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1. Johdanto 
 

Vuonna 1789 Malthus julkaisi tunnetun kirjoituksensa siitä, miten väestönkasvu johtaa pulaan ruuasta, sen 

jälkeen konflikteihin ja lopuksi yhteiskunnan romahtamiseen. Monet tutkijat ovat selittäneet miksi hänen 

skenaarionsa ei ole toteutunut. Pääasiassa tämä johtuu siitä, että hän ei ottanut huomioon teknologian 

kehitystä. Ymmärrämme nykyään paljon paremmin väestönkasvun syitä ja vaikutuksia. Me ymmärräme 

myös paremmin, miten teknologia voi tulla apuun, kun sellaiset resurssit kuten puhdas vesi, tuottava 

maaperä ja energia, ovat vähissä, tai niiden käyttöä tulee rajoittaa globaalien systeemien, kuten ilmaston 

tasapainon takia. 

 

Väestö kasvaa nopeimmin Afrikassa ja kasvuluvut ovat suorastaan pelottavat. Väestö on kolminkertaistunut 

monien Afrikan valtioiden itsenäistymisen jälkeen, ja vuoteen 2020 mennessä nykyinen yhden miljardin 

suuruinen väestö on kasvanut vielä 200 miljoonalla. Maanosassa, jossa suurin osa ihmisistä taistelee jo nyt 

saadakseen elämän perustarpeita – vettä, ruokaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa -  nopeasti kasvavan 

väestön elättäminen on valtava haaste. 

 

Tutkimukset väestörakenteen muutoksesta ovat esittäneet useita väestönkasvun vähenemiseen johtavia 

olosuhteita. Jos tytöt pääsevät kouluun, jos lapset selviävät hengissä ensimmäisistä elinvuosistaan ja jos 

naisilla on mahdollisuus ehkäisyyn, syntyvyys laskee. Elintason ja terveyden yleinen parantuminen kulkevat  

käsi kädessä syntyvyyden laskun kanssa. Kuitenkaan syntyvyyden säännöstely ei ole ollut näkyvästi esillä 

kansainvälisissä kehitystavoitteissa, esimerkiksi YK:n vuosituhattavoitteissa. 

 

Jo vuonna 1993 tiedeyhteisöt antoivat julkilausuman, jonka mukaan “Syntyvyyden säännöstely voi tuoda 

enemmän hyötyä vähemmillä kustannuksilla kuin mikään muu yksittäinen keino... Globaaleja sosiaalisia, 

taloudellisia ja ympäristöongelmia ei voi menestyksekkäästi ratkaista ilman vakaata väestöä...”. Nyt vihdoin 

asiat ovat muuttumassa. Vuosi 2012 toi yhden kehitysapusektorin parhaista uutisista. Uutinen tuli Lontoosta, 

missä Britannian hallitus ja Bill & Melinda Gates Foundation yhdessä UNFPA:n ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa järjesti maailmanlaajuisen konferenssin syntyvyyden säännöstelystä. Tämä 

yhteinen, laaja ponnistelu on saanut liikkeelle useita sitoumuksia koskien politiikkaa, taloutta ja palveluita, 

joiden tarkoitus on tukea maailman köyhimmissä valtioissa asuvien noin 120 miljoonan naisen ja tytön 

oikeuksia  perhesuunnitteluun. UNFPAn väestöraportti vuodelta 2012 keskittyy myös syntyvyyden 

säännöstelyyn ja se onkin nimeltään ”Tahdolla, ei tuurilla”. Se kuvaa, miksi mahdollisuus valita perheen 

perustamisen ajoitus ja lasten lukumäärä kuuluu perusoikeuksiin ja miksi tämä perusoikeus auttaa monia, 

erityisesti naisia, toteuttamaan myös muita oikeuksiaan, joita ovat esimerkiksi oikeus terveyteen ja 

koulutukseen, ja osallistuminen taloudelliseen toimintaan. 

