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Johdanto: Toinen ‘välivuosi’ oikeista projekteista
Liana perustettiin alunperin kanavaksi sen jäsenille tehdä kehitysyhteistyötä. Järjestöllä ei ole
muuta ohjelmaa kuin se, minkä jäsenet sen kautta toteuttavat. Sen jälkeen kun viimeinen
varsinainen rahoittajan rahoittama projekti loppui Mwangassa vuoden 2013 lopussa (käytännössä
huhtikuussa 2014) kukaan jäsenistä ei ole aloittanut uuttaa rahoittajan rahoittamaa projektia.
Pienempimittakaavaisempi toiminta on kuitenkin jatkunut entisillä projektialueilla. Toiminnan
mittakaavan takia tämä raportti on pidetty mahdollisimman lyhyenä tiivistelmänä. Kaikki
aktiviteetit tapahtuivat Ricin ja Eijan Tansanian matkojen aikana, ensin Ricin ollessa työmatkallaan
siellä elokuussa ja toisen kerran heidän yhteisen matkansa aikana marras-jouukuussa.
Lianan aktiviteetit vesitankkien rakentajien kanssa 2016
Liana jatkoi rakentajien tukemista. Nämä rakentajat koulutettiin
alunpitäen Lianan projekteissa rakentamaan sadevedenkeruutankkeja, kattokouruja ja polttopuuta säästäviä savuttomia
liesiä. Heitä on yhteensä yhdeksän, kuusi Mwangassa ja kolme
Moshissa (sen lisäksi on vielä neljä rakentajaa, jotka rakentavat
vain liesiä). Nämä rakentajat ovat jatkaneet tankkien
rakentamista liiketoimintana, mutta he myös aloittivat oman
hankkeensa, jonka avulla he levittävät tietoutta sadeveden
keräämisestä rakentamalla demotankkeja uusille kylille joissa
he samalla kouuttavat kaksi tai kolme uutta rakentajaa joka
kerta.
Elokuussa Ricin vieraillessa Tansaniassa, viisi rakentajaa
osallistui rakennusaktiviteettiin (Ndanu, Tumaini, Ernest, Musa
ja Florence). He rakensivat kymmenen 2000 litran
‘ruukkutankkia’ (mtungi) kahteenkymmeneen uuteen kohteeseen ja kouluttivat kymmenen uutta
rakentajaa. Koulutus tapahtuu demotankkien rakentamisen yhteydessä, jolloin koulutettavat
rakentavat kaksi tankkia kouluttajan kanssa yhdessä. Kuten aiemmin, periaateena oli, että
asiakkaat hankkivat ja maksoivat kaikki materiaalit ja materiaalien kuljetuksen itse. Se lisäksi he
hankkivat soran ja hiekan ja pitivät huolen siitä, että vettä riittää sementin tekoon rakentamisen
aikana. Liana maksoi työkustannukset kouluttajarakentajalle ja pienen ruokarahan koulutettaville.
Figure 1. Florence viimeistelemässä
tankin kantta.
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Seuraava on ote Ricin s-postista elokuulta:
“Ensiksikin, kaikki kysyvät sinusta (Eija), million tulet
takaisin, miksette te muuta takaisin Tansaniaan.
Otin Ndanun kyytiini ja seuraavaksi otin Tumainin
(Matalan rakentajan) Njiapandasta. Sitten
tapasimme Musan ja Ernestin Kisangirossa. Ndanu
rakentaa tankin sinne pastori Angelalle luterilaiselle
kirkolle. Tapasin hänen kaksi oppilastaan siellä, ja
Ernestin kaksi oppilasta. Pastori oli myös siellä ja tuli
kanssamme Handeniin, lähelle Nyumba ya Mungun
Figure 2. Ernest, Tumaini, Musa, pastori Angela ja Ndanu
luterilaisen kirkon edessä Kisangirossa.

tekojärven rantaa.

Näimme lisää tankinrakennuspaikkoja siellä ja
tapasimme Musan oppilaat. Vaihdoimme pastorin
toiseen mamaan, joka tiesi oikotien järven reunamilla
ja sieltä takaisin Mwangaan. Näimme myös aiemmin
rakennettuja tankkeja matkanvarrella. Sitten
tapasimme Florencen ja hänen kaksi oppilastaan
Lembenissä, ja kaksi muuta koulutettavaa, jotka
rakentavat Tumainin kanssa. Joten tapasin kaikki
rakentajat ja heidän oppilaansa.
Jokaisen asiakkaan kotona oli materiaalit valmiina.
Figure 3. Ernest kahden oppilaansa kanssa.
Yhdessä paikassa Ndanu sanoi, ettei sora ole
tarpeeksi hyvää ja se on vaihdetta. En tavannut ketään edellisen kerran oppilaista – olisin halunnut
kysyä olivatko he rakentaneet tankkeja ‘valmistumisensa’ jälkeen. Olisi hyvä yrittää tavat heitä
seuraavalla kerralla.

