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Liana 
 

Liana is a non-profit Non-Governmental Organisation (NGO) operating in the field of 

development cooperation. It was established in 2005 and is registered in Finland. In 

2008 it was registered as an International NGO is Tanzania†. The organisation was 

established to link local development initiatives with expertise, resources, information 

and knowledge. It helps fill the gap that often separates proven knowledge and 

practical development activities. Liana's role in development is advisory and 

supportive, aiming at building local capacity. It works through farmer groups, local 

development organisations, schools and/or local governments who implement 

collaborative projects and activities. Liana supports groups that allow people to 

develop and implement their own solutions leading to change. It focuses its 

interventions on the most vulnerable groups of rural dwellers, starting its work from problems 

perceived by the people themselves as the most critical. 

 

Liana aims to base all its activities on best evidence and understanding that comes from:  

� Lessons learned from practical development interventions  

� Local knowledge  
� The wide existing scientific knowledge base  

� Analysing and interpreting the relevance of information to local problems 

 

Liana Regular members are development and development research professionals with developing 

country and project management experience. Most of the work done by members is voluntary. When 

necessary Liana recruits professionals from outside the organisation as short-term volunteers. 

Registered organisations or individuals who do not meet the criteria can become Supporting members. 

 

Purpose 

 

The purpose of the organisation is to use the best proven knowledge to improve the livelihoods of the 
poor in developing countries and other poor areas while sustaining the environment, emphasising 

equality and joint responsibility. 

 

To fulfil its purpose the organisation operates 

� To meet local development needs by generating, finding and evaluating relevant reliable 

information 

� To enable local organisations and through them local people to use this information by 

connecting sources and experts 

� To follow the livelihood status of the poor, putting forward proposals and initiatives, and 

giving statements 

� To support local practical development work through local development organisations with 

whom agreements of collaboration have been signed 
� To facilitate action by development professionals who have the knowledge, the skills and the 

vision to develop and implement projects aiming at alleviating poverty 

 

To support its operations Liana 

� Applies for project funding from governments, foundations and other relevant bodies 

� Helps local development organisations secure funding 

� Finances its activities by accepting donations and other assistance 

 

Contacts: 

 

E-mail: liana (ät) liana-ry.org 
Phone numbers to Eija Soini : +358-(4)00-706322  

Web page: www.liana-ry.org 

 

                                                        
† Liana ry, Registration number in Finland 192.207, Y-tunnus/Business Identification Number 1982505-3. Liana 
registration in Tanzania OONGO/0457, International NGO, Mainland of Tanzania as area of operations. 
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Loppujen lopuksi on  
kuitenkin todennäköi-

sintä, että ne toimen-

piteet, jotka eniten 

edistävät maaseudun 
köyhien asemaa, ovat 

köyhien itsensä to-

teuttamia. 

Nuorempi sukupolvi voi 

onnistua saamaan aikaan 

muutoksen globaalissa 
kestävyydessä vain, jos 

heillä on parempaa tietoa 

sekä arvostusta ja aitoa 

välittämistä maapallon 
kauneutta ja monimuotoi-

suutta kohtaan.  

1. Johdanto  
 

Maapallon evoluution nykyistä aikakautta on kutsuttu antroposeeniksi, koska ihmisen toiminta on suurin syy 

maapallon systeemiselle muutokselle. Hiilidioksidipäästöt muuttavat ilmastoa. 40 prosenttia maapallon 

pinta-alasta on nyt maatalouden käytössä, lajit kuolevat sukupuuttoon 1 000 – 10 000 kertaa "luonnollista" 

nopeammin, ja meidän muovejamme löytyy maapallon syrjäisimmiltäkin alueilta. Kaikki tämä on seurausta 

tapahtuneesta globaalista kehityksestä. Se on mahdollistanut suuremman väestömäärän kuin koskaan ennen - 

määrä kasvaa edelleen - ja myös sen, että väestö tuottaa ja kuluttaa paljon enemmän kuin koskaan ennen, 
vaikka tästä ei kaikille riitäkään. Mutta seuraukset ympäristölle ovat hälyttäviä. 

 

Kansainvälinen yhteisö on parhaillaan YK:n johdolla neuvottelemassa kestävyyttä painottavia 

kehitystavoitteita. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat globaaleja kehittämistoimenpiteitä 

seuraavien viidentoista vuoden aikana ja ne on tarkoitus sopia syyskuussa 2015. Tavoitteet ovat paljon 

laajempia kuin edelliselle 15 vuodelle asetetut vuosituhattavoitteet ja niiden avulla pyritään yhteisiin 

toimenpiteisiin seuraavilla alueilla: 

• Ihmisarvo: köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen 

• Ihmiset: terveellisen elämän, tiedon, naisten ja lasten osallistamisen 

turvaaminen 

• Hyvinvointi: vahvan, osallistavan ja mukautuvan talouden 
kasvattaminen 

• Planeetta: ekosysteemien suojeleminen kaikille yhteisöille ja 

lapsillemme 

• Oikeudenmukaisuus: turvallisen ja rauhallisen yhteiskunnan sekä 

vahvojen organisaatioiden ja käytäntöjen edistäminen 

• Kumppanuus: maailmanlaajuinen solidaarisuuden ja yhteisvastuun 

herättäminen kestävän kehityksen hyväksi  

 

