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ESIPUHE

No Time to Die

This is a sign written on a passenger vehicle on the streets of Accra. I have two inter-
pretations, both apply to the Lawra Project. We are so busy we cannot afford any time 
for death (stopping what we are doing) or there is so much yet to be done that this is 
not the time to be terminated or be phased out, at least not yet!

During the month of January 2010, I visited Lawra. I had taken off some time from my 
assignment in South Africa, where I was working in a Finnish-South African Govern-
ments’-funded development project. During an evening drink with friends, someone 
mentioned there were people from Finland in town. Lawra is a very small town and 
everybody notices everything such that everyone will see a feather drop from the sky. 
You cannot sneak into town. Curiosity took the better side of me; I asked to be taken 
to see the Finns in town.

The next morning I met two young Finnish ladies at the Government guest house. Nat-
urally, the first question will be: what brings you to Lawra? Their response put some life 
into me, actually woke me up completely from the previous evenings’ long night out. 
They were students from my Alma mater-Viikki, who were there on Lawra Project busi-
ness! They told me what activities they were engaged in and down the line in the con-
versation, I made known to them, I have also in the past involved myself with others 
in similar developmental activities in Lawra. I was full of praise for their actions (really 
– I am not a politician!) and for the first time, I found myself confronting an example 
of sustainability brewed by determination. This was perhaps contributed by the Finnish 
Sisu spirit, persistence, commitment, and the desire to extend and stretch out a hand 
of cooperation to people very far off from Finland. 

I completed my assignment and came back to Finland in February 2010 and contacted 
the leadership of Lawra project immediately. I had a guilty conscience that I could have, 
though on the sidelines, still contributed to the developmental efforts of the students of 
Viikki in my own home town.

I arrived in Finland in July 1987 as a scholarship holder of MMYL (International Affairs). 
The scholarship was for a period of 18 months and the purpose was for a student from 
a developing country to acquire some skills in agriculture, go back home and help with 
improving food production. My study proposal was in organic farming and alternative 
agriculture – helping nature help us. Life in Finland in the beginning was not easy – I 
had two main bottlenecks: the weather and the food. It was supposed to be summer 
and people walked around in light clothes while I was freezing! Food in the restaurants 
was served in small quantities and I always had stomach cramps. I later on found out 
it was because of milk products in some of the foods and since I was not a shepherd 
boy at home, I did not have the necessary facilities in my stomach to deal with dairy 
products.

After a couple of days I spent some time at Partala in Juva at some kind of institute spe-
cialised in organic agricultural production. Shortly upon return from Partala, I had a dis-
cussion with some actives of the International Affairs unit of MMYL and the core of the 
discussion was: could MMYL establish a similar training/demonstration centre in Lawra, 
where farmers could be exposed to new farming methods to improve their production 
levels. We eventually took the idea to Agronomiliitto and had a sympathetic ear from 
the late Juha Liutula (then Secretary General) and assistance from Dr. Kaisa Karttunen 
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(FAO-Rome). Mr. Liutula asked for a proposal and although the first concept paper was 
hand written and only 1 page long, it captured the idea of a training and demonstration 
centre in Lawra. After submitting the proposal, we agreed to undertake a trip to Lawra 
on a fact-finding mission in 1989. Katri Kärkinen led the diverse team that consisted 
of foresters, environmentalists, sociologists, agriculturists, and students of agricultural 
technology as well as animal husbandry.  Resources for the trip were gathered from 
several private companies in Finland and from the student participants themselves.

The hosting organization in Ghana was the Lawra Youth Association. The team was 
received in Accra by representatives of the Youth Association, with cultural dances and 
welcome speeches. In Lawra the reception was enthusiastic as well. The Lawra Chief 
(Naa) was Abayifaa Karbo II, who later was very instrumental in grounding the project 
in his paramountcy, which included some 15 villages including Tanchara – my home 
village. It was probably the first time the town received such a number of Europeans 
at the same time. The whole town was full of euphoria and expectations as word had 
gone round that the team had come to develop the place. The Youth of the town quickly 
aggregated around the team and served as interpreters. The trip was full of interesting 
events and perhaps I will leave that to the participants to tell their children or grand 
children.

Back in Finland, a report was put together and so was a list of developmental activi-
ties the students could support in Lawra. Top on the list were support for dry season 
gardeners and to tree planting. These were seen as some kind of ‘quick-win’ activities 
that could improve household incomes and help restore the environment, which has de-
graded due to massive deforestation caused by over-dependence of the people on fuel 
wood as a source of energy. The river Volta flows through the Lawra district as it carries 
water down to the Akosombo dam in the Eastern Region. Inhabitants of Lawra had over 
the years cultivated vegetables along the river bank during the then long dry season 
(from November to late May). There was a potential to increase vegetable production 
and thus incomes and nutritional standards with some little improvements in vegetable 

Baba Niber Tierto
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husbandry. The support envisaged was in the form of simple equipment such as hoes, 
machetes (cutlasses), watering cans, knapsack sprays, small pumping machines and 
pipes, improved vegetable seeds, and wire fencing.

Lawra project – and the project group – was thus formed. Resources for the project 
were assembled from the Ministry of Foreign Affairs (75 per cent) and the remaining 
25 per cent principally from MMYL and some private enterprises such as Jaakko Pöyry, 
Valmet, and a host of others.

Meanwhile in Lawra, several groups sprung up as a result of the visit. There was a 
tree planting brigade, dry season gardeners, art and crafts women’s group and even a 
Finland-Ghana Friendship Association.  If the action of the students had stopped there 
and then, it would have still been credited with stimulating the formation of groups and 
also, waking up the people of Lawra to the realisation that ‘something’ can be done 
about their plight. Going by UN poverty indicators the people of Lawra are amongst the 
poorest people in Ghana. 

In Finland in addition to the project group, an advisory group was established headed by 
Professor Liisa Syrjälä-Qvist. Other members were drawn from Valmet tractors, Jaakko 
Pöyry, and the University. The professors who gave support from the background were 
Professors Eva Tapio and Anna-Liisa Varis, Prof. Eero Varis, Prof. Martin Lodenius, Prof. 
Eija Pehu, Docent Juha Helenius (now a Professor) and Dr. Peter Joy.

The first trip was to be followed by several others by students. The initiatives of MMYL 
had spread through the International Association of Agricultural Students (IAAS) and 
students from as far away as Germany and Sweden participated in some of the trips. 
A new dimension was added to the subsequent trips: an academic flavour was added. 
It was realised that actually students could, upon discussing with the Professors collect 
materials and write portions of the ‘gradu’s or even write academic articles as part of 
their studies and collect academic credits. Lawra project has stayed on course despite 
inevitable changes in leadership and members of the group.

The idea of the Training centre had not taken a back seat, but the opportunity had not 
arrived yet and perhaps is still in the horizon and will be realised one day. The students 
Kitta Hirvensalo and Hanna Kauko, whom I met in Lawra in January 2010, are perhaps 
making a steady course in that direction.

Lawra project was later to pioneer two big rural development projects in Lawra: the 
multi-year Tanchara project (funded by Suomi-Ghana Seura’s Helsinki department) and 
the subsequent Tietaah Lawra Project (funded by the Suomi-Ghana Seura’s Kiuruvesi 
department and the Commune of Kiuruvesi). Those two projects plus the Lawra project 
have completely changed the developmental landscape of Lawra and Tanchara and ac-
tually put them on the World map. Before then the two places were rarely mentioned 
or a mere ‘drive through’.

Several hundreds of Euros has since been spent on meaningful activities that when 
measured will raise eyebrows among development practitioners. This is what I would 
like to, for the lack of a better phrase call ‘pin prick’ effect. The pointed end of the pin 
is small but it elicits a dramatic effect when applied. The amount of funds in relative 
terms is small, but the effort and commitment was enormous. The fact that such tre-
mendous results were produced can be attributed to this fact: the students struck a 
good balance between importing new ideas with listening to the people, making use of 
their knowledge and placing their needs in the core of the interventions. A system was 
put in place that allowed innovation to take root, best and good practices infused in 
livelihood strategies and more importantly only allowing things people perceived to be 
in their best interest to take root.

This is one Finnish attribute I have grown to admire – not imposing themselves or their 
ideas, but they come in with a spirit of mutual learning, respecting people’s views, ac-
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cepting you for what or who you are. Finnish students perhaps by nature have been 
welcoming to foreigners and have taken keen interest in others and have been inclu-
sive – for how could a Ghanaian immigrant ever become the National President of IAAS 
Finland for two consecutive years, and be the Finnish nominee of European Coordinator 
of Alternatives in Agriculture? 

Perhaps I should begin to land at this point, and should perhaps spare more detail for 
another opportunity. The types of developmental activities currently being carried out 
reflect the current realities and that ‘listening’ attitude must be commended. I would 
however like to encourage the academic trips, if this has been discontinued. Several 
Institutions are available in both Finland and Ghana to support this worthwhile activity. 
The University of Development Studies at Wa Campus and The Sahara Research Insti-
tute at Nyankpala (near Tamale) have outstations near Lawra and are involved in Agri-
cultural Research and related activities. I see a huge benefit accrued if some academic 
relations were established between these institutions and Viikki, through which stu-
dents and indeed the academia from those institutes will collaborate in various fields. 
Not for merely academic laurels but for delving into finding solutions that will improve 
agricultural production and thus alleviate poverty. 

I would like to conclude with some signs on vehicles on the streets of Ghana. (In Ghana 
you need not attend Philosophy classes – you can learn that on the streets.)

‘No Time to Die’ could be interpreted as follows: we are too busy to die out, or this is 
not the time to phase out or be terminated.

BABA NIBER TIERTO, ‘the Father’ of Lawra-project
7.10.2010
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1. Johdanto:
Lawra-projekti täytti 20 vuot-
ta!

Mikä Lawra-projekti?

Lawra-projekti on Helsingin yliopistossa toimivan Maatalous-metsäylioppilaiden liiton 
eli MMYL:in oma kehitysyhteistyöprojekti, jonka voidaan katsoa saaneen alkunsa vuosi-
en 1989–1990 tapahtumista. Tuolloin ghanalainen Baba Niber Tierto yhdessä innokkai-
den suomalaisopiskelijoiden kanssa suuntasi Ghanaan ja yhdessä he laittoivat alulle 
projektin, jonka tavoitteena oli auttaa Pohjois-Ghanassa sijaitsevan Lawran seudun 
asukkaita. Lawra-projektia pyörittävät vapaaehtoistyönä Helsingin yliopiston opiskeli-
jat ja toisaalta Ghanan päässä asuvat paikalliset projektikoordinaattorit Eric Kaliebu ja 
Mercy Saanuo.

Lawra-projekti on ennen kaikkea maatalousprojekti, sillä se toimii Lawran maaseu-
dulla kylissä, joissa pääasiallisena elinkeinona toimii maanviljely. Projektin tärkeim-
pänä tavoitteena sen kaksikymmentä vuotta kestäneen taipaleen aikana on ollut maa-
seutuväestön toimeentulomahdollisuuksien parantaminen. Vuosien varrella on tuettu 
muun muassa kuivan kauden viljelyä, puiden istutusta, naisryhmien toimintaa sekä 
mehiläishoitoa. Tällä hetkellä käynnissä on ruokaturvan parantamiseen ja maaperän 
eroosion estämiseen keskittyvä hanke. Projektikylissä on myös aloitettu pienimuotoi-
nen mikrorahoituskokeilu vuoden 2010 alusta.

Projektin toiminta ulottuu lähes napapiiriltä päiväntasaajalle, vaikka pääosin toiminnot 
sijoittuvatkin joko Suomeen tai Ghanaan. Pitkän välimatkan vuoksi tärkeä osa projek-
tia on yhteydenpito Suomen ja Ghanan välillä. Perinteisesti yhteydenpitoa on hoidettu 
kirjeitse ja seurantamatkojen muodossa, jolloin suomalaiset opiskelijat käyvät paikan 
päällä katsastamassa kuulumisia. Säännöllisillä vierailuilla pyritään myös pitämään yllä 
hyviä suhteita paikallisiin kumppaneihin ja siksi perinteeksi onkin muodostunut erilais-
ten lahjojen, kuten jalkapallojen tai ämpärien mahduttaminen rinkkoihin. Nykyään 
Ghanaan on myös puhelinyhteys eli projektikoordinaattoreille voidaan soittaa heidän 
kännyköihinsä. Internetyhteyskin Lawraan on tullut, mutta toistaiseksi ei ole ollut mah-
dollista hoitaa yhteyksiä sähköpostitse.

Lawra-projektin tarina kansien väliin

Baba Niber Tierton ja hänen suomalaisten ystäviensä panos on johtanut siihen, että nyt 
kaksikymmentä vuotta myöhemmin Suomessa toimii edelleen pieni joukko Helsingin 
yliopiston opiskelijoita, jotka haluavat pienillä teoilla auttaa muuttamaan Lawrassa asu-
vien ihmisten elämää. Taannoin kyseiset opiskelijat miettivät, mitä kaikkea projek-
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tin puitteissa on vuosien varrella saatukaan aikaan. Syntyi ajatus historiikista, johon 
voitaisiin koota tarinoita vuosien varrelta – haluttiin saada projektin historia yksiin kan-
siin.

Historiikin avulla jokainen uusi projektilainen pääsisi helpommin osaksi pitkää kehi-
tysyhteistyön jatkumoa ja sen avulla pystyisimme paremmin ymmärtämään lawralaisia 
niin Suomessa kuin Ghanassa. Halusimme koota teoksen, jossa meillä säilyisi tieto 
niistä hienoista hetkistä, joita monet muut meitä ennen ovat kokeneet Lawra-projektin 
myötä. Ennen kaikkea, halusimme keinon pystyä kehittämään projektistamme ja suh-
teistamme ghanalaisiin kumppaneihimme entistä ehommat ja paremmat.

Tarkat vuosiluvut ja muut yksityiskohdat ovat etenkin projektin alkuajoilta häipyneet 
unholaan, mutta tämän historiikin tarkoitus ei olekaan toimia suurena numerokokoel-
mana. Tämä historiikki on tarina Lawra-projektista, joka jo kahdenkymmenen vuo-
den ajan on tuonut iloa, toivoa ja kokemuksia sadoille ihmisille sekä Ghanassa että 
Suomessa. Näiden kahden maan välille on juurtunut hyvän kierre, jonka ytimessä elävä 
yhteisöllisyys toivon mukaan välittyy kaikille historiikin lukijoille.

Lawra-projektin tarinan ymmärtää kuitenkin parhaiten, jos luo ensiksi pienen katsauk-
sen Ghanan ja Lawran alueen yleisiin elinoloihin. Siksi aloitamme historiikin lyhyellä 
alustuksella, jonka jälkeen käymme suhteellisen kronologisessa järjestykssä läpi pro-
jektin hankkeet vuodesta 1990 vuoteen 2010. Ennen loppuyhteenvetoa käymme hie-
man tarkemmin läpi Lawra-projektin toimintaa Suomessa ja pureudumme kumppa-
nuuden haasteisiin. Lisäksi historiikin uumeniin on kätketty palasia menneisyydestä eli 
lyhyitä kirjoituksia aiemmin projektissa toimineilta.

KITTA HIRVENSALO
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2. Yleistietoa Ghanasta ja 
Lawrasta

Ghana on Länsi-Afrikassa sijaitseva valtio, joka nauttii Togon, Norsunluurannikon sekä 
Burkina Fason naapuruudesta Guineanlahden rannikolla. Se sijaitsee lähellä päivän-
tasaajaa, minkä vuoksi siellä on neljän vuodenajan sijaan kaksi kautta: kuivakausi ja 
sadekausi. Yleensä kuivakausi kestää marraskuusta huhtikuuhun ja sadekausi vuo-
rostaan toukokuusta lokakuuhun. Sijainti tuo omat erityispiirteensä sekä Ghanan että 
Lawran seudun ilmastoon ja kasvillisuuteen, sillä maan eteläosien kosteilta rannikko- ja 
sademetsäalueilta kohti pohjoista mentäessä muuttuu maan ilme savannimaisemaksi.

2.1. Ghanan historia pähkinänkuoressa

Ghanan valtion juuret ulottuvat kauas keskiajalle, jolloin Ghanan länsiafrikkalainen val-
takunta sijaitsi hieman nykyistä Ghanan valtiota pohjoisempana. Tuolloin valtakuntaa 
hallitsivat Ghana-titteliä kantavat kuninkaat ja sen suurimpia rikkauksia oli kulta. Sit-
temmin maan nimeksi tulikin Kultarannikko, kun brittiläiset siirtolaiset asettuivat alu-
eelle. Ennen siirtomaa-aikaa erityisesti islaminuskoisilla arabeilla on ollut vahva vaiku-
tus maan pohjoisiin osiin, joihin syntyi islamvaikutteisia Mossi-kuningaskuntia. Muslimit 
toimivat paitsi kirjureina ja lääkintämiehinä myös kaupan edistäjinä pohjoisten Mossi-
alueiden ja eteläisten Akaani-alueiden välillä. Siirtomaa-aikaa edeltävistä kuningaskun-
nista suurin historiallinen ja kulttuurinen vaikutus nykyiseen Ghanan valtioon lienee ol-
lut Asanten kuningaskunnalla, jonka keskukseksi muodostui 1600-luvun loppupuolella 
Kumasi.

Ensimmäiset eurooppalaiset valloittajat – portugalilaiset – saapuivat Ghanaan 1471. 
Heidän jäljessään tulivat muun muassa hollantilaiset, brittiläiset ja tanskalaiset, jotka 
halusivat osansa maan rikkauksista. Kun Uuteen Maailmaan alettiin perustaa 1400–
1500 -luvuilla plantaaseja, käynnistyi Länsi-Afrikassa eurooppalaisten johdolla orja-
kauppa. Orjakauppa kasvoi kasvamistaan ja 1600-luvulle tultaessa arvellaan, että yh-
teensä jopa 6,3 miljoonaa orjaa vietiin Länsi-Afrikasta Pohjois-Amerikkaan ja Karibialle. 
Pelkästään Ghanasta eli tuolloisesta Kultarannikosta orjia vietiin Amerikkaan arviolta 
5 000 joka vuosi. Ghanaan rakennettiinkin suuria ja vankkoja orjalinnoituksia, jotka 
toimivat orjakaupan keskuksina ja orjien säilytyspaikkoina ennen merille lähettämistä. 
Orjakaupasta tuli laitonta 1807.

Iso-Britannia julisti Kultarannikon viralliseksi siirtomaakseen vuonna 1874. Siirtomaa-
herruus ei saanut kovin positiivista vastaanottoa ja pian kouluttautuneet paikalliset 
johtajat alkoivatkin vaatia itselleen vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vapaudel-
lisia ajatuksia edistämään perustettiin United Goald Coast Convention -liitto (UGCC), 
jonka johtohahmoksi asetettiin Kwame Nkrumah. Hänen johdollaan Kultarannikosta tuli 
erinäisten kiistojen ja tapahtumien kautta itsenäinen Ghanan valtio 6.3.1957. Nkru-
mahista itsestään tuli Ghanan ensimmäinen presidentti vuonna 1960. Vuonna 1992 
Ghanasta tuli demokratia.

(Lähde: Akoto & Bellaart 2010)
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Kartta: KITTA HIRVENSALO
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2.2. Ghanan kehityksen mittarit

Ghana on keskituloiseksi kehitysmaaksi luokiteltava valtio, joka on inhimillisen ke-
hityksen indeksillä mitattuna sijalla 152 globaalissa vertailussa. Ghanan tärkeimpiä 
vientituotteita ovat kulta ja kaakao, mutta myös öljynviennin on arveltu kasvavan 
tulevaisuudessa. Toistaiseksi maan talous on voimakkaasti maatalouspohjainen ja 
kokonaisuudessaan maataloussektori työllistää 56 prosenttia väestöstä. Teollisuussek-
torilla työskentelee vain 15 prosenttia ja palveluiden parissa 29 prosenttia väestöstä. 
Työttömiä tai ainakin osin harmaalla sektorilla työskenteleviä on arviolta 11 prosenttia 
ja virallisen köyhyysrajan alapuolella elää noin 30 prosenttia väestöstä. Myös maan 
velkataakka on suuri: 5,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 68 prosenttia maan 
bruttokansantuotteesta.

Statistical outlook on Ghana    
Index        Value Year of Calculation

Human Development Index value    0.526 2007
Life Expectancy at Birth (years)    56.5 2007
Combined Cross Enrolment Ratio in Education (%) 56.5 2007
GDP per capita (PPP US$)     1.334 2007
Life Expectancy Index     0.525 2007
Human Poverty Index (rank)    89 not available
Human Poverty Index (value %)    28.1 not available
Possibility of not surviving to age 40   25.8 2005-2010
Adult Illiteracy rate      35.0 1999-2007
Population not using improved water source (%)  20 2006
Population below income poverty line ($2 a day)  53.6 2000-2007
Gender-related development index (rank)   126 2007
Gender-related development index (value)   0.524 2007
Lähde: UNDP:n Human Development Report 2010

2.3. Lawra alueena ja yksiköinä

Lawran alue sijaitsee maan luoteiskulmassa aivan Ghanan ja Burkina Fason rajaseu-
dulla, kaukana rannikosta ja pääkaupungista Accrasta, jonne suurin osa maan asu-
kkaista ja elinkeinoelämästä sijoittuu. Maan omista sijoituksista valtaosa keskittyykin 
eteläisen Ghanan kehittämiseen ja pohjoinen maaseutu jää vähemmälle tuelle. Tuloerot 
Ghanan sisällä ovatkin huikeat ja Lawran seutu sijoittuu maan köyhimmälle vyöhyk-
keelle. Lawra on niin sanotusti Ghanan periferiaa, jossa elinolot ovat hankalat myös 
alueen kuivuuden vuoksi. Seutu on kasvillisuudeltaan kuivaa savannia, jossa maaperä 
on köyhää ja eroosioherkkää. Suurimpia ongelmia Lawran alueella ovatkin kuivuus, 
köyhyys, eroosio, maastopalot, ruoan riittävyys kuivan kauden yli sekä erilaiset ym-
päristöongelmat.

Lawrassa toimeentulomuodot liittyvät ennen kaikkea maatalouteen. Yleisimmät viljelys-
kasvit alueella ovat hirssi, durra, maissi, bambara-pähkinä, jamssi, riisi, lehmänpapu 
sekä maapähkinä, joista kaksi jälkimmäistä kasvavat köyhäravinteisella maalla. Maan 
ravinteikkuuden indikaattorina toimivat siinä kasvavat kasvit ja esimerkiksi elefant-
tiruoho kertoo ravinteikkuudesta, kun taas tietyt rikkaruohot viittaavat maaperän köy-
hyyteen. Kylissä kasvatettavia vihanneksia ovat muun muassa tomaatti, paprika, sipuli, 
okra, kurpitsa sekä neri. Puulajeista yleisimpiä ovat esimerkiksi mango, dawadawa, 
voipuu, eebenpuu, cashew, achiapple ja neem.

