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On aivan tervettä tutkia ja 
tarkistella kehitysyhteistyön 
perustaa, mutta sillä on myös 
negatiivisia seurauksia. Yksi 
näistä on kokonainen 
sukupolvi muodikkaita 
teemoja, jotka voivat muuttaa 
sitä, miten me puhumme 
toiminnasta, mutta joilla on 
hyvin vähän vaikutusta itse 
sisältöön. 

1. Johdanto:  Sanoista teoiksi 
 
Kehitysyhteistyön globaali järjestelmä on jatkuvan keskustelun, arvioinnin ja ajantasaistamisen kohteena. Se 
ei ole yllättävää, sillä OECD:n tuoreen raportin mukaan kehitysyhteistyöhön käytetään vuosittain 

$509,026,000,000 (Kyllä, nollien lukumäärä on ihan oikein!). 
Kehitysyhteistyön muutosta ajaa paine useilta tahoilta poliittisesta 
keskustelusta tutkimustuloksiin. On aivan tervettä tutkia ja 
tarkistella kehitysyhteistyön perustaa, mutta sillä on myös 
negatiivisia seurauksia. Yksi näistä on kokonainen sukupolvi 
muodikkaita teemoja, jotka voivat muuttaa sitä, miten me puhumme 
toiminnasta, mutta joilla on hyvin vähän vaikutusta itse sisältöön.  
 
Osallistamisen käsite on kehitystyössä tärkeä käsite ja hyvä 
esimerkki edellä mainituista teemoista. Se kuvaa sitä periaatetta, 
jonka mukaan niiden, joihin muutokset vaikuttavat – kuten 
esimerkiksi maanviljelyn tapauksessa pienviljelijöiden – tulisi olla 
mukana päättämässä mitä tehdään ja miten. Maanviljelyn 
kehittämisessä tämän periaatteen teki suosituksi Robert Chambers 

vuonna 1989 julkaisemassaan kirjassa Farmer First. Periaate sai aikaan muutoksia tavassa, jolla rahoittajat 
suunnittelivat kehitysohjelmia, kehitysyhteistyön välineissä ja menetelmissä ja lisäksi se synnytti kokonaan 
uuden ’rodun’ ammattilaisia ja levitti laajaan käyttöön uusia termejä, kuten osallistuminen ja osallistava. 
Kaikki tämä oli epäilemättä hyödyllistä. Mutta se myös johti siihen, että kyseisiä termejä käytettiin monessa 
maaseudun kehittämiseen liittyvässä dokumentissa, olivat hankkeet ja työ sitten tosiasiassa osallistavia tai 
eivät. Esimerkiksi Keniassa vuonna 2001 tehty tutkimus osoitti, että osallistamisen käsitettä käyttämällä 
hankkeista ja hallituksen toimista saatiin hyväksyttäviä – myös niissä tilanteissa, joissa ei tosiasiallisesti 
ollut aikomustakaan osallistaa maanviljelijöitä tai antaa heidän tulla kuulluiksi. 
 
Toinen kehitysyhteistyön yhteydessä väärinkäytetty termi on ”sukupuoli” (gender englanniksi) silloin, kun 
sillä kuvataan toimintaa ”sukupuoliorientoituneena”, ”sukupuolitietoisena” tai kun toiminta on suunniteltu 
siten, että se perustuu ”sukupuolilähestymistapaan”. Jälleen kerran tarkoitus on hyvä.  Kaikissa 
yhteiskunnissa on epäedullisessa asemassa olevia ihmisryhmiä. Monessa tilanteessa naiset ovat juuri 
tällainen ryhmä ja hankkeet pyrkivät varmistamaan, että ne tukevat naisten aseman kehittymistä, tai eivät 
ainakaan huononna sitä. Mutta ajatus vesittyy usein sillä, ettei se tarkoita mitään sen syvällisempää kuin 
aktiviteetteihin osallistuvien miesten ja naisten lukumäärien laskemista erikseen. Joskus sanojen käyttö 
viedään myös äärimmäisyyksiin. Kouluille suunnatun vesihankkeen nimi saattaa olla Veden saannin 

turvaaminen “tytöille ja pojille”. Tai vielä paremmin Ihmisoikeusperustainen vesihanke “tytöille ja pojille”. 

On mielenkiintoista huomata, että kun me pohjoisessa yritämme kaikin tavoin päästä eroon 
sukupuoliajattelusta ja haluamme saada kaikki toteuttamaan itseään omia kykyjä, kiinnostuksen kohteita ja 
taitoja omaavina ihmisinä, haluamme samaan aikaan laittaa kehitysmaiden ihmiset laatikoihin, jotka 
korostavat heidän sukupuoltaan. Samaan aikaan, kun Ruotsissa perustettu sukupuolineutraali päiväkoti 
pyrkii vapauttamaan lapset sukupuoleen liittyvistä sosiaalisista odotuksista jopa siten, että kielen hän-
pronomini on muutettu neutraaliksi (”han” (mask.)/”hon” (fem.)/ ”hen” (neutraali) ), ajattelemme myös, että 
on hyvin edistyksellistä, kun kehitysyhteistyöhanke on suunnattu ”tytöille ja pojille”. Tämä on siinäkin 
mielessä ironista, että monet kehitysmaat, joihin näitä hankkeita suunnataan, ovat erittäin suvaitsemattomia 
sukupuolinormeihin liittyviä variaatioita kohtaan. Näissä maissa voi tulla tapetuksi, jos ei ole selkeästi joko 
tyttö tai poika. Koulun vesihankkeen kohdalla on tärkeää ymmärtää, onko pojilla ja tytöillä selkeästi erilaiset 
tarpeet tai mahdollisuudet, ja toiminta pitää suunnitella sen mukaisesti. Tällainen hanke voi edistää 
yhteiskunnan tasa-arvoa sen sijaan, että se jatkaisi tiukkaa lokerointia. 
 