Edellä mainituista osioista planeetan mukaan ottaminen on tärkeä tunnustus sille, että parannus muissa 

osioissa ei voi tapahtua ilman, että huomioimme niiden vaikutukset maapalloon. Meidän täytyy käyttää 

tämän ainoan maapallomme resursseja siten, että ymmärrämme niiden olevan rajallisia ja ainutkertaisia ja 
keskeisten prosessien osalta on toimittava planeettamme kantokyvyn rajoissa. Viimeaikainen analyysi 

osoittaa, että olemme jäämässä joka suhteessa kauas "biosfäärin eheydestä", joka sisältää luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämisen. 

 

Monet käytännön vaikutukset ovat selkeitä. Luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämistä ja elämälle elintärkeitä ekosysteemejä 

ei voida pitää erillään muista kehitystavoitteista.  Ohi ovat ne päivät, 

kun luulimme, että voisimme saavuttaa suojelutavoitteita luomalla ja 

hallinnoimalla luonnonsuojelualueita. Nykyinen ymmärrys osoittaa, että 

meidän täytyy yhdistää suojeleminen ja kehitys - ja että integraation 

täytyy tapahtua jokaisella tasolla maailmanlaajuisista toimenpiteistä 
yksilön elämäntapavalintoihin. 

 

Liana on toiminut paikallisella tasolla Tansaniassa. Kaksi edellytystä 

sille, että voidaan tuoda luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien 

suojelua ihmisten ajatteluun, ovat selviä: 

 

1. Ymmärrys siitä, että jokainen voi auttaa yksinkertaisilla asioilla. Erityisesti tämä koskee paikallisen 

ympäristön suojelua ja maaperän heikkenemisen pysäyttämistä. Maanviljelijät, joiden kanssa olemme 

työskennelleet, ovat ymmärtäneet, että esimerkiksi puiden istuttamisella tai parempien liesien 

käyttämisellä voi olla välittömiä positiivisia vaikutuksia heidän ympäristöönsä. Tämä muutos ajattelussa 

on saanut heidät myös ehdottamaan muita toimenpiteitä, joilla heikentynyttä maaperää voitaisiin 

palauttaa entiselleen – toimenpiteitä, joita tuli esille viimeisessä Mwangan sadevesiprojektin 

koulutuksessa. Koulutuksessa ohjattiin maanviljelijöiden ryhmänjohtajia suunnittelemaan uusia 

projekteja ryhmilleen. 

 

2. Parempi ymmärrys globaaleista yhteyksistä paikallisen tason toimenpiteisiin ja joihinkin 

ympäristöongelmien juurisyihin auttavat ymmärtämään myös paikallisten toimenpiteiden merkityksen.  

Nämä seikat motivoivat Lianaa aloittamaan sen uusimman projektin, ympäristökoulutuksen Mwangan toisen 

asteen kouluissa.  
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YK:n prosessit auttavat saavuttamaan globaalia huomiota, kohdistettua tutkimusta ja viitekehyksiä myös 

muiden käyttöön. Loppujen lopuksi on kuitenkin todennäköisintä, että ne toimenpiteet, jotka eniten edistävät 

maaseudun köyhien asemaa, ovat köyhien itsensä toteuttamia. Nuorempi sukupolvi voi onnistua saamaan 

aikaan muutoksen globaalissa kestävyydessä vain, jos heillä on parempaa tietoa sekä arvostusta ja aitoa 

välittämistä maapallon kauneutta ja monimuotoisuutta kohtaan. 

 

 

2. Rakentajien koulutus: Esittelyvesisäiliö kouluun ja 

pienempiä vesisäiliöitä  
 

Vuosi 2014 toi mukanaan Lianan Tansanian operaatioihin merkittävän muutoksen. Alun perin oli 

suunniteltu, että Liana jatkaisi ulkopuolisen rahoittajan tukemaa projektia Mwangassa vielä kaksi vuotta. 

Projektin kolme pääsuuntausta olivat sadeveden keruusäiliöiden rakentaminen kouluille, nuorempien 

rakentajien kouluttaminen rakentamaan pienempiä vesisäiliöitä ja ympäristökasvatus toisen asteen kouluissa 

osana luonnontieteiden opettajien koulutusta. 
 

Suomen Ulkoministeriö eväsi kuitenkin projektin rahoituksen (ja perusteli tämän pitkällä listalla 

tietämättömiä kommentteja). Tämän jälkeen Eija yritti saada rahoitusta Coca Cola –säätiöltä, mutta he eivät 

olleet kiinnostuneita projektista, jolla on vain paikallisia vaikutuksia. 