Muita toimeentulonmuotoja ovat pienimuotoinen karjankasvatus sekä kaupankäynti. 
Siat, lehmät, vuohet, kanat ja kukot ovat tuttu näky Lawran seudulla, ja ne toimi-
vat kyläläisille paitsi lisäravinnon lähteinä myös arvokkaina kauppatavaroina. Kaup-
paa käydään myös maanviljelystuotteilla, mausteilla sekä itse valmistetuilla tuotteilla 
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kuten saippualla. Polttopuitakin myydään markkinoilla, mutta niitä joudutaan toisinaan 
hakemaan rajan takaa Burkina Fason puolelta, mikä vie paljon aikaa erityisesti kylien 
naisilta.

Lawra kuuluu Upper West Regionin hallintoalueeseen, joka jakautuu kahdeksaan pii-
rikuntaan eli districtiin. Wa on Upper West Regionin pääkaupunki ja kooltaan alueen 
suurin. Lawra puolestaan on oman piirikuntansa keskus ja alueen suurin kaupunki ja 
asutuskeskittymä. Lawran piirikuntaan kuuluvat sitä ympäröivät kylät, joihin Lawra-
projektin toiminta keskittyy.

Kussakin kylässä on olemassa kyläjohtaja tai puhemieheksi valittu päällikkö. Projek-
tikylissä on nykyään myös niin sanottu kyläkomitea, joka edustaa kylää päätöksenteos-
sa. Projektikyliin on myös syntynyt erilaisia toimintaryhmiä, kuten puunistutusryhmä, 
palontorjuntajoukot ja kiviryhmä, jotka vastaavat kyseisten toimintojen järjestämis-
estä kylissä.

Perhe on oma alayksikkönsä kylissä. Työnjako perheenjäsenten keskuudessa noudattaa 
yleensä perinteistä kaavaa eli miehillä, naisilla ja lapsilla on usein omat tehtävänsä. Työ 
voi jakaantua esimerkiksi siten, että miehet hoitavat maanviljelyn kun taas naiset käy-
vät kauppaa markkinoilla. Vaikka usein puhutaan perheiden omistamista maa-alueista 
tai eläimistä, on omistajana kuitenkin yleensä mies.

KITTA HIRVENSALO

Maisemat ja kasvillisuus rannikol-
la ja Pohjois-Ghanassa Lawran 
seudulla poikkeavat toisistaan. 
Kuvat Kitta Hirvensalo ja Hanna 
Kauko.
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3. Projekti ja sen hankkeet 
vuosina 1990–2010

Lawra-projektin koti on Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, josta projekti sai 
alkunsa kaksikymmentä vuotta sitten. Se on tiedekuntajärjestö Maatalous-metsäyli-
oppilaiden liiton eli MMYL:in alainen kehitysyhteistyöprojekti, joka toimii ennen kai-
kkea Ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Tuki saadaan aina kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, mutta kolmivuotiskauden ollessa kehitysyhteistyössä kovin lyhyt aika ovat 
useat Lawra-projektin hankkeista toimineet hieman lomittain tai saaneet toiset kolme 
vuotta kestävän jatkohankkeen. Loppuosa hankkeiden rahoituksesta eli omavastuuo-
suus kerätään Suomen päässä esimerkiksi erilaisilla tempauksilla, mutta aikaisemmin 
on haettu myös sponsoreita eri alojen yrityksistä.

Lawra-projektin tavoitteena on parantaa Lawran seudun asukkaiden toimeentulomah-
dollisuuksia pitkällä tähtäimellä. Koulutus on tätä päämäärää ajatellen yksi projektin 
hankkeiden tärkeimmistä toimintamuodoista. Projektiin osallistuville kyläläisille halu-
taan erilaisten koulutusten avulla tarjota vaihtoehtoisia keinoja maatalouden harjoit-
tamiseen, jotta he pystyvät itse parantamaan toimeentulomahdollisuuksiaan. Kaikkien 
hankkeiden kantavana ajatuksena onkin ollut paikallisten tukeminen siten, että he pää-
sevät itse kehittämään aluettaan haluamaansa suuntaan.

Yksi tärkeimmistä seikoista projektin menestyksen kannalta lieneekin paikallisten ih-
misten osallistuminen hankkeiden suunnitteluun. Projektilla on tällä hetkellä kaksi 
paikallista projektikoordinaattoria, Eric Kaliebu ja Mercy Saanuo, joita ilman projektin 
pyörittäminen ei onnistuisi. Heidän kokemuksensa ja työnsä paikallisten ihmisten paris-
sa on korvaamatonta Suomessa toimiville projektilaisille, joiden tehtäväksi jää lähinnä 
rahojen keräys ja toiminnan virallinen hallinointi. Projektikoordinaattoreiden toimesta 
Lawraan on vuonna 2009 perustettu kansalaisjärjestö Tisong taa Foundation, jonka 
tarkoituksena on turvata projektin tulevaisuus.

Ensimmäiset Lawra-projektin hankkeet kehittivät puidenistutusta ja kuivankauden 
viljelyä Lawran seudulla. Niiden seuraksi ja projektin uudeksi painopisteeksi tuli 90-lu-
vun puolenvälin tienoilla naisryhmien tukeminen. Puidenistutus, kuivankauden viljely ja 
naisryhmien tukeminen toimivat osin toistensa lomassa aina vuoteen 2000 asti, jolloin 
alkoi mehiläishoitohankkeen ensimmäinen kolmivuotiskausi. Mielekäs kolmen vuoden 
kokemus poiki myös oman jatkohankkeensa, kuten kävi mehiläishanketta seuranneelle 
maaperänparannushankkeellekin vuonna 2009. Nykyinen hanke onkin jatkoa tuolle vu-
osina 2007–2009 toimineelle maaperän parantamiseen ja aavikoitumisen ehkäisyyn 
keskittyneelle hankkeelle.

KITTA HIRVENSALO
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SEURANTAMATKAT

Seurantamatkat ovat tärkeä osa hankkeita, sillä niiden avulla voidaan arvioida hankkei-
den konkreettisia tuloksia ja ylläpitää suhteita paikallisiin kumppaneihin. Seuran-
tamatkoja on tehty aivan projektin alkuajoista lähtien ja niitä pyritään tekemään vu-
osittain, jotta säännöllinen yhteydenpito Lawraan ja projektikoordinaattoreihin pysyisi 
yllä. Seurantamatkojen yhteydessä vieraillaan toiminnassa mukana olevissa kylissä ja 
kerätään tietoa projektin menestyksestä esimerkiksi tekemällä yksilö- ja ryhmähaas-
tatteluja. Myös erilaisia osallistavia menetelmiä on käytetty tiedonkeruussa. Lisäksi 
seurantamatkojen aikana suunnitellaan yhdessä projektikoordinaattoreiden kanssa 
tulevia hankkeita ja keskustellaan mahdollisista ongelmakohdista. Seurantamatkojen 
anti kootaan jälkikäteen matkaraporttiin, jonka avulla tieto hankkeen etenemisestä 
Ghanassa saadaan välitettyä muille projektilaisille Suomessa.

Alla: Kylävierailulla seurantamatkalla. Kuva Mercy Saanuo.
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3.1. Kuivankauden viljely

3.1.1. Kuivankauden viljely Lawra-projektissa

Yksi pahimmista ongelmista Lawran seudulla on ruoan riittävyys kuivan kauden yli. 
Jo ensimmäisen vuonna 1989 toteutetun tiedonkeruumatkan jälkeen nousikin kui-
vankauden viljely yhdeksi Lawra-projektin tärkeimmäksi teemaksi. Erilaisten kokeilu-
jen jälkeen se muotoutui ensimmäisen hankkeen painopisteeksi 1990-luvun puoliväliin 
saakka. Hankkeen tavoitteena oli parantaa alueen asukkaiden ruokaturvaa ja tuoda 
lisätuloja myynnin kautta. Kuivankauden viljely on myös säilynyt muiden toimintojen 
ohessa osana Lawra-projektin myöhempiä hankkeita.

Kuivan kauden aikana maan viljeleminen on Pohjois-Ghanassa mahdollista vain, jos 
viljelyksiä kastellaan keinotekoisesti. Tavallisimpia kuivalla kaudella viljeltäviä kasveja 
ovat tomaatti, okra, chilipaprika ja salaatti. Vihannekset tuovat tärkeän lisän ruokava-
lioon ja myös mahdollisia lisätuloja perheille. Viljely kuivalla kaudella tuo työtä, ja näin 
ollen miesten ei välttämättä ole lähdettävä työn perässä kaupunkeihin täksi ajaksi. 
Juuri näistä syistä kuivankauden viljelyn edistäminen otettiin mukaan Lawra-projektin 
kaikkien aikojen ensimmäiseen hankkeeseen.

Kuivankauden viljelmät sijoitetaan aina vesilähteen, kuten lammen, kaivon, lähteen, 
tai joen lähelle. Monet Lawran alueen lammista ja kaivoista kuitenkin kuivuvat kuivan 
kauden aikana, jolloin puutarhaviljelyä voidaan harjoittaa vain lyhyen aikaa. Toinen 
rajoittava tekijä on vesilähteen läheisyydessä oleva sopiva viljelymaa.

Tavallisin tapa kastella kuivankauden viljelyksiä on kantaa vettä läheisiltä vesiläh-
teiltä sankojen avulla. Kastelu tulisi tehdä aikaisin aamulla tai illalla, kun haihtuminen 
on vähäisintä. Tällainen kastelujärjestelmä vaatii myös paljon työvoimaa ja rajoittaa 
viljelyyn käytettävää alaa. Toisaalta se ei vaadi paljoa rahaa, minkä vuoksi se sopii 
hyvin opiskelijavetoiseen kehitysyhteistyöhankkeeseen. Lisäksi mahdollisuudet saada 
voittoja tuotteita myymällä ovat hyvät kun alkupanos on kohtuullinen.  Joskus kuitenkin 
jopa kastelukannu tai ämpäri voi olla liian suuri investointi viljelijälle. Lawra-projektin 
ensimmäisen hankkeen yhteydessä hankittiinkin kyläläisille perustarvikkeita, kuten 
sankoja, jotta kuivankauden viljelyä voitaisiin harjoittaa.

Kuivalla kaudella kotieläinten annetaan liikkua maastossa kutakuinkin vapaasti, mutta 
satotappioiden välttämiseksi viljelykset tulisi aidata. Tavallisimmin aitamateriaaleina on 
Lawra-projektin hankkeessa käytetty durran ja hirssin varsia tai mutaa. Tällaiset aidat 
on rakennettava uudestaan usein ja hirssin varsia voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää 
myös polttoaineena tai eläinten ruoaksi. Aidat voidaan myös muodostaa istuttamal-
la pensaita tiheästi aitauksen muotoon. Siihen asti kunnes pensaat ovat kasvaneet 
tarpeeksi suuriksi, tarvitaan kuitenkin toisenlaista aitausmenetelmää.

Kuivankauden viljelmillä käytetään tavallisimmin lannoitteena karjan lantaa, joka usein 
kompostoidaan maahan kaivetuissa kuopissa ennen käyttöä. Monissa Lawra-projektin 
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kylissä ei kuitenkaan ole ollut käytössä komposteja ennen hankkeiden aloittamista. 
Lantaa voi olla vaikeaa saada tarvittavaa määrää, koska sitä voidaan kerätä lähinnä 
suojista, joissa eläimet viettävät yönsä. Lehmänlantaa käytetään myös rakennusmate-
riaalina. Sikoja kasvattavilla on ollut mahdollisuus käyttää enemmän lantaa puutarhois-
saan. Lannan kuljetus asumuksilta mahdollisesti kauempana sijaitseville viljelyksille voi 
sekin olla ongelmallista. Eräs maanviljelijä Birifon alueella kasvatti ruohoa, jolla lan-
noitti viljelmiään. Tällainen “vihreä lanta” ja kasviperäinen kompostijäte ylipäänsä voisi 
olla yksi keino säilyttää maaperän hedelmällisyys. 

Jos viljelijöiden sato kuivankauden viljelyn seurauksena ylittää perheen oman tarpeen, 
osa siitä voidaan myydä markkinoilla. Tämä on ollut myös yksi Lawra-projektin hank-
keen tavoitteista. Myyntiä voivat kuitenkin rajoittaa esimerkiksi kuljetusongelmat, sillä 
tavallisesti tuotteet kulkevat myyntipaikalle vadeissa naisten pään päällä. 

SAANA KEMPPI

Kuivankauden viljelmiä Black Volta -joen rannalla. Kuva Kitta Hirvensalo.
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3.1.2. Kuivankauden viljelystä ja projektin alkuajoista: 
Jussi Karakosken muistoja

Yleinen kiinnostus kehitysmaiden asioihin ja oma koulutusala metsäpuolella sai Jussi 
Karakosken liittymään Lawra-projektiin heti projektin käynnistyttyä. Ensimmäisen ker-
ran Lawrassa Karakoski kävi elokuussa 1991, jolloin Kati ja Frank Berninger toimi-
vat hankkeen- ja matkanjohtajina. Tuolloin kymmenen hengen matkaporukka koostui 
lähinnä Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoista sekä kahdesta norjalai-
sesta. Berningerien jälkeen projektin vetovastuu siirtyi Karakoskelle, joka toimi vetäjänä 
parisen vuotta. Projektivuosinaan Karakoski kävi myös toiseen otteeseen Lawrassa ja 
hän muistelee, kuinka tuohon aikaan seurantamatkoilla oli mukana säkillinen rahaa; 
aseistettu vartija kulki projektilaisten mukanaan pankista toiseen kun he laskivat ja 
vaihtoivat – monta tuntia – dollareita cedeihin.

Ghanassa projektilaiset puuhasivat omiin aloihin liittyviä pieniä selvityksiään ja ot-
tivat osaa työleiritoimintaan sekä muuhun projektin käynnistysvaiheeseen liittyvään 
toimintaan.  He auttoivat perustamaan taimitarhoja ja koealoja sekä suunnittelivat 
kuivankauden viljelyä. Mukana työskentelemässä oli pikkupalkalla kahdeksan taimi-
tarhatyöntekijää sekä yksi koordinaattori. Myös projektin nykyinen projektikoordinaat-
tori Eric Kaliebu oli mukana MOFA:n (Ministry of Food and Agriculture) kautta. Yhteistyö 
paikallisviranomaisten ja MOFA:n kanssa koettiin hyödylliseksi, sillä sen myötä saatiin 
hyviä kontakteja myös valtion viralliseen systeemiin. Mukana auttamassa oli myös niin 
sanottu Mobi Squad eli vastavalmistuneita, jotka tulivat ghanalaisessa ”siviilipalvelu-
versiossa” kyliin määräaikaiseen työhön.

Seurantamatkoilla yritettiin myös selvittää ongelmia kylätasolla istumalla ison puun alla 
keskustelemassa ongelmakohdista. Afrikkalaisen ja länsimaisen kulttuurin erot tulivat-
kin nopeasti esille projektin käynnistyttyä, eikä Ghanan päässä vielä tuolloin ollut selvää 
luottohenkilöä, keneltä kysyä mitä kannattaisi tehdä. Omat toimintamallit eivät aina 
toimineetkaan ja projektilaiset oppivat kantapään kautta tekemällä ja kokeilemalla. Hy-

viä ideoita syntyi, mutta toimintaedellytykset 
eivät aina olleet parhaimpia. Kiinnostavinta 
Karakosken mukaan projektin tuloksissa oli-
kin se, miten erilaisista ideoista vain tietyt ot-
tivat tuulta alleen. Esimerkiksi kuivankauden 
viljely alkoi vetää hyvin, minkä vuoksi projek-
tin painopistettä käännettiin enemmän sen su-
untaan. Ongelmaksi kuitenkin jäi rahoittajien 
vakuuttaminen siitä, että muutos olisi kannat-
tava. Kuivankauden viljelyä tukeneen hank-
keen seurauksena kyliin muodostui erilaisia 
viljelyryhmiä ja erityisesti myytäväksi mene-
vien vihannesten ja kasvisten, kuten tomaat-
tien, viljely muotoutui suosituksi keinokaste-
lualueella. Ruoan säilömiseksi kuivan kauden 
varalle naisille opetettiin, kuinka valmistetaan 
ja säilötään tomaattisosetta.

Toiminta Suomessa keskittyi uusien projek-
tilaisten rekrytointiin ja varainhankintaan. 
Ulkoministeriö oli jo tuohon aikaan rahoitta-
jana, mutta omavastuuosuus kerättiin itse. 
Omavastuuosuutta kartutettiin muun muassa 
kannustamalla firmoja sponsoreiksi ja kun-
nostamalla projektilaisten voimin polkupyöriä. 
Toisena projektin pyöritysvuonna saatiin ra-
hoittajaksi mukaan Maa- ja Metsätaloustuot-
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tajain keskusliitto eli MTK, joka olikin merkittävin omavastuuosuuden rahoittaja. MTK 
rahoitti myös traktorin hankkimisen Lawraan. Suomen päässä projektissa mukana oli 
alle 10 hengen porukka ja Karakosken mukaan tuntuu pieneltä ihmeeltä, että projekti 
on pyörinyt niin pienillä resursseilla ja ihmismäärällä näin pitkään. Projektilaiset olivat 
valtaosin naisia, mutta myös miehiä mahtui mukaan. Projektin innoittaja Baba Niber 
Tierto oli hänkin tuohon aikaan tiiviisti mukana. Projektin alkuaikoina tuntui toisinaan 
Karakosken mukaan siltä, ettei mikään ollut kovin helppoa, mutta ihmiset olivat muka-
via ja sekä yhteistoiminta että projekti itsessään ikään kuin imaisivat mukaansa.

Projektiaikoina kerätyt kokemukset ovat olleet Karakoskelle henkilökohtaisesti ratkai-
sevia, sillä sen myötä hän sai lisäinnostusta kehitysmaa-asioihin. Hän onkin päätynyt 
kehitysyhteistyöuralle Ulkoministeriöön. Karakosken mielestä projektissa toimiminen 
oli äärimmäisen hyvä apu käytännön oppimisen kannalta. Hän toteaakin, että jälkeen-
päin katsottuna Lawra-projekti on harvinainen mahdollisuus päästä kokeilemaan asioi-
ta konkreettisesti. Matka Ghanaan herätti myös kiinnostuksen Afrikkaan, sillä Lawraan 
suunnannut matka oli Karakosken ensimmäinen reissu Afrikan mantereelle.

Karakosken paras muisto projektista on monitorointimatka, jolloin hän yhdessä 
ghanalaisen Anthonyn kanssa kiersi kyliä pyörillä ajaen. Kunkin päivän päätteeksi pyö-
rien sarvilla roikkui liuta kanoja ja District Assembly Guest Housen pihamaalla pro-
jektilaisten kanafarmi kasvoi kasvamistaan. Lopulta osa kanoista kokattiin. Kana on 
Ghanassa arvokas lahja erityisesti köyhiltä kyläläisiltä ja Karakoski muisteleekin tätä 
ystävällistä elettä erityisen hyvällä. Yhteistyö perustui aidolle auttamisen halulle ja 
kunnioitukselle, Karakoski sanoo hymyillen.

Pohjautuu Jussi Karakosken haastatteluun 18.4.2010, teksti Kitta Hirvensalo

Viereisellä sivulla: Kylästä lahjaksi saatu kana moottoripyörän sarvessa. Kuva Kitta Hirvensalo.

Traktoritarina

Vuosien 1991–1993 hankesuunnitelmassa tavoitteena oli ratkaista maatalouden kulje-
tusongelmat Lawran alueella. Alueelle suunniteltiin hankittavaksi traktori, jolla voitai-
siin hoitaa päivittäisiä kuljetuksia. Traktorin avulla voitaisiin kuljettaa vesipumppu 
kastelualueelle joen rantaan, puutarhurit puutarhoille, tuotteita markkinoille, puun 
taimia istutusalueille tai traktorilla voitaisiin hoitaa peltojen kyntö. Traktorin oli siis 
tarkoitus helpottaa Lawra-projektin toimintaa Ghanassa. Lisäksi ajateltiin, että trak-
torin avulla naisten olisi helpompi kuljettaa kuivaa puuta kaukaisemmilta alueilta kotiin. 
Hankesuunnitelman mukaan muut alueen traktorinomistajat olivat hyötyneet puiden 
tuomisesta taloudellisesti. Traktorin käyttöönotolla nähtiin olevan positiivista vaikutusta 
alueen ympäristöön, sillä kuljettamalla puiden taimia istutusalueille osallistuttaisiin alu-
een metsittämiseen.

Traktori oli tarkoitus ostaa Suomesta Valmet Oy:ltä ja kuljettaa Ghanaan projektin käyt-
töön. Sen kuljetus Ghanaan osoittautui kuitenkin vaikeaksi, minkä vuoksi päädyttiin 
hankkimaan Valmetin sijaan intialainen Swaraj-traktori. Traktorin kuljetuksen Ghanaan 
odotettiin tapahtuvan heinäkuussa 1991 ja vuoden 1994 vuosiraportista käykin ilmi, 
että traktorin kuljetus Lawraan onnistui ja traktori oli ollut ympärivuotisessa käytössä. 
Traktoria varten piti perustaa hallintaryhmä, jonka tehtävänä oli varmistaa traktorin 
kunnollinen käyttö. Raportin mukaan viljelijäryhmät olivat vuokranneet traktoria ahk-
erasti ja vuokratuloilla varmistettiin traktorin kunnossapito. Jäljelle jääneet vuokratulot 
kerättiin, jotta alueelle voitaisiin hankkia uusi traktori. Myöhemmissä projektin doku-
menteissa traktorista ei kuitenkaan ole enää mainintaa ja ilmeisesti huolto-ongelmat 
johtivat lopulta siihen, ettei traktorihankinta ollut kaikkein onnistunein ostos.

LAILA KUISMA
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Katse menneisyyteen: Taavi ja Maija-Liisa Erkkola

Pakenimme perusopintojen tylsyyttä B-talon luentosaliin kuuntelemaan Frank Bernin-
gerin ja Jussi Karakosken tarinointia ghanalaisesta Lawra-projektista. Kopiopaperin 
toisella puolella oleva nuhjuinen kuva appelsiinikasan vieressä seisovasta porukasta 
jäi elävästi mieleen ja ajoi meidät, umpirakastuneen ja vasta-avioituneen pariskunnan, 
mukaan hankkeeseen. Helmikuussa 1994 olimmekin jo uusina vetäjina arvioimassa 
hankkeen tilaa. Huolimatta täysin puutteellisesta evaluointikokemuksesta autoimme 
suuntaamaan toimintaa kuivankauden puutarhaviljelyn pariin. Hankkeen tuossa 
vaiheessa pieniä viljelijäryhmiä subventoitiin perustarvikkeilla (ämpäreitä, kastelukan-
nuja, lapioita, piikkilankaa jne.), ja kannustettiin myymään tuoretuotteita lähimarkki-
noilla. Itsekritiikittömälle ja omiin kykyihin rajattomasti uskovalle opiskelijanplantulle ei 
ole terveempää kokemusta kuin toimia vapaaehtoistyössä Afrikan maaseudulla.

