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Maailmankauppalehden

Maailmankauppojen liitto ry on suomalaisten maailman-
kauppa- ja kehitysmaakauppayhdistysten yhteistyöjärjestö. 
World Fair Trade Organizationin (WFTO) jäsenenä Maailman-
kauppojen liitto ry on osa maailmanlaajuista reilun kaupan 
verkostoa. Liitto ja sen jäsenet tukevat pieniä perheviljelmiä 
ja käsityöläisryhmiä kehitysmaissa ja tarjoavat heille työllis-
tymismahdollisuuksia ylikansallisten suuryhtiöiden vallassa 
olevassa maailmassa. Maailmankaupat nostavat esiin omissa 
yhteiskunnissaan huonossa asemassa olevien ihmisten, kuten 
vammaisten, naisten ja kastittomien pyrkimyksiä parantaa 
toimeentuloaan ja oikeuksiaan. Tavoitteena on maailma, jossa 
ihmiset voivat elää omassa maassaan ja omasta työstään. Maa-
ilmankauppayhdistykset vaikuttavat ruohonjuuritasolla, tie-
dottavat eettisestä kaupasta ja myyvät reilun kaupan tuotteita.

Maailmankaupat
Reilua kauppaa – Fair Trade

www.maailmankaupat.fi
facebook.com/maailmankaupat
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Little Flower 

Biharin osavaltiossa Intiassa sijaitseva Little Flower on yhteisö, 
jossa lepraan sairastuneet, stigman vuoksi kylistään ja perheis-
tään pois ajetut ihmiset ovat saaneet uuden, ihmisarvoisen 
elämän. Little Flowerissa asuu 250 kotitaloutta, joiden jäse-
nistä ainakin joku on sairastanut lepran. Yhteisössä he saavat 
ilmaisen terveydenhoidon, asunnon, sähkön sekä töitä maata-
lous- tai käsitöissä. Yhteisö myös ylläpitää ilmaista koulua sekä 
leprasairaalaa, jotka tarjoavat palvelunsa ilmaiseksi, ei vain ky-
län omille asukkaille ja heidän lapsilleen vaan myös tuhansille 
ulkopuolelta tuleville tarvitsijoille. Yksi palvelujen rahoitusläh-
teistä ovat silkkihuivit, joiden kaikki vaiheet tehdään täysin kä-
sityönä. Käsityöläisten toimeentulo koostuu rahapalkan lisäksi 
edellä mainituista luontaiseduista.
 

Silkkihuivit

Huiveista osa tehdään ahimsa-, osa tavanomaisesta eri-silkis-
tä. Raaka-aine saadaan Assamin osavaltiosta Intiasta, Samia  
cynthia ricini -perhosten toukkien koteloista. Tavanomaisen sil-
kin kasvatuksessa silkkiperhosen toukat käytetään ihmisten ja 
eläinten ravinnoksi. Toukat ovat Assamissa perinteinen hyön-
teisruoka. Ahimsa-silkin valmistuksessa perhosten annetaan 
kuoriutua, minkä jälkeen tyhjät kotelot kerätään. Koteloista 
Little Flowerin käsityöläiset kehräävät, kutovat ja värjäävät 
kankaita. Eri-silkki muistuttaa rakenteeltaan hiukan villaa tai 
puuvillaa. Sen lämmöneristyskyky on erityisen hyvä, ja asus-
teena se on talvella lämmin ja kesällä viileä. Little Flowerissa 
kudotaan myös puuvillakankaita pääasiassa kotimaan markki-
noille.

Amar Kumar, 
loimen luonti

Kannen kuva: Munia Devi, kutoja



Moniväristen huivien langat värjätään ennen kutomista, 
yksivärisissä värjätään valmis kangas.

Työvaiheet eivät kuluta sähköä. Kehruu, 
langan puolaus ja kutominen kangas
puilla tehdään perinteisenä käsityönä. 
Sehera Khatu kehrää.

Värjärit Stephen ja Hazmullah

Huivit voi pestä käsin hienopesu
aineella ja silittää kuumalla raudalla 
silitysliinaa käyttäen. Pesuveteen 
irtoaa väriä, joten huivit tulee pestä 
erillään. Värit huivissa pysyvät pesun 
jälkeen kirkkaina.

 



Shahanaz Begum

Shahanaz Begum muutti Little Floweriin mentyään naimisiin 
siellä asuvan miehensä kanssa. Molemmat appivanhemmat 
olivat sairastaneet lepran. Kuten muutkin Little Flowerin kä-
sityöläiset, 34-vuotias Shahanaz Begum tekee huivien val-
mistuksen useita työvaiheita: kehrää, puolaa ja kutoo. Hänen 
miehensä työskentelee ompelijana. Kun tilauksia on, työ on 
täysipäiväistä ja tulot riittävät niin, että perhe pystyy säästä-
määnkin. Tilauksia ei kuitenkaan ole riittävästi, niin että koko-
aikaista työtä olisi ympäri vuoden.

Perheellä on ilmainen asunto, sähkö ja tervey-
denhoito. Little Flower tukee myös koulutusta. Per-
heessä on yksi lapsi, 15-vuotias poika, joka on käynyt 
yhteisön oman ilmaisen peruskoulun ja on nyt lähel-
lä olevassa yksityiskoulussa, jonka koulumaksuista 
Little Flower maksaa puolet. Shahanaz Begum ei 
itse lapsena saanut koulutusta eikä osaa lukea. Hän 
iloitsee erityisesti poikansa mahdollisuudesta saada 
oppia.

Suomalaisille Shahanaz lähettää terveisiä: ”Hie-
noa, että ostatte huivejamme. Toivottavasti niiden 
menekki on hyvä ja saamme tulevaisuudessa lisää 
tilauksia. Lisääntyvät tulot laittaisin poikani jatko-
koulutukseen.”

 

Shahanaz Begum lankaa puolaamassa.

Yhteisöllä 
on ilmainen 
kymmen
luokkainen 
koulu 650 
oppilaalle.


