia. Talvesta 2013
lähtien on maan minimipalkka
71,40 quetzalia.
Antti Markkanen
www.wageindicator.org/main/
minimum-wages/guatemala
www.eza.cc
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Kahvin
kotimaa
M

aailmassa on
yhteensä noin 25
miljoonaa kahvinviljelijää. Suurin osa kaikesta
maailmassa viljellystä kahvista
tuotetaan perheviljelmillä.
Etiopia lukeutuu maailman
suurimpiin kahvintuottajamaihin. Kahvipensaan ajatellaan
olevan kotoisin Etiopiasta,
Kaffan maakunnasta. Kahvi on

Etiopian suurin vientituote ja
tuo liki neljäsosan maan vienti
tuloista. Muita isoja vientituotteita ovat mm. kulta, öljykasvit
ja khat. Huolimatta kahvin
viennin kasvusta 18 prosentilla
viime tilikaudella lähes 200 000
tonniin, kahvin maailmanmarkkinahinnan lasku on romahduttanut vientitulot 832 miljoonasta
dollarista 746 miljoonaan.

Oromia Coffee Farmers
Cooperative Unionin (OCFCU)
perustivat pienviljelijät vuonna
1999. OCFCU:n osuuskunnissa on yhteensä yli 200 000
viljelijätaloutta. Nykyisin
OCFCU:hun kuuluu 240 osuuskuntaa, joista 28 on Reilun
kaupan sertifioituja. Reilun
kaupan lisällä on rakennettu
mm. kouluja, kaivoja, toimisto-

rakennuksia sekä siltoja.
Viljelijöiden yhteisomistuksessa on mm. varastotiloja sekä
tuotantolaitos jossa tarkastetaan ja lajitellaan maailmalle
lähtevä kahvi. Tuotantolaitoksessa varmistetaan kahvin
laatu erottelemalla huonot
kahvipavut pois. Laitoksessa on
kolme konetta, jotka lajittelevat
pavut painon, koon ja tiheyden

mukaan, ja viimeisenä varmistuksena linjastolta poimitaan
muuten huonot pavut pois
käsin.
Teksti ja kuvat
Maria Hopponen

www.oromiacoffeeunion.org
www.bloomberg.com/news/2013-07-26/
ethiopia-export-revenue-falls-as-topearning-coffee-prices-drop.html
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Maria

M

aria Hopponen on 28-vuotias valokuvauksen opiskelija. Huhtikuussa 2013 Maria tutustui Etiopian arkeen suomalais-etiopialaisen
perheen vieraana. Matkan satona syntyi mm. Kohti Etiopiaa -valokuvanäyttely. Osa tuon näyttelyn kuvista on tässä. Maailmankauppalehdessä
3/2013 ilmestyi Marian kuvareportaasi awassalaisen lastenkodin ruuan
valmistuksesta.
Paitsi kuvina, Marian Etiopia havaintoja ja tunnelmia voi myös lukea
blogista http://etiopiaan.blogspot.fi/.

Kohti Etiopiaa -valokuvanäyttely
•
•
•
•

21.–27.10.2013 Joensuun pääkirjasto (Koskikatu 25, Joensuu)
28.10–3.11.2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampuksen kirjasto
4.–10.11.2013 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampuksen kirjasto
toukokuu 2014 Tampereen pääkirjasto
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Yhteisökeskus järjestää usein erilaisia tapahtumia ja juhlia, jotka kokoavat
kyläyhteisön väkeä yhteen. Tällä kertaa mainostetaan vuonna 2014 Riossa järjestettäviä katulasten jalkapallon MM-kisoja. Keskus on mukana valitsemassa
pelaajia Tansanian joukkueeseen.
Kuva Janita Jääskeläinen

Akrobaatit ovat yksi
yhteisökeskuksen
ylpeydenaiheista.
Harjoittelevia ryhmiä
on eritasoisia.

Mobile library eli
liikkuva kirjasto
on yksi monista
yhteisökeskuksen
toiminnoista.