Kolmas ja tuore esimerkki on ilmastoystävällinen maatalous. Globaalin ilmastonmuutoksen seurauksien 
ennustetaan olevan vakavia maataloudelle ja maaseudun toimeentulolle. Vuonna 2009 YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö (FAO) kuvasi idean ilmastoystävällisestä maataloudesta ja tarkoitti sillä toimia, jotka 
samanaikaisesti tähtäävät ruokaturvan parantamiseen, ovat sopeutuneet muuttuvaan ilmastoon ja auttavat 
torjumaan ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia. FAO osoitti, että tällaisia käytäntöjä on jo 
olemassa ja niiden edistäminen vaikuttaisi olevan hyvä strategia. Mutta jälleen idea on vesitetty lähes 
kaikkien toimijoiden kutsuessa omia käytäntöjään ilmastoystävällisiksi. Äskettäin tehdyssä analyysissä 
pääteltiin jopa, että "... nykyinen viitekehys ilmastoystävälliselle maataloudelle ei anna selkeää suuntaa, ei 
uutta agendaa tutkimukselle, ei pohjaa neuvotella ja priorisoida kiistanalaisia ja ristiriitaisia esityksiä, eikä 
mitään pakottavaa syytä lisätä tai suunnata investointeja huolimatta siitä, kuinka valtavan tärkeitä nämä 
haasteet tulevina vuosikymmeninä ovat... ". Hyvästä ideasta on tullut melko tyhjää “kehityspuhetta”. 
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Viime kädessä sillä on 
väliä, mitä tehdään, ei 
sillä, mitä käsitteitä 
käytetään. Kovien 
elämän realiteettien 
edessä ei ole tilaa  
epämääräisille 
käsitteille. 

 
Aivan viime aikoina olemme havainneet jälleen uuden termin. Se on  
“ihmisoikeusperustainen lähestymistapa”. Joidenkin maiden 
kehitysyhteistyöpolitiikat vaativat tätä lähestymistapaa kaikilta yksittäisiltä 
hankkeilta. Eräs Pohjoisen henkilö kritisoi tämän hetkistä 
suunnitelmaamme rakentaa sadevesisäiliöitä siitä, että “hanke ei lisää 
ihmisten tietoisuutta heidän oikeuksiinsa koskien puhdasta vettä”. 
Muuttaisiko tuo tietoisuuden lisääminen jotenkin sitä, miten hanke 
toteutettaisiin? Sodassa olevalle kerrottaisiin, että hänellä on oikeus elää 
rauhassa, puoliaavikolla elävälle kerrottaisinn, että hänellä on oikeus 
puhtaaseen veteen, tai nälkään kuolevalle kerrottaisiin, että hänellä on 
oikeus ruokaan. Muuttaako tällainen asioita? Kansalaisjärjestöt menevät 

auttamaan vaikeissa tilanteissa eläviä ihmisiä juuri siksi, että järjestöissä ajatellaan, että on näiden ihmisten 
oikeus saada asioita, jotka heiltä on evätty. Tietoisuuden lisäämisen vaikutukset ovat monimutkaisempia - 
esimerkiksi jos tavoitteena on muuttaa sitä mitä ihmiset vaativat omalta hallitukseltaan - ja ne vaativat 
perinpohjaista tarpeiden ymmärtämistä ja ottamista osaksi hankesuunnitelmaa, ei pelkkää termistön käyttöä.    
 
Kaikki edellä mainitut esimerkit muodikkaista kehitysyhteistyötermeistä ovat syntyneet vilpittömistä 
yrityksistä parantaa kehitysyhteistyön käytäntöjä, mutta kaikilla niillä on vaara muuttua vain termeiksi sen 
sijaan, että ne ilmentäisivät todellista muutosta ajattelussa ja toiminnassa. Me Lianassa olemme aina 
pyrkineet olemaan selkeitä, avoimia, käytännöllisiä, ja keskittymään niihin ongelmiin, joita meillä on 
mielestämme mahdollisuus ratkaista yhdessä edunsaajien kanssa. On aivan oleellista, että 
yhteistyökumppanimme ja edunsaajamme ymmärtävät käytetyt käsitteet ja sen, mitä vaikutuksia niillä on 
projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Viime kädessä sillä on väliä, mitä tehdään, ei sillä, 
mitä käsitteitä käytetään. Kovien elämän realiteettien edessä ei ole tilaa  epämääräisille käsitteille. 
 

2. Elinkeinon ja ympäristön  parantaminen sadeveden 

keruulla Mwangassa päättyi 
 
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 tuli 
kokonaisuudessaan Ulkoministeriöltä. Projekti päättyi vuoden 2013 lopussa. 
 