 

Aiemmin oli pidetty oleellisena, että Lianalla olisi pysyvä jäsen paikan päällä ohjaamassa projekteja. Tämä 

oli varmistanut sen, että Liana suoriutui projekteista mahdollisimman laadukkaasti ja parasta mahdollista 

tietoa käyttäen. Kun ulkopuolinen rahoitus lakkasi ja toisaalta vaikutti siltä, että oli selkeästi mahdollista 

saada projektit toimimaan myös paikallisten henkilöiden toimesta, päätettiin, että Liana kokeilee toisenlaista 

toimintatapaa. Toisin sanoen tukemalla Lianalle useamman vuoden töitä tehneitä henkilöitä, jotka olivat 

osoittautuneet luotettaviksi ja vastuullisiksi ja joilla oli riittävät kyvyt työskennellä itsenäisesti. Käytännössä 

siis vesisäiliöiden rakentajia autettiin toimimaan itsenäisesti projektisuunnitelman mukaan eli kouluttamaan 
nuoria ja opettelemaan koulujen vesisäiliöiden rakentamista; ja järjestämällä paikallinen ympäristökasvattaja 

itsenäisesti vierailemaan toisen asteen koulujen luontokerhoissa, joissa opetettiin suoraan oppilaita, eikä 

opettajia kuten alunperin suunniteltiin. Tämä kaikki johti siihen, että Eija ja Ric päättivät jättää Tansanian ja 

muuttaa Suomeen. Eija teki ensimmäisen tarkastusmatkansa Tansaniaan 31.12.2014 – 10.1.2015 

nähdäkseen, miten uusi konsepti toimi. 

 

Koulun esittelykäyttöön tehty sadeveden 

keruusäiliö 
Liana oli kahdessa aiemmassa 

projektissaan kouluttanut 11 vesisäiliöiden 

rakentajaa; neljä Kilimanjaron projektissa 
ja seitsemän Mwangassa. Nämä rakentajat 

olivat myös oppineet tekemään 

keittoliesiä, kolmea eri mallia.  

 

Yksi rakentajista, Atanas Ndanu, oli ollut 

erityisen oma-aloitteinen uusien 

rakentamistaitojen opettelemisessa, joskus 

matkustaen pitkienkin matkojen päähän 

omalla kustannuksellaan saadakseen uutta 

oppia erityisalojen taitajilta. Vuonna 2013 

hän oli matkustanut Karatuun 

rakentamaan suuria vesisäiliöitä kouluja 
varten. Niinpä Eija pyysi häntä 

kouluttamaan Mwangan muita rakentajia rakentamalla esittelykäyttöön tarkoitetun vesisäiliön koululle.    

Kuusi rakentajaa osallistui tähän (yksi rakentajista oli muuttanut pois Mwangasta). He olivat Januari ja 

Apendaeli Mgagaosta, Florence ja Daudi Lembenistä, ja Musa ja Ernest Kisangirosta.  

 

 

Alkuun järjestelyitä tehtiin Kifarun ja Majengon ala-asteiden kanssa ja osa materiaaleista kuljetettiin sinne. 

Rakennuspaikan valinnassa pääkriteerinä oli, että esittelykäytössä olevan vesisäiliö sijaitsisi päätien 

vieressä, jotta mahdollisimman moni voisi nähdä vesisäiliön. Koulun piti myös tehdä oma osuutensa 

järjestelyistä hyvin lyhyessä ajassa. Osoittautui ongelmalliseksi rakentaa vesisäiliötä yhteiseksi kahdelle 

Kuva 1. Ndanu ohjaa muita rakentajia 30 000 litran 

vesisäiliön rakentamisessa koululle Mabungossa. 
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koululle, sillä koulujen rehtoreiden välinen epäluottamus vesisäiliön omistukseen ja käyttöoikeuksiin liittyen 

viivästytti käytännön järjestelyitä. Päätettiin etsiä toinen koulu, joka olisi pystyvämpi tekemään järjestelyt ja 

näin ollen myös todennäköisemmin pystyvämpi huolehtimaan vesisäiliöstä pitkällä aikavälillä. Lopulta asiat 

järjestyivät nopeasti Mabungon ala-asteen kanssa. Materiaalit siirrettiin sinne ja sinne rakennettiin myös 

vesisäiliö. 

 

Ndanu teki itsenäisesti kaikki järjestelyt koulujen 

ja rakentajien kanssa, ja huolehti myös 

materiaalihankinnoista ja kuljetuksesta. Eija ja Ric 

vierailivat rakennuspaikalla viimeisenä päivänään 

Tansaniassa huhtikuussa. Musa ja Daudi rakensivat 
räystäskourut myöhemmin. Kouluilla on jatkuvasti 

halu hankkia sadeveden keruusäiliöitä ja 

huolimatta siitä, että heille on kerrottu 

rahoitusvaikeuksista, kouluilta tulee jatkuvasti 

pyyntöjä uusien vesisäiliöiden rakentamisen 

aloittamisesta. Monilla kouluilla ei ole sadevettä 

lukuun ottamatta muuta vettä saatavilla. 