Tansanialaisten tarinoita

vapaaehtoisuudesta
Tansanian Dar Es Salaamin kupeessa sijaitsee suuri Kigambonin kyläyhteisö, joka kätkee sisäänsä ainutlaatuisen kohtaamispaikan. Taitavat
akrobaatit, värikkäät seinämaalaukset, rytmikäs musiikki ja mukaansatempaava tanssi johdattelevat ohikulkijan mukaan yhteisökeskuksen
vilinään. On helteinen iltapäivä ja sisäpihalla on juuri käynnistymässä jalkapalloharjoitukset. Pihan toisella reunalla rummut on kasattu
rinkiin, jonka keskellä palaa pieni tuli. Rummut täytyy lämmittää afrikkalaisen tanssin ryhmän harjoittelua varten. Pienen pihakatoksen alla
näppärät sormet taiteilevat kauniita ja kirjavia koruja pimeän tuloon asti. Erilaisten toimintojen valloittava kuhina saattaa näyttää kaoottiselta ulkopuolisen silmin, mutta langat ovat kuitenkin koko ajan työlleen omistautuneiden vapaaehtoisten käsissä. Kigambonin yhteisökeskuksen
kukoistus kietoo yhteen monen erilaisen ihmisen tarinan.

V

apaaehtoistyöllä on
laajalti tunnistettu ja
tunnustettu merkitys
Suomessa. Me lähdimme Tansaniaan löytääksemme mahdollisia vaihtoehtoisia näkökulmia
suomalaisen järjestötoiminnan
kehittämiseen erilaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista.
Yleensähän ajatus on se, että
kehittyneet maat vievät omaa
osaamistaan kehitysmaihin.

Me kuitenkin päätimme tehdä
päinvastoin  lähdimme oppimaan
itse meille entuudestaan tutulle ja innostavalle Kigambonin
yhteisökeskukselle. Kigambonin
yhteisökeskus sai alkunsa, kun
neljä kovia kokenutta nuorta tansanialaista miestä päätti korvata
saamansa avun heitä kasvamaan
auttaneelle yhteisölle. Koska
apua tarvitsevia nuoria oli paljon,
päättivät he perustaa samanlai-

sen keskuksen, jollaisesta olivat
itsekin saaneet apua. Päämääränä
tällä keskuksella oli antaa seudun
lapsille ja nuorille mahdollisuus
kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi.
Keskus tarjoaa apua ja palveluja
sadoille paikallisyhteisön jäsenille
lukuisilla erilaisilla ilmaisilla toiminnoilla, joita ovat esimerkiksi
esikouluopetus, englannin kielen
opetus, liikkuva kirjasto ja erilaiset tapahtumat, erilaiset harraste-

toiminnot kuten tanssi ja draama
sekä ammatillinen käsityö- ja
akrobatiaopetus. Omavaraista,
kestävää rahoittamista toteutetaan mm. myymällä keskuksella tehtyjä käsitöitä, pitämällä
akrobatia- ja tanssinäytöksiä
sekä tarjoamalla kuljetuspalveluja
paikallisella kolmipyöräisellä
mopotaksilla eli bajajilla. Halusimme selvittää mikä on tällaisen
monipuolisen ja köyhissä oloissa

kukoistavan keskuksen salaisuus
ja mikä saa paikalliset vapaaehtoiset toimimaan sen hyväksi.
Saimmekin kuulla viiden erilaisen
paikallisen vapaaehtoisen tarinat.

Oman tien kulkijan
tarina

O

man tien kulkijan eli Samuelin matka vapaaehtoisuuteen alkoi oman akrobaattisen
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tuvat hänen vapaaehtoisuudessa
vahvasti yhteen. Kun annettavana
on jotain konkreettista osaamista, kiinnittyminen erilaisiin
työ- ja vapaa-ajanyhteisöihin on
luontevaa. Samuelin tapauksessa
akrobatia on keino kiinnittyä
vapaaehtoistyöhön, ja oma visio
on keino sitoutua siihen pitkäjänteisesti.

Identiteetin tarina

R

lahjakkuuden löytämisestä. Hän
löysi tämän kykynsä jo lapsena,
ja se on ollut hänen elämässään
merkittävä itsevarmuuden ja
päämäärätietoisuuden lähde, joka
on vienyt hänet pitkälle. Samuel
on kiertänyt esiintymässä erilaisten akrobatiaryhmien kanssa
aina Aasiaa myöten. Ystävän
kehotuksesta hän päätti lähteä
mukaan vapaaehtoistoimintaan,
joka myöhemmin kehittyi Kigambonin yhteisökeskukseksi.
Tehdessään vapaaehtoistyötä Samuel ymmärsi, että voisi
auttaa kaikkia lapsia ja nuoria
löytämään omat lahjakkuutensa ja siten hyödyntää ihmisten
erilaisia lahjakkuuksia koko
yhteisönsä auttamisessa. Tarinaa
kannattelee ystävyys, ja Samuel
puhuukin toistuvasti ystävien ja
yhteisöllisyyden merkityksestä
nostaen ne tärkeimmiksi asioiksi
elämässä. Vahva akrobaattinen osaaminen, visio lasten ja
nuorten lahjakkuuksien kehittämisestä ja yhteisöllisyys nivou-