 

Tämä suora lähestyminen aiemmin tabuna pidettyyn aiheeseen on jo saavutus itsessään. 

Kehitysyhteistyösektori on vihdoin saamassa perhesuunnittelun huomion ja rahoituksen keskiöön. 

Kokemukset HIV-ohjelmista Afrikassa viimeisen 20 vuoden aikana osoittavat, että laajan mittakaavan 

suunniteltu toiminta voi tuoda sekä tietoa että palveluita suurten ihmismassojen ulottuville, erityisesti 

maaseudulla. 

 

Miten tämä liittyy sitten Lianaan? 

 

Suurin osa Lianassa tehdystä työstä tapahtuu Tansanian maaseudulla. Tansanian väestö on yksi maailman 

nopeimmin kasvavia,  4,3 % vuodessa. Tämän tasoinen väestönkasvu johtaa kuvittelemattomiin ongelmiin. 

Olkoon kyseessä mikä sektori tahansa, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen tarjoamien palveluiden hyöty 

vähenee, kun palveluita tarvitsevien määrä kasvaa jatkuvasti. Seuraava esimerkki laittanee haasteen oikeaan 

perspektiiviinsä. Kuvitellaan vastaava projekti kuin Lianan projekti, joka tähtää sadevesisäiliöiden 

rakentamiseen 400 perheen maaseutuyhteisössä. Ihmiset pystyvät projektin tuella rakentamaan 40 

vesisäiliötä vuodessa, joten 5 vuoden jälkeen 200 vesisäiliötä on rakennettu. Mutta kun väestö kasvaa 4,5 % 

vauhdilla, viidessä vuodessa ei olla onnistuttu rakentamaan säiliöitä puolelle perheistä. Näiden viiden 

vuoden aikana perheiden määrä on kasvanut 477:ään ja vesisäiliöitä on vain 42 prosentille perheistä. Jos 

projekti jatkuu, kymmenen vuoden jälkeen projekti on rakentanut 400 vesisäiliötä, yhtä monta, kuin perheitä 

alunperin oli. Nyt kuitenkin perheitä on jo melkein 600 ja vain kahdella kolmanneksella heistä on vesisäiliö. 

Esimerkki on ehkä hieman yksinkertaistettu, mutta se kuvaa hyvin ongelmaa. Projektin pitäisi kasvaa 

nopeammin kuin väestön ja tämän pitäisi tapahtua kaikilla sektoreilla. 

 

Lianan tulee olla tietoinen tilanteesta niissä paikoissa, joissa teemme työtä. On vaikeaa ennustaa, mitä 

lähitulevaisuus tuo alueille kuten Mwanga, sillä paikallisesti väestö muuttuu eri tavalla kuin kansallinen 
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keskiarvo. Ihmiset muuttavat, elinkeinot muuttuvat. Mutta tapahtuu mitä tahansa, on selvää, että 

maaseudulla köyhät tarvitsevat edelleen sekä uusia ideoita että tukea. On myös selvää, että elinkeinojen 

pitää muuttua monimuotoisemmiksi siten, että ne tukeutuvat vähemmän maatalouteen. 

 

Koska Lianan nykyinen projekti päättyy vuonna 2013, yleisemmällä tasolla on aika harkita, minkälaista 

työtä Liana tekee jatkossa. Lianalla on selkeät päämäärät ja resurssit sen jäsenten taidoissa ja kokemuksessa. 

Mikä olisi tehokkain tapa käyttää niitä? 

  

Kun realistinen näkemys väestönkasvusta yhdistetään tämän päivän kehitysyhteistön haasteisiin, on helppoa 

joutua epätoivoon. Haasteet vaikuttavat niin ylitsekäymättömiltä, että on houkuttelevaa luopua kokonaan. 