Lianan yhteistyökumppani projektissa oli Mwangan aluevaltuusto (District Council). Projektissa oli mukana 
14 viljelijäryhmää. Ryhmissä oli yhteensä 141 jäsentä. Kun yhden kotitalouden keskimääräinen koko on 6 
henkilöä, noin 750 yksittäistä henkilöä hyötyi projektista. Yksi viljelijäryhmä on naisten ryhmä ja muut ovat 
sekaryhmiä naisten ollessa kuitenkin selkeänä enemmistönä.  
 
Ryhmät olivat viidestä kylästä: yksi ryhmä Kururu Lwamissa, kaksi ryhmää Lembenissä, kaksi ryhmää 
Kiruru Ibwe Ijewassa, kahdeksan ryhmää Mgagaossa ja yksi ryhmä Kisangiro-Mforossa. Saadakseen 
avustusta vesisäiliöiden rakentamiseen ryhmät sitoutuivat keräämään omarahoitusosuuden vesisäiliöihin, 
osallistumaan kaikkeen projektin tarjoamaan koulutukseen, aloittamaan paremman keittolieden käytön ja 
istuttamaan 20 - 60 puuta projektin aikana. Lisäksi keittoliesiä ja vesisäiliöitä (ja esittelykäyttöön tehtyjä 
vesisäiliöitä) on rakennettu kouluille, mikä lisää hyötyjien määrää merkittävästi. 

 
Toiminta vuonna 2013 

10 000 litran betonisadevesisäiliöiden rakentaminen  

Viljelijäryhmät rakensivat vuonna 2013 41 vesisäiliötä 
alla olevan taulukon mukaisesti. Kun ryhmät Kiruru 
Lwamin, Kiruru Ibweijewan, Kisangiron ja Lembenin 
kylissä saavuttivat rakennustavoitteensa (yksi säiliö 
jokaiselle ryhmän jäsenelle) jo huhtikuussa, 
vesisäiliöiden rakentaminen jatkui Mgagaon kylässä 
joulukuulle. Mgagaon kylä sai apua toisten kylien 
rakentajilta.   
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Ryhmä Säiliö rakennettu Ryhmä Säiliö rakennettu 
Vumwe Helmikuu Tumaini Heinäkuu 
Tumaini Helmikuu Ujirani mwema Heinäkuu 
Lukundo Helmikuu Lukundo Heinäkuu 
Umoja ni nguvu Maaliskuu Neema Heinäkuu 
Mwangaza Maaliskuu Faraja B Elokuu 
Kirewaha Maaliskuu Mwangaza Elokuu 
Kimale Maaliskuu Umoja  Elokuu 
Mkombozi Huhtikuu Tumaini Syyskuu 
Faraja B Huhtikuu Ujirani mwema Syyskuu 
Umoja ni nguvu Huhtikuu Mwangaza Syyskuu 
Umoja Huhtikuu Lukundo Syyskuu 
Umoja ni nguvu Huhtikuu Faraja A Lokakuu 
Faraja A Toukokuu Ujirani mwema Lokakuu 
Ujirani mwema Toukokuu Mwangaza Lokakuu 
Tumaini Toukokuu Tumaini Lokakuu 
Lukundo Toukokuu Vumwe Marraskuu 
Neema Toukokuu Umoja Marraskuu 
Mwangaza Kesäkuu Faraja B Marraskuu 
Faraja B Kesäkuu Faraja A Marraskuu 
Umoja Kesäkuu Umoja Joulukuu 
Faraja A Kesäkuu   

 

Vesisäiliöitä rakentavat paikalliset, projektin kouluttamat rakentajat (fundi). Projektin tarjoama koulutus on 
tarkoittanut käytännössä sitä, että fundit ovat ensin rakentaneet 4 säiliötä yhdessä kouluttajan kanssa ja 
sitten rakentaneet viidennen vesisäiliön itsenäisesti arvioijan seuratessa työtä. Mgagaossa on kaksi fundia 
(Januari ja Apendaeli), Lembenissä kaksi (Florence ja Daudi), Kiruru Iwanissa yksi (Hamisi, Saidin 
muutettua muualle), ja Kisangirossa kaksi (Ernest ja Musa).  Kiruru Ibwe Ijewalla ei ole omia fundeja. Yksi 
fundeista (Januari) oli alunperin koulutettu tekemään räystäskouruja. Myöhemmin kolme muuta 
(Apendaeli, Daudi ja Musa) kiinnostui myös tästä ja he opettelivat taidon työskentelemällä Januarin ja 
erään Marangusta kotoisin olevan räystäskourujen rakentajan (Maleo) kanssa. Kaikki kolme valmistuivat ja 
pystyvät nyt itsenäiseen työskentelyyn. Kaikkien taidot olivatkin tarpeen, sillä vesisäiliöiden rakentaminen 
jatkui tasaisella neljän säiliön kuukausivauhdilla koko vuosien 2012 ja 2013 ajan.  