Merkittävä osa hankkeen vaikuttavuutta oli kulttuurinvaihdolla sekä osallistuneiden 
opiskelijoiden ja pienviljelijöiden identiteetin rakentumisella. Kyläkäynnit Eric Kaliebun 
mopon tarakalla olivat ikimuistoisia hetkiä. Mielikuvissa vilahtavat myös projektin cede-
jä pullisteleva, huolella vartioitu reppu sekä Mäkelän Jannen ja Baban veljen Kodjon 
kiivassanainen kaupankäynti viljelytarvikkeista paikallisten torimyyjien kanssa. Reilun 
puolen vuoden päästä mukanani Lawraan lähti tusinan verran oman matkansa rahoit-
taneita Viikin opiskelijoita, jotka suunnittelivat tekevänsä opiskeluihinsa liittyviä töitä 
ja edistävänsä hankkeen tavoitteita. Ennen matkaa perehdyttiin Participatory Rural Ap-
praisal -metodeihin Voipion Timon ja Laitisen Hannan luona ja remontoitiin talkoilla 
heidän vastahankittua Riihimäen kotiaan ja samalla projektin yhteishenkeä. Matkan 
aikana kaikki kasvoivat henkisen metrin, ja matkan satoa kerätään yhä eri muodoissa 
sekä Lawrassa että suomalaisessa ja kansainvälisessä työelämässä.

10 vuotta myöhemmin, vuonna 2005, olen taas Accrassa, nyt UNAIDSin seuranta- ja 
arviointiasiantuntijana. Istun autossa liikennevaloissa ja harmittelen mielessäni, että 
Naa Abeifaa Karbo II (Lawran chiefin) hautajaisia oli vietetty vain muutamaa kuukautta 
aiemmin, emmekä olleet enää ehtineet tavata. Sivupeilistä huomio kiinnittyy takana tul-
evan auton ikkunasta heiluttavaan käteen ja leveään hymyyn; kymmenen vuoden takai-
nen trotro-kuljettajamme Kofi oli tunnistanut kasvoni peruutuspeilistäni ja huutelee Mr. 
Taavia. Oli uskomaton tunnemylly tavata, kaikkia todennäköisyyksiä uhmaten, ystävä 
vuosien takaa liikennevaloissa keskellä Accraa. Iloksemme ehdimme Accran vuosien 
aikana tavata uusia Lawra-projektilaisia ja nähdä toiminnan jatkuvan. Nykyisessäkin 
toimessani UNAIDSilla Ghanan kokemukset toimivat edelleen tärkeänä heijastuspintana 
ja auttavat tekemään ”reality checkin” aina tarpeen tullen. Katsoessani taaksepäin tun-
nen suurta kunnioitusta sitä työtä kohtaan, jota Baba Niber Tierto on uskollisesti teh-
nyt oman kylänsä ja yhteisönsä eteen Lawrassa, ja joka on Lawra-projektin muodossa 
rikastuttanut niin monen Viikin opiskelijan elämää. Lawra-projekti on toiminut meille, 
yhä edelleenkin rakastuneelle pariskunnalle, kimmokkeena vaihtoehtoiselle työuralle ja 
avannut silmät monikult-
tuurisuuteen ja suvait-
sevaisuuteen.

TAAVI JA MAIJA-LIISA 
ERKKOLA

Moottoripyörän tarakalla 
matkalla kylävierailuun. Kuva 
Kitta Hirvensalo.
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3.2. Puidenistutus

Lawran alueella eroosio, maan köyhtyminen ja metsäpinta-alan pieneneminen ovat eri-
tyisongelmia, joihin puidenistutushankkeella keskityttiin. Puidenistutus oli ensimmäistä 
kertaa osana projektin toimintaa vuonna 1994. Vuoden 1998 arviointiraportin mukaan 
puidenistutushanke alkoi kuitenkin varsinaisesti vasta vuonna 1995. Hankkeen välitön 
tavoite oli innostaminen puidenistutukseen ja istutuksen lisääminen. Puidenistutuksen 
avulla voidaan ehkäistä eroosiota, hidastaa pohjaveden pinnan vajoamista sekä saada 
hedelmiä ja muita puutuotteita kyläläisten käyttöön. Hankkeen avulla pyrittiin paran-
tamaan alueen elinolosuhteita. Hankkeen pyrkimyksenä oli saada myös koulut mukaan 
maatalouskoulutukseen.

Puidenistutusta varten kyläläisistä muodostettiin mies- ja naisryhmiä. Naiset ja miehet 
jaettiin eri ryhmiin, sillä näin hankkeen edut jakautuivat tasaisemmin. Hankkeen aika-
na ryhmiä koulutettiin puidenistutuksessa ja taimien hoidossa. Ryhmille myös myytiin 
työkaluja halpaan hintaan. Useimmat ryhmät hankkivat yhteisen maapalstan, jonne 
puita istutettiin. Osa ryhmistä viljeli kuitenkin yksityisillä viljelysmaillaan ja monet 
yhteisen palstan omistavat ryhmätkin istuttivat taimia myös omille viljelysmailleen. 
Puiden taimet hankittiin joko Forestry Departmentin taimitarhasta tai ryhmät kasvat-
tivat taimet itse. Hankkeessa mukana olevat ryhmät saivat itse päättää mitä kasveja 
viljelevät. Yleisesti istutettuja taimia olivat muun muassa tiikki ja cashew.

Hankkeen onnistumista mitattiin laskemalla puumääriä ja henkiin jääneitä taimia. 
Hankevuoden 1994 jälkeen ihmisten tietoisuus puidenistutuksen merkityksestä oli 
lisääntynyt, mutta käytännön toimet eivät olleet lähteneet tavoitteiden mukaisesti 
käyntiin, vaan istutusta oli tapahtunut lähinnä yksilötasolla. Vuoden 1998 arviointirap-
ortissa kerrotaan puidenistutusprojektin alkaneen hyvin. Raportin mukaan kaikki mies-
ryhmät olivat istuttaneet puita joko yhteispalstoille tai ryhmän jäsenten omistamille 
maille ja naisryhmistä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat istuttaneet puita. Hankekyliin 
oli perustettu siihen mennessä yhteensä kuusi taimitarhaa ja kolme miestä kasvatti 
taimia omassa puutarhassaan.

Hankkeen toteuttamisessa ongelmia aiheutti alueen kuivuus. Ryhmiä neuvottiin is-
tuttamaan taimet aikaisin sadekaudella, jotta juuret ehtisivät kasvaa. Sateet ovat 
kuitenkin arvaamattomia, joten istutus ei aina onnistunut suunniteltuna ajankohtana. 
Lisäksi vapaasti laiduntavat eläimet olivat uhka puiden taimille, sillä ne söivät taimia tai 
vahingoittivat niitä kulkiessaan. Myös pensaspalot uhkasivat istutettuja taimia ja joillain 
alueilla niitä olivat vahingoittaneet termiitit. Taimien selviäminen ensivuosistaan riippui-

kin pitkälti istutuspaikan 
olosuhteista, säästä 
sekä suojelutoimenpitei-
den onnistumisesta.

Yhdeksi ongelmaksi 
koettiin taimien kuljetus 
paikanpäälle ja se, että 
halutut taimet saattoivat 
loppua kesken. Yhteisille 
maapalstoille istutetut 
taimet selvisivät ylei-
sesti huonommin, sillä 
yhteiset palstat sijaitsi-
vat usein syrjäseuduil-
la heikompilaatuisella 
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maalla ja toisaalta yksityisistä viljelmistä pidettiin parempaa huolta. Naisryhmillä oli 
lisäksi ongelmana maan hankkiminen istutusta varten, sillä naiset eivät omistaneet 
maata ja usein naisille annettu maa osoittautui huonokuntoiseksi. Naiset olivat myös 
riippuvaisia miesten avusta maan valmistelussa, joka on perinteisesti kuulunut miesten 
tehtäviin. Lisäksi naisille ei välttämättä kotitöiden jälkeen jäänyt aikaa hoitaa taimia.

Hankkeen pitkän aikavälin saavutuksista ei vielä hankkeen aikana saatu tietoa, sillä 
ensimmäiset taimet olivat hankkeen loppuessa melko pieniä ja helposti vahingoittu-
via, eikä osattu sanoa kasvaisivatko taimet koskaan isoksi. Nyt kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin kuitenkin tiedämme, että osa hankkeen puitteissa istutetuista puista tuot-
taa kirjaimellisesti hedelmää vielä tänä päivänäkin. Hedelmäpuut ovat rikastuttaneet 
kyläläisten ruokavaliota ja isoista puista on mahdollista saada myös arvokasta raken-
nusmateriaalia ja polttopuita. 

Lyhyen aikavälin tavoite tuli myös saavutettua, sillä Lawran alueen puumäärää oli hank-
keen loppuun mennessä saatu lisättyä. Lisäksi tietoisuus puidenistutuksen taloudelli-
sista hyödyistä ja merkityksestä ympäristön hyvinvoinnin edistämisessä oli lisääntynyt 
myös naapurikylissä. Puiden alut olivat vaikuttaneet suotuisasti myös maaperän tilaan 
ja joillakin viljelyalueilla oli jo luultavasti maaperän laatu parantunut. Hankkeeseen os-
allistuneet ryhmät pitivät toimintaa tärkeänä ja suurin osa suunnitteli istuttavansa lisää 
puita tulevaisuudessa. Aikeena oli myös perustaa kaikkiin projektikyliin taimitarha, jot-
ta kyläläiset voisivat itse kasvattaa tarvitsemansa taimet.

Vuosien 2000–2001 vuosiraportin mukaan 29 ryhmää oli edelleen aktiivisesti mukana 
puunistutusohjelmassa. Raportissa todetaan puidenistutuksen olleen intensiivisempää 
yksityisillä palstoilla kuin yleisillä, sillä yleisiä palstoja ei haluttu luovuttaa ryhmille 
pysyvään metsäpalstakäyttöön. Osa istutetuista alueista oli tuhoutunut tulipaloissa ja 
osa taimista oli kasvanut huonosti maaperän hedelmättömyyden takia. Vuoden 2001–
2002 raportissa kerrotaan, että ryhmän jäsenet ovat ymmärtäneet ympäristön suojelun 
tärkeyden ja puidenistutuksesta ja suojelusta on tullut osa kyläläisten elämää.

LAILA KUISMA

Aurinkokeittimet

Projektin varoista tietty osuus oli taannoin varattu aurinkokeittimien rakentamiseen. 
Keittimiin tarvittavia rakennusmateriaaleja ei kuitenkaan ollut tarpeeksi saatavilla, jo-
ten keittimiin varattu summa päätettiin käyttää naisryhmien maapähkinäntuotannon 
tukemiseen, siemenien hankintaan ja maan muokkaukseen. Lisäksi todettiin, että en-
nen kuin jokaisen ryhmän jäsenen olisi mahdollista omistaa oma aurinkokeitin, syntyisi 
ryhmän yhdessä omistamasta aurinkokeittimestä riitaa. Siksi kaikki yksimielisesti hy-
väksyivät rahojen sijoituksen maapähkinäntuotantoon, sillä se hyödyttäisi yksittäistä 
ryhmän jäsentä enemmän kuin ryhmän yhteinen aurinkokeitin. Aurinkokeittimen käyt-
töä esiteltiin kuitenkin yhden saatavilla olevan aurinkokeittimen avulla. Keittimellä 
kypsennettiin jamssia, riisiä, bataattia ja papuja. Kokeilussa huomattiin, että riisi ja 
pavut kypsyivät hitaammin kuin jamssi ja bataatti.

AURINKOKEITIN – INFOA
Aurinkokeitin kypsentää ruoan auringon energian avulla. Keittimessä auringon säteet 
suunnataan heijastavien pintojen avulla tummaan keittoastian pohjaan ja siten vesi 
saadaan lämpenemään. Keittäminen kestää kuitenkin tavanomaista kauemmin. Au-
rinkokeittimien käyttö vähentää polttopuun tarvetta ja auttaa siten ehkäisemään 
eroosiota.

LAILA KUISMA
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3.3. Naisryhmät

Ajatus naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisesta syntyi Lawra-projektin kes-
kuudessa jo vuonna 1993. Tuolloin projektin ensimmäinen koordinaattori Eric Kaliebu 
pyysi naisnäkökulmaa saadakseen koordinaattoritoverikseen Mercy Saanuon. Naisryh-
mien toimintaa tukeva hanke oli alkujaan osa vuonna 1995 alkanutta puidenistutusta, 
mutta se on säilynyt yhtenä projektin pääteemoista aina tähän päivään asti. Naisryh-
mien toimintaa onkin tuettu Lawra-projektin toimesta jo 15 vuoden ajan.

Naisryhmiä tukevassa hankkeessa tuettiin yhteensä ainakin yli 14 naisryhmää, jotka 
suorittivat mitä erilaisimpia aktiviteetteja. Naiset saivat itse päättää, mihin ryhmään 
sitoutuivat, mutta yleensä ensimmäisiä aktiviteetteja olivat maapähkinöiden kasvat-
taminen sekä puidenistutus. Muita aktiviteetteja olivat muun muassa sikojen kasvatus, 
piton (paikallinen olutjuoma) valmistus, puuvillan viljely, kuivankauden viljely, härkäpa-
vun viljely, jänisten kasvatus, sheavoin jalostus sekä viljan osto ja myynti.

Aktiviteeteista tuottavimmaksi koettiin maapähkinöiden viljely. Siihen kuten muu-
hunkin viljelyyn vaikuttavat ennen kaikkea sääolosuhteet, mutta myös viljelyn sekä 
maaperän valmistelun ajoitus. Maapähkinän viljely tarjoaa hyvän ravintolisän kyläläi-
sille, mutta sitä muiden viljelytuotteiden tapaan myös myydään markkinoilla. Kuivan-
kauden viljely koettiin toiseksi tuottoisimmaksi aktiviteetiksi, sillä viljeltävät tuotteet 
toivat merkittävän lisän perheiden ruokavalioon. Puuvillan viljely sen sijaan koettiin 
hieman epätuottavaksi ja vaivalloiseksi, sillä siihen tarvittiin ulkopuolisten apua esi-
merkiksi maan valmistelussa. Sikojen kasvatusta oli tuettu Lawran seudulla jo aiemmin 
muiden kansalaisjärjestöjen toimesta, joten se oli monille ryhmille helppo aktiviteetti. 

Kuva Anni Savikurki.
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Silti osalla ryhmistä oli sikojen kasvatuksessa ongelmia ja sikoja kuoli jonkin verran. 
Myös jäniksiä kuoli tauteihin. Piton valmistus on perinteisesti naisten tehtävä ja sitä 
tehtiin aktiviteettiryhmissä enemmän vuorotellen ja yksittäin kuin kaikki yhdessä.

Aktiviteettiryhmien toimintaa tuettiin esimerkiksi avustamalla materiaalihankinnoissa, 
kuten ämpäreiden, kuokkien, kastelukannujen, hakkujen, lapioiden sekä eläinten ai-
tauksiin tarvittavan rautalangan ostossa. Koulutus oli myös tärkeä osa naisryhmien 
toiminnan edistämistä. Naisryhmien tukemiseen osallistuivat muun muassa seuraavat 
kylät: Baagan, Baapari, Birifoh, Tongo, Bong-yiri, Kumasaal, Lissa, Orbili, Tolibri, Yipiel 
sekä Zambo-Zopaal.

Naisten asemaa tukevan hankkeen tavoitteena oli kohentaa naisten taloudellista sekä 
yhteiskunnallista asemaa kokoamalla paikallisia naisryhmiä ja avustamalla heitä lisä-
tulojen hankkimisessa. Tukemisen tarkoituksena oli kohentaa paitsi naisten toimeen-
tuloa myös heidän taloudellista itsenäisyyttään. Kaikkien naisia tukevien hankkeiden 
periaatteina ovat olleet lisätuloaktiviteettien, kuten maapähkinöiden kasvattamisen ja 
puiden istuttamisen aloittaminen ryhmien jäsenten toimesta. Taloudellisen aseman ko-
hentamisen ohella hankkeiden tärkeä tavoite on ollut sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä ihmisoikeuksien turvaaminen naisten keskuudessa. Myös naisten ke-
skinäisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja lasten terveyden sekä yleisen hyvinvoin-
nin takaaminen ovat olleet hankkeiden keskeisiä tavoitteita. 

Pitkän tähtäimen tuloksena vuonna 1995 aloitetun hankkeen toivottiin parantavan 
naisten vapautta perheissä tehtävässä päätöksenteossa. Konkreettisilla, lyhyemmän 
aikavälin tähtäimellä toteutettavilla keinoilla puolestaan pyrittiin kohentamaan perhei-
den, erityisesti naisten omaa, itsenäistä taloutta. Tulojen lisäämistä toteutettiin puiden 
istuttamisen lisäksi muun muassa ruokakasvien viljelyn aloittamisella. Ruokakasvien 
viljelyn päämääränä oli paitsi antaa naisille tulonlähde, myös parantaa perheiden ra-
vintotilannetta. Puiden istuttamisen tarkoituksena oli maaperän viljavuuden ja vesita-
louden parantamisen lisäksi polttopuun saannin takaaminen jokapäiväiseen käyttöön, 
sillä normaalisti merkittävä osa naisten arjesta kuluu polttopuiden noutamiseen pit-
kienkin matkojen päästä.  Naisryhmien tarjoama mahdollisuus jakaa tietoa ja taitoa 
paikallisten naisten keskuudessa antaa ryhmien tukemiselle arvoa jo itsessään konk-
reettisten toimien ohella. 

Sosiaalisella tukemisella pyritään auttamaan naisia irrottautumaan yleisistä käyttäy-
tymisnormeista kannustamalla heitä tekemään vapaammin heidän omia etujaan pal-
velevia päätöksiä ja rohkaisemalla heitä toimimaan itsenäisesti. Merkittävä tavoite 
olikin kannustaa naisia vaikuttamaan itse oman yhteiskunnallisen ja perheensisäisen 
asemansa kohentamiseen. Mikä tärkeintä – naisryhmien perustamisen periaatteena 
on ollut luoda naisten etuja edistäviä yhteisöjä sekä antaa keinoja parantaa ryhmän 
jäsenten toimeentuloa tarjoamalla tukea ja resursseja. Naiset ovat saaneet toteuttaa 
keinoja heille itselleen parhaalla tavalla ja ryhmien menestys onkin riippunut pitkälti 
naisten omasta motivaatiosta.

Ongelmiksi naisryhmien toimintaa tukevassa hankkeessa nousivat esimerkiksi perinteis-
en työnjaon noudattaminen. Miesten tehtävä on valmistella maa viljelyä varten, jolloin 
viljelyn onnistuminen sekä naisten toiminta riippuu miehistä. Monesti maan valmistelu 
tapahtuikin hieman myöhässä, mikä puolestaan johti huonompaan satoon. Naiset kor-
vaavat miesten työpanoksen perinteisesti tarjoamalla heille valmistamaansa pitoa. Mui-
ta erityisesti viljelyyn vaikuttavia ongelmia olivat sääolot kuten kuivuus ja maan huono 
hedelmällisyys. Eläinten kasvatusta puolestaan rajoittivat erilaiset eläinten sairaudet ja 
ruoan riittämättömyys eläimille.

EMMA TOLONEN
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Possuja Kanpuon kylässä. Kuva Kitta 
Hirvensalo.

Pienen projektin puolesta

Viidessätoista vuodessa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on kokenut muutoksia.  
Ulkoministeriön hanketuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille on kasva-
nut, vaadittu omavastuuosuus pienentynyt ja hankesuunnittelumatkoja ryhdytty ra-
hoittamaan. Samalla rahoittajan asettamat vaatimukset etenkin hankehallinnolle ja 
kirjanpidolle ovat lisääntyneet. Pienille, Suomen päässä vapaaehtoispohjalta toimiville 
hankkeille on onneksi myönnetty hieman helpotusta hankesuunnitteluun ja -raportoin-
tiin, mutta yleisesti ottaen kansalaisjärjestöhankkeiltakin vaaditaan mitattavia tuloksia 
ja tehokkuutta sekä tarkkaa raportointia hanketuen eli suomalaisten veronmaksajien 
rahojen käytöstä.

1990-luvun lopulla Lawra-projektin hankesuunnitelmia ei tehty loogisen viitekehyksen 
mukaan, gender-analyysit puuttuivat ja osallistavia menetelmiä vasta harjoiteltiin. 
Yhteydenpito Lawraan toimi muutaman hitaan kirjeen välityksellä vuodessa. Projek-
tilla ei alkuvuosina ollut edes pankkitiliä. Niinpä vuotuiset projektimatkat – pääasiassa 
opiskelijoiden itsensä kustantamina – olivatkin ensisijaisen tärkeitä projektin suunnit-
telun ja raportoinnin kannalta. Projektirahatkin vietiin itse repuissa paikan päälle ja 
kuitteja yritettiin vaivalla saada muustakin kuin Ericin mopon polttoaineesta.

Itse opin Lawra-projektissa monta asiaa ja usein kantapään kautta. Välillä harmit-
ti jälkikäteen, miten huonosti tunsimme paikallisia olosuhteita ja miten kokeilimme 
kenties liian monia asioita kerralla. Mietin myös, oliko projektista juuri lainkaan varsi-
naista hyötyä ghanalaisille vaan enemmän arvokasta kokemusta meille suomalaisille 
opiskelijoille. Ilokseni huomasin kuitenkin Lawrassa vieraillessani ja myöhemmin siellä 
käyneiden raportoinnista, että pienestäkin rahallisesta panoksesta oli Lawrassa moni 
viljelijä ja naisryhmä saanut apua toimeentuloonsa.  Myös suomalaisten opiskelijoiden 
vierailuja arvostettiin lawralaisten keskuudessa motivoivina.

Vaikka opiskelijavetoisessa toiminnassa Suomessa on henkilöiden vaihtuvuus suurta, on 
Lawra-projekti silti osoittanut pitkäjänteisyyttä. On suurenmoista tietää, että toiminta 
edelleen jatkuu ja kehittyy ja että Lawrassa Eric ja Mercy ovat edelleen työssä mukana.

Uskon edelleen, että pienillä kansalaisjärjestöhankkeilla on kehitysyhteistyössä oma ar-
vonsa. Ne eivät välttämättä tuota suunnattomia rahassa mitattavia tai näkyviä tuloksia 
nopealla aikataululla, mutta eri maiden kansalaisten välisen ymmärryksen ja ajatusten 
vaihdon kannalta Lawra-projektin kaltaiset hankkeet ovat loistavia. Rahaa on tällaisissa 
hankkeissa niin vähän, ettei sillä pysty jyräämään paikallisia, mutta silti sillä saa jotain 
konkreettista apua aikaiseksi. Samalla suomalaiset hankkeessa mukana toimivat ih-
miset saavat arvokasta omakohtaista kokemusta kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä 
ja voivat sitä jakaa eteenpäin.