Figure 4. Ernest ja Musa onnellisen tankinomistajan
kanssa.

Ndanu, Tumaini, Musa ja Ernest tulivat kyydissäni
koko kierroksen. He juttelivat keskenään
tuttavallisesti koko matkan. Minuun teki myös
vaikutuksen se ratkaisu, jonka he keksivät oppilaiden
maksujen kanssa. Sanoin, että haluan maksaa
oppilaille heti koska haluan saada heidän
allekirjoituksensa kaavakkeisiin. Mutta rakentajat
halusivat, että oppilaat saavat rahansa vasta kun työ
on tehty. Joten oppilaat saivat maksunsa heti ja
allekirjoittivat, mutta tekivät samantien yksityisen
sopimuksen kouluttajarakentajiensa kanssa niin, että
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kouluttajat pitivät suurimman osan rahoita kunnes työ on tehty – jotkut ottivat etukäteismaksua
10,000 (kahden päivän ruokarahan).
Kun pääsimme takaisin Mwangaan ostin kaikille lounaan ( Ndanu, Musa, Tumaini, Ernest), koska
he olivat viettäneet suurimman osan päivästä ajelemalla ympäriisä kanssani. Riisiä ja kastiketta
tievieriravintolassa.
Maisema järven ympärillä on hirveän kuivaa ja
ylilaidunnettua.
Kun olin juuri jättämäisilläni Ndanun takaisin
Kawawa tien haaraan, hän kertoi, että noin viisi
kilometriä ylös vuorenrinnettä on yksi tankki, jota
voisimme mennä katsomaan. Asiakas oli Ndanun
alakoulun opettaja – jutteleva herttainen mama.

Figure 5. Erodoitunutta maastoa Nyumba ya Mungu
tekojärven lähellä.

Figure 6. Musa nuoren äidin kotona hänen uuden
tankkinsa kanssa.

Figure 7. Ndanu alakoulun opettajansa kanssa.