 

Nuoret opettelivat rakentamaan viiden 

kuutiometrin vesisäiliöitä 
Idea tukea oman kylän nuorten koulutusta 

pienempien vesisäiliöiden rakentamisessa oli alun 

perin ollut Apendaelin idea. Muutamat muutkin 

rakentajat kiinnostuivat samasta ideasta. Päätettiin, 

että nuorille opetettava vesisäiliömalli olisi puolet 
kymmenen kuution vesisäiliöstä, jota oli 

rakennettu Lianan aiemmissa projekteissa. Tämä 

helpottaisi myös köyhempien perheiden 

mahdollisuutta investoida vesisäiliöön. Ndanu ja 

Eija tekivät laskelmat viiden kuutiometrin 

vesisäiliön optimaalisista mitoista (huomioiden, 

että osa materiaaleista, kuten verkko tuli 

kokonaisina paloina), tarvittavista materiaaleista ja 

niiden kustannuksista.  

 
Ndanu ja Apendaeli aloittivat toiminnan. 

Muutamaa viikkoa myöhemmin Ernest lähetti 

Eijalle tekstiviestin ja pyysi, että voisi tehdä saman 

myös omassa kylässään. Joten kolme rakentajaa kolmessa eri kylässä julkistivat mahdollisuuden  

koulutukseen ja he saivatkin mukaan kiinnostuneita nuoria miehiä. Tarvitsimme kylistä myös henkilöitä, 

joilla olisi mahdollisuus maksaa tarvittavista materiaaleista ja tarjota rakennuspaikka koulutusta varten. 

Liana maksoi vain työntekijöiden palkan ja materiaalin 

kuljetuskustannukset. Myös nämä henkilöt löytyivät 

helposti. Kaikilla koulutettavilla oli jonkinlaista aiempaa 

rakentamiskokemusta talonrakennuksesta ja sementin 

käytöstä. Projektin kouluttama räystäskourujen rakentaja 
tuli rakentamaan räystäskourut, mutta kustannukset maksoi 

uusi omistaja. Musa rakensi räystäskourut Kisangirossa ja 

Yam Makaassa ja Apendaeli Mgagaossa.  

 

Apendaeli koulutti viisi henkilöä (Medson Amanielin, Issa 

Aminin, Zephnia A Mchomen, Hassan Ramadhanin ja Elia 

Mashinen), Ernest neljä (Braison Safarin, Hassan 

Mwihidinin, Abdallah Musan ja Rama Allyn), ja Ndanu 

neljä opiskelijaa (Iddy Abdalla Mteman, Salutary 

Bantazarin, Yusuphu Semeni Musan ja Antipas 

Mzemzeen). Opiskelijoiden kanssa rakennettiin yhteensä 

kymmenen vesisäiliötä. Osa kustannuksista katettiin 
Suomen Ulkoministeriön rahoituksesta ylijääneillä 

rahoilla.  

Kuva 2. Ernestin opiskelijat ja tyytyväinen 

vesisäiliön omistaja säiliönsä edessä Kisangirossa.  

Kuva 3. Ndanu (keskellä) oppilaidensa kanssa. 

Uudet taidot voivat avata kokonaan uuden elämän 

ja tulojen ansaitseminen tulee mahdolliseksi.  

Kuva 4. Musan huolellisesti rakentamat 
räystäskourut. 
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Osoittautui, että nämä aktiviteetit, joissa paikalliset rakentajat ottivat erinomaisesti johtajuuden ja täyden 

vastuun tehtävän suorittamisesta, ovat olleet Lianan projekteista kaikkein palkitsevimpia. Vastuuntunto, 

rehellisyys ja korkea työmoraali, uskallus olla vastuussa ja riittävät taidot tehtävän itsenäiseksi 

suorittamiseksi tekee näistä rakentajista loistavan esimerkin siitä, miten yksilöt voivat riittävät valtuudet ja 

työskentelymahdollisuudet saadessaan kasvaa yli kaikkien odotusten. 

 

3. Ympäristökasvatusta toisen asteen koulujen luontokerhoissa 

Mwangassa  
 

Suunnittelu ja valmistelu 
Toisen asteen koulujen ympäristökasvatus oli alun perin tarkoitus toteuttaa luonnontieteiden opettajien 

sisäisenä koulutuksena, jossa opettajat pitäisivät omissa kouluissaan (10 kpl) valinnaisia oppitunteja 

kolmannen luokan oppilaille. Mukana piti olla ulkopuolinen vapaaehtoinen, joka vierailisi kouluissa 

säännöllisesti opettajien apuna, seuraisi opetusmenetelmien ja –sisällön laadukkuutta sekä esittäisi 

luontodokumentteja. 
 

Opettajien kouluttamiseen ja vapaaehtoisen kuluihin olisi tarvittu rahoittajaa ja tämän puuttuessa Lianan piti 

miettiä halvempia keinoja oppituntien pitämiseksi. Tuntui siltä, että Lianalla ei voinut jättää projektia 

kokonaan tekemättä. Toiminta oli jo suunniteltu koulujen ja toisen asteen opetusviranomaisten kanssa ja 

koska molemmat tahot olivat erittäin innostuneita aloittamaan, jokin toteuttamistapa piti löytää. 