AULI STARCK
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Kuvat Saana Kemppi (kaksi ylempää) 
ja Kitta Hirvensalo.
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3.4. Mehiläishoito – Plan Bee

Vuosien 1990–1999 hankkeiden jälkeen Lawra-projektissa seurasi vuoden luova tauko. 
Tällä välin projektikoordinaattori Eric mietti yhdessä kyläläisten kanssa uusia mah-
dollisia kehityskohteita ja mehiläishoito nousi yhdeksi vaihtoehdoksi. Suomalaiset 
opiskelijat poimivat ehdotusten joukosta mehiläishoidon, sillä se vaikutti kaikin puolin 
kestävältä ja hyvältä lisätoimeentulon lähteeltä Lawran maaseudulla sekä muutoinkin 
alueen olosuhteisiin sopivalta. Hanketukea haettiin Ulkoministeriöltä ja sitä myönnet-
tiin aluksi vuosille 2000–2002. Myöhemmin hankkeelle haettiin jatkorahoitusta vuosille 
2003–2006.

Lawran alueen ilmasto ja kasvillisuus muodostavat ihanteelliset puitteet mehiläishoidol-
le. Mehiläiset suosivat kuivaa ilmastoa ja eri vuodenaikoina kukkivat puut tarjoavat 
niille runsaasti ravintoa. Siten aiemmissa hankkeissa mukana ollut puiden istutus tuki 
uuden mehiläishoitohankkeen toimintoja. Lawran puolikuivalla, harvapuisella savan-
nivyöhykkeellä ihmiset ymmärtävät puidenistutuksen tärkeyden. Ihmiset ja karja saa-
vat huomattavan osan ravinnostaan puiden hedelmistä ja lisäksi kaikki ihmiset käyt-
tävät puuta tai puuhiiltä ruuan valmistamiseen. Lähtöoletuksena hankkeessa oli myös 
se, että mehiläishoidon yleistyessä puiden arvo ymmärrettäisiin entistä paremmin. 
Mehiläishoitohankkeen tavoitteena oli tuoda lisätuloja ja samanaikaisesti tukea ym-
päristönsuojelua.

Lawran alueella lähes kaikki ihmiset saavat elantonsa maanviljelystä. Väestön kas-
vaessa myös maaperään kohdistuva paine on kasvanut: intensiivinen maankäyttö ja 
liikalaiduntaminen ovat aiheuttaneet satojen pienenemisen. Myös vedestä on jatkuvasti 
pulaa kuivan kauden aikana. Mehiläishankkeen pääideana oli, että mehiläisiä hoita-
malla saadaan käyttöön uusia ruuan ja toimeentulon lähteitä kuluttamatta juurikaan 
maaperää tai vettä. Mehiläishoito tarjoaa työtä ja tuloja myös kuivalla kaudella, minkä 
toivottiin vähentävän tarvetta muuttaa etelän plantaaseille töihin sadekauden jälkeen.

Mehiläishoito tarjoaa monenlaisia taloudellisia ja ekologisia hyötyjä. Mehiläiset tuottavat 
ravitsevaa ravintoa sekä lisätuloja perheille. Lisäksi mehiläishoitajaksi voi ryhtyä kuka 
tahansa – suurta alkupääomaa, muualta tuotua teknologiaa tai omaa maata ei tarvita 
pienimuotoisessa mehiläishoidossa. Tuotannon lisääminen ilman maankäyttöpaineen 
kasvua oli tärkeää Lawran ekologisia olosuhteita ajatellen. Tuottavuutta voidaan lisätä 
hyvin yksinkertaisin, paikallisesti toteutettavissa olevin keinoin. Mehiläishoidosta on 
hyötyä muulle maanviljelylle, sillä kasvien pölytys tehostuu. Lisääntynyt pölytys paran-
taa esimerkiksi mangon ja cashew-pähkinöiden sadon laatua ja määrää. Onkin arvioitu, 
että tämä on rahallisesti yli kymmenen kertaa arvokkaampaa kuin mehiläisten tuot-
tama hunaja ja vaha.

Mehiläishoitohankkeen lähtöoletuksena oli, että mehiläishoito olisi todennäköisesti hy-
vin kannattavaa, sillä siinä pystyttäisiin pienillä aika- ja materiaalipanoksilla saavut-
tamaan melko suuret tulot. Mehiläistuotteilla olisi Lawran alueella markkinoita, sillä 
hunajaa käytetään ravinnon lisänä sekä lääkkeenä ihonhoitoon ja myrkytystapauk-
siin. Sitä käytetään myös esimerkiksi perinteisessä kankaanvärjäyksessä. Hunaja ja 
mehiläisvaha ovat ylellisyystuotteita, joiden kysyntä alueella on hyvä ja hinta muihin 
maatalouden tuotteisiin verrattuna korkea. 

Perinteistä mehiläishoitoa on harrastettu Lawran alueella jo pitkään, joten se on kulttuu-
risesti kestävää. Mehiläistalous ei myöskään ole esteenä muulle kausittaiselle toimin-
nalle, sillä se voi olla joko satunnaista tai täysipäivästä työtä. Siihen ei tarvita suurta 
maa-alaa ja myös köyhimmät kotitaloudet voivat ainakin periaatteessa harrastaa me-
hiläishoitoa. Perinteinen mehiläishoito ei kuitenkaan ole ollut kovin houkutteleva am-
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matti, sillä suojaavaa vaatetusta ei ole käytetty ja mehiläiset on ajettu pesistä savun 
ja tulen avulla öiseen aikaan. Lisäksi sadot ovat olleet heikohkoja. Tämän kaltainen 
yrittäjyys ei ole kiinnostanut nuoria eikä naisia.

Hankkeessa tarkoituksena oli edistää modernimpaa mehiläishoitoa, mitä edusti Ke-
nian olosuhteisiin kehitetyn ylälistamehiläispesän käyttöönotto. Tämä pesä on yksin-
kertainen, halpa ja kevyt. Se mahdollistaa hunajakennojen tarkastamisen ja poista-
misen siten, etteivät mehiläiset tai toukat juurikaan vahingoitu. Projektissa tuettiin 
myös suojapukujen hankintaa mehiläishoitajille. Tavoitteena oli, että hankkeen puit-
teissa modernimman mehiläishoidon aloittaneet lawralaiset voisivat kehittää paikallista 
mehiläishoitoa sekä näyttää esimerkkiä toisille. 

Vuosittaiset päätapahtumat

Vuonna 2000 mehiläishankkeen aloittaminen vi-
ivästyi, sillä mehiläishoitotarvikkeiden mallika-
ppaleiden hankkiminen Lawran alueelta osoit-
tautui yllättävän vaikeaksi. Lisäksi puuseppä, 
joka oli aloittanut uudentyyppisten mehiläis-
pesien teon, joutui muiden tehtäviensä takia 
noin puoleksi vuodeksi pois hankkeesta ja 
siksi mehiläispesien valmistaminen viivästyi 
huomattavasti.

Hankkeen alussa oli myös paljon yhteyden-
pito-ongelmia: osa kirjeistä ei ollut tullut pe-
rille ja puhelinyhteydet toimivat huonosti. Siksi 
myöskään varojen käyttö ei sujunut aivan ole-
tetulla tavalla, ja projektikoordinaattori oli esi-
merkiksi päättänyt käyttää osan hankkeeseen 
varatuista rahoista vanhan hankkeen tukemi-
seen (naisryhmät). Vaikeuksista huolimatta 
vuonna 2001 ensimmäiset 33 mehiläispesää 
olivat valmiina Lawrassa ja muista tarvikkeista 
oli saatu mallikappaleet, jotta niitä voitaisiin 
alkaa valmistaa paikallisesti.

Vuonna 2002 hanke lähti kunnolla käyntiin, 
kun kyläryhmille jaettiin ylälistapesiä ja muita 
mehiläishoitotarvikkeita. Ensimmäinen huna-
jasato kerättiin syksyllä. Lisäksi Eric vieraili 
Suomessa syyskuussa 2002 ja osallistui Hel-
singin yliopiston järjestämälle, Pohjoismai-
den ensimmäiselle trooppisen mehiläishoidon 
kurssille. Tällöin huomattiin, että alun perinkin 
yksinkertaisena pidettyä ylälistapesää oli mah-
dollista tehdä vieläkin halvemmalla ja yksinkertaisemmalla tavalla. Kurssi lisäsi sekä 
opiskelijoiden että Ericin asiantuntemusta kehitysmaaoloihin soveltuvista mehiläishoi-
totekniikoista. Lisäksi projektilaiset kirjoittivat monia artikkeleita aiheesta erilaisiin jul-
kaisuihin. Yhteydenpito-ongelmat jatkuivat, sillä puhelimet eivät toimineet Lawrassa ja 
tiedon eteneminen oli hidasta.

Satomääriä uusista pesistä ei ollut vielä vuonna 2003 saatu ja siksi hunajasadon 
määrän kasvua ei toistaiseksi pystytty osoittamaan. Suomalaiset opiskelijat kävivät 
seurantamatkalla Ghanassa, jolloin huomattiin, että hunajan prosessointiin käytettiin 
edelleen perinteisiä menetelmiä, joten koulutukseen tällä saralla päätettiin panostaa 
enemmän. Myös hunajan laadun arveltiin voivan olla parempaa ja keskusteltiin me-
hiläisvahan hyödyntämismuodoista. Lisäksi seurantamatkalla huomattiin, että puiset 

Eric ja ylälistapesä.
Kuva Anni Savikurki.
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pesät olivat sittenkin suhteellisen kalliita ja mehiläishoitokoulutuksen määrä oli riit-
tämätöntä. Koko hanke olikin käynnistynyt hitaammin kuin oli toivottu, johtuen suurim-
maksi osaksi yhteydenpito-ongelmista.

Kaikista projektin tuella hankituista pesistä korjattiin hunajasatoa sekä vuoden 2004 
kevään että syksyn satokaudella. Sato pesää kohden oli noin 10–15 litraa hunajaa. 
Uusista ylälistapesistä saatu hunaja oli parempilaatuista ja pesän hoito oli koettu hel-
pommaksi perinteisiin saviruukkupesiin verrattuna. Lisäksi mehiläishoitajien määrä kyl-
issä kasvoi ja naiset osallistuivat mehiläishoitoon aktiivisemmin. Hunajan prosessointi 
ja siten sen laatu kehittyivät huomattavasti. Mehiläisvahan käytön edistämisessä ei 
kuitenkaan edistytty tavoitteiden mukaisesti, eikä muiden tuotteiden prosessointiin ja 
markkinointiin onnistuttu saamaan opettajaa. Yleisesti ottaen mehiläishoitajien tieto-
taito kuitenkin kasvoi monella tavalla ja kaikissa pesissä oli mehiläisiä. Yhteydenpito-
ongelmat olivat edelleen hankkeen suurin ongelma. Kuitenkin muun muassa raportit 
vuodelta 2004 olivat laadukkaampia kuin aikaisemmilta vuosilta. Suomessa ongelmak-

si koettiin jatkuvuuden puute opiskelijoiden 
vaihtuessa tiheään tahtiin.

Vuonna 2005 projektikylissä järjestettyjen kou-
lutusten myötä kyläläisten tieto ja käytännön 
taidot kasvoivat entisestään. Mehiläishoitajien 
määrä oli nousussa ja mehiläisten hoito mu-
uttui kaikilta osiltaan kestävämmäksi. Lisäksi 
koulutuksiin oli osallistunut useita ulkopuolisia 
kiinnostuneita. Hankkeeseen otettiin mukaan 
edellisten lisäksi kaksi uutta kylää, jotka olivat 
Yagtuuri ja Kondopie. Hunajasato oli vuonna 
2005 yhtä hyvä kuin edellisenä vuonna. Osas-
sa kyliä sato pystyttiin keräämään jopa kol-
mesti vuodessa. Mehiläisvahan käyttöä pyrit-
tiin edelleen edistämään. Hunajan markkinat 
olivat hyvät ja siitä saatiin tarvittavia lisätu-
loja. Hunajan markkinahinta oli vuonna 2005 
noin 40 000 cediä litralta (tai pullolta). Naisten 
osallistuminen mehiläishoitoon ei ollut aluksi 
niin suurta kuin olisi toivottu, mutta hankkeen 
edetessä naisten osallistuminen kasvoi. Rapor-
tointivuonna muutamat rohkeat naiset vasta-
sivat kokonaan itsenäisesti mehiläishoidosta ja 
sadonkorjuusta, vaikka se oli ollut perinteisesti 
vain miesten työtä.

Lawrassa järjestettiin vuonna 2006 projek-
tikoordinaattoreiden toimesta yhdeksän ta-
paamista, joissa keskusteltiin projektin 
toimintamuodoista. Koko hankekauden aikana 

kokouksia oli pidetty suosittuina ja niiden ansiosta saatiinkin tuotettua hyvin puhdasta 
hunajaa markkinoille. Hunajan tuottaminen oli alkanut kiinnostaa myös yhteisön muita 
jäseniä ja lisäksi paikallishallinto huomasi mehiläishoidon kannattavuuden ja suunnit-
teli tukevansa mehiläisten hoitoa alueella. Vuoden 2006 keväällä Lawraan toteutetulla 
seurantamatkalla seurantamatkatiimi kävi tapaamassa District Chiefiä tämän kotona.

Vuoden 2006 aikana ryhmille hankittiin mehiläishoidossa tarvittavia materiaaleja ja tar-
vikkeita. Neljässätoista kylässä 16 ryhmää harjoitti mehiläishoitoa ja vuonna 2006 me-
hiläishoitajien määrä alueella oli kasvanut 296:een. Kuivuuden ja huonon sään vuoksi 
kukkiminen oli tavallista vähäisempää ja siksi myös hunajasato oli ollut edellistä vuotta 
heikompi. Yhteydenpito vuonna 2006 oli hieman aikaisempaa helpompaa, sillä toinen 
paikallisista koordinaattoreista oli saanut matkapuhelimen.
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Hankkeen onnistuminen

Vuoden 2006 päätteeksi arvioitiin päättynyt kuuden vuoden hankekausi alkuvaikeuk-
sista huolimatta suhteellisen onnistuneeksi. Mehiläishoito oli levinnyt paitsi hankekyliin 
myös kylien ulkopuolelle sellaisiin kyliin, jotka eivät olleet mukana itse hankkeessa. 
Uudet laadukkaammat ja toimivammat pesät ja suojapuvut edesauttoivat turvallisuutta 
ja paransivat sekä hunajan laatua että määrää. Yksi tärkeä saavutus oli myös naisten 
mielenkiinnon lisääntyminen mehiläishoitoon, vaikka osa koki mehiläishoidon edelleen 
hieman pelottavaksi. Perinteisesti miesten alana pidettyyn mehiläishoitoon osallistui 
hankkeen ansiosta yhä useampi nainen.

Mehiläishoito oli osoittautunut kannattavaksi toiminnaksi, eikä ryhmillä uskottu ole-
van projektirahoituksen loppuessa taloudellisia esteitä toiminnan jatkamiselle. Puisia 
ylälistapesiä heillä ei olisi varaa ostaa, mutta perinteiset savipesät, jotka ovat keit-
tiökäytöstä poistettuja, olisivat ilmaisia ja käyttökelpoisia. Erityisesti jatkuvuuden kan-
nalta hankkeen koettiinkin projektin piirissä olleen onnistunut. Kyläläiset olivat osoit-
taneet selkeästi kiinnostusta jatkaa hanketta projektin päätyttyäkin ja vuoden 2010 
seurantamatkan yhteydessä todettiin, että mehiläishoitoa oli osin jatkettu. Se tuottaa 
edelleen lisätuloja kyläläisille, joskaan ei samassa mittakaavassa kuin projektin aktii-
visessa toimintavaiheessa.

Hankkeen ongelmia ja kehittämistarpeita

Mehiläishoitohanke ei ollut täysin ongelmaton ja vaikka alun hankaluuksista huolimatta 
saatiin monia onnistumisia aikaan, olisi hankkeessa ollut varaa kehittämiselle. Hieman 
alkeellinen hunajan prosessointi heikentää sen säilyvyyttä ja laatua, ja myös hunajan 
säilytysastioista oli puutetta. Oheistuotteita kuten mehiläisvahaa olisi voinut hyödyntää 
enemmän sen sijaan, että sitä heitettäisiin pois. Myös pistoksiin ja niistä aiheutuviin 
pelkoihin etenkin naisväen keskuudessa olisi voitu puuttua tehokkaammin. Lisäksi pesät 
ovat yksinkertaisuudestaan huolimatta suhteellisen kalliita valmistaa ja riittämätön 
välineiden huolto verottaa pesien käyttöikää, mikä osaltaan näkyy nykyisessä pesien 
vähäisessä käytössä. Suomen päässä projektin ikuisuusongelmat eli toimijoiden nopea 
vaihtuminen ja tiedonkulun hitaus Suomen ja Ghanan välillä hankaloittivat niin ikään 
mehiläishoitohankkeen toimintaa.

PAULIINA “MINTTU” PAANANEN
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Mehiläisiä Annukan ja Nooran tapaan

Mehiläishoito on perinteinen elinkeino Ghanassa, ja mehiläisiä, varsin äkäisiä sellaisia, 
elää Lawran alueella luonnonvaraisina. Mehiläishoito on oiva lisätulon lähde ja sen voi 
aloittaa lähes kuka tahansa, sillä pesän voi rakentaa lähes materiaalista kuin mate-
riaalista ja pesillä voi käydä, kun muut työt antavat myöten. Avattavien ylälistape-
sien käyttö kannustaa myös naisia ryhtymään mehiläishoitajiksi, sillä äkäisten villien 
mehiläisyhdyskuntien ryöstäminen on hurjapäiden hommaa. Hunajalla on ravintolisän 
ohella lääkinnällisiä ominaisuuksia ja mehiläispesistä saadaan lisäksi muitakin hyödyl-
lisiä tuotteita, kuten mehiläisvahaa. Ennen kaikkea mehiläishoito ei rasita ympäristöä, 
vaan kannustaa kasvillisuuden säilyttämiseen ja eroosion torjuntaan.

Vuonna 2002 yliopisto järjesti Viikissä kansainvälisen trooppisen mehiläishoidon 
kurssin, jolla luennoivat ja opettivat alan huippuasiantuntijat, kuten Ole Hertz sekä 
Clive De Bruyn. Kurssille osallistui monta innokasta projektilaista sekä Ulkoministeriön 
tuella kurssille saapunut projektikoordinaattori Eric Kaliebu. Kurssin oppien perusteella 
päädyttiin edistämään niin sanotun ylälistapesän käyttöä. Kyseisessä pesämallissa me-
hiläiset rakentavat kennonsa riippumaan pesälaatikon päälle riviin ladottuihin listoihin. 
Näin ollen pesän voi avata ja kennoja siirrellä hoitotoimenpiteitä sekä hunajan korjuu-
ta varten mehiläisyhdyskuntaa suuremmin häiritsemättä. Menetelmä on kestävä sekä 
mehiläisten että hoitajan kannalta.

Mehiläishoitohankkeen loppuvaiheessa mukana oli 13 kylää ja kursseilla oli yhteensä yli 
230 osallistujaa. Hankkeen aikana kohdattiin toki monenlaisia haasteita. Alku oli hanka-
laa ja aikataulut lykkääntyivät, maastopalot tuhosivat pesiä eikä paikallisesti kaikkien 
saatavilla olevista materiaaleista innostuttu kehittämään pesämalleja toivotusti. Mahta-
via olivat kuitenkin ne hetket, kun seurantamatkoilla tultiin esittelemään hankekylissä 
tuotettua, valmiiksi pullotettua hunajaa.

Mehiläishoitohankkeen myötä ideoitiin Suomessa uusia varainkeruuideoita. Viikin kam-
puksella paistettiin ja myytiin hunajaisia banaanivohveleita. Vohveliraudat kävivät kuu-
mana joskus liekkeihin asti. Lisäksi tehtailtiin talkoilla mehiläisvahakynttilöitä, jotka 
sopivat hyvin myyntiin niin jouluna kuin ystävänpäivänä. Hittituote oli myös Akatee-
minen hunaja; Viikin kampuksella hoidettiin yliopiston mehiläisiä ja hunajasato saatiin 
Lawra-projektin sekä sen hyvien kokemusten pohjalta aloitetun Madagaskarin me-
hiläishoidon kehittämisprojektin käyttöön. Lisäksi järjestettiin kahvituksia MMYL:n 
kokouksiin ja alettiin käydä tv-ohjelmien nauhoituksissa nauramassa ja taputtamassa. 
Aikaa vietettiin yhdessä myös vapaamuotoisemmin esimerkiksi pikkujouluissa, kevät-
grillailuissa ja erilaisissa kehitysyhteistyöaiheisissa tapahtumissa.

ANNUKKA LUOMI JA NOORA NIEMINEN

Mehiläisvahakynttilöiden tekoa myyntiä 
varten. Kuva Annukka Luomi.
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Ericin vierailu Suomeen 5. – 19.9.2002

Vierailin Lawrassa vuonna 2001 osana kymmenpäistä joukkoa. Hanke oli jo tuolloin 
toiminut yli vuosikymmenen, ja suomalaisia vierailijoita tullut ja mennyt. Jutustelles-
samme Eric muisteli erityisesti Starckin Aulia, joka oli käynyt Lawrassa kahdesti. Siihen 
mennessä kaikki muut vierailijat olivat käyneet hankealueella vain kerran. Syntyi ajatus 
jonkinlaisesta vastavuoroisuudesta – toive siitä, että joku lawralaisista voisi joskus tulla 
vierailulle Suomeen isännöityään suomalaisporukoita jo vuosien ajan.

Jonkin aikaa Suomeen paluumme jälkeen Kari Koivulehto ryhtyi puuhaamaan trooppi-
sen mehiläishoidon kurssia Helsingin yliopistolle. Lawra-projektissa oli juuri alkanut 
uusi vaihe, mehiläishoidon kehittäminen, joten kurssi nosti taas esiin matkalla herän-
neet ajatukset. Ulkoministeriö lähti tukemaan projektikoordinaattorin osallistumista 
kurssille ja valmistelut saatiin käyntiin. 

Ensin Ericin täytyi hankkia passi, jota varten piti matkustaa Accraan asti. Viisumi anot-
tiin Suomen Nigerian suurlähetystöltä ja viimeiseen asti jännitettiin, ehtiikö se perille 
Lawraan ajoissa. Viisumin saavuttua ajattelimme asioiden olevan järjestyksessä. Vaan 
kuinka ollakaan, lentopäivänä saimme puhelun Amsterdamista, jonne Ericin matka oli 
tyssännyt vieraanvaraisten maahantuloviranomaisten käsiin. Ericin ei sallittu nousta 
Helsingin lennolle, ennen kuin me vakuutimme, että hoidamme hänen kulunsa Suomes-
sa, hänellä kun ei ollut vaadittavaa määrää käteistä mukanaan.

Vihdoin perille päästyään Ericin ensivaikutelma Suomesta oli ”very well organised”. Saat-
telimme väsyneen matkalaisen Viikin tutkijahotelliin, jossa selvittelimme esimerkiksi 
lawralaisittain eksoottisen suihkun toimintaa. Kulttuurierojen kukkasia oli myös tuliais-
kassista paljastunut upea mekko, johon olisi mahtunut kerralla muutamakin projekti-
vastaava. Voin hyvin kuvitella lawralaisen ompelijan ajatuksen mekon suomalaisesta 
saajasta – vauraus kun siellä tuntui liittyvän kiinteästi pyöreään ulkomuotoon.