ashid on ollut jo pienestä
pitäen auttajahenkinen
oikeustaistelija, jonka haaveena
oli olla jonain päivänä lakimies.
Koulu ei mennyt mutkattomasti,
mutta meni kuitenkin peruskoulun loppuun asti. Peruskoulun
jälkeisinä kahtena välivuonna
Rashid mm. työskenteli ravintolassa ja etsi paikkaansa
yhteisössä. Hän löysikin osan
itsestään kun päätyi Kigambonin
yhteisökeskukselle vapaaehtoiseksi, ja nyt muutamaa vuotta
myöhemmin hän vastaa mm.
keskuksen opetustoiminnoista. Yhteisökeskus on tarjonnut
Rashidille muuttuneet keinot
auttamiseen haaveeksi jääneen
lakimiesuran sijasta. Hän myös
uskoo vahvasti hyvän kierrättämiseen. Rashid näkee, että
kun hän nyt saa mahdollistaa
koulutuksen saamisen lapsille ja
nuorille, joille kouluttautuminen
ei ole mitenkään itsestään selvää,
nämä lapset ja nuoret voivat taas
puolestaan auttaa yhteisöä kehittymään. Rashid on myös löytänyt
yhteisökeskukselta paljon muitakin, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria miehiä,
jotka tekevät vapaaehtoistyötä
tiiminä. Vahvat yhteisöllisyyden
ja vertaisuuden kokemukset,
samastuminen auttajan rooliin ja
yhteisökeskukseen sekä tekemisen mielekkyys vahvistavat
Rashidin identiteettiä.

Kuva Janita Jääskeläinen

Värikäs seinämaalaus toivottaa tervetulleeksi Kigambonin yhteisökeskukselle.

Vahvaksi kasvamisen
tarina

F

atuman tarinan kivijalkana
on vastavuoroinen antaminen ja saaminen. Hän on
kohdannut elämässään hyvin
monia vaikeuksia ja haasteita,
mutta on saanut niihin aina apua.
Siksi Fatumalle on muodostunut
halu auttaa ja antaa siten takaisin
saamastaan avusta. Yksi elämän
vaikeuksista oli vanhempien
avioero. Nähdessään mitä ongelmia ero äidille tuotti, Fatuma
halusi opiskella ja kasvaa tansanialaisista perinteistä poiketen
itsenäiseksi, miehistä riippumattomaksi naiseksi. Yläkouluaikoina hän auttoi Kigambonin yhteisökeskuksella työskentelevää
ystäväänsä ja kiinnostui itsekin
siellä tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Fatuma ajatteli sen olevan
hyvä keino antaa saamansa apu
takaisin yhteisölleen. Vapaaehtoisuutensa avulla hän voi myös
ilmentää itsenäistä minäänsä
tekemällä itsenäistä ja vastuullista työtä, ja nykyään Fatumalla
onkin suuri vastuu yhteisökeskuksen tekemässä sosiaalityössä.
Hän on ymmärtänyt vapaaehtoisuuden tuomat mahdollisuudet
yhteisön ja yksilön kehittymiselle. Vapaaehtoisuuden kautta
saadut ystävät, jaetut ideat ja
ainutlaatuiset kokemukset ovat
vaikuttaneet syvästi Fatuman
persoonaan ja toimineet askelmina kohti vahvaksi kasvamista.

Tahdon tarina

A

bdul oivalsi jo 14-vuotiaana, että hän tahtoo elämässään herättää ihmisiä ajattelemaan itse ratkaisuja yhteisönsä
ongelmiin ja muuttaa yhteiskuntaa negatiivisesta positiiviseen.
Tuolloin hän koki, että vaihtoehtoja on kaksi: poliitikon tai taitelijan ura. Ajatus kypsyi yläkoulun ajan, minkä jälkeen Abdul
päätti lähteä toteuttamaan
tavoitteitaan elokuvan keinoin.
Hän loi itselleen tarkan suunnitelman ja uskoo vankasti sen
toteutumiseen. Pitkäjänteinen
suunnitelma pitää sisällään mm.
itsenäistä tiedon keräämistä ja
taitojen kartuttamista, töiden
etsimistä ja oman yrityksen perustamisen. Lopullinen tavoite
on perustaa oma tuotantoyhtiö.
Yhteisökeskus liittyy Abdulin
suunnitelmaan siten, että se
tarjoaa hänelle monipuolisesti
tietoja ja taitoja jotka auttavat
häntä kohti päämääräänsä.
Hän saa myös tietyllä tavalla jo
toteuttaa itseään omalla vapaaehtoistoimellaan eli vetämällä
yhteisöfoorumia, jonka ideana

