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Toiminta yksityisten lahjoitusten, jäsenmaksujen ja paikallisen kontribuution avulla
Vuonna 2017 Liana jatkoi pienimuotoista toimintaa Pohjois-Tansaniassa. Tämä rahoitettiin
yksityisilla lahjoituksilla, jäsenmaksuilla ja hyödynsaajien omalla kontribuutiolla. Tällä kertaa kaikki
aktiviteetit olivat Rombon piirikunnan kouluissa. Yhteistyö Land and Water Development järjestön
(LWDO) kanssa Tansanian pään taloushallinnossa ja kontakteissa kouluihin oli keskeisessä roolissa
mahdollistaen toiminnan.
Huolimatta useista yrityksistä vuonna 2017, Liana ei kyennyt vakuuttamaan rahoittajia lähtemään
mukaan kahteen projekti-ideaan jotka kehitettiin kahden LWDO: n ammattilaisen kanssa vuoden
2016 lopulla. Tästä syystä päädyimme ensimmäistä kertaa kokeilemaan joukkorahoitusta. Se
mahdollisti - ja tulee edelleen vuonna 2018 mahdollistamaan – vesitankkien ja hellojen
rakentamisen Rombon kouluissa.
Vesitankkien ja hellojen rakentaminen Rombon koulujen kanssa
Liana jatkoi rakentajaryhmän tukemista vesitankkien ja hellojen rakentamisessa ja uusien taitojen
hankkimisessa. Nämä rakentajat koulutettiin alun perin Lianan projekteissa ja he rakensivat sekä
kotitalouksien että koulujen sadevesitankit, vesikourut ja hellat Lianan hankkeissa vuosina 2006 2014 Moshissa ja Mwangassa. Nykyisen Lianan aktiviteettien lisäksi he toimivat kaupalliselta
pohjalta, lähinnä omilla alueillaan, mutta jotkut heistä matkustavat myös työn perässä
kauemmaksi. Ammattitaitoisten rakentajien määrä on kasvanut vuodesta 2014, sillä
kokeneemmilla rakentajilla on ollut omia harjoittelijoita apureinaan. Jotkut näistä uusista
rakentajista olivat myös mukana Lianan vuoden 2017 rakennustehtävissä kun rakensimme suuria
(30 000 litran) vesitankkeja ja suuria laitoshelloja Rombon kouluille.
Ensimmäinen vesitankki ja hella vuonna 2017 rakennettiin Ricin lahjoittamilla varoilla Mterinin
alakoululle elokuussa Ricin Moshin vierailun yhteydessä. Seuraava on hänen raporttinsa tästä
aktiviteetistä:
Joulukuussa 2016 Eija ja kumppanit Tansaniassa (Maro, Mbelwa, Ndanu) suunnittelivat hankkeen
koulujen auttamiseksi Rombon piirikunnassa Pohjois-Tansaniassa. Tarkoituksena oli auttaa kouluja
saamaan vesitankki sadeveden keruuta varten ja aloittaa hygieniaan ja ympäristöön liittyvät
aktiviteetit. Eija lähetti hankesuunnitelmat kuudelle säätiölle, mutta reaktiot ovat tähän mennessä
olleet vakiot ‘kiinnostava idea, mutta saamme niin paljon rahoitushakemuksia, ettemme voi
mitenkään rahoittaa niitä kaikkia’. Jatkamme yrittämistä. Mutta sillä aikaa jäsenet ja Lianan ystävät
ovat lahjoittaneet omista varoistaan niin, että olemme päässeet aloittamaan aktiviteetit ensimmäisellä
koululla. Koska minulla oli muutenkin suunnitelmissa käydä Tansanissa työn merkeissä, lisäsin pari
päivää ylimääräistä Moshissa katsoakseni aktiviteettien alkamista. Sitä ennen Ndanu oli käynyt neljällä
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koululla kertomassa yhteistyömahdollisuudesta. Kaikki koulut olivat halukkaita. Valitsimme Mterinin
ensimmäiseksi.