 
Koulujen keittoliedet 

Tammikuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja lokakuussa 2013 Liana vieraili yhteensä 21 koulussa esitelläkseen 
ideaa tehokkaampien keittoliesien rakentamisesta. Eija ja Ndanu vierailivat suurimmassa osassa kouluista 
yhdessä ja osassa Ndanu kävi yksin. Tämä johti siihen, että kouluihin rakennettiin vuonna 2013 12 
keittoliettä: 

 
1. Kifaru Primary, helmikuu 
2. Mgagao Primary, maaliskuu  
3. Kituri Primary, maaliskuu 
4. Testimoni Primary, heinäkuu 
5. Emangulai Primary, syyskuu 
6. Mandaka Secondary, syyskuu 
7. Kitopei Primary, lokakuu 
8. Kisangara Secondary, lokakuu 
9. Nyabinda Primary, lokakuu 
10. Vudoi Secondary, marraskuu 
11. Kagongo Primary, marraskuu 
12. Asha Rose secondary, marraskuu 

 
Koulut pyysivät aina sadevesisäiliöitä. Jotkut koulut olivat 
haluttomia rakentamaan keittoliesiä ja päättivät jäädä odottamaan 
mahdollisuutta saada säiliö sadeveden keruuta varten.  
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Ndanu seurasi keittoliesien käyttöönottoa helmikuussa ja myöhemmin vuoden aikana vierailemalla 
kouluissa joitakin kuukausia sen jälkeen, kun liesi oli rakennettu.  Tämä osoittautui hyödylliseksi, sillä 
joissain kouluissa oli ollut vaikeuksia ymmärtää, miten liettä olisi pitänyt käytkäytetään (esimerkiksi oli 
käytetty liian pientä keittoastiaa, jolloin savu tuli sisään). Kahdessa liedessä oli pieniä suunnittelu- tai 
rakennusvirheitä, jotka piti korjata.  
 
Ndanu seurasi myös liesien alkuvaiheen käyttöä. Useat koulut olivat suunnittelemassa kouluaterioiden 
tarjoamista. Tämä oli tulosta hallituksen säädöksestä, joka mukaan kaikkien koulujen tulee tarjota ateria, 
vähintään puuroa (uji), koulupäivän aikana. Joillain kouluilla oli suuria vaikeuksia rahoittaa kouluruokailua, 
mutta vuoden loppuun mennessä kaikki koulut olivat saaneet liedet käyttöön.  
 

Puut 

Kimalen ryhmä Lembenin kylässä varttoi 24 
avokadon tainta. Tämän ryhmän taimet olivat liian 
nuoria, kun varsinainen koulutus järjestettiin vuonna 
2012. Uudet pistokkaat hankittiin Maogola 
Mbelwalta, joka aiemmin koulutti viljelijöitä. Jaina 
Mwenda, maanviljelijä oisesta ryhmästä, joka 
onnistui varttamaan taimensa jo edellisellä 
kierroksella, opasti muita. Vain yksi viljelijä onnistui 
varttamisessa niin, että pistokkaat lähtivät 
kasvamaan.  Viljelijöiden kanssa sovittiin, että 
varttamista yritetään jatkossa mangon taimilla, jos se 
onnistuisi paremmin.  
 
Tarhat mangon taimille perustettiin helmikuussa ja 
ryhmien oli tarkoitus ryhtyä varttamiseen puoli 
vuotta myöhemmin. Ryhmät istuttivat yli 260 
siementä. Alun perin oli ajateltu, että jokainen ryhmä 
tekisi istuttamisen itsenäisesti joulu-tammikuussa, 
mutta koska helmikuun puoleenväliin mennessä vain 
harvat olivat istuttaneet siemenensä, Shangwe ryhtyi 
organisoimaan toimintaa.  Mutta puoli vuotta 
myöhemmin vain 40 mangontainta oli valmiina 
varttamista varten, joten viljelijöiden kanssa 
päätettiin, ettei koulutusta kannata järjestää. Viljelijät 
pyysivät mahdollisuutta ostaa valmiiksi vartettuja 
taimia projektin tuella. Löysimme erittäin 
hyvälaatuisia taimia Moshin lähellä olevasta 

taimitarhasta ja toimitimme ne ryhmille 
marraskuussa.  Projekti hankki 280 tainta, jotka 
myytiin viljelijöille puoleen hintaan. Projektin 
loppuessa ne ovat kaikki vielä hengissä. Samaan 
kuljetukseen Shangwe järjesti myös muita taimia 
Mwangan taimitarhasta.  Viljelijät ostivat 98 Trichilia 
emetican tainta, 102 Azadirachta indican tainta ja 36 
Albizia lebbeckin tainta. Tämä oli toinen puiden 
istutukseen liittyvä aktiviteetti vuonna 2013.    
  
Huhtikuussa Liana avusti ryhmiä noin 1370 taimella. 
Jotkut hankittiin Mwangasta, jotkut Moshista. 
Lajikkeet olivat Azadirachta indica, Trichilia 
emetica, Albizia lebbeck, Cordia Africana ja Melicia 
excelsa. Ryhmät ostivat taimet projektilta puoleen 
hintaan. Tämä “taimitori” oli suuri ja iloinen 
tapahtuma ryhmille vuonna 2013.  

 
 

  



 5

Koulutusta projektisuunnittelusta ryhmien vetäjille 

Projektin vetäjille pidettiin työpajoja projektisuunnittelusta. Vetäjät oppivat kirjoittamaan suunnitelmia 
pienistä projekteista ja he myös suunnittelivat esimerkkiprojektin ja kirjoittivat projektisuunnitelman siitä. 
Tämä oli vaikeaa monille, mutta yhdessä onnistuimme tuottamaan kolme erittäin hyvää 
projektisuunnitelmaa pienille projekteille, jotka olisivat toteutettavissa ryhmien yhteisvoimin. Kaksi 
esimerkkiä tehdyistä suunnitelmista alla (kolmas oli myös samansuuntainen):  
 