Kigambonin yhteisökeskus pyrkii toimintansa omavaraiseen rahoittamiseen
pienimuotoisella liiketoiminnalla. Harrastetoiminnoissa tehtyjen käsitöiden
myyminen on yksi osa liiketoimintaa.

on koota lähiyhteisön ihmisiä
yhteen keskustelemaan yhteisössä vallitsevista epäkohdista ja
keksimään niihin ratkaisuja itse.
Yhteisökeskus tarjoaa Abdulille
myös tärkeän sosiaalisen piirin.
Vapaaehtoisuus yhteisökeskuksella merkitsee hänelle paljon,
mutta hän on myös oivaltanut
sen olevan vain yksi – vaikkakin
tärkeä – osa hänen elämäänsä
ja lähinnä rakennuspalikka lisää
omaan yksilölliseen tiehen.

Ristiriitaisuuden tarina

J

osephin tarinaa värittää
hänen voimakas sisäinen
ristiriitansa velvollisuudentunnon ja omien unelmien välillä.
Velipuoli ehdotti hänelle vapaaehtoistyötä keskuksella missä
itsekin työskentelee, ja Joseph
mietti pitkään lähteäkö veljen
mukaan. Hän suostui lopulta
ollakseen mieliksi veljelleen,
joka on auttanut häntä paljon.
Joseph arvostaa tekemäänsä
vapaaehtoistyötä ja kaikkea siitä
saamaansa ja oppimaansa, mutta samalla hänen intohimonsa
ovat toisaalla. Joseph haluaisi
olla laivainsinööri, muttei voi rahan puutteessa opiskella ja tekee
vapaaehtoistyötä, kun muutakaan ei ole. Ajoittain tilanteesta
johtuva turhautuminen heijastuu
hänen työhönsä ja varjostaa
vapaaehtoisuuden positiivisia
puolia, kuten uusien ihmisten
tapaamista ja oman englannin
kielen taidon kehittymistä.
Toisaalta Joseph ei kuitenkaan
tee mitään saavuttaakseen
varsinaisen unelmansa. Hän on
tullut ikään kuin tienristeykseen,
jossa pitäisi päättää lähteäkö
tavoittelemaan vielä unelmaansa vai luopua siitä. Unelman
tavoittelun vaihtoehtona on
jatkaa vapaaehtoistyön polkua,

josta on jo tullut osa Josephia ja
joka antaa hänelle arvokkaita
tietoja ja taitoja sekä arvostetun
aseman.

Tansaniasta opittua

K

aikkien tarinoiden kantava
voima on yhteisöllisyys ja
sen suuri merkitys vapaaehtoisille. Kaikki kertojat puhuivat
yhteisökeskuksen vapaaehtoisista meinä” jotka autamme ja jotka
onnistumme. Auttajien yhteisöön kuuluminen on ilo ja etuoikeus. Toinen tärkeä oppitunti
yhteisökeskuksen toiminnasta oli
sikäläinen taito elää epävarmuuden kanssa. Toki pitkäjänteisiä
suunnitelmia on, mutta tärkeää
on tehdä sitä, mikä kulloinkin
on mahdollista ja myös hauskaa.
Tilaa on erilaisille vapaaehtoisille
ja yksilöllisille tehtäville, mikä
innostaa vapaaehtoisia pyrkimään niin omiin kuin keskuksen
yhteisiinkin päämääriin. Toisaalta ihmisten ja tehtävien kohtaamisen ei aina tarvitse olla ikuista.
Virta pitää lammen elossa, eli
ihmisten ja tehtävien vaihtuminen on vapaaehtoistoiminnalle
terve ja hyvä asia. Ajallisesti
vähemmänkin sitoutunut vapaaehtoistyön tekeminen on usein
hyvin arvokasta. Terveen pohjan
vapaaehtoisuudelle luo ajatus,
jonka yksi kertojistamme pukee
hyvin sanoiksi: ”Everybody has to
work for his passion.”
(Tarinoiden kertojien nimet muutettu.)
Lisätietoa Kigambonin yhteisökeskuksesta: www.kccdar.com
Janita Jääskeläinen ja
Matleena Marttinen
Kirjoittajat ovat viittä vaille valmiita
yhteisöpedagogeja Mikkelin ammattikorkeakoulusta.
Artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön,
joka löytyy osoitteesta www.theseus.fi/
handle/10024/65349.
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Reilun kaupan toimijat
Maailmankauppojen liitto ry