 

Päätettiin hankkia paikallinen ympäristökasvattaja, joka vierailisi koulujen luontokerhoissa. Tässä vaiheessa 

päätimme sisällyttää kaikki 13 alueen koulua projektiin. Joissain kouluissa oli jo sopivia kerhoja olemassa, 

toisten piti aloittaa uutta kerhotoimintaa. Niiden koulujen rehtorit, joissa ei tarjottu minkäänlaista 

ympäristökasvatusta, olivat sitä mieltä, että kerhotoiminnan aloittaminen olisi erittäin tärkeää. Jos kouluissa 

jo oli ympäristöön liittyviä kerhoja, niissä ei yleensä ollut minkäänlaista opetussuunnitelmaa (lukuun 

ottamatta koulun alueen pitämistä siistinä), ja sekä opettajat että opetusviranomaiset kaipasivat kipeästi 
ulkopuolista apua sisällön miettimiseen.  

 

Tammikuu, helmikuu ja maaliskuu olivat kiireisiä, kun tuntisuunnitelmia tehtiin. Eija ja biologi David 

Simiyu Mwengen yliopistosta suunnittelivat useita oppitunteja samaan aikaan, kuin David valmistautui 

myös pitämään tunteja kouluissa.  

 

Biologian ja maantieteen kirjoja tutkittiin ahkerasti, jotta voitiin varmistua siitä, että luontokerhon 

opetussuunnitelma tukisi myös näitä aineita ja opetettavat asiat olisivat myös aikataulullisesti järkevässä 

muodossa. Kävi ilmi, että maantieteen oppikirjat olivat sisällöltään erittäin vanhentuneita, eikä niissä 

käsitelty ollenkaan nykyisiä ympäristöongelmia tai niiden ratkaisuja. Oppikirjojen esittämistapa, kieli ja 

painojälki olivat laadultaan erittäin heikkoja. Biologian kirjat, jotka tulivat ulkomaiselta yritykseltä, olivat 
korkeampilaatuisia, vaikka niissäkin ekologia tai ympäristöasiat katettiin vain yhdeksän sivun mittaisesti 

koko neljän vuoden opetussuunnitelmassa.  

 

Tästä syystä päätettiin, että luontokerhojen opetussuunnitelma olisi erillinen, itsenäinen sarja oppitunteja, 

jotka kattaisivat kaikkein oleellisimmat ja tärkeimmät globaalit ja paikalliset (Mwangaan liittyvät) 

ympäristöongelmat ja niiden ratkaisut. Luontodokumentit tekisivät oppitunneista mielenkiintoisempia. 

Kokosimme laitteiston, joka mahdollistaisi dokumenttien esittämisen kouluissa ilman sähköä. Tämä sisälsi 

auton akun, invertterin, pienet kaiuttimet ja litteän näytön. Lisäksi tarvittiin Lianan kirjanpitoon käytettävä 

kannettava tietokone.  

 

Oppitunneille valitut aiheet olivat: 

• Tunti 1: Ihmisen muokkaama maailma (antroposeeni). Lyhytfilmi ”The human quest” esittelee 
nykyisiä ihmisen aiheuttamia ympäristöongelmia ja painottaa sitä, että on myös ihmisen asia 

ratkaista ne. Se esittelee ympäristönsuojelijoiden tarpeen työskennellä kolmella tasolla; tiedon 

avulla (ymmärrys ongelmista ja niiden ratkaisuista), estetiikan avulla (luonnon kauneuden arvostus) 

ja sydämen avulla (rakkaus luontoon). 

• Tunti 2: Maaperän heikentyminen. Tämä oppitunti esittelee kuiville alueille ja Mwangan 

kukkuloille tyypillisimmät syyt maaperän heikentymiselle. Ryhmille annetaan tehtäväksi opiskella 

itsenäisesti (kerhon opettajan ohjauksella) yksitoista kestävää maankäytön tapaa ja tehdä juliste 

jokaisesta tavasta. 

• Tunti 3: Uhanalaiset lajit ja salametsästys. Kolme dokumenttia; ‘Endangered species it’s now or 

never’, ‘African rhino poaching crisis’ ja ‘Cameroon elephant slaughter’.  
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Tämä tunti esittelee Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) tavan luokitella eläimet niiden 

uhanalaisuuden mukaan, uhanalaisuuden syyt ja ratkaisut sekä salametsästyksen luonteen ja 

laajuuden. Itsenäisenä tehtävänä oppilaat tekevät julisteita valituista uhanalaisista eläimistä 

piirtämällä kuvia eläimistä ja kuvaamalla niiden uhanalaisuustilanteen. 

• Tunti 4: Jätehuolto ja muovijätteeseen liittyvät ongelmat. Kaksi dokumenttia ‘The Majestic Plastic 

bag’  ja ‘Plastic Takes over the Oceans’.  

Tämä tunti esittelee jätteisiin liittyvät ongelmat ja niiden laajuuden sekä jätehuollon. Se keskittyy 

erityisesti muovijätteiden ongelmaan ja niiden villieläimille aiheuttamiin vaaroihin. Oppitunteja 

seuraavana itsenäisenä tehtävänä on tunnistaa koulun, kodin ja kylän jäteongelmat.  