Aikaisin perjantaiaamuna tapasin Emmanuel Challon Moshissa. Hän on yksi LWDO:n perustajajäsenistä
ja aluehallinnon kasteluosaston isinööri. Ajoimme Kawawaan, josta otimme Ndanun ja kaksi muuta
rakentajaa, Idin ja Eliasin. Sitten Himoon, pieneen kaupunkiin Kenian rajalla. Ndanulla oli pitkä
ostoslista tarvikkeita ja rakentajat menivät ostoksille. Parin tunnin kuluttua he olivat saanneet kasaan
kaiken mahdollisen Himosta, tilanneet muutaman osan haettavaksi seuraavana päivänä ja
vuokranneet kuorma-auton ja kuljettajan kuljettamaan tavarat. Kaksi muuta rakentajaa, Musa ja
Ernest liittyivät mukaan ja lähdimme kohti Mteriniä.
Himosta ei ole kuin 16 km Mteriniin, mutta matka tuntuu pitemmältä koska tie on kapea, jyrkkä,
huonokuntoinen ja pölyinen. Löysimme koulun keskeltä kuivunutta maissipeltoa. Ja yllätykseksemme
kaikki lapset olivat luokissa opettajineen (yleensä lapsia on suurin joukoin pihalla). Johtajaopettaja tuli
meitä tervehtimään ja pian myös kuorma-auto löysi perille muutaman harharetken tehtyään.
Millaisen tervetulotoivotuksen he antoivatkaan
meille! Kylän puheenjohtaja, koulun projektikomitean
puheenjohtaja, aluehallinnon kouluvirkailija ja
opettajat tervehtivät meitä. Jotkut vanhemmista
tytöistä tulivat ulos luokista ja antoivat meille
bougainvillean kukista tehdyt seppeleet ja lauloivat
laulun. Sen jälkeen tutustuimme kouluun. Oli selvästi
nähtävissä, miksi koulu oli ensimmäisenä valmis
rakennusprojektiin. He olivat jo aloittaneet innolla.
Projekti auttaa koulua rakentamaan vesitankin ja
hellan ja pystyttämään käsienpesupaikan. Lisäksi
autamme heitä hygieniakoulutuksessa, taimitarhan
perustamisessa ja taimitarhaan liittyvässä
ympäristökoulutuksessa. Työt olivat jo alkanet uuden
keittiörakennuksen rakentamiseksi. Ja Ndanun
antaman kuvan perusteella he olivat jo rakentaneet
yksikertaisen käsienpesupaikan jota he jo käyttivät.
Pihalla oli vain yksi mahdollinen paikka tankille ja se vaati valitettavasti sennapuun kaadon. Sen
ajattelu ohjasi keskustelumme puunistutusaktiviteettiin. Johtajaopettajalla olisi kiinnostusta ottaa itse
vastuu siitä, ja tulla esimerkiksi muille kouluille taimienkasvatuksessa. Koululla on noin 7 eekkeriä
maata. Rakennukset ja jalkapallokenttä vievät siitä alle puolet. Loppu on viljeltyä – maissia korjattiin
juuri ja kyyhkysherne oli vielä kypsymässä – mutta paljon on vielä tilaa puille. Opettajalla on myös
pieniä palstoja koulun maata viljeltävinään.
Oli lounasaika ja näimme mitä se pitää sisällään. Ekan ja tokan luokan oppilaat saavat puuroa.
Kolmannesta seitsemänteen luokkaan syövät maissipuuroa ja papuja. Valtio velvoittaa kouluja
tarjoamaan lounaan, mutta raaka-aineet tulevat vanhemmilta, joko rahana tai ruokalahjoituksina.