1. Veteen ja karjaan liittyvä hanke: Tässä projektissa rakennettaisiin 20,000 litran valumavesiä kerääviä 
maanalaisia vesisäiliöitä karjalle. Ryhmän jäsenet hankkisivat jalostettua lammasrotua (Somali, mustapäinen 
rotu kuiville alueille). He myös siirtäisivät tämän hetkisen sadevesisäiliöhankkeen rakennustaitoineen 
kahteen naapuri piirikunnassa sijaitsevaan kylään ja auttaisivat uusia ryhmiä pääsemään alkuun. Viimeinen 
osuus on erityisen suositeltavaa, koska se auttaa myös muita ryhmän ulkopuolisia ihmisiä. 
2. Puihin ja vihanneksiin liittyvä hanke: Tässä hankkeessa on tarkoitus kunnostaa kolme kylässä olevaa 
eroosion aiheuttamaa rotkoa (gullies). Kylältä myös hankittaisiin maata, johon perustettaisiin puupalstoja. 
Ryhmän jäsenten taimitarhoista saatavia taimia käytettäisiin niin eroosion tuhoamalla rotkoalueella kuin 
ryhmän puupalstan istuttamiseen. Eroosirotkon rehabilitointiin tarvittaisiin osaamista kylän ulkopuolelta. 
Ryhmän jäsenet aloittaisivat myös vihannesten kasvattamisen rakentamalla kunnolliset aidat kasvimaiden 
ympärille. Kasteluun käytettäisiin täsmäkastelua ja kasvattamisessa keskityttäisiin vain muutamaan 
lajikkeeseen, joiden kasvattamiseen hankittaisiin ulkopuolista osaamista.  

 
Ryhmät eivät vielä tiedä mistä saada rahoitusta projekteilleen, sillä hallituksen tärkeimmät ohjelmat, jotka 
rahoittivat pieniä viljelijäprojekteja ovat hiljattain lakanneet.  

Evaluaation tulokset 

Evaluaatio tehtiin kyselylomakkeilla marras-joulukuussa 2013. Jokaista ryhmää pyydettiin järjestämään 
tapaaminen (tai kaksi, jos se oli tarpeen) jotta he voisivat keskustella kaikista kysymyksistä ja muodostaa 
vastaukset yhdessä. Lomake oli suunniteltu siten, että sillä pyrittiin 

• Saamaan numeerista dataa projektiryhmien toiminnasta 
• Tuomaan esille ryhmien havaintoja toiminnan ja käytettyjen teknologioiden hyödyllisyydestä 

• Tuomaan esille ideoita, joilla Liana voisi parantaa omaa toimintaansa vastaavanlaisten hankkeiden 
toteuttamisessa 

141 jäsenestä 119 osallistui tapaamisiin. Ennen tapaamista kaikki puut laskettiin, jotta saatiin selville, kuinka 
monta tainta projektin aikana tehdyistä istutuksista oli säilynyt hengissä. Arviointiin osallistui 13 ryhmää 
neljästätoista. Kaksi ryhmää  Kiruru Ibweijewassa vastasi yhdellä lomakkeella. Kaikki saatu tieto syötettiin 
Exceliin ja analysoitiin.   
 
Havainnot projektin kaikkein hyödyllisimmistä aktiviteeteista 

Ryhmiä pyydettiin asettamaan projektin aktiviteetit paremmuusjärjestykseen. Yksitoista ryhmää 
kolmestatoista ilmoitti, että sadevesisäiliöiden rakentaminen oli ollut kaikkein hyödyllisintä. Yhden ryhmän 
mielestä rakentajien kouluttaminen oli ollut hyödyllisintä (käytännössä sama asia kuin säiliöiden 
rakentaminen) ja yksi ryhmä piti koulutuksia yleisesti kaikkein tärkeimpänä.   
 
Useita vesisäiliöihin liittyviä hyötyjä mainittiin: vesi lähellä kotia teki elämän helpommaksi ja vähensi 
vedenhakuun käytettävää aikaa; vettä voitiin käyttää myös taimien ja vihannesten kasteluun; tyttöjä ei 
raiskata, kun he ovat vedenhakumatkalla (yllättävä vastaus); veteen tai veden kuljetukseen ei tarvitse käyttää 
niin paljon rahaa; puhtauden ja hygienian parantuminen; kotieläinten parantunut vedensaanti; veden puhtaus; 
mahdollisuus parantaa ympäristöä kasvattamalla puita; ja vedensaannin varmuus kaikkina aikoina. 
Sadevesisäiliöiden rakentaminen oli todellinen menestys, sillä kaikki ryhmien jäsenet saivat säiliön projektin 
puitteissa ja projekti onnistui jopa rakentamaan säiliön muutamalle ylimääräiselle henkilölle. Nämä olivat 
säiliöiden rakentajia, jotka eivät alun perin olleet ryhmien jäseniä ja kolme naista, jotka yrittivät alussa 
perustaa ryhmää (Upendo), mutta ryhmä ei koskaan käynnistynyt ja se putosi pois projektista aivan 
alkuvaiheessa. Naiset otettiin mukaan toisiin ryhmiin. 
 