Alan kansainvälisten konkareiden vetämä kurssi oli antoisa ja Eric totesikin saaneensa 
paljon uutta potkua mehiläishoitokoulutusten järjestämiseen Lawrassa. Teoreettiset 
osuudet tuntuivat kuitenkin toisinaan olevan melko unettavia. Syykin selvisi myöhem-
min: hotellihuoneen television taivaskanavilta öitä myöten seuratut jalkapallo-ottelut. 
Kurssin jälkeen Eric pääsi viikonlopuksi maaseudulle mökkeilemään. Saunaan häntä ei 
kuitenkaan saatu suostuteltua.

Matkansa viimeiset päivät Eric vietti Nukarin Leenan perheen luona Ruskeasuolla. Leen-
an vanhemmat vallan ihastuivat koordinaattoriimme. Antoisinta meille projektilaisille oli 
mahdollisuus suunnitella projektin toteutusta kerrankin saman pöydän ääressä Ericin 
kanssa oikein pitkän kaavan kautta, yhteydenpitoa Lawraan kun hoidettiin tuolloin 
varsin epävarmojen ja heikkojen puhelinyhteyksien tai postin kautta. 

LAURA JäRVILEHTO
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3.5. Maaperän suojelu ja aa-
vikoitumisen ehkäiseminen

Lawran alueen maaperä on hyvin ravinneköyhää. Se asettaa haasteensa maanviljelylle 
ja sitä kautta ruoantuotannolle. Maaperän köyhtyminen johtuu toisaalta eroosiosta 
eli maa-aineksen kulkeutumisesta tuulen ja veden mukana pois viljellyiltä pelloilta ja 
toisaalta maaperää köyhdyttävistä viljelytekniikoista. Kasvinjätteiden ja eläinten lan-
nan sisältämiä ravinteita ei juuri hyödynnetä lannoitteena. Alueella ei ole paljoa puita 
tai muuta pysyvää kasvillisuutta sitomassa maa-ainesta ja lisäksi toistuvat maastopalot 
tuhoavat ruohokasvustoa jättäen maaperän paljaaksi ja alttiiksi eroosiolle. Paloja sytyt-
tävät esimerkiksi metsästäjät tai lapset saalistaessaan puskissa lymyäviä eläimiä, ja 
kylläpä muutaman keijunkin on kerrottu paloja sytyttäneen. Lawran alueella viljellään 
etupäässä maissia, hirssiä, durraa, maapähkinöitä ja papuja. 

Maaperän parantamiseen keskittyvää hanketta alettiin suunnitella vuonna 2006. 
Lawran alueen kylien asukkaat olivat yhdessä Ericin ja Mercyn kanssa tunnistaneet 
maan hedelmättömyyden, eroosion ja maastopalot suurimmiksi ongelmikseen. Siksi 
ympäristön tilaan ja ruoantuotantoon sekä samalla toimeentulomahdollisuuksien ke-
hittämiseen keskittyvä hanke oli nähty kaikista tärkeimpänä alueen ihmisten tilanteen 
parantamiseksi. Lawran alueen perheet elävät maanviljelystä, mutta ongelmana on ol-
lut maanviljelyn huono tuottavuus; sadot jäävät pieniksi, eivätkä varastot välttämättä 
riitä kuivankauden yli. 

Kyläläiset ovat ryhmittyneet hankkeen toteuttamiseksi toimikuntiin (Common Interest 
Groups), joita on neljä jokaisessa kylässä. Ne ovat keskittyneet seuraaviin osa-alue-
isiin: maastopalojen torjuntaan (Bush Fire Control Committee), puiden istuttamiseen 
ja suojeluun (Aforestation Control Committee), eroosion torjumiseen (Erosion Con-
trol Committee) ja maaperän tuottavuuden parantamiseen (Soil Fertility Committee). 
Jokaisessa kylässä on lisäksi oma kyläkomitea, johon kuului kolme kyläläistä, Eric ja 
Mercy sekä alueen maatalousneuvoja. Kyläkomitean vastuulla on hankkeen etenemisen 
seuranta ja suunnittelu. Kerran tai kaksi vuodessa kyläkomiteat ovat tavanneet toisen-
sa, vaihtaneet kokemuksia ja suunnittelleet tulevaa.

Projektin toiminnot ovat keskittyneet pääasiassa koulutukseen. Esimerkiksi toimikuntien 
jäsenet ovat saaneet koulutusta maaperän viljavuuden parantamisessa, eroosion tor-
junnassa ja maastopalojen ehkäisyssä. Kussakin kylässä asuu 300–600 ihmistä, joista 
oli tarkoitus kolmen vuoden aikana kouluttaa noin puolet. Koulutusten lisäksi kyliin on 
jaettu työkaluja kyläläisten yhteiskäyttöön. Kyliin on hankittu esimerkiksi kottikärryjä, 
veitsiä, saappaita ja taskulamppuja. Joissakin kylissä esimerkiksi kottikärryjen käytölle 
on ollut jokin pieni maksu, joka käytetään välineiden korjaukseen tarvittaessa. Saap-
paat ja taskulamput on tarkoitettu palontorjuntajoukoille. Palontorjuntajoukot ovat 
käyttäneet myös veitsiä hyväkseen, sillä veitsillä voidaan luoda niin sanottu ”firebelt” 
eli niittää heinää palon edestä ja näin estää sen leviäminen.

Paikallinen palokunta on toiminut kouluttajana palojen sammuttamisessa ja torjunnas-
sa. Maastopalojen varsinaisesta torjunnasta ovat vastanneet palontorjuntatoimikunnan 
jäsenet. He koettavat estää palojen leviämisen katkaisemalla heinää palon alta sekä 
sammuttaa paloja hakkaamalla lehväksillä palavaa maata. Palojen torjunnassa kaikkien 
kyläläisten tiedon määrällä on ollut erityisen suuri merkitys torjunnan onnistumises-
sa, minkä vuoksi palontorjuntaryhmäläiset neuvovat ja vahtivat muita kyläläisiä tulen 
käytössä. He myös hälyttävät kyläläiset apuun maastopalon sattuessa.
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Eroosion torjunnassa on Lawran hankkeessa hyödynnetty kivijonoja, joita rakennetaan 
pelloille. Lisäksi on pyritty viljelemään harjanteissa perinteisten viljelykumpujen sijaan, 
jolloin vesi ei pääse virtaamaan ja kuljettamaan maata mukanaan niin helposti.  Eroo-
sion torjuntaan on liittynyt myös puiden istutusta ja koulutusta monivuotisen kasvil-
lisuuden tärkeydestä maaperän kannalta. Eric on vastannut viljelyyn liittyvästä koulu-
tuksesta, kun taas Mercy on päävastuussa naisten opettamisesta soijan käytössä, sillä 
soija ei ollut vielä ennen tätä hanketta alkua kovin tuttu raaka-aine ruoanlaitossa.

Maan ravinnepitoisuutta on parannettu levittämällä pelloille kasvinjätteistä ja lannasta 
muodostunutta kompostijätettä. Kompostille on kaivettu pellon reunaan kuoppa, jonne 
heitetään maatuvaa jätettä. Kompostia käännetään kerran viikossa, kunnes se muu-
taman viikon päästä on valmis levitettäväksi. Maaperän ravinnepitoisuuden paranta-
miseen on liittynyt myös tiedon lisääminen viljelykierron järjestämisestä ja sen tärkey-
destä. Se, että viljelee peltolohkoilla eri kasveja vuorotellen kuluttaa maaperää ja sen 
ravinteita tasaisemmin kuin saman kasvin viljely vuodesta toiseen. Kun viljelykiertoon 
lisätään typpeä sitovia palkokasveja, saadaan ”ilmaista” typpilannoitusta.  

Vuosittaiset päätoiminnot

Vuonna 2007 hankkeessa aloittivat kylät Tolibri, Berwong sekä Tuori. Seuraavana vuon-
na mukaan tulivat Kanpuo ja Zakpee. Mentelminä hankkeessa on käytetty koulutuk-
sia, joita vuoden 2007 aikana järjestettiin useampia. Vuonna 2008 yleisiä kokouksia 
järjestettiin 35 ja koulutustilaisuuksia yhteensä 25, mutta useammin kahdessa uudes-
sa projektikylässä. Vuoden 2008 aikana koulutuksissa opetetut taidot ja tekniikat on 
otettu käyttöön kaikissa viidessä projektikylässä. Kaikissa projektikylissä on siirrytty 
esimerkiksi vanhasta kumpuviljelymenetelmästä harjanneviljelyyn. Myös työkalujen 
säilytystä varten oli jokaiseen kylään joko rakennettu tai otettu käyttöön varastotila.

Koordinaattorit palauttavat suomalaisille vastuuhenkilöille vuosittain kaksi kirjallista 
raporttia sekä selvitykset rahankäytöstä. Toisinaan alkuperäiset suunnitelmat muuttu-
vat ja näin vuonna 2007 työkaluvarastojen rakentamiseen budjetoidut varat käytettiin 
tulipalojen sammutusta ja ehkäisyä koskeviin koulutuksiin. Edellisestä projektista kun 
oli jäänyt ylimääräisiä rakennustarvikkeita, jolloin rakentamiseen ei tarvittukaan kaik-
kea siihen varattua rahaa rahaa.

Hankkeen onnistumiseen vaikuttavat ympäristölliset tekijät. Sadekausi oli vuonna 2007 
Ghanassa maanviljelyn kannalta hyvin huono, sillä sateet alkoivat myöhään eivätkä tul-
leet tasaisesti; Pohjois-Ghanassa kärsittiin loppukesästä tulvista, jotka pilasivat suuren 
osan sadosta, ja tämän jälkeen sateet loppuivat normaalia aikaisemmin. Tämä vaikutti 
sadon onnistumiseen negatiivisesti ja poikkeuksellisen vuoden takia hankkeen aloitus-
vuoden tuloksia oli vaikeaa vaikeampaa arvioida. Vuonna 2008 sadekausi oli hyvä ja 
siten myös satokausi. Vuonna 2009 satokausi tuntui edelleen paranevan ja satomäärä 
kasvavan.

Vasemmalta: Harjanneviljelmiä, kivijonoja eroosion torjuntaan, maastopalon tuhoama maisema ja palon-
torjuntavälineitä. Ensimmäinen kuva Anni Savikurki, muut Kitta Hirvensalo.
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Sekä vuosille 2008 että 2009 asetetut tavoitteet (koulutukset, kokoukset ja materiaali-
hankinnat) toteutuivat. Myös pensaspalojen torjunnan suhteen hankkeessa otettiin su-
uria edistysaskelia: vuoden 2009 loppuun mennessä monissa kylissä palojen syttymiset 
pystyttiin ennaltaehkäisemään kokonaan ja lähes kaikki syttyneet palot oli onnistuttu 
sammuttamaan. Suurin osa syttyvistä paloista onkin peräisin projektin ulkopuolisista 
lähikylistä, joista yksi äityi vuoden 2009 lopussa niin pahaksi, että onnistui Kanpuon 
kylän alueelle saavuttuaan tuhoamaan suuren osan kylää ympäröivästä kasvillisuu-
desta. Vuonna 2010 otettiin käyttöön palontorjujan id-card, joka valtuuttaa kortin halti-
jan sakottamaan palojen sytyttäjiä ja muita huolettomasti tulta käsitteleviä ihmisiä.

Vuoden 2010 alussa toteutetun seurantamatkan yhteydessä kolmivuotishankkeesta 
saatiin paljon positiivista palautetta. Kyläläiset olivat omien sanojensa mukaan iloisia 
siitä, että pensaspalot oli saatu hallintaan, minkä seurauksena kasvillisuus ja muun 
muassa tärkeät talouspuut olivat säilyneet ja maaperän eroosio vähentynyt. Talous-
puiden antimista oli saatu tärkeäksi koettuja lisätuloja, joilla oli ostettu esimerkiksi 
vaatteita ja koulutarvikkeita lapsille. Kasvillisuuden pysyessä lähimaastossa runsaana 
ei myöskään karja karkaa kauas laiduntamaan, mikä oli aiemmin johtanut karjan ek-
symiseen tai ryöstämiseen.

Kyläläiset kokivat myös, että maaperän hedelmällisyys oli kolmivuotiskauden aikana 
parantunut, sillä satomäärät olivat olleet parina edellisvuonna suuremmat ja tietyt köy-
hän maaperän rikkakasvit olivat hävinneet. Satomäärien nousua on kuitenkin vaikea 
todentaa näin lyhyessä ajassa. Kyläläiset olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että kylien 
yhteishenki oli hankkeen myötä parantunut. Hankkeiden onnistumisesta kertoo myös 
se, että tieto hankkeista on levinnyt Lawran alueella ja monet ympäröivistä kylistä oli-
vat innokkaita tulemaan projektiin mukaan. 

Vuonna 2009 Lawraan on perustettu myös Tisong taa Foundation -niminen kansalais-
järjestö (= Let us help each other to develop/progress). Sen perustamisen tarkoituk-
sena oli paitsi tehdä yhteistyöstä virallista myös turvata yhteistyön jatkuvuus tule-
vaisuudessa. Se koostuu useammasta Lawran lähialueelta valitusta edustajasta, jotka 
työskentelevät muun muassa MOFA:ssa (Ministry of Food and Agriculture) ja virkamie-
hinä. Tapaamisia oli vuoden 2009 loppuun mennessä ollut vasta yksi perustamiskokous, 
mutta tavoitteena ovat säännölliset kokoukset sekä mahdollisten muiden yhteistyö-
kumppaneiden etsiminen, jotta hankkeelle saataisiin lisärahoitusta. 

Hankkeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana Lawraan oli tehty jo neljä seurantamatkaa. 
Vuoden 2007 maaliskuussa Kaisu-Leena Rajala teki päättyvän mehiläishoitohankkeen 
evaluoinnin ja alkuhaastatteluja uuteen hankkeeseen mukaan tulleiden kylien ihmisille. 
Saman vuoden joulukuussa Minttu Paananen, Tiina Luoma, Elina Mähönen ja Saana 
Kemppi haastattelivat kyläläisiä.  Tammikuussa 2009 Kaisu-Leenan kanssa Ghanaan 
matkasivat Anni Savikurki, Katariina Kuiro, Elina Korhonen ja Minna Kotkamaa. Alku-
vuonna 2010 matkan tekivät Kitta Hirvensalo ja Hanna Kauko, jotka arvioivat hankkeen 
kolmen ensimmäisen vuoden onnistumista ja toteuttivat alkuhaastatteluja jatkohan-
ketta sekä mikrorahoitusta varten. Seurantamatkojen lisäksi projektikoordinaattoreihin 
on oltu yhteydessä puhelimitse 1-2 kertaa kuukaudessa.
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Ongelmakohtia

Hanketta suunniteltaessa ajateltiin, että hankekylien pelloilta otettaisiin maaperänäyt-
teitä, jotta maaperän kuntoa voitaisiin arvioida. Näytteet oli tarkoitus ottaa ennen hank-
keen alkamista sekä hankkeen päätteeksi ja vertailla saatuja tuloksia. Maaperäanalyysi 
piti teettää ”sopuhintaan” SARI:ssa (Savannah Agricultural Research Institute), mutta 
maaperätutkija oli ollut kiireinen, eikä näytteitä saatu otettua. Ensimmäiset näytteet 
otettiinkin vasta vuoden 2010 alussa kahdesta uudesta projektikylästä ja ne tuotiin 
Suomeen analysoitaviksi.

Vaikka seurantamatkoja toteutettiin hankkeen ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana 
runsaasti, on kenties eniten ongelmia ollut yhteydenpidossa sekä kulttuuri- ja kielier-
oissa. Vuoden 2008 vuosiraportissa esimerkiksi mainitaan, että joillain Tuorin kyläläisil-
lä oli ollut vaikeuksia ymmärtää projektin toimintojen tarpeellisuutta, koska hankkeen 
vaikutukset eivät ole nopeasti havaittavia. Hanketta arvioitaessa on myös jatkuvas-
ti jouduttu turvautumaan projektikoordinaattoreiden tulkkausapuun. Hankkeessa 
haastavaa on ollut myös ympäristötekijöiden suuri vaikutus hankkeen onnistumiseen.

Hankkeen laajennuksen syyt ja tavoitteet

Maaperän parantamiseen ja aavikoitumisen ehkäisyyn keskittynyttä hanketta voidaan 
pitää onnistunena. Ericin ja Mercyn mukaan se pureutui perusongelmiin eli ruoantuo-
tantoedellytysten parantamiseen ja sitä kautta perheiden toimeentulon ja ravitsemuk-
sellisen tilanteen parantumiseen. Hankkeessa mukana olleet ihmiset ovat kertoneet 
hankkeesta olleen apua, ja erityisesti on kiitelty työkalujen käyttömahdollisuutta, sillä 
harvalla on varaa ostaa omia varusteita. Lisäksi ihmiset ovat iloinneet maastopalojen 
ja niiden aiheuttamien tuhojen vähenemisestä. Maaperän kunnon parantuminen on 
hitaammin todennettavissa oleva prosessi, mutta pikku hiljaa ihmisten tietoisuuden 
lisääntyessä esimerkiksi eroosion torjunnan vaikutukset voidaan nähdä ympäristössä 
ja viljelyksillä.

Hankkeen alusta asti oli selvää, että hankkeelle haetaan jatkoa. Joulukuussa 2009 
saatiin tietää, että keväällä kirjoitettu jatkohankehakemus on hyväksytty. Tämä tarkoitti 
toimintojen aloittamista viidessä uudessa lähialueen kylässä siten, että ensimmäisenä 
vuonna mukaan tuli kolme kylää – Kalsagri, Mettoh ja Pawuu – ja toisena vuonna 
mukaan tulee kaksi kylää lisää eli Faalun ja Kuolin kylät. Hankkeen laajentumisesta 
naapurikyliin on konkreettista hyötyä esimerkiksi pensaspalojen ehkäisyssä. Palot eivät 
leviä enää niin helposti naapurikylistä, kun niissäkin ymmärretään palojen vaarallisuus 
ja ne osataan tarpeen tullen sammuttaa. Lisäksi jo koulutusta saaneet kyläläiset voivat 
olla mukana jatkohankkeen koulutuksissa toisaalta kertaamassa opittua ja toisaalta 
esimerkkinä muille. 
 
Jatkohankkeen perustoiminnot pysyivät samoina. Uutena elementtinä hankkeessa 
kokeillaan naisryhmille kohdistettua mikrolainatoimintaa, jota pääsevät kokeilemaan 
vuosina 2007–2009 projektissa olleet kylät Tuori, Tolibri, Zakpee, Berwong ja Kanpuo.

ANNI SAVIKURKI
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Palkokasvit

Palkokasvien sukuun (Fabaceae) kuuluu monia tärkeitä viljelykasveja, kuten herneet, 
pavut ja määpähkinät. Niiden siemenet ovat hyvin proteiinipitoisia, mikä tekee niistä 
hyvän lisän ruokavalioon. 

Palkokasvien erikoisuus on niiden typpitalous. Typpi on yksi tärkeimmistä kasvien tar-
vitsemista ravinteista ja siten tärkeä satoon vaikuttava tekijä. Maaperässä elää bak-
teereja, jotka kykenevät symbioosiin palkokasvien kanssa. Bakteerit elävät muodos-
tamissaan nystyröissä kasvien juurissa ja sitovat ilmakehän typpeä kasville sopivaan 
muotoon. Siksi palkokasvit eivät tarvitse typpilannoitusta, minkä lisäksi niiden sitoma 
typpi on myös muiden kasvien käytössä. Palkokasvit jättävät typpeä myös seuraavalla 
kasvukaudella käytettäväksi kun ne muokataan maahan. Luonnonmukaisen viljelyn 
typpilannoitus perustuu paljolti palkokasvien viljelyyn eli niin kutsuttuun viherlan-
noitukseen. 

Lawran alueella viljellään erilaisia papuja ja maapähkinöitä. Hankkeen myötä viljelyyn 
on otettu soijapapu. Palkokasvien avulla maaperän typpipitoisuutta voidaan nostaa sa-
malla kun ihmisten ruokavalio saadaan aiempaa ravinteikkaammaksi.

ANNI SAVIKURKI

ERÄÄN SEURANTAMATKAN PÄIVÄKIRJASTA
 
 
Pitkän matkustuspäivän jälkeen vielä tässä vaiheessa kolmihenkinen matkaseu-
rueemme (Elina, Minttu ja Saana) laskeutui Ghanan pääkaupungin, Accran, lento-
kentälle 11.12.2007. Suomen kylmä viima unohtui hetkessä, kun Accrassa vastassa 
oli hotellin taksin lisäksi trooppinen kuuma ilma. Muutaman päivän päästä matkaseu-
rueemme täydentyi lopulliseen kokoonsa, kun myös Tiina ja hänen poikaystävänsä 
Taneli saapuivat Accraan. Nyt siis viidestä reissaajasta koostuvan matkaseurueemme 
seuraava tavoite oli suunata Lawraan, jonne matkareittimme kulki Kumasin ja Wan 
kautta. Osan matkaa kohti pohjoista taitoimme ilmastoiduilla ja tilavilla STC:n bus-
seilla, kun taas välillä tunnelma tiivistyi pienissä ja täyteen ahdetuissa trotroissa. Tro-
troksi nimitetään ghanalaista yhteistaksia, kulkuneuvona voi olla mikä tahansa auto 
tai pieni bussi. Alla olemme kertoneet tarkemmin Lawrassa viettämästämme ajasta, 
18.12.–29.12.2007.

Ti 18.12.07 Perillä Lawrassa
Viikko Ghanaan saapumisen jälkeen pääsimme vihdoin perille Lawraan. Matkan vii-
meinen osuus Wasta Lawraan sujui yllättävän nopeasti, eikä autokaan hajonnut kuin 
yhden kerran. Noustuamme trotron kyydistä suuntasimme Guest Houseen, jossa mei-
dän oli määrä majoittua. Matkalla törmäsimmekin toiseen projektikoordinaattoriin, 
Mercy Saanuoon, joka huristeli paikalle moottoripyörällä. Majapaikkamme osoittautui 
oikein mukavaksi ja saimme käyttöömme astioita ja kerosiinikeittimen ruuanlaittoa var-
ten. Majoituttuamme tapasimme myös projektin toisen koordinaattorin Eric Kaliebun. 
Lounaan jälkeen meidät esiteltiin Lawran alueen johtajille. Loppupäivän istuskelimme 
Ericin ja Mercyn kanssa puun varjossa vaihtaen kuulumisia ja nautiskellen ghanalaista 
olutta. Sovimme että paneutuisimme projektin asioihin perusteellisemmin tulevana aa-
muna.
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Ke 19.12.07 Kokoustamista ja kosiskelua
Aamupäivällä keskustelimme Ericin ja Mercyn kanssa nykyisestä hankkeesta ja saimme 
vastauksia vielä meitä askarruttaneisiin kysymyksiin. Suunnittelimme myös vierailum-
me aikataulua. Oleskelumme Lawrassa ajoittui joulun ajalle, mikä täytyi huomioida 
kylävierailujen aikatauluja suunniteltaessa. 