Tällä hetkellä lounaat keitetään vanhassa ’ilmavaseinäisessä’ puurakennuksessa, joka on
hajoamispisteessä termiittien syödessä sen runkoa. Ilmavuudesta on hyötyä, koska keittiössä on
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puuhella, muttei piippua. Hellan rakensi 17 vuotta
sitten Himon Kehityshanke. Hellaan ei olla tyytyväisiä.
Se on hidas päinvastoin kuin hellat, joita Liana rakensi
Mwangassa. Se on tehty kivista ja sementistä ja
todennäköisesti kiven takia sen kuumeneminen on
niin hidasta. Liana käyttää poltettuja tiiliä ja
sementtiä. Kun ruoka on valmista se jaetaan
vanhempien oppilaiden avustuksella tasan 120:lle
lautaselle. Sitten jokainen ottaa lautasen –
innokkaasti, mutta hyvässä järjestyksessä – ja menee kolmen-neljän ystävyksen ryhmii puiden alle
syömään. He syövät käsin, oli kädet sitten pesty tai ei.
Vesiongelma oli hyvin nähtävissä vierailumme aikana. Pihalla on kyllä vesiputki ja hana, mutta vettä ei
ole tullut niistä vuosiin, koska veden lähde on ylempänä vuorenrinteellä kuivunut. Kahden ja puolen
kilometrin päässä on lähin hana, josta tulee vettä.
Koulu haluaisi rakentaa liittymän tähän, mutta tähän
mennessä se ei ole toteutunut. Vesi sieltä ei
todennäköisesti riitä enemmälle käyttäjämäärälle.
Joten lapset tuovat koulun veden kantamalla. Kun
olimme koululla, jotkut oppilaista olivat juuri
kantamassa vettä, jotta rakentaminen voisi jatkua yli
viikonlopun. Kymmenen litran ämpäri per lapsi,
kannettuna pään päällä. Opettaja otti vastaan ja
kaatoi pieneen muoviseen vesitankkiin.
Rakentajat ryhtyivät työnsä ja Ndanu ja minä palasimme Moshiin ostamaan vielä joitakin tarvikkeita,
joita Himossa ei ollut saatavilla. Mutta kun vihdoin ehdimme viimeiselle kaupalle, kello oli jo kuusi ja
kauppa oli mennyt kiinni. Päätimme yrittää aamulla uudestaan klo 8. Pitkä päivä, mutta hyvä mieli
hyvästä alusta tärkeässä työssä. Seuraavana päivänä ostimme ison määrän sisalnarua ja säkkikangasta
ja lähdimme takaisin Himoon. Siellä havaitsimme, että osa ulkopuolisilla tilatusta työstä ei ollut
mennyt kerralla oikein. Kierteen leikkaaminen 2.5 tuuman metalliputkeen on kova homma, ja pari
putkea ei ollut onnistunut ja ne täytyi tehdä uudestaan. Tienvieruksien metallityöntekijät tietävät kyllä
oman työnsä laadun eivätkä antaneet meidän lähteä huonosti tehtyjen kierteiden kanssa. Myös
hitsausta tarvittiin. Täällä hitsautyö ei läpäisisi mitään terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Mutta
tuloksena oli kuitenkin juuri oikeanlaiset osat.
Matkalla Mteriniin ohitimme koulun, johon Liana oli
rakentanut vesitankin kolme vuotta sitten. Koulun
johtajaopettaja oli hiljattain pyytänyt Ndanua
rakentamaan likavesitankin keräämään veden
käsienpesupaikalta. Jätevettä käytettiin vihannesten
viljelyssä. Veden kierrätys on todella tärkeää kuivilla
alueilla. Koululla ollessamme Ndanu huomasi
ongelman kourujen kanssa. Tuuli oli irrottanut yhden.
Joten hän soitti johtajaopettajalle ja järjesti sen
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korjaamisen. Tällainen jälkihoito ei ollut virallisesti järjestetty rakentamisen yhteydessä, mutta Ndanu
ottaa vastuun rakentajien työstä myös jälkikäteen.