William Easterly kuitenkin kirjoitti kirjassaan ”White Man’s Burden”: Sinun ei tarvitse välittömästi poistaa 

köyhyyttä, luoda maailmanrauhaa tai pelastaa ympäristöä. Sinun tulee vain tehdä se, mitä vaatimattomilla 

resursseilasi katsot parhaaksi, jotta voisit saada aikaan muutosta köyhien elämään. Tämä lause on ollut 

alusta saakka Lianan nettisivuilla ja se on motivaation lähteenä muuten niin synkeässä tilanteessa. 

  

 

2. Projektit Tansaniassa 
 

2.1 Maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja ympäristön parantaminen sadeveden keruulla 

Mwangassa 

 

Projekti Mwangassa, Länsi-Tansanian alangoilla, alkoi vuonna 2009. Vuosina 2009 – 2011 sitä rahoitti 

Suomen Ulkoministeriö ja lisärahoittajana vesisäiliöiden rakentamiselle oli McKnight-säätiö. Vuonna 2012 

puolet rahoituksesta tuli Ulkoministeriöltä ja puolet McKnight-säätiöltä. Vuonna 2013 rahoitus tulee täysin 

Ulkoministeriöltä. Lianan yhteistyökumppani projektissa on Mwangan aluevaltuusto (District Council). 

Projektissa on mukana 14 viljelijäryhmää. Ryhmissä on yhteensä 141 jäsentä. Kun yhden kotitalouden 

keskimääräinen koko on 6 henkilöä, noin 750 yksittäistä henkilöä hyötyy projektista (kahdessa ryhmässä 

sekä miehet ja vaimot ovat jäseniä). Yksi viljelijäryhmä on naisten ryhmä ja muut ovat sekaryhmiä naisten 

ollessa kuitenkin selkeänä enemmistönä. Ryhmät ovat viidestä kylästä: Kururu Lwami, Lembeni, Kiruru 

Ibwe Ijewa, Mgagao ja Kisangiro-Mforo. Saadakseen avustusta vesisäiliöiden rakentamiseen, ryhmät ovat 

sitoutuneet keräämään omarahoitusosuuden vesisäiliöihin, osallistumaan kaikkeen projektin tarjoamaan 

koulutukseen, aloittamaan paremman keittolieden käytön ja istuttamaan 20 - 60 puuta projektin aikana. 

Lisäksi keittoliesiä ja vesisäiliöitä on rakennettu kouluille, mikä lisää hyötyjien määrää merkittävästi. 

 

Ryhmä Tankki rakennettu Ryhmä Tankki rakennettu 

Kimale Helmikuu Mkombozi Heinäkuu 

Lukundo Helmikuu Faraja B Heinäkuu 

Umoja ni nguvu Helmikuu Kimale Heinäkuu 

Neema Helmikuu Umoja Heinäkuu 

Vumwe Maaliskuu Umoja ni nguvu Elokuu 

Umoja Maaliskuu Tumaini Elokuu 

KIUMAUMKI Maaliskuu Kirewaha Elokuu 

Faraja B Maaliskuu Lukundo Elokuu 

Mkombozi Huhtikuu Vumwe Syyskuu 

Tumaini Huhtikuu Neema Syyskuu 

Kimale Huhtikuu Kimale Syyskuu 

Lukundo Huhtikuu Mwangaza Syyskuu 

Umoja ni nguvu Toukokuu Mkombozi Lokakuu 

Neema Toukokuu Kirewaha Lokakuu 

Kirewaha Toukokuu Faraja B Lokakuu 

Mwangaza Toukokuu Vumwe Marraskuu 

Vumwe Toukokuu Umoja Marraskuu 

Faraja A Toukokuu Umoja ni nguvu Marraskuu 

Ujirani Mwema Kesäkuu Faraja A Marraskuu 

KIUMAMKI Elokuu  Kirewaha Joulukuu 

  Ujirani mwema Joulukuu 

 

41 sadevesisäiliötä rakennettiin vuonna 2012 (ks. Taulukko). Kiumamki oli ensimmäinen ryhmä, joka 

saavutti tavoitteensa rakentaa vesisäiliö jokaiselle ryhmän jäsenelle. Myöhemmin (lokakuussa) myös 

Mkombozi saavutti saman tavoitteen, joskin he olivat pyytäneet saada rakentaa vielä yhden ylimääräisen 
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säiliön uudelle tankinrakentajalle, joka korvasi yhden alueelta poismuuttaneen henkilön. Viimeinen vuonna 

2012 rakennettu vesisäiliö oli 96. projektissa viljelijäryhmän jäsenelle rakennettu vesisäiliö. 