Kuten tavallista, Ndanu oli hyvin valmistautunut ja
kaikki oli kirjoitettuna muistikirjaan. Kaikki olivat
ajoissa joka paikassa, mihin menimme. Olin myös
vaikuttunut Ndanun innovoinnista tankin mallin
kanssa. Hän keskusteli siitä muiden rakentajien
kanssa hiekkaan piirtäen. Nostin esille joitakin
potentiaalisia ongelmia ja hän lupasi harkita ja
kokeilla pastori Angelan tankin kanssa.
Joten kaikenkaikkiaan, kaikki meni heidän kanssaan
oikein hyvin, ja oli hyödyllistä ja mukavaa. Täydet
pisteet sille, joka sai heidät aloittamaan tämän
toiminnan ja on saanut sen jatkumaan jo kymmenen
vuotta.”
Rakentajat ovat operoineet uusilla kylillä niin, että
ovat vain manostaneet mahdollisuutta rakennuttaa
tankki ilman työkuluja, jos asiakas ostaa tarvikkeet
itse. Tällainen mahdollisuus tietenkin houkuttelee
sellaista, ja on mahdollinen sellaiselle, joka pystyy
irrottamaan muutamassa viikossa materiaaleihin
tarvittavan rahan. On siis oltava vähän
parempiosainen. On ollut vaikea ajatella
vaihtoehtoista tapaa. Itse asiassa kaikki projektit,
joita olemme Tansaniassa tehneet ovat houkutelleet
kylien keskiluokkaa (tai jopa yläluokkaa). Heillä on
ollut tarvittava aloitekyky liittyä projektitoimintaan.
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Kuitenkin, koska olemme työskennellet vain kuivilla alangoilla, jossa väestö on keskimäärin
köyhempää kuin esimerkiksi rehevimmillä ylängöillä, olemme varmistaneet, että työskentelemme
keskimäärin väestön köyhempien ihmisten parissa. Näiden viimeisimpien aktiviteettien kanssa ei
juuri ole ollut merkitystä, kuka saa sen ensimmäisen demonstraatiotankin kylälle. Tarkoitushan on
pääasiassa ollut näyttää, miten sadeveden keräys toimii, mitä se maksaa, ja motivoida kyläläisiä
hankkimaan tankki paikallisten rakentajien rakentamana.
Kuitenkin, kun Lianan jäsen Kirsi Saaristo, isänsä muistoa kunnioittaen, lahjoitti Lianalle rahaa
tankkien rakentamista varten, Eija päätti kokeilla jotakin muuta. Hän halusi nähdä, voisiko kaksi
päämäärää yhdistää: eli voisimmeko auttaa joitakin todella huono-osaisia rakentamalla
demonstraatiotankit heidän koteihinsa. Eija antoi tämän haasteen Ndanulle puhelimitse ja pyysi
häntä keskustelemaan ideasta myös muiden tankinrakentajien kanssa. He ottivat tehtävän
vastaan. He vierailivat niissä kylien toimistoissa, joihin ajattelivat rakentaa seuraavat tankit ja
keskustelivat kylien johtajien kanssa. Kylätoimistoissa Tansaniassa on lista perheistä tai henkilöistä,
jotka tarvitsevat aika-ajoin valtion ruoka-apua. Näiden joukosta ehdotettiin joitakin. Eijan ja
Ndanun keskustelun perusteella noussut toinen kriteeri oli se, että valitun henkilön tulisi olla
innostunut tankin saamisesta ja pystyvä sen kunnossapitoon. Tämä tarkoitti sitä, että rakentajien
oli kylän johtajien kanssa vierailtava henkilöiden kotona juttelemassa heidän kanssaan ja
katsomassa paikkoja arvioidakseen heidän tilanteensa ja luonteensa. Tämä tehtävä olisi ollut
sopivampi sosiaalityöntekijälle kuin rakentajalle. Mutta he tekivät sen.
Tuloksena oli, että joulukuun tankit rakennettiin kolmelle leskiruovalle. Työkustannusten lisäksi
Liana maksoi materiaalit. Asiakkaiden vastuulle jäi ainoastaan soran, hiekan, veden ja
kourumateriaalien hankkiminen.
Tämä oli siis pilotti, yritys yhdistää kaikkein köyhimpien tai haavoittuvien henkilöiden auttaminen
sopivan teknologian levittämisen kanssa uusille kylille. Valmistustyö henkilöiden etsimiseksi ja
arvioimiseksi, ja heidän organisoimisensa tekemään oma osansa vaati valtavan määrän työtä
rakentajilta. He pärjäsivät siinä kyllä hyvin, mutta emme enää toistamiseen pyydä heiltä samaa.
Tuemme rakentajia edelleen heidän työssään rakentaa tankkeja uusille kylille, mutta vain avoimen
mainonnan avulla.
Kymmenes vuosi siitä kun rakentajat aloittivat rakentamaan vesitankkeja

Figure 8. Tumaini and Ndanu with Eija after receiving the
certificates of recognition.