Tullessamme takaisin koululle rakentajat olivat edistyneet vauhdilla. Kehikko tankin lattiaan oli jo
valmis ja kourujen rakentaminenkin oli jo alkanut. Maksoin kaikille etukäteen ja sitten minun oli
lähdettävä omaan työhoni. Ajaessani Moshiin kaksi ajatusta tuli mieleeni. Ensinnäkin ajattelin, kuinka
laaja ja syvä vesiongelma on – se on jokapäiväinen ongelma valtavilla alueilla ja miljoonille ihmisille.
Ehkä yhden koulun auttaminen on pisara meressä.
Mutta pisara kuitenkin saa aikaan suuren muutoksen
yhteisössä ja jokainen pienikin yritys on arvokas.
Toisekseen ajattelin kaikkia niitä ihmisiä, joita olin
tavannut ja joiden kanssa olin jutellut – koulun
oppilaat ja opettajat, tankinrakentajat,
metallityöntekijät, insinöörit ja kokit – kaikki tekivät
päättäväisesti oman osansa ja kokonaisuus toimi.
Liana on löytänyt kumppaneita ja työhönsä liittyviä
tahoja, joiden avulla on käytännöllistä tehdä työtä
olematta itse Tansaniassa. Olen vakuuttunut, että seuraavan kerran koululle mennessämme siellä on
hyvin rakennettu tankki, joka auttaa koulua monella tavalla. Ja tämä motivoi minua etsimään tapoja,
joilla kerätä lisää varoja, jotta myös muut aktiviteetit saadaan toteutettua Mterinissä, ja myös muilla
alueen kouluilla. Kertokaa, jos teillä on joitakin varainkeruuideoita – tai rahaa!

Seuraavat kuvat on ottanut Ndanu Mterinin vesitankin rakentamisesta.
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Pian tankin rakentamisen jälkeen myös hella rakennettiin samalle koululle. Uusi keittiörakennus oli
juuri valmistunut tätä varten.

Yhteisörahoituskampanja ja työ jatkuu
Pystyäksemme auttamaan
kouluja rakentamaan
vesitankkeja ja helloja Ric
kehitteli
joukkorahoituskampanjan
Chuffed.org –sivuston
kautta. Olimme aiemmin
varmistaneet, että
joukkorahoitus on laillinen
ilman virallista keräyslupaa
(joka maksaa noin 300 euroa
ja jonka saamiseen menee
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kuukausia), jos lahjoittajalle tarjotaan vastike lahjoitusta vastaan. Valokuvat ja oman nimen
saaminen tankkiin tai hellaan toimivat vastikkeina. Moniin vastaaviin sivustoihin tutustumisen
jälkeen Chuffed näytti parhaiten organisoidulle ja se oli myös halvin.
Varainhankitasivusto avattiin 1. lokakuuta (https://chuffed.org/project/liana-tanzania-tanks-andstoves). Jo 22.10. Ndanu, Florence, Ernest, Tumaini ja Musa olivat aloittaneet tankinrakennuksen
Mawanda Mkein alakoululla. Hellan Ndanu ja Elias rakensivat heti
perään marraskuussa.
Ndanu teki vierailuja moniin muihin kouluihin kun Maro LWDO:sta
hankki yhteistietoja niiden johtajaopettajille piiritoimistosta. Eija,
Ndanu ja Maro käyttivät viikon marraskuun lopussa käyden yli
kahdessakymmenessä koulussa Rombon alankoalueilla kartoittaen
niiden vesitilanteen ja kertoen hankkeen mahdollisuuksista
johtajaopettajille.
Kaksi hellaa rakennettiin vielä joulukuussa, yksi Marienin
alakoululle ja kaksoishella Kaheusserin yläkoululle. Nämä rakensi
viiden rakentajan ryhmä: Ndanu, Musa, Tumaini, Iddy ja Madela.