• Tunti 5: Eläinten kesyttäminen kotieläimiksi ja kasvien ottaminen viljelykäyttöön. Kaksi 
dokumenttia: ‘Dog domestication’ ja ‘Working dogs’.  

Tämä oppitunti käsittelee koirien kesyttämistä, niiden käyttämistä erilaisiin tehtäviin, kotieläinten ja 

villieläinten eroja, kasvien viljelykäyttöä (esim. maissi), hybridisiemeniä ja geenimunneltuja 

kasveja. Ryhmien itsenäisenä tehtävänä on piirtää koiria tekemässä erilaisia hyödyllisiä tehtäviä 

(sokeiden opastaminen, vartiointi, terapiakoirana toimiminen, lemmikkinä oleminen, tullissa ja 

poliisin apuna työskentely, lampaiden ja karjan paimentaminen). Oppitunnilla on vahva painotus 

eläinten inhimillisessä kohtelussa, sillä erityisesti koirat ovat Tansaniassa erittäin huonosti 

kohdeltuja, alikäytettyjä ja laiminlyötyjä. 

• Tunti 6: Ilmastonmuutos. Yksi dokumentti: ‘Climate change, the state of science’.  

Tämä oppitunti esittelee ilmastonmuutoksen mekanismit, suurimmat saastuttajat (maat ja 

elinkeinot), ilmastonmuutokseen vaikuttavat kaasut, globaalit seuraukset ja kuinka ilmaston on 

ennustettu muuttuvan Tansaniassa. Itsenäinen tehtävä: Mitä seurauksia lisääntyneet sateet, 
lämpötilan nouseminen ja ennalta arvaamattomat säätilat saavat aikaan Tansaniassa. Ajattele 

erityisesti: 1. Kaupunkialueita, 2. Maanviljelystä ja 3. Infrastruktuuria.  

• Tunti 7: Nopea väestönkasvu ja sen seuraukset. Yksi dokumentti: TED talk by Hans Rosling, 

‘Global population growth’. 

Tällä oppitunnilla asetetaan nykyinen väestönkasvu historialliseen perspektiiviin, vertaillaan 

erilaisia hedelmällisyysasteita ympäri maailmaa ja keskustellaan nopean väestönkasvun 

seurauksista kehittämistoimenpiteille Tansanian kaltaisissa maissa. Itsenäisenä tehtävänä oppilaat 

tekevät julisteita, joissa on puu kolmesta sukupolvesta, joissa on viisi lasta jokaista naista kohden ja 

kolmesta sukupolvesta, joissa on kaksi lasta naista kohden.   

• Tunti 8: Puiden merkitys ekosysteemissä on oppitunti, jossa käsitellään puiden merkitystä 

elinympäristölle ja ekosysteemeille. Yksi dokumentti: ‘The Queen of trees’, jonka Eija on 

lyhentänyt 17 minuutin pituiseksi. Itsenäinen tehtävä: Opiskele Tansanian ekosysteemejä, luonnon 

monimuotoisuutta ja Tansanian luonnon uhkatekijöitä käyttämällä tarjottua lukumateriaalia. Tee 

kolmetoista julistetta, kaikki eri aiheista (aiheet annettu).  

• Tunti 9: Etukäteistehtävänä retkelle kansallispuistoon oppilaat tekevät koristellut kartat Tansanian 

kansallispuistoista ja tutustuvat puiston vierailusääntöihin.  

 

Alustavien suunnitelmien yhteydessä teimme järjestelyjä Makoan tilan (www.makoa-farm.com/) kanssa, 

jonne oppilaat pääsisivät vierailemaan ja tutustumaan koti- ja villieläinten yhteiseen elämään ja ottamaan 

osaa ympäristönsuojeluoppitunteihin. Makoan tila tarjoutui ottamaan oppilaita ilmaiseksi yhden päivän 
koulutukseen, mikäli Liana maksaisi kuljetuksen tilalle. Ehdotettiin, että koulutukseen pääsisi osallistumaan 

kuusi aktiivisinta ja ympäristöstä kiinnostuneinta oppilasta jokaisesta koulusta (kolme poikaa ja kolme 

tyttöä) ja yhteensä järjestettäisiin neljä matkaa. Myöhemmin parhaiten menestyneet oppilaat saisivat 

mahdollisuuden yhden viikon koulutukseen tilalla saadakseen syvällisemmän ymmärryksen ja osaamisen 

luonnonsuojelusta sekä villi- sekä kotieläinten hoitamisesta.  

 

Makasan safariyritys (http://www.makasatanzania.com/) tarjosi kulkuneuvoja ja kuljettajia, joilla voitaisiin 

viedä jokaisesta koulusta kuusi valittua oppilasta ja kerhojen opettajat kansallispuistoon. Tällainen lahjoitus 

tulisi olemaan 2000 euron arvoinen. Retki on suunniteltu tehtäväksi viimeisenä osana oppitunteja. 