Toiseksi hyödyllisimmäksi aktiviteetiksi ilmoitettiin useita muita: liesien rakentaminen (5 ääntä), 
vihannesten kasvattaminen tai säilöminen (4 ääntä), rakennustaidot (1 ääni) ja puiden kasvattaminen (1 
ääni). Kaksi ryhmää äänesti säiliöiden rakentamisen tärkeimmäksi, mutta ei ottanut kantaa muihin 
aktiviteetteihin. Kolmanneksi äänestettiin mm. täsmäkastelujärjestelmän perustaminen tai vihannesten 
säilöminen (7 ääntä), taimitarhojen perustaminen tai puiden istuttaminen (2 ääntä).   
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Yhteenveto projektin tavoitteista ja saavutuksista 

 
Projektisuunnitelman mukainen mittari Toteuma 

1. Yhdeksälläkymmenellä prosentilla II-vaiheen 
aloittaneista ryhmän jäsenistä on vesisäiliö projektin 
päättyessä 
 

100% ryhmän jäsenistä hankki vesisäiliön. 
Lisäksi 5 rakentajaa, jotka eivät kuuluneet 
ryhmiin, sai myös vesisäiliön. Projekti ylitti 
tavoitteensa. (Lisäksi esittelysäiliöitä 
rakennettiin 4 koululle ja 1 terveyskeskukselle 
suunnitelman mukaisesti). 

2. Yhdeksänkymmentä prosenttia ryhmän jäsenistä käyttää 
polttopuuta säästävää liettä projektin päättyessä 
 

Vain 3 ryhmän jäsentä 119:stä käyttää kolmen 
kiven nuotiota. Tämä tarkoittaa, että 97 % on 
siirtynyt käyttämään parempaa keittoliettä.  
13 arviointiin osallistuneella ryhmällä on 
käytössään yhteensä 133 liettä. Tässä on 122 
kotitaloutta (kaikki kotitaloudet yhteensä 
vähennettynä Vumwen ryhmän 10 kotitaloutta). 
Toisin sanoen osa kotitalouksista käyttää 
useampaa kuin yhtä uutta liettä (tämä on 
todennettavissa myös ostoluetteloista).  
Molempia laskutapoja käyttämällä projekti on 
ylittänyt tavoitteensa.  

3. Kahdeksankymmentä prosenttia ryhmän jäsenistä on 
kasvattanut vähintään 20 uutta puuta maalleen 

Keskimäärin 18 puuta per jäsen selviytyi, kun 
tarkastellaan kaikkia ryhmiä. Tämä luku on 
lähellä tavoitetta. 54 % ryhmistä saavutti 
tavoitteen. Kun katsotaan yksittäisiä jäseniä (ei 
ryhmätasolla), 37 % saavutti tavoitteen. 

4. Kaksikymmentä prosenttia ryhmän jäsenistä on 
kokeillut vihannesten kasvattamista tippakastelu-
järjestelmän avulla. Osa heistä on jatkanut toimintaa. 
 

122 kotitaloutta ilmoitti tippakastelu-
järjestelmien lukumäärän. He ilmoittivat 
ostaneensa 41 järjestelmää (projektin 
kirjanpidon mukaan niitä oli ostettu 40). 23 
järjestelmää on käytetty useammin kuin kerran. 
7 jäsentä oli onnistunut myymään kasvattamiaan 
vihanneksia. Projekti ylitti tavoitteensa.  

5. Kaikki 10 rakentajaopiskelijaa ovat päättäneet 
koulutuksen ja kykenevät rakentamaan säiliöitä 
itsenäisesti. 
 

8 rakentajaa valmistui. Yksi heistä muutti pois. 
Näin ollen projektilla oli 7 aktiivista rakentajaa 
II-vaiheen aikana. Kaksi rakentajaopiskelijaa 
epäonnistui (Kiruru Ibwe Ijewassa alkoholin 
käytön ja myöhästelyn takia). 

6. Kolme räystäskourujen rakentajaa kykenee 
rakentamaan kouruja itsenäisesti projektin päättyessä. 
 

4 vesisäiliöiden rakentajaa hallitsee räystäs-
kourujen rakentamisen. Kolme heistä opetteli 
taidon itse (sen jälkeen, kun he olivat 
menettäneet mahdollisuuden opetella taito 
koulutuksessa). Projekti ylitti tavoitteensa.  

7. Ryhmät jatkavat koulutuksiin osallistumista ja 
harjoittelevat oppimiaan asioita. Kaikkiin 
koulutustapahtumiin osallistuu yli puolet jäsenistä. 
 

II-vaiheen kaikkiin koulutuksiin osallistuttiin 
hyvin. Puiden kasvattamiseen, tippakastelu-
järjestelmiin ja keittoliesiin liittyvät tavoitteet 
osoittavat myös, että koulutuksissa opitut taidot 
tulivat käyttöön.  

8. Yksi jäsen jokaisesta ryhmästä osallistuu 
aurinkokeitinkurssille ja jakaa saamaansa tietoa 
ryhmäänsä (joitakin henkilöitä on aloittanut 
aurinkokeittimen käytön ainakin ajoittain). 
 

Aurinkokeitinkurssi järjestettiin 14 naiselle 
(yksi jäsen jokaisesta ryhmästä). Osallistujat 
esittelivät oppimansa taidot muille ryhmänsä 
jäsenille. Projekti saavutti asettamansa 
tavoitteen. 