Vesisäiliöitä rakentavat paikalliset, projektin kouluttamat rakentajat (fundi). Kaikki ovat valmistuneet, mikä 

tarkoittaa sitä, että he ovat ensin rakentaneet 4 säiliötä yhdessä kouluttajan kanssa ja sitten rakentaneet 

viidennen vesisäiliön itsenäisesti arvioijan seuratessa työtä. Mgagaossa on kaksi fundia (January ja 

Apendaeli), kaksi Lembenissä (Florence ja Daudi), yksi (Hamisi) Kiruru lwamissa (Said muutti pois 

alueelta), ja kaksi Kisangirossa (Ernest ja Musa).  (Kiruru Ibwe Ijewalla ei ole omia rakentajia).  

Kurssi aurinkokeittimistä ja Cookit-

rakennuskurssi pidettiin Mwangassa 22.-23.2. 

neljälletoista naiselle – yksi nainen joka ryhmästä. 

Cookit on yksinkertainen ja edullinen aurinkokeitin, 

joka on suunniteltu kotona rakennettavaksi. Kurssia 

veti Joy Myra, joka oli pääasiallinen voimavaramme 

myös edellisellä aurinkokeitinkurssilla. Shangwe 

Kiluvia avusti kurssilla. Jokaisen osallistujan 

odotettiin järjestävän esittelytilaisuus omassa 

ryhmässään kurssin jälkeen. Aurinkokeitin herätti 

paljon innostusta, kuitenkin vain muutamat 

päätyivät ottamaan sen jokapäiväiseen käyttöön. 

Pääsyy tähän on se, että aurinkokeitin muuttaa 

päivittäisiä rutiineja mm. siten, että kaikki pitää valmistella jo muutamia tunteja aiemmin. Lisäksi keitin 

muuttaa ruuanlaittoon liittyviä tottumuksia, esimerkiksi kaikki pitää pilkkoa hyvin pieneksi ja yhdessä 

kattilassa voidaan kypsentää vain pieniä määriä ruokaa. 

Taimitarhoja avokadon taimia varten perustettiin 12.-23.3. Kuten tavallista, suurin osa ryhmän jäsenistä 

osallistui tähän ja he olivat myös istuttaneet 5 – 10 tainta jokaista jäsentä kohti. Alunperin ajatus oli istuttaa 

sekä avokadoa että mangoa yhtäaikaa, mutta kävi ilmi, että mangon siemeniä ei ollut paikallisesti saatavilla 

tähän aikaan vuodesta. Uusi kierros suunniteltiin järjestettäväksi siten, että istuttaminen tehdään 

joulukuussa ja varttaminen kesä-heinäkuussa 2013. 

Bashir Kigingi, joka työskenteli keittoliesi-

projektissamme vuosina 2010 ja 2011, oli valittu 

vetämään koululiesien rakentamista viidessä 

projektikylässä. Kuitenkin hänen yllättävä 

menehtymisensä aiheutti muutoksia suunnitelmiin. 