Kaksi viimeisintä on Ndanun ja Ernestin harjottelijoita aiempien
pikkutankkien rakentamisen ajoilta. Nyt he oppivat myös hellanrakentamisen. Päätimme Eijan
vierailun lopuksi, että joka kerta kun jotakin rakennetaan, pyritään saamaan mukaan vähemän
kokeneita rakentajia oppimaan uutta suurien tankkien ja hellojen rakentamisesta.

Ndanu, päärakentaja, joka organisoi aktiviteetit koulujen kanssa, kokoaa rakennustiimin ja ostaa
materiallit, on myös omaksunut kätevän raportuintimenetelmän. Hän
lähettää päivittäin kuvia ja lyhyitä viestejä WhatsAppilla. Tämä pitää
Eijan ajantasalla siitä, miten työ edistyy. Jokaisen rakennushankkeen
jälkeen Maro lähettää kirjanpidon ja skannatut kuitit sähköpostilla.
Varainkeruukampanja tuotti vuoden loppuun mennessä €3957. Koko
summa tuli henkilöiltä, jotka tunnemme henkilökohtaisesti.
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Uudet nettisivut
Liana sai uudet nettisivut
kun Eija rakensi ne
uudelleen WordPressillä.
Sivujen lukeminen
älypuhelimillla ja
tableteilla helpottui.
Suuri osa vanhoista
kuvagallerioista
rakennettiin myös
uuteen, näyttökokoihin
sopetuvaan formaattiin,
ja Lianalle avattiin uutisblogi. Blogissa, http://www.liana-ry.org/liana-news-blog/, Eija
ajantasaisesti tiedottaa Lianan aktiviteeteista Tansaniassa.
Yhteistyö Land and Water Development Organisationin (LWDO) ja LiiKe ry:n kanssa
LWDO perustettiin vuoden 2016 lopussa. Sen perusti ryhmä Moshissa ja sen ympäristössä toimivia
ammattilaisia. Kaksi sen perustajajäsenistä on Lianalle ennestään tuttuja kouluttajia, Aenmose
Maro (vesi-insinööri) ja Maogola Mbelwa (puutarhuri). LWDO sai rekisteröitymisensä läpi
heinäkuussa 2017 rekisteröimistoimiston puolen
vuoden prosessoinnin jälkeen. Vuoden 2016
lopussa Maro, Mbelwa ja Eija olivat suunnitelleet
kaksi projektia. Yhden tarkoitus oli rakentaa
vesitankkeja, helloja ja käsienpesupaikkoja kouluille
ja auttaa kouluja aloittamaan taimitarhoja. Toisen
projektin tarkoituksena oli autaa viljelijöitä
kahdessatoista kylässä Kilimanjaron vuoren
eteläpuolella rehabilitoimaan viljelymaataan korjaamalla eroosirotkoja ja rakentamalla terasseja.
Kirjoitimme rahoitusanomuksia usealle säätiölle vuonna 2017. Elokuussa LiiKe (www.liike.fi) liittyi
mukaan ja haimme yhdessä erästä suurta rahoitusta sekä Romboon että Mtwara-Lindi alueelle.
Huolimatta huolellisesti tehdyistä projektisuunnitelmista emme saaneet rahoitusta näille
hankkeille. Yhteistyö LWDO:n kanssa on jatkunut Maron jatkaessa varojen hallinnointia Tansanian
päässä ja aktiviteettejen organisointia Rombossa.
Rahoitus ja kirjanpito
Seuraavalla sivulla Lianan tuloslaskelma osoittaa Lianan käyttämät varat vuonna 2017
mukaanlukien koulujen yhteisöiltään ja oppilaiden vanhemmilta keräämän käteisen. Osan
rakennuskustannuksista kattaa koulu suoraan (hiekka, sora, paalut). Eija ja Ric kattoivat osan
Tansanian matkojensa kustannuksista itse. Majoituksen heille on anteliaasti tarjonnut Eijan ja Ricin
entiset Moshin naapurit Anne ja Steve Street.
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