9. Kaksikymmentä koulua on rakentanut polttopuita 
säästävän lieden ja käyttää sitä. 
 

Kahdeksan liettä rakennettiin vuonna 2012 ja 12 
vuonna 2013. Projekti saavutti tavoitteensa. 
Lisäksi kaksi koulua halusi kaksi liettä (nostaen 
lopullisen luvun 22:een). 
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Projektin lopussa käytössä olleet keittoliedet 

Kolmetoista viljelijäryhmää (yksi kymmenen hengen ryhmä siis puuttui) raportoi, että 70 kotitaloutta käyttää 
savesta valmistelttua liettä (Lorena), 41 käyttää Upesi-liettä (poltettu saviliesi), 22 käyttää Vita-liettä ja vain 
kolme valmistaa ruokansa edelleen kolmen kiven nuotiolla. Koska vain kolme 119 kotitaloudesta käyttää 
kolmea kiveä, se tarkoittaa, että 97 % kotitalouksista on siirtynyt paremman keittolieden käyttöön. 
Vastanneilla 122 kotitaloudella on yhteensä 133 keittoliettä. Osa talouksista hankki siis useamman kuin 
yhden uuden lieden ja he käyttävät niitä eri tarkoituksiin.  
 
Jäsenten havaintojen mukaan parempien keittoliesien suurimpia etuja ovat polttopuun kulutuksen 
väheneminen (13 mainintaa), savun väheneminen keittiössä (9 mainintaa), lyhentyneet keittoajat (8 
mainintaa). Lisäksi mainittiin, että keittoastiat säilyvät puhtaampina (4 mainintaa), liedet varastoivat lämpöä 
(2 mainintaa) ja niissä on paikka kahdelle keittoastialle (Lorena) (2 mainintaa). 
 
Tengerun koulutus vihanneksista ja tippakastelulla hoidetuista keittiöpuutarhoista  

Yli puolet arviointiin osallistuneista ryhmien jäsenistä (64/119) oli ottanut käyttöön asioita, joita he oppivat 
kahden päivän kurssilla Tengerun puutarhatalouden instituutissa ja AVRDC:ssä (World Vegetable Center).  
 
Kaikkein hyödyllisimpänä he pitivät vihannesten aurinkokuivaamista myöhempään käyttöön. Yhdessätoista 
ryhmässä on jäseniä, jotka kuivaavat vihanneksia. Toiseksi suosituin asia oli kurssilla opittujen reseptien 
käyttö. 9 ryhmän jäsenet olivat kokeilleet reseptejä myös kotona. Kolmanneksi suosituinta oli hillon ja 
mehun valmistaminen erityisesti tomaateista. 7 ryhmässä oli jäseniä, jotka olivat tehneet tätä. Kolmessa 
ryhmässä oli jäseniä, jotka olivat tehneet kompostin Tengerussa saamiensa ohjeiden mukaisesti. 
 
41 viljelijäryhmän jäsentä oli ostanut tippakastelujärjestelmän. Tämä oli paljon enemmän, mitä odotimme 
(perustuen Lianan Moshissa olleeseen projektiin) ja se tarkoitti, että kolmanneksella kotitalouksista (41/132) 
oli tippakastelujärjestelmä. Kaikki kokeilivat sitä ainakin kerran. 23 kotitaloutta on jatkanut perustamalla 
uusia puutarhoja. 7 jäsentä ilmoitti, että he ovat onnistuneet myymään kasvattamiaan vihanneksia. 
Viljelijöiden mukaan vihannesten tuottaminen on vaikuttanut positiivisesti heidän terveyteensä, erityisesti 
näköön (tätä ei ole voitu todentaa).  
 
Puut 

Jäsenten saavutukset puiden istuttamisessa vaihtelivat paljon. Osittain tämä johtuu siitä, että osa jäsenistä sai 
vesisäiliöt aikaisin ja osa vasta projektin loppuvaiheessa. Mutta osittain se johtuu myös henkilöiden 
erilaisista mielenkiinnon kohteista. Eniten puita istuttanut jäsen asuu Lembenissä (Atwalibu Saidi). Hänellä 
on kaksi maatilaa ja hän on erityisen innostunut puista. Hän istutti yli 120 puuta projektin aikana. Jaina 
Mwenda, “big mama” Kiruru Ibweijewasta istutti puita toiseksi eniten, 84 kappaletta. Kaikkein heikoimmin 
suoriutuivat ne muutamat ryhmien jäsenet, joilta selvisi hengissä vain 4 tainta. 37 prosenttia ryhmien 
jäsenistä saavutti tavoitteen pitää vähintään 20 puumtainta hengissä. 
 
Jos verrataan ryhmiä keskenään siten, että lasketaan selviytyneet puut ryhmissä viljelijää kohden, tulokset 
vaihtelevat myös hyvin paljon. Heikoimmalla ryhmällä puita oli vain 8.4 per viljelijä ja parhaalla 27 puuta 
per viljelijä. 54 prosenttia ryhmistä saavutti tavoitteensa. Noin 2400 uutta puuta lähti kasvuun projektin 
aikana. 
 
71 ryhmän jäsentä on kasvattanut taimia polyeteenipusseissa taimitarhakoulutuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että noin puolelle on syntynyt jonkinlainen uusi traditio puiden kasvattamiseen. 
 
Koulujen keittoliedet 

Kaksikymmentä keittoliettä rakennettiin kouluihin. Käyttöönotto viivästyi joissakin kouluissa (sillä niillä oli 
vaikeuksia saada rahaa ruokaa varten), mutta kaikki olivat käytössä vuoden 2013 lopussa. 
 