Aluksi Bashirin poika Hassan otti tehtävän 

hoitaakseen, sillä hän oli ollut usein isänsä mukana 

työmatkoilla ja näin myös vieraillut melkein 

kaikissa projektin kouluissa. Jostain syystä koulut 

eivät kuitenkaan edistyneet rakennus-

suunnitelmissaan. Vihdoin kesäkuun alussa Eija ja 

Ndanu, kokenut vesisäiliöiden ja liesien rakentaja 

Kilimanjaron projektista, vierailivat kaikissa 

kouluissa, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa 

rakentamista kohtaan. Ndanun vastuulle annettiin seurata rakennussuunnitelmia koulujen kanssa. Tämä 

antoi projektille uuden lähtölaukauksen ja ensimmäinen liesi rakennettiin heti kesäkuussa Kiruru Ibwe 

Ijewan ala-asteelle. Kiruru Lwamin vesisäiliöiden rakentaja tuli mukaan oppiakseen uuden taidon. Myös 

Mgagaon yläaste rakensi lieden kesäkuussa. Heinä-elokuussa lisää seurasi: Kisekibahan, Kisangiron, Kiruru 

Lwamin  ja Lembenin ala-asteet. Kailin ja Mgagaon ala-asteet rakensivat omat lietensä lokakuussa. 

Kahdeksan keittoliettä kouluille valmistui vuoden 2012 aikana. Ndanu ja Eija vierailivat marraskuussa 

viidessä projektiryhmien ulkopuolisten kylien kouluissa saadakseen useampia kouluja mukaan 

rakentamiseen.   

Koulutusta avokadojen varttamisessa annettiin kaikille viljelijäryhmille 7., 8. ja 15.9.2012. Kouluttajana 

oli Maogola Mbelwa Tengerun puutarhatalouden instituutista, joka myös tarjosi vartteet. Osallistumisaste 

oli hyvin korkea, vain 1 – 3 poissaolijaa joissakin ryhmissä. Ryhmien jäsenet olivat kasvattaneet omat 

perusrunkonsa paikallisista siemenistä ja toivat ne mukanaan varttamista varten. 143 perusrunkoa vartettiin 

koulutuksen aikana. Jäsenille oli myös myynnissä jalostettuja papaijan siemeniä. Niistä oli tarjolla kaksi 

lajiketta, Sunrise ja Sinta F1 ja täydellä hinnalla myytiin 505 siementä. Ryhmien jäseniä kehotettiin 

kasvattamaan näitä lajikkeita kokeilumielessä, sillä ei ollut käytettävissä tietoa siitä, miten lajikkeet 

menestyisivät Mwangassa. 
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Varttaminen ja varttamisen jälkeinen taimien 

hoitaminen osoittautui luultua vaikeammaksi. 

Mbelwa arvioi, että puutarhatalouden opiskelijoilla 

onnistumisprosentti on noin 50, mutta vain 4 puuta 

143:sta versoi ja näin ollen tuottaa jalostetumman 

avokadopuun. Kolme näistä puista on Jaina 

Mwendalla Kiruru Ibwe Ijewassa ja yksi Izadini 

Hemedillä Kiruru Lwamissa. Selvästi lisää 

koulutusta tarvitaan, kun varttamista yritetään 

uudestaan mangon tainten kanssa myöhemmin 

vuonna 2013.  

Myös tomaatin kasvattamiseen tarjottiin 

koulutusta. Koulutus liittyi eritoten Anna F1 hybridin kasvattamiseen ja koulutuksen piti Gideon Nanyaro 

Tengerun puutarhatalouden instituutista. Koulutukset pidettiin Kiruru Ibwe Ijewassa (Kirewahalle, 

Kiumamkille ja Vumwelle ja yhdelle Mkombozista olevalle henkilölle) ja Lembenissä 14.11. ja Mgagaossa 

15.11.2012. Koulutukseen kutsuttiin ne, jotka olivat osallistuneet täsmäkastelukasvimaakoulutukseen. 

Melkein kaikki kutsutut osallistuivat joko itse tai lähettivät toisen perheenjäsenen. Kahdeksan henkeä osti 

siemeniä kokeillakseen tätä lajiketta.  