Onneksemme ensimmäinen varsinainen päivämme Lawrassa sattui olemaan markki-
napäivä, joten saimme hankittua torilta tuoreita ruokatarpeita. Tuleva ruokavaliomme 
tulisi koostumaan seuraavan viikon aikana lähinnä riisistä, spagetista, tomaateista, 
sipuleista, kananmunista ja vitivalkoisesta leivästä. Suomalaiseen ruokaan tottuneet 
suumme eivät tahtoneet sopeutua Lawran ainoan ravintolan huomattavan tuliseen 
ruokaan, joten välillä kotikokkailut olivat hyvä vaihtoehto. Päivän hämmentävin tilanne 
syntyi, kun paikallinen poliisi ilmekään värähtämättä pyysi Minttua vaimokseen. Lop-
pujen lopuksi jouduimme kaikki vuorollamme kieltäytymään tarjouksesta Suomessa 
odottaviin aviomiehiimme vedoten.

To 20.12.07 Pyykinpesun riemua
Tänään meillä oli ns. vapaapäivä, sillä Eric ja Mercy kiersivät kylissä tiedottamassa tule-
vista vierailuistamme. Aamupäivän viimeistelimme kysymyksiä, joita aioimme esittää 
kylissä. Loppupäivän nautiskelimme kiireettömästä elosta. Ghanassa kotiaskareetkin 
olivat uusia ja ihmeellisiä kokemuksia. Pyykinpesu sinkkivadeissa Guest Housen edus-
talla auringon laskiessa oli tunnelmaa täynnä. Punahiekkainen ”kotikatumme”, jolla 
naiset kulkivat värikkäissä vaatteissa vauvat selässään ja vadit päänsä päällä, oli kuin 
satukirjasta. 

Pe 21.12.07 Kylävierailu 1: BERWONG
Tänään teimme ensimmäisen kylävierailumme. Aamulla jännitimme, miten kyyti Ber-
wongiin järjestyisi. Tavallisesti matka on taitettu Ericin ja Mercyn moottoripyörien tara-
koilla, mutta meidän porukkamme oli niin suuri, että saimme onneksi käyttöömme au-
ton. Perillä kylässä kohtasimme ensimmäistä kertaa matkamme aikana mielikuviemme 
köyhän Afrikan. Asumukset olivat olkikattoisia savimajoja ja lapset pömppövatsaisia. 
Energiaa ja iloa tuntui silti riittävän ja meidät otettiin ystävällisesti vastaan. Aluksi 
kiertelimme viljelyksillä, joilla tällä hetkellä ei kasvanut juuri mitään, sillä matkamme 
ajoittui kuivalle kaudelle. Tyytyväisinä saatoimme todeta, että hankkeen suosittelemia 
muutoksia viljelyksillä oli jo alettu toteuttaa. Viljelykumpuja oli muutettu harjanteiksi 
ja kylään oli perustettu komposteja. Kierroksen jälkeen kokoonnuimme kaikki suuren 
puun alle keskustelemaan hankkeen edistymisestä. Esitimme kyläläisille valmiiksi miet-
timämme kysymykset Ericin ja Mercyn tulkatessa. Ryhmähaastattelun jälkeen haastat-
telimme vielä erikseen yhtä naista ja yhtä miestä. 

Kokouksen päätteeksi kylän vanhimmat ilmaisivat kiitollisuutensa projektin tuomaa 
apua kohtaan. Sanoimme hyvästit hyvillä mielin ja jopa hieman liikuttuneina. Kyytiä 
odotellessamme pääsimme todistamaan aivan kylän lähettyvillä syttynyttä pensaspaloa. 
Pensaspalojen torjuminen on yksi tämänhetkisen hankkeen painopisteistä ja näimme 
nyt käytännössä miten kyläläisiä oli opetettu toimimaan pensaspalon syttyessä.

Iltapäivällä istuskelimme baarissa Ericin ja Mercyn kanssa. Koimme reissumme ek-
soottisimman ruokaelämyksen, kun projektikoordinaattorimme tarjosivat meille paika-
llista keittoa: Tulistakin tulisemmassa chili-liemessä kellui meidän silmiimme hieman 
epäilyttävältä näyttäviä lihankappaleita. Kun muutamassa sekunnissa oli kohteliaasti 
päätettävä kauhoisiko lautaselleen kielen vai kenties jonkin vähemmän tunnistetta-
van palasen, oli valinta vaikea. Porukkamme kasvissyöjät saivat katsella vierestä kun 
muut tyhjensivät kiltisti lautasensa. Kuulimme, onneksemme vasta jälkeenpäin, “Light 
soupiksi” nimitettävän keiton koostuvan lehmän päästä. Illalla näimme paikallisen 
elämän toisen ääripään, kun amerikkalaisen vapaaehtoistyöntekijän Lizin kutsumana 
menimme paikallisiin kotibileisiin. Paikalla oli selvästikin vain Lawran alueen rikkainta 
nuorisoa ja hienoista stereoista soivat tutut amerikkalaiset hittibiisit. Aamuisen kylävie-
railun jälkeen tuntui hämmentävältä kohdata tällaista vaurautta lähes samalla alueella.
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La 22.12.07 Kylävierailu 2: TOLIBRI
Tänään vuorossa oli kylävierailu Tolibriin. Vierailun aluksi kiertelimme pelloilla ja näimme 
jälleen projektin myötä tehtyjä muutoksia. Haastattelut sujuivat hyvin, ja Tolibrin asuk-
kaat osallistuivat keskusteluun eilistä kylää aktiivisemmin. Tunnelma kylässä oli iloinen 
ja vapautunut. Kokoontumisen jälkeen luovutimme kyläläisille tuliaisemme (kuhunkin 
kylään vietiin hyppynaru, jalkapallo, vasara ja työhanskoja). Lapsille tarkoitettu hyppy-
naru herätti tässä kylässä erityistä hilpeyttä, sillä aikuiset innostuivat heti testaamaan 
hyppytaitojaan. Kylävierailun lopuksi koitti se kauan pelätty ja odotettu (?) hetki: pitoa! 
Tämä perinteinen alkoholijuoma maistui savunmakuiselle kotikaljalle, mutta saimme 
litkittyä pitokulhomme lähes tyhjiksi. Lähdimme kylästä iloisen laulun ja tanssin saatte-
lemina. Edellisten matkaraporttien mukaan Tolibri on tainnut olla suomalaisten ”suosik-
kikylä” aikaisemmilla vierailuilla, ja tämä päti myös meidän kohdallamme.

Su 23.12.07 Aamulla palelsi
Sunnuntaina vietimme lepopäivää, tosin herätyskellomme soi jo ennen kukonlaulua 
(tässä tapauksessa sanonta sopii tilanteeseen myös kirjaimellisesti, sillä kukolla oli 
tapana herättää meidät joka aamu) ja Saana ja Elina suuntasivat reippain askelin kirk-
kotielle. Minttu oli flunssainen ja jäi kotiin parantelemaan oloaan. Matka kirkolle oli 
yllättäen viluinen ja ensimmäistä kertaa reissun aikana olisimme kaivanneet enem-
män vaatetta päällemme. Halusimme nähdä kuinka erilaiset kirkonmenot olisivat tällä 
puolella maailmaa, mutta jumalanpalvelus ei juuri poikennut suomalaisesta, tamburii-
neja ja bongorumpuja lukuun ottamatta.

Ma 24.12.07 Erilainen joulu
Jouluaattoaamun kunniaksi nautimme aamiaista keskustan munakasbaarissa. Tämän 
jälkeen tarkoituksena oli lähteä kylävierailulle Kanpuoon, mutta auto hajosi matkalla ja 
vierailua jouduttiin siirtämään. Käytimme iltapäivän seuraavan vuoden hankebudjetin 
suunnitteluun. 
Valmistimme jouluateriaksi spagettia ja papukastiketta, ja Elinan joulupaketista pal-
jastunut tuikku loi joulun tuntua muutoin arkiselle ateriallemme. Joululaulut jäivät 
hupaisiksi yritelmiksi, joten lähdimme istuskelemaan paikalliseen Lover’s Inn -pubiin. 
Joulumme ei tänä vuonna ollut valkoinen ja piparintuoksuinen, mutta varmasti sitäkin 
ikimuistoisempi.

Perinnejuoma pitoa kale-
bassikulhossa. Kuva Anni 
Savikurki.
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Ti 25.12.07 Ericin vieraina
Oli kulunut kuusi päivää edellisistä markkinoista, joten oli taas aika uusien. Kävimme 
torilla täydentämässä ruokavarastojamme ja katselemassa ihmisvilinää. Iloksemme 
löysimme pitkästä aikaa banaaneja, joita ostimme säkkikaupalla, sillä emme olleet 
syöneet hedelmiä Lawraan saapumisemme jälkeen. Toisin kuin aiemmin matkamme 
varrella, täällä pohjoisessa hedelmiä ja vihanneksia oli hyvin vähän tarjolla.

Eric oli kutsunut meidät illaksi kotiinsa syömään jouluateriaa perheensä kanssa. Ericin 
vaimo oli ystävällisesti laittanut myös kasvissyöjille sopivaa ruokaa. Tapasimme ensim-
mäistä kertaa Ericin pojan, Castron, ja paikalla oli myös muuta sukua. Ilta kului televi-
siota katsellen ja jutustellen. 

Ke 26.12.07 Arkiaskareita
Tapaninpäivästä johtuen vietimme taas vapaapäivää. Guest Housen pihalle tupsah-
ti kaksi hurmaavaa pikkutyttöä, Ofelia ja Jennifer joiden kanssa leikimme päivän. Il-
tapäivällä istuskelimme baarissa Castron kanssa. Aika Lawrassa kuluu leppoisasti: 
kylävierailujen lisäksi päivän tehtäviin kuuluu tuoreen leivän ja veden haku kylältä, 
sitten hiukan kokkailua ja mahdollisesti vielä pyykkäystä... Ja siinä se päivä hujahtikin.

To 27.12.07 Kylävierailu 3: TUORI
Vierailimme Tuorissa, joka on toinen hankkeeseen vuoden 2008 alusta liittyvistä kylistä. 
Koska hanketta ei ole vielä aloitettu Tuorissa, emme kyselleet niin tarkkoja kysymyksiä 
kuin edellisissä kylissä, vaan kyläläiset saivat vapaammin kertoa ongelmistaan ja pro-
jektiin kohdistuvista toiveistaan. Ainakin yksilöhaastattelujen perusteella näytti siltä, 
että kylässä toteutettiin jo monia toimenpiteitä, joita projektimme pyrkii edistämään. 
Ensimmäistä kertaa vierailumme aikana metsäpaloista syytettiin keijuja. Illemmalla 
osa porukastamme vietti jälleen iltaa Castron kanssa ja osa kierteli hiukan kaupungin 
ympäristössä ihastelemassa savannimaisemaa valtavine termiittikekoineen.

Pe 28.12.07 Kylävierailu 4 & 5: KANPUO & ZAKPEE
Tiina oli aamulla flunssainen, joten lähdimme kolmisin kylävierailuille. Ensin vie-
railimme Kanpuossa, jossa alun perin oli ollut tarkoitus vierailla jo jouluaattona. Paikalla 
oli yllättävän vähän ihmisiä, mutta tunnelma oli mukava. Pääsimme myös ensimmäistä 
kertaa kurkistamaan kylän rakennusten sisäpihoille ja jopa viljavarastoon. Reissumme 
viimeinen vierailu suuntautui Zakpee -nimiseen kylään, joka on toinen hankkeessa 
aloittavista uusista kylistä. Ennen kokouksen alkua kyläläiset yllättivät meidät hienolla 
soitto- ja tanssiesityksellä. Saimme molemmista kylistä lahjaksi mm. maapähkinöitä. 

Kylävierailujen jälkeen istuimme viimeistä kertaa jutustelemassa kantapaikassamme 
Water Villagessa Ericin ja Mercyn kanssa. He kertoilivat meille muun muassa siitä, miten 
erilainen Lawran ympäristö oli heidän nuoruudessaan: tuolloin samalla alueella oli vielä 
suuria villieläimiä, kun taas nykyään alueella ei näe juuri mitään jänistä suurempaa. Oli 
mukavaa kuulla, että Eric uskoo vierailuistamme olevan hyvinkin todellista hyötyä ky-
lille. Hänen mukaansa ihmiset kokevat erittäin motivoivana sen, että kiinnostuksemme 
heidän asioitaan kohtaan tuo meidät kaukaa Suomesta heitä kuuntelemaan. Saimme 
Ericilta ja Mercylta läksiäislahjaksi perinteiset käsintehdyt paidat ja pitokulhot. Tiinan 
kuume ei ollut iltaan mennessä hellittänyt, joten oli parasta käydä varmuuden vuoksi 
lääkärissä. Onneksi Tiina selvisi vain säikähdyksellä: mitään vakavaa ei ilmennyt.

La 29.12.07 Lähtöpäivä
Lauantaiaamuna oli aika jättää hyvästit Ericille ja Mercylle ja vilkaista Lawran  
maisemia vielä viimeisen kerran ennen lähtöä. Rinkat jälleen pakattuina ja haikein 
mielin kapusimme trotron kyytiin. Seurantamatkan osuuden jälkeen reissasimme 
Ghanassa vielä noin pari viikkoa. Molen kansallispuistossa pääsimme savanniretkelle 
ihastelemaan norsuja ja muita savannin eläimiä, kun taas Kakumin kansallispuistossa 
kuljimme riippusiltoja pitkin sademetsän yllä. Lisäksi kävimme tutustumassa Kumasin 
yliopistoon.

SAANA KEMPPI JA ELINA MäHöNEN
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3.6. Mikrorahoitus Lawra-pro-
jektissa

Johdanto

Erilaiset mikrolainat ja mikrorahoitus sekä epävirallinen säästökassatoiminta ovat 
yleistyneet viime vuosikymmenenä kehitysyhteistyössä. Mikrolaina määritellään yleen-
sä muutaman kymmenen euron suuruiseksi lyhytaikaiseksi lainaksi, joissa vakuuden 
korvaa ryhmän yhteisvastuu takaisinmaksusta. Tällaisia laina- ja säästöjärjestelyitä 
kutsutaan mikrorahoitukseksi. Mikrorahoitus sisältää lainojen lisäksi myös esimerkiksi 
talletukset ja vakuutukset.

Mikrorahoitusta käyttävät yleensä vähävaraiset kansalaiset. Heille, joille virallinen pan-
kkisektori ei myönnä lainaa, mikrorahoitus on myös vaihtoehto perinteisten epäviral-
listen rahoitusjärjestelyiden sijaan. Suurin osa mikrorahoituslaitosten (jotka voivat olla 
kansalaisjärjestöjä tai pankkeja) asiakkaista on naisia ja merkittävin palvelu on laina-
us. Asiakkaat voivat olla niin yksityishenkilöitä, perheitä kuin mikroyrityksiäkin. Monet 
näistä mikroyrityksistä toimivat talouden epävirallisella sektorilla.

Lawra-projekti toimii Pohjois-Ghanassa Lawran kaupunkia ympäröivällä alueella, jossa 
maaperä on pääosin hyvin köyhää, kuivaa ja eroosion vaivaamaa. Projektissa mukana 
olevien kylien asukkaat ovat vähävaraisuudesta johtuen yleensä virallisen pankkisektorin 
ulkopuolella. Monet kylien naiset saavat polttopuun myynnistä tärkeitä lisätienestejä, 
mutta puiden hakkuu ja esimerkiksi pensaspalot köyhdyttävät maaperää entisestään. 
Mikrorahoitus voisi mahdollisesti auttaa myös Lawran alueen kyliä löytämään uusia, 
ympäristöystävällisempiä keinoja tulojen hankkimiseen, ja siksi vuoden 2010 alusta 
alkaneeseen hankkeeseen on otettu mukaan kokeiluluontoinen mikrorahoitushanke. 
Erityisesti Lawran seudun naiset ovat toivoneet kyseistä mahdollisuutta ja projektikoor-
dinaattori Eric Kaliebun pyynnöstä sekä johtamana hanke on lähtenyt käyntiin.

Mikrorahoitus Lawrassa

Lawra-projektin mikrorahoitushanke on suunniteltu pitkälti projektikoordinaattori Eric 
Kaliebun suunnitelmien pohjalta. Mikrorahoitushanke Lawran seudulla alkoi vuoden 
mittaisella kokeilukaudella vuoden 2010 alusta viidessä kylässä (Tuori, Zakpee, Tolibri, 
Berwong, Kanpuo), joissa projektin maaperähanke loppui vuonna 2009. Hanke kohdis-
tuu näiden viiden kylän naisiin, ja kaikilla naisilla näissä kylissä on oikeus hyötyä mikro-
rahoitushankkeesta. Mikäli ensimmäinen kokeiluvuosi lähtee hyvin käyntiin, jatketaan 
kokeilua kolmivuotiskauden loppuun. Kokeilun onnistuessa jää Lawran naisille pysyvä 
lainapotti tilille karttumaan.

Ideana Lawra-projektin mikrorahoitushankkeessa on lainojen myöntäminen naisryh-
mille. Miesten ja naisten roolit Lawran seudulla ovat jakautuneet siten, että miehet 
turvaavat kotitaloutensa viljansaannin kun taas naisten tehtäväksi jää muiden ruoka-
tarvikkeiden hankkiminen. Tämä pakottaa heidät kaupankäyntiin, jossa panokset eivät 
tuota tarpeiden mukaisia vastineita. Kylien naiset ovat virallisen pankkisektorin ulko-
puolella. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena onkin tarjota naisille rahallista tukea, jotta 
heidän on mahdollista laajentaa kaupankäyntiään ja turvata tarpeensa. Tämän toivo-
taan parantavan perheiden ruokaturvaa.

Jokaisessa viidessä kylässä naiset jakaantuvat niin sanottuihin aktiviteettiryhmiin eli 
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kaupankäynnin muotoa vastaaviin ryhmiin (trade groups). Näitä ovat esimerkiksi pi-
tonvalmistusryhmä, vähittäismyyjät (tietynlaiset maustekauppiaat) sekä soijakauppi-
aat. Lainoitus on tarkoitus järjestää näiden ryhmien kesken siten, että vuoden mittaan 
laina myönnetään aina sille ryhmälle, jonka aktiviteetti on kulloinkin ajankohtainen. Eli 
lainananto on luonteeltaan kiertävä ja lainaa myönnetään aina kullekin ryhmälle vuo-
rollaan.

Päätöksentekoa varten on jokaiseen kylään perustettu oma kyläkomitea (management 
committee), jossa on edustajia jokaisesta aktiviteettiryhmästä. Toistaiseksi kyläkomite-
an pääasiallisena tehtävänä on vastata oman kylän mikrorahoitushankkeen toiminnal-
lisuudesta. Kyläkomitea tapaa säännöllisesti ja sen on tarkoitus järjestää yksi yleisko-
kous vuodessa.

Kyläkomitean lisäksi mikrorahoitushanketta varten on perustettu niin sanottu erillinen 
ylikomitea (management body), joka koostuu kunkin kylän edustajista sekä projek-
tikoordinaattoreista. Kylien edustajat ovat kyläkomitean valitsemia ja todennäköisesti 
myös sen jäseniä. Ylikomitean tehtävänä on päättää koko mikrorahoitushanketta kos-
kevista seikoista, kuten koroista, lainasummista ja takaisinmaksuajoista. Ylikomitean 
tapaamiset on tarkoitus ajoittaa samanaikaisiksi lainojen takaisinmaksujen ja antojen 
kanssa.

Seurantamatkojen rooli

Vuoden 2010 alussa toteutetun seurantamatkan puitteissa kartoitettiin 
mikrorahoitushanketta edeltävää tilannetta ja ongelmien tasoa ja luon-
netta. Haastatteluissa naisten keskeisimmäksi tavoitteeksi nousi lasten yl-
läpidon ja koulunkäynnin turvaaminen. Myös kotitalouksien ruokaturvan 
parantaminen ja lisätienestien saaminen ovat naisten asettamia tärkeitä 
tavoitteita. Lisäksi esimerkiksi aikaa vieviin askareisiin kuten polttopuun ja 
veden hakuun toivottiin helpotusta. On mahdollista, että naisilla on tulevai-
suudessa myös enemmän päätösvaltaa yhteisöissään. Pidemmän tähtäimen 
tavoitteena on virallisten lainojen saaminen, rahatilanteen vakautuminen ja 
elintason yleinen paraneminen.

Tulevilla seurantamatkoilla kohdalla on mahdollisuus selvittää, kuinka hanke 
on vaikuttanut näihin ongelmiin; onko tavoitteita saavutettu ja jos ei, niin 
miksi. Jatkossa on tärkeää selvittää myös se, onko hanke ylipäätään on-
nistunut, eli onko se toiminut niin kuin piti ja onko se vastannut suunnitel-
mia. Hanke on toistaiseksi kokeiluluontoinen, mutta positiivisten tulosten 
seuratessa on mahdollista, että sitä voitaisiin laajentaa myös muihin projek-
tikyliin. Viiden kokeilukylän kokemusten pohjalta olisi mahdollista muokata 
hanketta tulevaisuudessa paremmaksi ja toimivammaksi.

TIINA LUOMA JA KITTA HIRVEN-
SALO

Yllä äiti ja lapsi Tuorin kylästä (kuva Kit-
ta Hirvensalo), alla leikkiviä lapsia Ber-
wongissa (kuva Saana Kemppi).
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 3.7. Yhteenveto hankkeista

Lawra-projektissa on viimeisen 20 vuoden ajan nähty monenlaisia hankkeita, joilla 
on pyritty parantamaan Lawran seudun asukkaiden toimeentuloa. Lawra-projektin 
hankkeissa on ollut vuosien saatossa mukana lukuisia kyliä, joista mainittakoon muun 
muassa seuraavat projektin raporteissa vilahtaneet kylät: Tabier, Orbili, Baagan, Baa-
pari, Faalu, Lissa, Birifoh, Gberi, Kolbognuor, Kondopie, Yagtuuri, Kanpuo, Kunyuko, To-
libri, Kumasaal, Kussele, Tongo, Yikpee, Berwong, Tuori, Pawuu, Kuoli, Mettoh, Zakpee 
ja Kalsagri.

Kuluneiden vuosien hankkeissa yksi erityisen hyvä piirre on ollut se, että monet hank-
keet ovat ikään kuin rakentuneet toistensa pohjalta niin, että hankkeiden toimet ovat 
täydentäneet toisiaan. Esimerkiksi mehiläishoitoa hyödyttivät aiemmin istutetut puut 
samalla kun mehiläishoito lisää kasvien pölytystä, mikä parantaa maanviljelystä saata-
via satoja. Täten aiemmat hankkeet edistävät nykyisen maaperän parantamiseen liit-
tyvän hankkeen ydintavoitteita. Melkein kaikki hankkeet ovat myös jollain tapaa täh-
dänneet naisten aseman parantamiseen. Pitkään projektissa mukana olleissa kylissä 
on nähtävissä hankkeiden aikaansaama positiivinen kokonaisvaikutus, josta saimme 
viitteitä seurantamatkalla alkuvuodesta 2010.