 

Ensimmäiset ongelmat projektissa tulivat eteen, kun David ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä. Korvaajan 
löytäminen osoittautui ongelmalliseksi. Eija käytti kaikki verkostonsa ilmoittaakseen tehtävästä, haastatteli 

kolme henkilöä ja vastaanotti monia ansioluetteloita sähköpostiinsa, mutta sopivaa ehdokasta ei löytynyt. 

Sovittiin, että vaikka Shangwe ei ollut koulutukseltaan opettaja, hänelle annettaisiin mahdollisuus kokeilla 

toimintaa – ja samalla myös Lianan uutta tapaa työskennellä itsenäisesti nyt, kun Eija ei enää ole 

Tansaniassa. Koulujen lukumäärä rajoitettiin kahdeksaan kouluun, jotka kaikki olivat melko lähellä 

päällystettyä tietä. 
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Mitä vuonna 2014 tehtiin? 
Projekti alkoi vasta syyskuussa, sillä Shangwella oli muita tehtäviä aluehallinnossa. Ensimmäiset kolme 

oppituntia pidettiin jokaisessa koulussa (ihmisen muokkaama maailma, maaperän heikentyminen ja 

uhanalaiset lajit) ja Makoan maatilalle järjestettiin neljä retkeä, ennen kuin koulut sulkeutuivat jouluksi. Eija 

matkusti katsomaan projektia joulukuun viimeisenä päivänä. Seuraavat asiat ovat hänen vaikutelmiaan 

projektista ja ne perustuvat keskusteluihin Shangwen kanssa, vierailuihin kolmessa koulussa ja neljään 

luontokerhon opettajan haastatteluun.  

 

Oppitunnit oli otettu vastaan erittäin innostuneesti ja 

niiden aiheita oli pidetty kiinnostavina. Materiaaleja ja 

oppimenetelmiä pidettiin hyvinä.  
 

Oppilaiden suoriutuminen ja englannin kielen taidot 

vaihtelivat koulujen välillä. Valtaosassa kerhoista on 

oppilaita lukion 1-4 luokilta, yhdessä koulussa on myös 

viidennen luokan oppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että 

oppilaiden välillä on suuria eroja tiedoissa ja englannin 

kielen taidoissa. Joissain kouluissa oli tarpeen käyttää 

myös suahilia uuden sanaston ja osittain myös sisällön 

selventämiseksi. Luontodokumentit oli yleensä esitetty 

kahteen kertaan – jälkimmäisellä kerralla oli pysäytetty 

esitys aina välillä ja selitetty sisältöä tai sanastoa.   
 

Joissain kouluissa erityisesti tytöt tarvitsivat rohkaisua osallistuakseen aktiivisesti keskusteluun ja 

vastatakseen kysymyksiin. Toisaalta joissakin kouluissa tai joillakin oppitunneilla tilanne saattoi olla 

päinvastainen; tytöt olivat aktiivisempia ja pojat tarvitsivat enemmän rohkaisua.  

 

Itsenäisten tehtävien kohdalla oli syntynyt suuria vaikeuksia, sillä niitä ei oltu ohjeistettu riittävästi. Oppilaat 

selvästi nauttivat värikynien, liiman, paperin jne, käyttämisestä, sillä niitä ei ole kouluissa yleensä saatavilla, 

mutta julisteet saatettiin tehdä vääristä aiheista, eikä niistä, joita varten kouluihin oli jätetty lukumateriaalia 

(jolloin myös lukumateriaali oli jäänyt kokonaan käyttämättä). Kaikki opettajat eivät myöskään olleet 

pystyneet organisoimaan tehtävien tekemistä ja osa tehtävistä oli tehty hyvin myöhässä tai ei ollenkaan. Eija 

kirjoitti vierailunsa aikana useita yksityiskohtaisia ohjeita opettajille, jotta tehtävät voitaisiin tehdä 
uudestaan, kuten ne oli suunniteltu.  

 

Toinen ongelma oli ollut arvioida tehtäviin liittyvien materiaalien käyttöä, siitä huolimatta, että 

tuntisuunnitelmissa oli mukana lista tarvittavista materiaaleista ja määristä. Tämä on erittäin tyypillinen 

ongelma kehitysprojekteissa: suulliset ohjeet toimivat, mutta kirjalliset ovat usein liian hankalia seurata.  

 

Opintoretket Makoan tilalle olivat olleet todellinen menestys. Kylien oppilaille kaikki, mitä he näkivät ja 

kuulivat, oli uutta ja hämmästyttävää. Kolme poikaa ja kolme tyttöä jokaisesta koulusta oli mukana retkellä. 

Heidän piti raportoida muille kerhon jäsenille (ja mielellään koko koululle), mitä he olivat oppineet. Yhden 

päivän koulutuksen aikataulu oli seuraava:  

 

8.30 Saapuminen, esittely, tee 
9.15 Kävely lepakkoluolaan katsomaan hedelmälepakoita – keskustelu niiden roolista luonnossa. 

10.00 Mehu 

10.05 Apinakävely – Keskustelu: voiko apinoita kesyttää? (Makoan tila vastaanottaa lemmikeinä pidettyjä 

apinoita kaikkialta Tansaniasta. Ne ovat usein laiminlyötyjä, huonokuntoisia ja aliravittuja ja niitä on pidetty 

kettingeissä. Makoan tila pyrkii palauttamaan apinat luontoon, mutta se ei useinkaan ole mahdollista.) 