 

2.2 Polttopuiden säästäminen paremmilla keittoliesillä Mwangassa, Tansaniassa 

Projekti alkoi huhtikuussa 2010 ja alunperin sen oli ollut tarkoitus olla vain kahden vuoden mittainen. Se 

alkoi kuitenkin myöhässä (huhtikuussa tammikuun sijaan) aluevaltuuston allokoimien henkilöiden 

vaihtumisen takia. Anoimme Ulkoministeriöltä lupaa jatkaa projektia vuonna 2012, sillä meillä oli vielä 

käyttämättömiä varoja. Projekti toimi seitsemässä kylässä Mwangan itäisillä alangoilla; Ngulussa, 

Kigonigonissa, Butussa, Kambin ya Simbassa, Jipessa, Kivisinissa ja Kwanyangessa. Projekti päättyi 

joulukuussa 2012. 

Aurinkokeitinkurssille vuonna 2011 osallistuneisiin naisiin otettiin 

yhteyttä palautteen saamiseksi. Viidessä kylässä naiset pyysivät apua 

useamman Cookit-keittimen rakentamiseen ystäville ja naapureille. 

Ngulu, Kigonigoni, Butu ja Kivisini pyysivät materiaalia kymmentä 

keitintä varten kukin ja Kambi ya Simba pyysi materiaalia viittä 

keitintä varten. Kwayange ja Jipe eivät olleet kiinnostuneita. 

Materiaali 22 keitintä varten vietiin näiden viiden kylän naisille 

1.6.2012. Naiset rakensivat liedet 

naapureille ja ystäville itse 

järjestämissään koulutuksissa viikon 

sisällä materiaalien toimittamisesta. 

Uudet keittimet herättivät vielä lisää 

kiinnostusta ja materiaalia pyydettiin 

taas lisää. Koska kylät sijaitsevat kaukana, keittimien lisärakentaminen 

riippuu usein siitä, että on joku henkilö, joka pystyy materiaalin 

toimittamaan. 

Kvisinin ala-aste rakensi oman keittolietensä maaliskuussa. Kigingi oli 

aloittanut keskustelut Kadangan ala-asteen kanssa aiemmin ja koulu ilmoitti 

vihdoin lokakuussa olevansa valmis lieden rakentamiseen. Kaksi muuta 

koulua (alkuperäisten projektikylien ulkopuolella) Kamanin ala-aste ja 

Kiriyan yläaste rakensivat liedet joulukuussa. 

Kyläkokoukset järjestettiin, jotta voitaisiin auttaa parhaita liedenrakentajia markkinoimaan taitojaan ja 

tekemään itsensä tunnetuksi, sekä esitellä keittimiin liittyviä testituloksia kylissä. Kokoukset järjestettiin 

seuraavasti:  

- 7.6.2012, Ngulu (50 miestä, 37 naista) ja Kigonigoni (55 miestä, 40 naista) 

- 11.6.2012, Butu (20 miestä ja 24 naista) 

- 13.6.2012, Jipe (16 naista, 16 miestä) ja Kambi ya Simba (33 naista, 8 miestä) 

- 14.6.2012, Kwanyange (12 miestä, 9 naista), Kivisini peruutti 14.6. suunnitellun kokouksen 

hautajaisten vuoksi.  

Lukuunottamatta Kigonigonin ja Butun kylää, kyläkokousten järjestäminen oli kovan työn takana. Ihmiset 

tulivat paikalle 1,5 – 2 tuntia myöhässä ja vaikutti siltä, että kylänvanhimmat eivät olleet vaivautuneet 
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tiedottamaan kokouksista kunnolla. Kun kokoukset 

kuitenkin vihdoin saatiin alkamaan, ne olivat 

yleensä vilkkaita. Lorena-liesikurssien parhaita 

rakentajia haastateltiin yleisön edessä liesien 

ominaisuuksista ja niiden rakentamisesta. 