Hankkeissa pitkään mukana olleet kyläläiset luettelivat alkuvuodesta 2010 
toteutetun seurantamatkan aikana pitkän liudan aikaansannoksia, jotka 
he kokevat projektin hyötyinä. Näitä olivat muun muassa pensaspalojen 
väheneminen, satomäärien pienimuotoinen kasvaminen, uudet ideat kuten 
soijankäyttö ruoka-aineena, lisäravinnonlähteet kuten hunaja ja hedelmät 
sekä eroosion väheneminen kivijonojen ja harjanteiden ansiosta. 

Kuivankauden viljely oli Lawra-projektin kaikkien aikojen ensimmäinen 
hanke. Sen tavoitteena oli parantaa Lawran maaseudulla asuvien ihmisten 
ruokaturvaa tuomalla lisäravintoa ja -tuloja pitkästä kuivasta kaudesta 
selviämisen avuksi. Kuivankauden viljelylle oli Lawran alueella kova tarve, 
mikä kenties selittää hankkeen menestyksen. Vielä kaksikymmentä vuot-
ta hankkeen aloittamisen jälkeenkin on Lawran seudulla nähtävissä veh-
reitä viljelyskeitaita keskellä muutoin kuivaa maisemaa. Myös puidenistu-
tushankkeen perintönä on nähtävissä hankkeen aikana istutettuja puita. 
Kyläläiset kiittelevät, että hedelmät tuovat lisäravintoa lasten ruokavalioon.

Naisryhmien tukeminen on myös ollut osa projektia pitkään. Naisten asemaan 
alettiin kiinnittää huomiota jo 15 vuotta sitten Lawra-projektissa, mutta yhä 
edelleen naisten tukeminen koetaan tärkeäksi, minkä vuoksi mikrorahoitus 

kohdistuu nimenomaan naisryhmiin. Monet tutkimukset korostavat naisten 
ja lasten osallisuuden merkitystä elinoloja kehitettäessä, ja tasa-arvoisuus sekä nais-
ten aseman parantaminen ovat myös Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyölle aset-
tamia tärkeitä tavoitteita. On vaikeaa arvioida hankkeiden vaikutusta naisten rooliin, 
sillä lyhyet seurantamatkat haastatteluineen eivät korvaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaa 
seurantaa ja ongelmana on selkeiden mittareiden puute. Naisten rooli Lawran seudulla 
on edelleen eri kuin miesten, mutta naiset ovat omaksuneet myös uusia rooleja ja o-
mien tulojen myötä vaikutusmahdollisuudet ovat mahdollisesti hieman kasvaneet.

Mehiläishankkeesta puolestaan ovat kovin konkreettisena muistona säilyneet projek-
tin lahjoittamat mehiläispesät. Ne ovat edelleen osassa kyliä käytössä ja hunajasta 
saadaan yhä pieniä lisätuloja. On myös todennäköistä, että mehiläishoito on edesaut-
tanut esimerkiksi maaperän parantamiseen ja aavikoitumisen estämiseen keskittyvän 
hankkeen onnistumista.  Viimeisimmästä hankkeesta on siitäkin jo selkeitä positiivi-



44

sia hyötyjä havaittavissa. Esimerkiksi maastopalojen väheneminen projektikylissä on 
selkeä viite onnistuneesta hankkeesta. Myös harjanneviljelystä ja kivijonoista on ollut 
selkeästi apua maaperään aavikoitumisen estämisessä. Sen sijaan maaperän hedelmäl-
lisyystilanteessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset ovat vaikeammin mitattavissa, 
varsinkin maaperänäytteiden oton myöhästyttyä.

Yksi hankaluus hankkeissa on ollut juuri tulosten vaikuttavuuden arviointi. Kvantitatii-
vista aineistoa ei ole juuri kerätty ja monet elämänlaatua parantavat toimet ovat kovin 
abstrakteja ja vaikeasti mitattavissa. Muita ongelmakohtia hankkeissa ovat olleet esi-
merkiksi kieli- ja kulttuurierojen aiheuttamat hankaluudet. Väärinymmärryksiä syn-
tyy vääjäämättä ja toisinaan kulttuurierot itsessään vaikeuttavat ymmärtämistä. Kai-
kki hankkeiden puitteissa tehdyt kokeilut eivät olekaan tuottaneet hedelmää, mutta 
jokaisesta hankkeesta on jäänyt jotain elämään. Kaikkein hienointa Lawra-projektissa 
on huomata, että projektin myötä Lawrassa on muutettu tiettyjä toimintatapoja ja 
hankkeiden avulla opitut konstit ovat edelleen käytössä. Kokemus tuntuu olleen palkit-
seva sekä projektilaisille että Lawran seudun asukkaille.

KITTA HIRVENSALO

Projektikoordinaattorimme Eric Kaliebu ja Mercy 
Saanuo

Mr. Eric eli Eric Kaliebu syntyi vuonna 1949 Tongoh’n kylässä, joka sijaitsee Lawran kau-
pungista kahdeksan kilometriä etelään. Nykyään Eric asuu perheensä kanssa Lawrassa. 
Eric työskentelee maatalousministeriössä ja hänen vaimonsa toimii opettajana alaas-
teella. Perheessä on kaksi poikaa ja kolme tytärtä. Vanhin lapsista on valmistunut äsket-
täin Takoradin teknisestä oppilaitoksesta ja nuorin aloitti koulunkäynnin vuonna 2006. 
Eric meni kouluun kuusivuotiaana ja suoritti yhdeksän vuotta kestäneen peruskoulun 
Lawrassa. Vuonna 1967 hän aloitti opinnot Ghanan toiseksi suurimman kaupungin Ku-
masin maatalousopistossa. Sieltä valmistuttuaan Eric työskenteli kolme vuotta Lawran 
lähellä sijaitsevan Babilen maatalousasemalla teknisenä toimihenkilönä. Vuonna 1974 
hän jatkoi opintojaan Kumasin yliopistossa suorittaen kahdessa vuodessa maatalousa-
lan loppututkinnon.

Valmistuttuaan yliopistosta Eric meni töihin Koillis-Ghanassa sijaitsevaan Bawkun kau-
punkiin alueelliseen maatalouskeskukseen. Kolme vuotta myöhemmin hän sai siirron 
vastaaviin tehtäviin Tumun kaupunkiin, joka sijaitsee sata kilometriä Lawrasta koilli-
seen. Siellä hän työskenteli kahdeksan vuotta, jonka jälkeen hän sai siirroon Lawraan. 
Vuosi oli 1989.

Tällä hetkellä Eric toimii maatalousministeriössä ylempänä toimihenkilönä vastuual-
ueenaan maatalousneuvonnan järjestäminen yhdellä Lawran seudun kolmesta alueesta. 
Suurin osa tehtävistä on kenttätyötä, jonka yhteydessä myös Lawra-projektin käytän-
nön järjestelyt onnistuvat. Eric on toiminut Lawra-projektin koordinaattorina vuodesta 
1992 alkaen. Hänet pyysi mukaan projektin perustajahahmo Baba Niber Tierto. Aluksi 
taimitarhoihin keskittynyt toiminta ei ollut menestyksekästä, ja Ericin tullessa mukaan 
projektiin alkoi kuivankauden viljely.

Mrs. Mercy Jane Saanuo syntyi maanviljelijäperheeseen vuonna 1956 Nandomissa, 
joka sijaitsee noin 30 kilometriä Lawran pohjoispuolella. Nykyään hän asuu Babilessa 
15 kilometriä Lawran kaupungista etelään. Mercyllä on yksi poika Kingsley, joka käy 
koulua Bolgatangassa Koillis-Ghanassa. Lisäksi perheeseen kuuluu ala-astetta käyvä 
Mercyn veljenpoika Francis. Mercyn aviomies on kuollut.

Mercy kävi peruskoulun Nandomissa. Koulun jälkeen, vuonna 1971 hän muutti Bolgatan-
gaan, jossa hän työskenteli ensin lihantuotannon parissa ja myöhemmin maatalousmi-
nisteriössä. Vuonna 1977 hänet siirrettiin maatalousministeriön Lawran toimipisteeseen. 
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Siellä kymmenen vuotta työskenneltyään Mercy suoritti Kumasin maatalousopistossa 
kolmen vuoden opinnot, joiden jälkeen hän palasi töihin ministeriöön. 

Mercy tuli mukaan Lawra-projektiin Ericin pyynnöstä vuonna 1993. Projektiin tarvit-
tiin naisnäkökulma mukaan ja Mercy, joka työskenteli Ericin tapaan MOFA:ssa, tun-
tui sopivalta tähän. Mercyn nykyisinä työtehtävinä on muun muassa opettaa naisille 
ruuanvalmistusta ja muita kotitöitä sekä kuljettaa tavaroita maatalousministeriöltä 
maanviljelijöille. Mercy ja Eric tekevät paljon yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään niin 
maatalousministeriössä kuin Lawra-projektissakin.

Koordinaattorimme ovat erittäin motivoituneita ja Eric vakuuttaa työskentelevän-
sä mielellään projektin parissa ”niin kauan kuin elää”. Projekti on auttanut heitä 
työskentelemään kylien kanssa ja tuonut heidät tutuiksi ja läheisiksi kylille. Molem-
mat myöntävät oppineensa paljon kyläläisiltä ja myös suomalaisilta. Projektin myötä 
heillä on käytettävissään resursseja, joita maatalousministeriöllä ei ole, ja heillä on 
näin ollen ollut mahdollisuus ratkaista kylissä esiintyviä ongelmia. Mercy iloitsee myös 
uudesta lisänimestään ”Madam”, joka kertoo siitä kuinka paljon projektin työtä alueella 
arvostetaan. Yhdeksi projektin kohokohdaksi Eric mainitsee vierailun Suomeen, jolloin 
Eric osallistui mehiläishoitoon liittyvälle kurssille. Myös seurantamatkat hän mainitsee 
mukavina.

Puhuttaessa kuluneesta kahdestakymmenestä vuodesta Eric kertoo, kuinka projek-
tin aloittamat aktiviteetit, kuten puutarhaviljely, ovat motivoineet ihmisiä ja levinneet 
Lawran alueella. Myös puiden istutus on levinnyt laajalle, ja mehiläishoidossa ihmiset 
ovat siirtyneet perinteisen pesän käytöstä projektin esittelemiin ja sato on parantu-
nut. Satoaikana hunajaa kysellään ja tullaan ostamaan kauempaakin. Projekti tuntuu 
siis todella muuttaneen aluetta ja saaneen laaja-alaisia ja pitkäikäisiä, joskin pieniä, 
muutoksia aikaan. Ericin mukaan varallisuus on parantunut ja esimerkiksi koulu- ja 
sairaalamaksuja pystytään maksamaan paremmin. Toimintatapojen muuttumisesta 
Eric mainitsee, että nykyisin hankkeiden suunnittelussa lähdetään liikkeelle ihmisten 
ongelmista ja tarpeista, mikä on kestävämpää kuin ulkopuolelta sanellut suunnitelmat.

HANNA KAUKO, ANNUKKA LUOMI JA KALLE KIVELä

Eric ja Mercy, kuvat Kitta Hirvensalo.
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4. Lawra-projektin toiminta 
Suomessa

Vaikka Lawra-projektin keskeisimpänä näyttämönä toimii Ghanan luoteisosissa sijaitse-
va Lawran seutu, on Suomessa tapahtuvalla toiminnalla tärkeä rooli hankkeiden rahoit-
tamisen ja toiminnan pyörittämisen kannalta. Ulkoasiainministeriön tuen edellytyksenä 
on omavastuuosuuden keräys ja sen vuoksi Suomessa keskitytään pitkälti varainke-
ruuseen. Aikaa kuluu kuitenkin myös hankkeen hallinnointiin ja esimerkiksi erilaisiin 
Afrikka-aiheisiin tapahtumiin.

4.1. Hankkeiden hallinnointi ja varainkeruu

Lawra-projektin toimijat kokoontuvat Suomessa vähintään kerran kuussa kokousten 
muodossa keskustelemaan projektin toiminnasta, tarpeen vaatiessa useamminkin. 
Kokouksissa on yleensä mukavan kotoisa tunnelma ja osa kokouksista pidetäänkin 
projektilaisten kodeissa. Nykyään jonkinasteiseksi vakipaikaksi on muotoutunut Oppi-
miskeskus Aleksandria, jonka tilat ovat ilmaiseksi varattavissa opiskelijaryhmien käyt-
töön. Kokouksissa on tarjolla pientä purtavaa kuten keksejä ja mehua ja monesti ko-
kousten jälkeen unohdutaan rupattelemaan myös henkilökohtaisia kuulumisia.

Hankkeisiin kuuluva hallinnointi edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa Lawran lisäksi 
sekä MMYL:iin että Ulkoministeriöön. Kokouksissa projektilaiset pyrkivät kertomaan 
kuulumiset kaikilta näiltä tahoilta. Tärkeä osa kokousta on varainkeruun suunnittelemi-
nen, sillä varainkeruu lohkaisee suuren osan projektilaisen Lawra-asioihin käyttämästä 
ajasta. Olosuhteet muuttuvat ja uusia rahankeruukeinoja tulee keksiä tuon tuostakin. 

Aiempien hankkeiden yhteydessä projektilaiset ovat hankkineet lahjoituksia yrityksiltä 
ja korjanneet esimerkiksi polkupyöriä. Myöhemmin projektilaiset ovat hankkeiden tee-
mojen mukaisesti keksineet uusia varainkeruutapoja ja esimerkiksi mehiläishankkeen 
aikaan myytiin itsetehtyjä mehiläisvahakynttilöitä. Mehiläishankkeen perintöä ovat 
niin ikään reilun kaupan tuotteista valmistetut banaanivohvelit, jotka yhdessä kirppu-
torimyynnin kanssa ovat säilyneet varainkeruun kestosuosikkeina, sillä ne myötäilevät 
projektin kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tv-nauhoitukset ovat myös olleet 
suosittuja, sillä niistä saa usein suuren summan rahaa kertapanoksella. Viimeisimpiä 
ideoita ovat olleet Lawra-postikortit sekä Ghana-aiheiset kalenterit, joiden myynti on 
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alkanut menestyksekkäästi. Ja ovatpa projektin jäsenet seisoskelleet elinluovutuk-
sen puolestakin. MMYL:in alaisuudesta on myös etunsa, sillä Lawra-projekti kartuttaa 
omavastuuosuuttaan pyöräyttämällä edelleen liittokahvituksiin tarvittavat mokkapalat.

4.2. Muu toiminta

Varainkeruun ohella projektilaisilla on muutakin kollektiivista toimintaa. Afrikkaan ja 
kehitysyhteistyöhön liittyvän koulutuksen hankkiminen on tullut monelle projektilaiselle 
intohimoksi. Viikin kampuksella on kehitysmaa-aiheista opetusta sekä tutkimus- ja ope-
tusyhteistyötä myös monien Afrikan maiden kanssa. Vuonna 2002 osallistuttiin troop-
pisen mehiläishoidon kurssille ja monet projektilaiset ovat lisäksi osallistuneet kehi-
tysmaatutkimuksen kursseille keskustakampuksella tai ottaneet yhdessä tai itsekseen 
osaa Kepan eli Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen järjestämille kursseille. Näin omaa 
oppimista ja tietomäärää on pyritty lisäämään ja toisaalta monet ovat kokeneet, että 
opintojen ja projektin luoma yhdistelmä on ainutlaatuinen mahdollisuus oppimisen ja 
tulevaisuudenkin kannalta.

Tietoa Lawra-projektista on pyritty levittämään niin yliopiston sisä- kuin ulkopuolellakin 
monin eri tavoin. Syksyllä 2009 projektia esiteltiin Rakedeve-verkoston tilaisuudessa, 
jossa esillä olivat kaikki Viikin kampuksella olevat kehitysmaayhteydet. Myös Suomen 
Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) tilaisuuksissa ja MMYL:in kokouksissa on käyty projektin 
toimintaa esittelemässä. Toisaalta projektilaisia on pariin otteeseen haastateltu ja myös 
projektilaiset itse ovat kirjoittaneet kokemuksistaan eri ainejärjestöjen lehtiin. Viikissä 
on myös pidetty projektin 20-vuotisen taipaleen kunniaksi valokuvanäyttely.

Yksi tiedottamisen tavoitteista on ollut saada mukaan uusia innokkaita projektilaisia. 
Näin myös uusien illat, joissa projektin toimintaa on esitelty kattavammin, ovat ol-
leet jokavuotinen rituaali. Toinen tärkeä syy projektista tiedottamiseen on yleinen ke-
hitysyhteistyökeskustelun lisääminen ja ennakkoluulojen karistaminen. Pienimuotoi-
nen projekti ja sen pienet ihmiset ovat pienellä panoksella saaneet yllättävän paljon 
aikaan suhteellisen pitkän historiansa aikana. Se on ollut monelle iloinen yllätys ja hyvä 
syy saada kanssaopiskelijat ja niin tutut kuin tuntemattomatkin ojentamaan auttavat 
kätensä tarvitsevien suuntaan.

Lawra-projektin toimijat ovat viettäneet aikaa yhdessä myös vapaammissa merkeissä. 
Projektilaiset ovat esimerkiksi käyneet katsomassa Ourvision laulu- ja tanssikilpailuja, 
Afrikka-aiheisia kuvataidenäyttelyitä ja osallistuneet muihin kehitysyhteistyöaiheisiin 
tapahtumiin, kuten Ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaareihin.

KITTA HIRVENSALO

Kuvia varainkeruusta – elinluovutuskampanja (kuva Tessa Sugito), kassien ompelua ja vohvelimyyntiä (ku-
vat Saana Kemppi) – sekä pikkujouluista (toinen kuva oikealta, kuvaaja Kitta Hirvensalo).
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5. Kumppanuuden jäljillä 
Ghanassa

Mitä kumppanuus on?

Kumppanuuden tärkeydestä kehitysyhteistyössä on puhuttu pitkään, sillä termi tuli ylei-
seen käyttöön kehityspolitiikassa jo 1970-luvulla. Kumppanuutta on pidetty tärkeänä 
osana kehitysyhteistyötä ja toisaalta sen vahvistamista on tarjottu eräänlaisena ratkai-
suna kehitysyhteistyön ongelmiin. Globaalin kumppanuuden rakentaminen Pohjoisen ja 
Etelän välille on myös yksi YK:n kahdeksasta vuosituhattavoitteesta.

Kumppanuusajattelun taustalla on kaksi peruslähtökohtaa. Ensimmäinen on solidaari-
suuteen perustuva, normatiivinen ajatus siitä, että Pohjoisen ja Etelän välisissä suhteis-
sa pitäisi vallita tasa-arvo ja demokratia. Solidaarisuusajattelun mukaan kumppanuus 
osapuolten välillä on tärkeä ja arvokas tavoite jo itsessään. Toisen, käytännönlähei-
semmän lähtökohdan mukaisesti kumppanuussuhde on tärkeä, sillä sen avulla löyde-
tään tehokkaammin toimivia ja kestäviä ratkaisuja kehitysongelmiin. Mutta mitä tämä 
kumppanuus sitten käytännön kehitysyhteistyössä tarkoittaa? 

Kumppanuus on yhteistyötä, joka

 on molemminpuolista ja vastavuoroista
 tyydyttää molempien osapuolten tarpeet
 perustuu tasa-arvoisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen
 kunnioittaa molempien osapuolten itsenäisyyttä
 rakentuu pitkäaikaisen suhteen pohjalta

Kumppanuussuhde voi syntyä kahden tai useamman osapuolen välille, mutta useim-
miten kehitysyhteistyöstä puhuttaessa kumppanuudella tarkoitetaan jonkin Pohjoisen 
järjestön ja Etelän järjestön kahdenvälistä yhteistyötä. Lukuisat tutkijat ovat kirjoit-
taneet kumppanuuteen liittyvistä asioista. Heidän mukaansa kumppanuussuhteeseen 
kuuluvat muun muassa yhteiset tavoitteet, molemminpuolinen ja vastavuoroinen osal-
listuminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tasa-arvoisuus, luottamus, avoimu-
us ja toimien läpinäkyvyys sekä molempien osapuolten itsenäisyyden kunnioittaminen. 

Kumppanuuden ongelmat

Kumppanuuden käsitteen käyttöä ja erityisesti sen toteutumista kehitysyhteistyössä on 
kritisoitu viime aikoina laajasti. Kumppanuus-termistä on tullut eräänlainen muotisana 
kehitysyhteistyössä ja -politiikassa, ja siksi sitä käytetään yleisesti kuvaamaan kai-
kenlaisia yhteistyön muotoja. Vaikka kumppanuus saattaa kuulostaa teoriassa täysin 
itsestään selvältä ja yksinkertaiselta asialta, käytännön kehitysyhteistyössä kumppa-
nuuden toteutuminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista eikä helppoa. Kumppanuus-
termi onkin menettänyt alkuperäisen merkityksensä ja sisältönsä. Samalla on myös 
unohdettu aidon kumppanuussuhteen tavoittelemisen tärkeys. Aidolle kumppanuudelle 
on olemassa kriteerit, ja aito kumppanuus perustuu enemmän solidaarisuuteen ja luot-
tamukseen kuin virallisiin sopimuksiin osapuolten välillä.

Mikä kumppanuudessa sitten on niin ongelmallista? Yhteistyö kahden hyvin erilaisen 
osapuolen välillä on haastavaa, etenkin, jos kumpikin osapuoli tekee työtään omasta 
maastaan käsin eikä kumppaneilla ole mahdollisuutta aitoon vuorovaikutukseen ja ta-
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paamisiin kasvotusten. Kumppanuutta ei rakenneta yhdessä yössä. Se vaatii molem-
milta osapuolilta paljon työtä, kompromissien tekoa ja toisen osapuolen kuuntelemis-
ta ja ymmärtämistä. Kumppanuuden yleisiä ongelmia kehitysyhteistyössä ovat muun 
muassa:

 Yhteisen näkemyksen löytäminen. Tämä voi olla vaikeaa, kun kumppaneilla on  
 erilainen maailmankatsomus ja historiallinen kehitys takanaan
 Erilaiset kiinnostuksen kohteet. Etelän osapuoli on usein kiinnostunut oman  
 maansa paikallisista kysymyksistä, Pohjoinen taas globaaleista kehitys  
 ongelmista
 Kommunikaatiovaikeudet välimatkan ja kielimuurin takia
 Kulttuurierot sekä erot käytännön toimintatavoissa
 Etelän osapuolen taloudellinen riippuvuus Pohjoisesta osapuolesta
 Rahoitussuhteesta aiheutuva epätasa-arvoisuus päätöksenteossa
 Valtasuhteiden vääristyminen
 Kumppanuussuhteen muuttuminen antaja–vastaanottaja -suhteeksi
 Epätasapainoinen suhde, josta aiheutuu, että ongelmien ilmaantuessa
 Pohjoisen on paljon helpompi vaihtaa kumppania kuin Etelän, sillä Etelä on
 Pohjoisesta usein taloudellisesti riippuvainen 

Yksi kumppanuuden suuri ongelma kehitysyhteistyössä on myös se, että puhe kumppa-
nuudesta on lähinnä retorista ja teoreettista, joka ei kuitenkaan näy käytännön toimis-
sa. Todellinen yhteistyö tapahtuu usein yksilöiden eikä järjestöjen tai instituutioiden 
välillä, ja yhteistyö on usein hyvin henkilöitynyttä. Myös hankkeiden lyhytkestoisuus on 
tuo oman haasteensa kumppanuuden rakentamiselle. Kumppanuuden luominen vaatii 
pitkäaikaista prosessia, jota ei useinkaan ole mahdollista saavuttaa kolmivuotiskauden 
aikana. Usein käykin niin, että kun kumppanuus on juuri syntymässä osapuolten välille, 
on jo aika lopettaa hanke ja vaihtaa kumppania. 