Lianan ensimmäinen projekti alkoi Tansaniassa
lokakuussa 2006 McKnight Foundationin
rahoittamana. Se oli Moshin maaseudulla ja
kutsuimme projektia Kilimanjaron projektiksi. Pian
sen alkamisen jälkeen neljä rakentajaa koulutettiin
rakentamaan sadevedenkeruutankkeja. Kolme heistä
rakentaa edelleen tankkeja sekä liiketoimintana että
Lianan tuen avulla kuten yllä on kerrottu (toiset
seitsemän rakentajaa koulutettiin Mwangassa
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muutama vuosi tämän jälkeen ja kuusi heistä on vielä Mwangassa, heitä juhlimme 2019).
Rakentajat aloittivat rakentamalla 10,000 litran ferro-sementtitankkeja viljelijäryhmien jäsenten
koteihin. Melkein 200 tankkia rakennetti näissä projekteissa ja tankinrakennus on jatkunut sen
jälkeen. Vuoden 2014 alussa rakentajat rakensivat ensimmäiset 5000 litran tankit
demonstraatiotankkeina ja oppiakseen materiaalien käytön kannalta optimaaliset mittasuhteet
tälle tankille. Sen lisäksi yksi rakentajista matkusti Karatuun oppiakseen kaksi muuta tankkimallia,
2000 litran ruukkutankin jai 30,000 litran tankin, joka sopii esimerkiksi kouluille. Hän koulutti muut
rakentajat rakentamaan myös näitä malleja.
Vuoden 2016 lopussa Ric ja Eija olivat molemmat Tansaniassa ja heillä oli mahdollisuus juhlia tätä
kymmenettä merkkivuotta rakentajien kanssa. Työkalut ovat rakentajan arvokkain materiaalinen
pääoma, joita hän välttämättä tarvitsee työssään. Hyvät työkalut kuitenkin maksat paljon ja ovat
siksi iso investointi kylärakentajalle. Siksi veimmekin rakentajat Moshin parhaaseen
rautakauppaan, jossa he saivat kukin valita itselleen työkaluja 110,000 Tsh arvosta. Tämä oli
suuresti arvostettu käytännöllinen ele, jolla annoimme tunnustusta heidän arvokkaalle työlleen
Lianan ja kyläyhteisöidensä hyväksi. Mikä hienointa, he ovat jatkaneet sadeveden keruun viemistä
uusille alueille projektien loppumisen jälkeenkin. Myöhemmin Ndanu, Tumaini, Ric ja Eija viettivät
vielä keskipäivän kuumuuden syömällä yhdessä intialaisen lounaan ja rakentajat saivat kehystetyt
todistukset tunnustukseksi työstään. Valitettavasti Elias, kolmas rakentaja, joka sai koulutuksensa
Kilimanjaron projektissa oli toipilaana leikkauksen jälkeen. Mutta Ndanu vei hänelle hänen
työkaluvalikoimansa ja todistuksensa, joista Elias sitten kauniisti kiitti tekstiviestillä.
Projektisuunnittelu
Eija matkusti Tansanian marraskuun lopussa. Matka oli yhdistelmä projektisuunnittelua,
työskentelyä rakentajien kanssa ja lomaa Ricin tultua Tansaniaan joulukuussa. Eija oli jo aiemmin
keskustellut Anenmose Maron kanssa puhelimistse joistakin projekti-ideoista. Maro oli ollut
kouluttajana Kilimanjaron projektissa vuosina 2006-2011. He olivat päättäneet ottaa viikon
marraskuun lopussa projektisuunnitteluun. Tarkoitus oli käydä katsomassa joitakin potentiaalisia
projektialueita ja keskustella ideoista piirikuntien virkamiesten kanssa, jotta selviäisi kuinka
toteutuskelpoisia ideat ovat. Maro oli muutaman muun ammattilaisen kanssa aiemmin aloittanut
prosessin perustaakseen kansalaisjärjestön nimeltä CEDO (Community Empowerment in
Development Organisation eli Yhteisön Voimaannuttaminen Kehityksessä Järjestö). Tästä olisi nyt
tarkoitus tulla paikallinen projektien toteuttaja. Maogola Mbelwa, toinen ammattilainen, joka oli
työskennellyt kouluttajana Lianan projekteissa opettaen puutarhataloutta viljelijäryhmille tuli
mukaan vaihtamaan ajatuksia ja suunnittelemaan kahdeksi päiväksi Moshiin. Hän oli juuri jäänyt
eläkkeelle Tengerun puutarhaoppilaitoksesta ja liittynyt myös CEDO:on. Viikon työ Moshin, Hain ja
Rombon piirikunnissa ystävällisesti vastaanottavien ja asiantuntevien virkamiesten avulla johti
kahteen projektisuunnitelmaan. Vuoden 2017 ensimmäinen työ oli kirjoittaa nämä suunnitelmat
tarvittaviin formaatteihin rahoittajille.
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Rahoitus ja kirjanpito
Rahoitus vuoden 2016 aktiviteetteihin on tullut ainoastaan yksityisiltä lahjoittajilta ja Lianan
jäsenmaksuista. Eijan projektisuunnittelukustannukset Tansaniassa kustansivat Eija ja Ric itse,
suurimmaksi osaksi Lianan kirjanpidon kautta, ja lentolippu oli ’palkintolento’ (award ticket).
Majoituksen tarjosi molempien matkojen ajaksi ystävällisellä vieraanvaraisuudellaan Eijan ja Ricin
entiset naapurit, Anne ja Steve Street Moshista.
Paikallinen rahoitus kolmeentoista ruukkutankkiin ja sitä kautta teknologian tunnetuksi
tekemiseen oli yhteensä noin €990 (kymmenen tankin materiaalit ja kuljetus noin Tsh 200,000 ja
materiaalit kolmen lesken tankkiin noin Tsh 60,000 per tankki).
Seuraavassa Lianan tuloslaskelma vuodelle 2016:
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