Aurinkokeitinkurssien osallistujat esittelivät 

keitintensä toimintaa ja kertoivat Cookit-keitinten 

rakentamisesta. Mary Donald, ruukuntekijä Jipestä 

markkinoi Upesi-keitintään ja taitojaan. Neljä 

muuraria Butusta ja Kigonigonista kertoivat 

kouluille ja kotitalouksille tarkoitetuista tiilistä ja 

sementistä tehdyistä liesistä. Metallisia Vita-liesiä esiteltiin ja niiden rakentajien puhelinnumerot annettiin 

kyläläisille. Lianan vuonna 2011 tekemät testit liesien käytöstä esiteltiin ja kyläläisille kerrottiin hyvän 

lieden perusominaisuuksista.  

Yläasteen kolmannen luokan opiskelijoille, jotka olivat osallistuneet Lianan harjoittelijan Alex Fenwickin 

aikuiskoulutuksen pilottiprojektiin, järjestettiin opintomatka kahteen projektikylään (Jipeen ja Kwakoaan). 

Opiskelijat tutustuivat Kiruru Ibwe Ijewan ja Kisangiron maanviljelijöiden luona erilaisiin keittoliesiin, 

sadevesisäiliöihin ja räystäskouruihin, tippakasteltuihin puutarhoihin, istutettuihin puihin ja vartettuihin 

avokadon taimiin. Jokaisesta koulusta osallistui kolmekymmentä opiskelijaa (puolet tyttöjä ja puolet poikia) 

ja kaksi opettajaa. Jokaisesta aiheesta oli valmisteltu vuorovaikutteiset esitykset. Opiskelijat ja opettajat 

olivat innostuneita aiheista ja vierailijoiden, maanviljelijöiden, Shangwen ja Eijan välille kehittyi pitkiä 

keskusteluita. 

 

3. Muuta 
 

3.1 Lianan aikuiskoulutuskokonaisuuden pilotti Mwangassa  

 

Pilotti Lianan  aikuiskoulutuskokonaisuudesta Itä-Afrikan kuiville alueille järjestettiin 20.4. – 16.6.2012 

Mwangan alueen kahdella yläasteella (Jipe Secondary ja Kwangy Secondary) kolmannen luokan 

opiskelijoille. Jokaiselle ryhmälle pidettiin kaksi 1,5 tunnin mittaista oppituntia viikottain, yhteensä 16 

oppituntia.  Johdannon aikana jokainen ryhmä sai valita heitä kiinnostavat aiheet kokonaisuudesta, joka oli 

jaoteltu seuraavasti:   

• Terveys, sairaanhoito ja hygienia 

• Ravitsemus 

• Ympäristönsuojelu ja maanviljely kuivilla 

               alueilla 

• Vedenkeruu 

Näin osallistujat saivat itse muodostaa myös kurssin 

aikataulun. Kwangun yläaste valitsi ravitsemuksen, 

terveyden, sairaanhoidon ja hygienian sekä 

ympäristönsuojelun ja maanviljelyn. Jipen 

opiskelijat taas valitsivat vedenkeruun, 

ympäristönsuojelun ja maanviljelyn ja terveyden, 

sairaanhoidon ja hygienian.  

Harjoittelijan tehtävänä oli arvioida kokonaisuuden 

ja tuntisuunnitelmien laatua ja toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi hän arvioi opiskelijoiden osallistumista ja 

opetusmetodeita.  

Alexin yksityiskohtainen raportti ja ehdotukset jatkokehityksestä löytyy (englanniksi):  

 www.liana-ry.org/Liana_docs/Liana_piloting_adult_education_2012.pdf     

   

 

3.2 Lianan esittelyvideo Maailma kylässä -tapahtumassa 

Huhti-toukokuussa 2012 Alex Fenwick teki esittelyvideon Lianan projekteihin osallistuvista henkilöistä. 

Video keskittyy pääteknologioihin: savesta tai sementistä tehdyt keittoliedet, koulujen suurtalousliedet, 

sadevesisäiliöt, räystäskourut, tippakastelupuutarhat, taimien istutus ja viljelijäryhmät ja rakentajat 

toimeenpanijoina. Video näytti, miten liesiä, säiliöitä jne. rakennetaan, miten niitä käytetään ja miten ne 
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ovat muuttaneet ihmisten elämää. Videolla kuullaan 

vain afrikkalaisia ääniä swahiliksi. Videolla on  

englannin- ja suomenkielinen tekstitys.  