11.30 Kuvia eläinten välisistä suhteista Makoan tilalla. Näiden tarkoitus on esitellä lajien välisiä suhteita.  

12.00 Hevosten syöttäminen  

12.30 Lounas 

13.30 Makoan tilan eläimet – esittely ja syöttäminen (eläimet: kotkia, mangusteja, servaalikissa, 

marabouhaikara, jänis, marsu, vuohi, impala, sihteerilintu, satulahaikara, sukeltaja-antilooppi, sakaali, 

pahkasika, metsäsika, kotisika, pelikaani, hevonen, aaseja, puhveli, lehmä, piikkisika, kana, ankka, koira, 
kissoja ja riikinkukko)  

14.15 Hevoset: Oppilaat jaettiin 3-4 oppilaan ryhmiin ja jokainen ryhmä yhdessä harjasi, puhdisti ja 

valmisteli hevosen ratsastamista varten. Tämän jälkeen he pääsivät hevosen selkään kokeilemaan 

ratsastamista.  

15.45 Ruokaverkko (ekosysteemien väliset yhteydet).  

16.45 - 17.00 mehu ja lähtö 
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Projektin tekeminen paikallisesti siten, että Lianan jäsen on Suomessa, on ollut uudenlainen haaste. 

Tarkkailumatkan jälkeen päätettiin, että projektia jatketaan ja haasteellisia alueita, kuten viestintää ja 

raportointia kehitetään. Oppitunneilla on suuri arvo oppilaille ja heidän opettajilleen ja opintoretket, kuten 

Makoan tilan retket tarjoavat mahdollisuuden, jonka monet oppilaista voivat kokea vain kerran elämässään.  

Tämän takia kannattaa panostaa siihen, että projekti saadaan tehdyksi. 

 

Kuten Shangwe kirjoitti ensimmäisen retken jälkeen: 

Arvostamme opintokäyntiä. Se oli aivan mahtavaa, ei vain minulle, mutta myös kaikille opettajille ja 

oppilaille. Ensinnäkin arvostamme tapaa, jolla eläimet oli otettu kotieläimiksi ja tapaa, jolla niitä ruokittiin 

rakkaudella – jokaisella eläimellä ja linnulla oli oma nimi. Apinat viehättivät meitä ja me leikimme niiden 

kanssa. Osa oli kuitenkin aggressiivisia, koska niitä oli kohdeltu huonosti menneisyydessä. Ja hevosella 
ratsastaminen: jokainen sai kokeilla sitä. Tämä retki oli meille todellinen seikkailu. Lisäksi meillä oli hieno 

aamiainen, lounas ja mehu. Arvostamme tätä todella. 

 

 

4. 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 ja Ric 

palasivat Tansaniasta Suomeen huhtikuussa 2014. 

• 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 2014 tilinpäätöksen. 

 

Kiitokset! 

 

 

5. Jäsenet ja tuki 
 

Vuoden 2014 lopussa meillä on kaksitoista varsinaista jäsentä ja kahdeksan tukijäsentä. Tukijäsenten 

jäsenmaksut – ja suurin osa varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista - ovat kattaneet osan Mwangan projektin 

rahoituksesta. Lisäksi meillä oli 2259.36€ Suomen Ulkoministeriöltä vuodelta 2013 ylijäänyttä rahoitusta, 

joka käytettiin kokonaan vesisäiliöiden rakentamiseen. Lianan jäsenet ja tukijat lahjoittivat toimintaan 

yhteensä 3395 euroa. Valtaosa tästä (3375€) oli tarkoitus käyttää Mwangan aktiviteetteihin ja erityisesti 

Eijan tarkastus- ja ohjausmatkoihin (joihin sisältyi myös uusien projektimahdollisuuksien tutkiminen) ja se 

siirrettiin näin ollen käytettäväksi vuonna 2015. 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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6. Vuoden 2014 tilinpäätös 
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Tuloslaskelmaan ei ole merkitty seuraavia: 

 

Suomalaisen vapaaehtoistyön arvo (Eija) oppituntien 

valmistelussa ja ympäristökasvatusprojektin 

aloittamisessa 

Väh. €7000  

(laskelma perustuu suomalaiseen keskipalkkaan, ei 

keskimääräiseen palkkaan henkilöllä, jolla on 

tohtorintutkinto) 

 

Tansanialaisen vapaaehtoistyön arvo (Shangwe) 

oppituntien harjoittelemisessa Eijan kanssa 

150,000Tsh = €71 

Lentolippu Hki-Kilimanjaro-Hki noin 1800e 

Koulujen osuus vesisäiliöiden materiaalista 400,000Tsh = €190 luontoissuorituksina 

Vapaaehtoisten tai luontoissuoritusten arvo: € 9061 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

May year 2015 again bring the blessing of work well accomplished – linking local development efforts 

with expertise, resources, information and knowledge – for the improvement of the livelihoods of the 
poor. 