Kaikissa kouluissa vierailtiin joitakin viikkoja tai kuukausia sen jälkeen, kun liesi oli rakennettu. Joitakin 
pieniä muutoksia tai korjauksia oli tehty seurannan aikana. Yhdessä tapauksessa keittäjä ja häntä auttanut 
lapsi eivät osanneet käyttää liettä oikein ja kaikki savu tuli sisään keittiöön. Tähän annettiin enemmän 
ohjeita ja tuotettiin myös kirjoitettu ohje, joka tulee lieden mukana. 
 
Kaikki liettä käyttäneet koulut raportoivat, että polttopuiden kulutus oli puoliintunut tai vähentynyt 
kolmannekseen. Tämä on huomattava säästö ja todistaa sen, että liesimalli on erinomainen. 
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Havaintoja ryhmässä työskentelemisestä 

Ryhmillä oli paljon positiivista sanottavaa ryhmätyöskentelystä. Kollektiivinen rahan säästäminen oli 
luonnollisesti hyvin tärkeää. Kymmenen ryhmää kolmestatoista mainitsi tämän. Suurimmalle osalle 
perheistä olisi ollut mahdotonta säästää 290,000Tsh muutamassa kuukaudessa (vuonna 2012 Tansanian 
bruttokansantuote oli noin 480 USD).  
 
Ryhmätyöskentelyn sosiaalinen puoli vaikutti olevan myös hyvin palkitsevaa. Yksitoista ryhmää 
kolmestatoista mainitsi yhdessä tekemisen ryhmätyön positiivisena puolena. Lisäksi ajatusten vaihtaminen, 
toisten auttaminen ja toisista pitäminen (kupendana) mainittiin useita kertoja. 
 
Sovituista aikatauluista kiinni pitäminen ja rahaosuuksien toimittaminen ajallaan oli mainittu kaikkein 
yleisimmin haasteena (6/13). Yhden maininnan sai se, että asioista ei oltu onnistuttu sopimaan yhdessä. 
Muita hankaluuksia ei mainittu.  
  
Projektin alkuvaiheissa (vuonna 2009) Lianassa mietittiin kovasti, voisiko ryhmissä työskentelylle olla 
vaihtoehtoja tämän tyyppisissä projekteissa, sillä ryhmätyö oli alkuun hyvin hankalaa. Ryhmät eivät 
kuitenkaan keksineet muita tapoja. Heidän mielestään ryhmätyöskentely on ainoa ja hyvä vaihtoehto. 
Viljelijöiden mukaan muuta tapaa ei ole. 
 
Ryhmien antamia neuvoja Lianalle 

Ryhmät antoivat myös joitakin neuvoja siitä, miten Liana voisi parantaa toimintaansa. Näitä olivat mm.: 
• Lianan pitäisi tehdä työtä koko Tansaniassa, jolloin kaikki voisivat ymmärtää sen tavoitteet. Lianan 

pitäisi käyttää tähän julkisia kokoontumisia, televisiota, radiota, lehtisiä ja sanomalehtiartikkeleita. 
• Lianan pitäisi ottaa projekteihin mukaan paljon enemmän ryhmiä 
• Lianan pitäisi kasvattaa budjettiaan voidakseen työskennellä useampien ryhmien kanssa 
• Lianan pitäisi järjestää enemmän koulutuksia 
• Lianan pitäisi jatkaa koulutusten järjestämistä, ottaa useampia ryhmiä mukaan ja luoda enemmän 

projekteja, jotka voisivat auttaa yhteisöjä monilla tavoilla. 
 
 

3. Kuinka Liana toimii: Yleistä hallinnollista asiaa 
 

• Varsinainen vuosikokous pidettiin jälleen sähköpostitse, sillä tämä muoto mahdollistaa kaikkien 
jäsenten osallistumisen. Hallitus pysyi samana kuin edellisenä vuonna: Eija (pj), Miika (varapj), 
Ric (sihteeri), Jarno ja Kirsi jäseninä.  

• 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.  
• Tilintarkastusrengas Oy on hoitanut vuoden 2013 tilinpäätöksen. 
• Anneli ja Reijo Soini ovat antaneet korvaamatonta apua huolehtimalla Lianan posteista, kun Eija on 

ollut Suomen ulkopuolella.  
 

Kiitokset! 
 
 

4. Jäsenet ja tuki 
 
Vuoden 2013 lopussa meillä on kaksitoista varsinaista jäsentä ja kahdeksan tukijäsentä. Tukijäsenten 
jäsenmaksut – ja suurin osa varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista - ovat jälleen kattaneet osan Mwangan 
projektin omarahoitusosuudesta. Lianan jäsenet ja tukijat lahjoittivat omarahoitusosuuteen yhteensä 1460 
euroa. Lisäksi meillä oli vuodelta 2012 siirtynyttä omarahoitusosuutta. Näin ollen vuodelle 2014 voidaan 
siirtää yhteensä 1489 €. Lianan yleishallinnolliset kustannukset ovat erittäin pienet ja näin ollen kaikki 
lahjoitukset voidaan siirtää suoraan edunsaajien hyödyksi.  
 
Lämmin kiitos kaikille Lianan jäsenille ja tukijoille!  
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5. Vuoden 2013 tilinpäätös 
 

 
 
Tuloslaskelmasta puuttuu:  
Suomalaisen vapaaehtoistyön arvo (Mwangan sadevesiprojekti) 2779 € 
Viljelijäryhmien osuudet vesisäiliöiden kustannuksista: 5945 € 
Koulujen osuudet: 600€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