Yleensä kuitenkin kaikkein suurin ja perustavanlaatuisin ongelma kumppanuuden taus-
talla on rahoitussuhde. Koko kehitysyhteistyö perustuu tietynlaiseen oletukseen ta-
loudellisesta epätasa-arvosta Pohjoisen ja Etelän välillä. Kumppanuus on ollut vaikeaa 
valtasuhteiden vääristymien takia: usein Pohjoisen osapuolella on enemmän valtaa, 
sillä se toimii hankkeiden rahoittajana. Se määrittää agendan ja luo ehdot yhteistyölle. 
Pohjoinen vaatii rahoituksen vastineeksi näyttöä hankkeiden etenemisestä ja onnis-
tumisesta ja pitää tällä tavalla Etelää kontrollisuhteessa. Lisäksi syntyy riippuvuussuh-
de, sillä useimmiten Etelä tarvitsee eniten juuri rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen. 
Tutkimusten mukaan 95 prosenttia Etelän järjestöistä joutuu lopettamaan toimintansa, 
jos rahallinen tuki lopetetaan. Siksi Etelä on riippuvainen kumppanuussuhteesta Poh-
joisen kanssa, kun taas Pohjoinen voi vaihtaa kumppania ongelmien ilmaantuessa.

Kumppanuussuhteen muodostamista helpottavat ja edistävät kumppaneita yhdistävät 
tekijät, kuten esimerkiksi samanlaiset sosio-ekonomiset taustat (ikä, sukupuoli, koulu-
tus, yhteiskunnallinen asema), yhtäläinen arvovalta, samanlaiset kulttuuriset taustat, 
maailmankatsomus ja arvomaailma, yhteinen näkemys ongelmista ja niiden ratkaisu-
keinoista, yhteiset tavoitteet sekä toisiaan täydentävät vahvuudet. 

Kumppanuuden rakentaminen Lawra-projektissa

Lawra-projektissa kumppanuutta on yritetty rakentaa 20 toimintavuoden ajan. Tänä 
aikana projekti on muuttunut paljon sisällöltään ja lisäksi toimijat ovat vaihtuneet vuos-
ien varrella. Myös osapuolten välinen suhde on muuttunut ja kehittynyt vuosien aikana. 
Vaikka Lawra-projektissa Maatalous-metsäylioppilaiden liiton kumppanina Ghanassa on 
nykyään teoriassa kansalaisjärjestö (Tisong taa Foundation), on käytännössä toise-
na osapuolena kaksi paikallista maatalousneuvojaa sekä suuri joukko Lawran alueen 
järjestäytymättömiä kyläläisiä. Kumppanuuden haasteet ovat silti samanlaiset tässäkin 
yhteistyössä.
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Lawra-projekti on saanut alkunsa opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä ja ystävyydestä. 
Projektin perustaminen liittyi vahvasti myös solidaarisuusajatteluun, sillä kun Suomes-
sa opiskellut ghanalainen Baba Niber Tierto kertoi suomalaisille opiskelijatovereilleen 
entisen kotipaikkakuntansa Lawran alueen ongelmista, suomalaisille opiskelijoille herä-
si vahva auttamisen halu. He alkoivat yhdessä etsiä keinoja, joilla voitaisiin esimerkiksi 
vähentää köyhyyttä alueella ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Eric Ka-
liebu pyydettiin projektiin koordinoimaan Ghanassa tapahtuvia toimintoja, koska he 
olivat Baban kanssa vanhoja ystäviä. Myöhemmin Eric puolestaan pyysi kollegaansa 
Mercya Saanuota avukseen mukaan hankkeeseen. Voidaan siis ajatella, että projek-
tissa oli ainakin sen perustamisvaiheessa ainekset aidon kumppanuuden rakentamiselle 
suomalaisten ja ghanalaisten välillä.

Muita kumppanuutta edistäviä asioita Lawra-projektissa ovat yhteiset tavoitteet, saman-
lainen käsitys ongelmista ja tavoista, joilla niihin pitäisi puuttua, toisiaan täydentävät 
vahvuudet ja kyvyt, osapuolten yhtäläinen motivoituneisuus yhteistyöhön, tasa-arvois-
uus sekä pitkä yhteistyö. Sekä ghanlaisten että suomalaisten tavoitteena on edistää 
köyhien kyläläisten elinolosuhteita kestävällä tavalla. Suomalaisilla opiskelijoilla on 
teoreettista ja järjestöllistä osaamista, kun taas Eric ja Mercy sekä kyläläiset tuntevat 
paikalliset olosuhteet ja ongelmat sekä omaavat vahvan kenttätyökokemuksen. Lisäksi 
yhteistyö on jatkunut pitkään ja projektin sisältöön on ollut kummallakin osapuolella 
mahdollisuus vaikuttaa tasapuolisesti. Voidaanko siis sanoa, että Lawra-projektissa val-
litsee aito kumppanuus suomalaisten ja ghanalaisten välillä?

Kumppanuuden kompastuskiviä Lawra-projektissa

Kaikista projektin hyvistä puolista huolimatta kumppanuus ei ole ollut vuosien varrella 
täysin ongelmatonta. Pitkän yhteistyön aikana opiskelijat ovat vaihtuneet lähes vuosit-
tain ja samalla Eric ja Mercy ovat ikääntyneet. He olivat projektiin mukaan tullessaan 
kolmikymppisiä, mutta tällä hetkellä alkavat lähestyä eläkeikää. Suomalaiset opiskelijat 
ovat yleensä nuoria, tilapäisiä ja kokemattomia käytännön kehitysyhteistyössä. Eric ja 
Mercy, jotka työskentelevät Ministry of Food and Agriculture (MOFA):ssa maatalous-
neuvojina, ovat paikallisen mittapuun mukaan erittäin kouluttautuneita ja asiantuntevia 
sekä hallitsevat etenkin käytännön kenttätyön. Kumppanuussuhde on tässä mielessä 
epätasapainoinen, sillä suomalaisilla projektilaisilla on hyvin vaihtelevat tiedot maata-
loudesta ja Pohjois-Ghanan erityisolosuhteista, ja lisäksi he ovat mukana projektissa 
usein vain muutaman vuoden. Projektikoordinaattoreille saattaa olla jossain määrin 
turhauttavaa tehdä yhteistyötä vuosi vuodelta itseään huomattavasti nuorempien ja 
ammattitaidottomampien opiskelijoiden kanssa. 

Yksi suuri ongelma Pohjoisen ja Etelän välisessä kehitysyhteistyössä on kumppanu-
ussuhteen katkonaisuus tai aidon dialogin puuttuminen. Vaikka Lawra-projektissa ei 
ole ollut pitkiä taukoja eri hankkeiden välillä, dialogi osapuolten välillä on kuitenkin 
ajoittain vajaavaista, sillä asioita on hankalaa sopia puhelimitse tai kirjeitse. Paikan 
päällä on käyty korkeintaan kerran vuodessa; joskus seurantamatkojen välillä on ollut 
useankin vuoden taukoja. Viime vuosina puhelinyhteydet ovat toimineet hyvin, mutta 
aikaisemmin niiden toimivuudesta ei ollut takeita. Myös kirjeiden perille tulo oli puolin 
ja toisin epävarmaa sekä hidasta. 

Joskus tiedon siirtyminen on heikkoa myös suomalaisen järjestön sisällä projektilaisten 
vaihtuessa. Seurantamatkoilla suomalaiset esittävät vuosi toisensa perään samat kysy-
mykset, mikä välillä ihmetyttää projektikoordinaattoreita Ghanassa. Kuitenkin seuran-
tamatkat ja kasvokkain käydyt keskustelut ja neuvottelut ovat lisänneet molempien 
osapuolten sitoutuneisuutta, osallistumista ja vastuun ottamista projektissa. Vaikka 
seurantamatkan pääasiallinen tarkoitus onkin seurata hankkeen edistymistä, se on ollut 
suomalaisille muillakin tavoin hyvin antoisa ja maailmankuvaa avartava kokemus. Myös 
ghanalaisten on varmasti ollut helpompaa ymmärtää yhteistyön merkitystä. Tässä on 
kuitenkin nähtävissä tietynlainen epätasa-arvoisuus suomalaisten ja ghanalaisten vä-
lillä, sillä ghanalaisilla ei ole samanlaista mahdollisuutta tulla vierailemaan Suomeen, 
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vaikka he itse toimivat jatkuvasti isäntinä suomalaisten vierailuilla. Tosin projekti 
järjesti Ericille tämän mahdollisuuden vuonna 2002, jolloin hän tuli käymään Suomessa 
mehiläistenhoitohankkeen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa. 

Yhteistyön sujuminen riippuu pitkälti yllä mainituista “teknisistä” seikoista, mutta hyvin 
paljon kumppanuuden onnistuminen riippuu myös henkilökemiasta. Lisäksi sen laatuun 
vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset taustat. Suomalainen ja ghanalainen kulttuuri 
sekä sosiaalis-yhteiskunnalliset olot Lawran alueella poikkeavat toisistaan merkittäväs-
ti, ja nämä erot aiheuttavat välillä väärinkäsityksiä ja kompastuskiviä kumppanuudes-
sa. Myös kielimuuri tuo oman haasteensa yhteistyöhön. Vaikka projektikoordinaat-
toreiden kanssa suomalaiset pystyvät kommunikoimaan ymmärrettävästi englanniksi, 
projektikylissä yhteinen kieli puuttuu kokonaan. Tällöin suomalaiset joutuvat toimi-
maan täysin Ericin ja Mercyn tulkkauksen varassa. Se asettaa myös projektikoordi-
naattorit välikäden asemaan eikä aina ole selvää, kumpaa osapuolta he edustavat ja 
kumman mielipidettä he kenties kannattavat. Suomalaiset ovat myös huomanneet, 
että kyläläiset käyvät keskusteluja mieluummin miespuolisten projektilaisten kanssa ja 
tietyllä tapaa arvostavat enemmän pariskuntia sekä naimisissa olevia naisia kuin naim-
attomia; Ghanassa myös yhteiskunnallinen asema ja titteli ovat tärkeitä asioita. Tämä 
on huomattava ero ghanalaisen ja suomalaisen kulttuurin välillä.

Lawra-projektissa on yritetty välttää niin sanottua sanelupolitiikkaa ja ottaa kaikis-
sa toimissa huomioon paikallisten ihmisten toiveet. Suomalaiset opiskelijat eivät ole 
alueen ongelmien asiantuntijoita, joten paikallisten näkemyksillä on painava merki-
tys. Hankkeet on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman pitkälle yhdessä kyläläisten 
kanssa myös siksi, että heidän sitoutumisensa ja osallistumisensa hankkeen toteuttam-
iseen olisi suurempaa. Aina tämä ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista, sillä yhteisissä 
neuvotteluissa tai puhelimitse käydyissä keskusteluissa ghanalaiset eivät välttämättä 
kerro toiveitaan ja näkemyksiään suoraan. Myöskään hankkeissa ilmenneistä ongelmis-
ta tai puutteista ei mielellään puhuta avoimesti. Tämä voi johtua kulttuurieroista, mutta 
osaltaan se aiheutuu myös rahoitussuhteesta. Pohjoisen ja Etelän välisessä suhteessa 
Pohjoinen osapuoli saa usein “valtaa kukkaron kautta”: paikalliset suostuvat rahoitta-
jan ehdotuksiin eivätkä välttämättä uskalla olla eri mieltä, sillä he pelkäävät rahoituk-
sen menettämistä. Rahoitussuhde on usein ongelmallista kehitysyhteistyössä, sillä se 
vaikeuttaa kumppaneiden välistä tasa-arvoista keskustelua sekä tekee hankkeiden 
arvioinnista hankalaa.

Kumppanuudessa on tärkeää myös molempien osapuolten, niin Pohjoisen kuin Etelänkin 
vastuullisuuden, avoimuuden ja toimien läpinäkyvyyden lisääntyminen. Ongelmista 
vaikeneminen, informaatiokatkokset, raportoinnin ja kuittien myöhästyminen tai ka-
toaminen tai hankesuunnitelmien muuttaminen ilman, että asiasta kerrotaan toiselle 
osapuolelle, ovat asioita, jotka herättävät epäluottamusta ja huonontavat kumppa-
nuussuhdetta. Se usein johtaa myös siihen, että toinen osapuoli lisää kontrollointia, 
vaatii lisää selvityksiä, raportointia ja kirjallisia sopimuksia, jotka omalta osaltaan taas 
heikentävät kumppanuutta. Osa ongelmista johtuu toimintatapojen eroista, jotka ovat 
Etelässä ja Pohjoisessa hyvin erilaisia. Etelässä ei ole esimerkiksi totuttu samanlaiseen 
byrokratiaan kuin Pohjoisessa, ja se pitää ottaa toiminnassa huomioon.

Miten kumppanuutta voitaisiin syventää tulevaisuu-
dessa?

Kumppanuuden rakentuminen on pitkä prosessi ja kumppanuussuhde muuttuu vuosien 
varrella. Siksi kumppanuuden ylläpitämisen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Lawra-
projektissa kyläläiset pitäisi ottaa paremmin mukaan hankkeiden suunnitteluproses-
siin. Projektissa ei ole aikaisemminkaan harrastettu sanelupolitiikkaa, mutta käytännön 
syistä johtuen hankkeiden suunnittelu yhdessä kyläläisten kanssa on ollut hankalaa. 
Matkalaisten tiukan aikataulun ja toisaalta yhteisen kielen puuttumisen vuoksi on usein 
käynyt niin, että hankkeet on suunniteltu suurimmaksi osaksi Suomesta käsin, vaikka 
paikallisten ihmisten toiveet ja mielipiteet onkin yritetty ottaa mahdollisimman pal-
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jon huomioon. Tätä on kuitenkin tarkoitus kehittää projektin lähitulevaisuudessa, sillä 
tulevilla seurantamatkoilla 2011 ja 2012 on tarkoitus suunnitella uusi kolmivuotinen 
hanke vuosiksi 2013–2015. Parhaassa tapauksessa tulevan hankkeen yksityiskohdat 
suunniteltaisiin mahdollisimman pitkälle Lawrassa yhdessä kyläläisten kanssa ja ul-
koministeriön hanketukikaavakkeet täytettäisiin englanniksi projektikoordinaattoreiden 
kanssa. Tällä tavoin kummallakin osapuolella olisi yhtäläinen mahdollisuus osallistua 
hankkeen suunnitteluun, ja ghanalaisetkin ymmärtäisivät paremmin rahoituksen haku-
prosessia.

Oman pohdintani perusteella Lawran alueen paikalliset ihmiset eivät tarvitse yhteistyötä 
ja kumppanuutta meidän kanssamme ensisijaisesti siksi, että heillä ei olisi tarvittavaa 
tietoa ja taitoa elinolosuhteiden parantamiseksi. Heillä on nimenomaan puutetta va-
roista, joilla alueen kehitystä voitaisiin toteuttaa. Yksi suurista ongelmista on se, että 
maan poliittiset päättäjät eivät ohjaa riittävästi varoja pohjoisosien köyhien alueiden 
kehittämiseen. Siksi olisi erittäin tärkeää, että kyläläiset olisivat mukana Lawra-pro-
jektin hankkeiden suunnittelussa. Tällä tavoin he kokisivat voivansa vaikuttaa aidosti 
oman tilanteensa edistämiseen.

Loppujen lopuksi aidon ja onnistuneen kumppanuuden rakentaminen ei olekaan niin 
yksinkertaista, kuin miltä se aluksi saattaa vaikuttaa. Kumppanuuteen liittyy paljon 
suuria haasteita, eikä kaikista yhteistyösuhteista muodostukaan aitoja kumppanuus-
suhteita. Kumppanuus on pitkä prosessi. Aito kumppanuus kuitenkin antaa molemmille 
osapuolille paljon ja siksi sen eteen kannattaa nähdä vaivaa.

PAULIINA “MINTTU” PAANANEN
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6. Lopuksi

Ghana on keskituloinen kehitysmaa, jota monien muiden Saharan eteläpuolisen Afrikan 
maiden tavoin vaivaavat köyhyys, ruokaturvan heikkous sekä erilaiset ympäristöongel-
mat, taudit ja kuivuus. Valtion tukiessa ennen kaikkea maan eteläisiä alueita jää kuiva 
pohjoinen vähemmälle huomiolle. Ghanan luoteisosassa sijaitseva Lawran seutu onkin 
maan köyhintä ja kuivinta aluetta, jossa erityisesti kuivan kauden yli selviäminen on 
haastavaa. Juuri tälle alueelle suuntautui kaksikymmentä vuotta sitten suomalaisten 
opiskelijoiden matka yhdessä ghanalaisen vaihto-opiskelijan Baba Niber Tierton kera, 
ja siitä sai alkunsa Maatalous-metsäylioppilaiden liiton ikioma Lawra-projekti. 

Kaiken kaikkiaan parikymmenvuotista taipaletta voidaan kuvata onnistuneeksi koke-
musten täyteiseksi oppimatkaksi, sillä monia pieniä hyviä muutoksia on saatu sekä 
Ghanassa että Suomessa aikaan – on kokeiltu, tehty ja opittu. Kaikista hankkeista on 
löydettävissä omat heikkoutensa ja kehittämisen varaa on ollut, mutta silti jokainen 
hanke on jättänyt itsestään myös positiivisen jäljen Lawran kyliin. Nämä pienet positiivi-
set seikat voivat olla kokemuksia, tiedonmurusia, hyväksi havaittuja käytäntöjä, uusia 
taitoja, perspektiivin laajenemista, oppimista, yhteishengen tiivistymistä tai konkreet-
tisia hyötyjä, jotka ovat helpottaneet tai jollain tavalla parantaneet seudun asukkaiden 
elämää.

Mikä Lawra-projektista on sitten tehnyt onnistuneen? Miksi hankkeet ovat jääneet 
elämään? Ehkä suurin syy on se, että hankkeiden suunnittelussa on hyödynnetty paikal-
lista osaamista ja muutoinkin toiminnassa on pyritty tasa-arvoiseen kumppanuuteen 
sekä molemminpuoliseen kunnioitukseen. Toisinaan yhteistyö kompastelee kielen tai 
kulttuurierojen vuoksi, mutta pitkä 20 vuotta kestänyt suhde on luonut tarpeeksi voi-
makkaan siteen ja pysyvän toimintamallin kahden erilaisen alueen, Suomen pääkau-
punkiseudun ja Lawran maaseudun välille. Hyvät aikaisemmat kokemukset luovat 
uskoa ja luottamusta kumppanien välille.

Yksi tärkeä seikka on varmasti hankkeiden tietty yhteneväisyys ja toistensa päälle ra-
kentuminen, mikä on suureksi osaksi projektikoordinaattoreiden asiantuntemuksen an-
siota. Toisistaan turhan erilliset hankkeet voisivat heikentää jatkuvuutta, mikä nyt on 
tuntunut säilyvän alueella. Joustavuus on mahdollistanut vanhoihin hankkeisiin osallis-
tuneiden osallistumisen uudempiin koulutuksiin ja toisaalta hankekylien sijainti samalla 
Lawran alueella edistää koko alueen kehitystä. Myös Lawran alueen johtoon on pyritty 
pitämään hyvät välit, jotta koko seudun vointia voitaisiin yhdessä paikallisviranomais-
ten kanssa parantaa.
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Täysin ongelmatonta yhteistyö ei kuitenkaan ole, kuten lukuisat aiemmat esimerkit 
ovat osoittaneet. Haasteita koko projektin kaksikymmenvuotiskauden ajan ovat olleet 
kumppanuuden toteutus, tulkkaus ja kommunikointivaikeudet, kulttuurierot, arvioinnin 
vaikeus sekä tiedonkulun heikkous ja hitaus Suomen ja Ghanan välillä. Suomen päässä 
turhautumista ovat aiheuttaneet erityisesti ihmisten vaihtuvuus ja tiedonkulun heikk-
ous projektilaisten kesken. Nämä ongelmat ovat aiheuttaneet toiminnan tiettyä staat-
tisuutta ja kehityksen puutetta. Samoja kaavoja on noudatettu toisinaan orjallisestikin 
vuodesta toiseen, sillä riskejä ja uutta suuntaa ei ole jostain syystä uskallettu ottaa.

Myös projektin pienimuotoisuus on toisinaan koettu ongelmaksi, sillä opiskelijoilla 
ei ole ollut resursseja puuttua kaikkiin Lawran alueen ongelmiin, kuten vesipulaan. 
Mutta vaikka toiminnan pienimuotoisuus rajoittaa, voi se toisaalta olla osasyy projektin 
menestykseen. Pienimuotoisuus vähentää byrokratiaa ja kehitysyhteistyö säilyy voi-
makkaasti henkilöityneenä. Kyseessä on siis ihmisläheinen ja altruistiseen auttamisha-
luun sekä solidaarisuuteen perustuva pieni projekti, jolla pyritään paikallisten omaa 
aloitekykyä tukemalla saamaan aikaan kehitystä tukeva hyvän kierre.

KITTA HIRVENSALO

7. Kiitokset

Suuret lämpimät kiitokset kaikille historiikin tekoon osallistuneille! Ilman sekä vanho-
jen että uusien projektilaisten panosta ei Lawra-projektin historiikkia olisi saatu kok-
oon. Kaikki kirjoittajat, kuvaajat, taittajat, kuvankäsittelijät, oikolukijat ja tukena olleet 
ihmiset – olette olleet arvokkaita! Myös suuri kiitos kuuluu Ghanan päässä toimiville 
projektikoordinaattoreille sekä projektissa mukana olleille kyläläisille, jotka ovat tar-
jonneet lämpimän vieraanvaraisuutensa sekä mitä parhaimpia muistoja ja kokemuksia 
20 vuoden ajan suomalaisille opiskelijoille. Projektilaiset toivovatkin antaneensa edes 
vähintään yhtä paljon Lawran seudun asukkaille kuin mitä ovat itse saaneet ghanalais-
ilta kumppaneiltaan.

Koko Lawra-projektin puolesta,

Kitta Hirvensalo
Lawra-projektin historiikin kokoaja ja puheenjohtaja 2010
29.11.2010
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