Lianan jäsenet Miika Mäkelä, Jarno Hämäläinen ja 

Johanna Kolehmainen osallistuivat Maailma kylässä 

–tapahtumaan ja esittivät siellä tämän 13-

minuuttisen videon. Video löytyy myös YouTubesta 

ja Lianan verkkosivuilta.  

Miika oli aiemmin ostanut tapahtumaan myyntiin 

pinon Tingatinga-maalauksia Keniasta. Maalausten 

myynnillä kerättiin varoja Lianan toimintaa varten.  

 

 

3.3 Lianan jäsenten illanvietto Helsingissä 
 

Elokuussa Miika ja Susanna Mäkelä järjestivät Lianan jäsenille illanvieton uudessa kodissaan Oulunkylässä, 

Helsingissä. Jäsenet perheineen (yhteensä 14 henkilöä) kokoontuivat viettämään viihtyisää iltaa keskustellen 

ja ruokaillen.  

 

4. Kuinka Liana pidetään käynnissä: yleishallinnollista asiaa 
 

• Varsinainen vuosikokous pidettiin jälleen sähköpostitse, sillä tämä muoto mahdollistaa kaikkien 

jäsenten osallistumisen. Hallitukseen valittiin Eija (pj), Miika (varapj), Ric (sihteeri), Jarno ja Kirsi.  

• Myös hallituksen keskusteluja on käyty tarvittaessa sähköpostitse 

• Kaikki Lianan hallinto on tehty vapaaehtoisvoimin (enimmäkseen Eijan toimesta) 

• Eija on pitänyt verkkosivut (www.liana-ry.org) ajan tasalla, jotta se tarjoaa arkiston toiminnasta. 

Monessa jutussa on myös kuvia liitteenä. Verkkosivut uusittiin vuonna 2012.  

• Tilintarkastusrengas Oy  hoiti vuoden 2012 tilinpäätöksen. 

• Anneli ja Reijo Soini ovat antaneet korvaamatonta apua huolehtimalla Lianan posteista, kun Eija on 

ollut Suomen ulkopuolella. Annelilla ja Reijolla oli vihdoin mahdollisuus tutustua Lianan 

projekteihin omin silmin, kun he vierailivat Tansaniassa marraskuussa 2012. 

 

Kiitokset kaikille! 

 

5. Jäsenet ja tuki 
 

Vuoden 2012 lopussa meillä on kaksitoista varsinaista jäsentä ja kahdeksan tukijäsentä. Tukijäsenten 

jäsenmaksut ovat jälleen kattaneet osan Mwangan projektin omarahoitusosuudesta. Lianan jäsenet ja tukijat 

lahjoittivat omarahoitusosuuteen yhteensä 2105 euroa. Tämä on enemmän kuin olemme koskaan onnistuneet 

keräämään yhden vuoden aikana.  Ylijääneet 1088 euron omarahoitusosuudesta ja 1035 euron 

jäsenmaksuista siirretään kattamaan vuoden 2013 omarahoitusosuutta. Lianan yleishallinnolliset 

kustannukset ovat erittäin pienet.  

 

Lämmin kiitos kaikille Lianan jäsenille ja tukijoille! 
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6. 2012 tilinpäätös 
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Tuloslaskelman ulkopuolisia summia:  
Suomalaisen vapaaehtoistyön arvo (Mwangan sadevesiprojekti) 1884 € 
Viljelijäryhmien osuudet vesisäiliöiden kustannuksista: 5945€ 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saakoon vuosi 2013 taas tuoda runsaan ja arvokkaan tehdyn työn siunauksen – yhdistämällä 

paikallisen kehitystyön osaamiseen, varoihin, tietoon ja taitoon  – köyhien elämän parantamiseksi. 