Maailmankaupat ja
Kehitysmaakaupat Suomessa

•

Maailmankauppojen liiton
jäsenkaupat aakkosjärjestyksessä
paikkakunnan mukaan

www.maailmankaupat.fi

•

•

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

Maailmankauppa Kirahvi
Hämeenlinna
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/
maailmankaupat/kaupat/joensuu.html

Kansainväliset toimijat
WFTO
(World Fair Trade
Organization)
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun
kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on niin kehitysmaiden tuottajia, Maailmankauppoja kuin
maahantuojia. Entiseltä nimeltään IFAT.
WFTO Europe
www.wfto-europe.org
WFTOn Euroopan aluejärjestö
EFTA
(European Fair Trade Association)
www.eftafairtrade.org
Eurooppalaisten reilun kaupan maahantuojien järjestö.

Maailmankauppa Mango
Kauppakatu 5
40100 Jyväskylä
p. 014 216 431
mango@maailmankauppamango.net
www.maailmankauppamango.net
Kuhmon Kehitysmaakauppa
Seurakuntakeskus
88900 Kuhmo
p. 08 655 0465 (Sointu Sallinen)
sointu.sallinen@gmail.com
Maailmankauppa Sikitiko
Kauppahalli
Snellmaninkatu 14
53100 Lappeenranta
puh. 05 415 3651
sähköposti: sikitikory@gmail.com
http://yhdistykset.ekarjala.fi/sikitiko/

Lohjan Maailmankauppa
Karstuntie 2
08100 Lohja
p. 019 331 646
lohja@maailmankaupat.fi
www.lohjanmaailmankauppa.fi
Mikkelin Maailmankauppa
Vain pop up kauppa- ja
tapahtumamyyntiä.
Onnen Okariina -joulupuoti avoinna
21.12.2013 saakka osoitteessa
Maaherrankatu 12, Mikkeli.
p. 040 757 5901
lhokkane@gmail.com
Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 L 4
90100 Oulu
p. 08 311 5189
putiikki@juuttiputiikki.fi
www.juuttiputiikki.fi
Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Koulukatu 3, 92100 Raahe
Avajaiset uudessa osoitteessa 7.1.2014:
Laivurinkatu 20, 92100 Raahe
p. 08 221 781
www.facebook.com/hiirenkorva
hiirenkorva@suomi24.fi
Maailmankauppa Elimu
Rovakatu 9
96100 Rovaniemi
p. 044 318 2188
maailmankauppa.elimu@gmail.com
www.maailmankauppaelimu.org
Savonlinnan kehitysmaakauppa
Savanni
Olavinkatu 35
57130 Savonlinna
p. 045 7731 9555
kema.sln@gmail.com
www.maailmankaupat.fi/savonlinna/
www.facebook.com/
SavonlinnanKehitysmaayhdistys

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)

Yhdistykset ja
toimintaryhmät
Oy A-Star Ab
c/o E. Juhani Tenhunen
Koivikkotie 30 C
00630 Helsinki
p. 040 861 0723
juhani.tenhunen@helsinkinet.fi
Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry
Kirsi Kataja
Männikkötie 2 B 14
05830 Hyvinkää
p. 0400 419 148
kirsikataja@gmail.com
Pohjois-Lapin
maailmankauppayhdistys ry
www.maailmankauppakiela.fi
kiela.inari@gmail.com
p. 040 820 3313

Jokilaakson
Maailmankauppa
Kumpulantie 15
42100 Jämsä
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.fi
Kouvolan Maailmanpuu ry.
www.kouvolanmaailmanpuu.com
info@kouvolanmaailmanpuu.com
Uusi Tuuli ry
Aurinkotehdas
Kirkkotie 6–10
20540 Turku
p. 02 233 9313
fax 02 2371 670
uusituuli@estelle.fi
www.estelle.fi
Turun maailmankauppayhdistys ry
www.aamutahti.net/
turunmaailmankauppayhdistys@
riseup.net
p. 050 356 6857

TILAA

12€
/vuosi

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

Reilua kauppaa maailmankaupoista
Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 (Rion talo)
90100 Oulu
Avoinna ma–pe 10–18
la 11–15 (joulukuussa klo 16 asti)
joulukuun sunnuntaisin 12–16
Verkkokauppa osoitteessa
www.juuttiputiikki.fi

Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Laivurinkatu 20
92100 Raahe
Avoinna ma–pe 12–17
la 11–13
www.facebook.com/hiirenkorva
Uuden myymälän avajaiset
7.1.2014!

Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

