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Tammikuussa 2009 viisi Helsingin yliopiston opiskelijaa matkasi Maatalous-Metsäylioppilaiden 

liiton kehitysyhteistyöprojektin seurantamatkalle Ghanan Lawraan.  

 

Maanperän suojeluun ja aavikoitumisen ehkäisyyn keskittyvä kolmivuotinen hanke alkoi vuonna 

2007, ja Ulkoministeriön rahoittamalle hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus seuraavaksi 

kolmeksi vuodeksi.  

 

Tässä raportissa kerromme matkasta päiväkirjan muodossa, sekä esitämme kylissä tekemämme 

haastattelut. Haastattelimme kyläläisiä ryhmänä, minkä lisäksi yhtä miestä ja naista haastateltiin 

henkilökohtaisesti. Naisryhmille osallistavalla menetelmällä esitetty kysymys hankkeen 

hyödyllisyydestä on esitetty taulukon avulla.  
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OTTEITA MATKAPÄIVÄKIRJASTA 
Elina Korhonen ja Minna Kotkamaa 
 
 
Sunnuntai-iltana 4.1.2009 Elina, Anni ja Katariina saapuivat pitkän lennon jälkeen vihdoin Ghanan 
pääkaupungin Accran lentokentälle. Kaisu-Leena oli saapunut Accraan jo hieman aiemmin, ja 
Minnan oli tarkoitus tulla pari tuntia myöhemmällä lennolla. Koneesta noustessamme kuuma ja 
kostea ilma laittoi haukkomaan henkeä, mutta + 30 asteen helteeseen tottui nopeasti. Minnan 
saavuttua matkaseurueemme oli kasassa, ja vietimme ensimmäisen yön Accrassa. Seuraavana 
aamuna lähdimme kohti matkamme todellista päämäärää, Lawraa. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan olisimme kulkeneet Lawraan pelkästään Wa’n kautta, mutta koska emme mahtuneet 
Wa’han suuntaavaan bussiin, lisäsimme matkaamme välietapiksi Kumasin kaupungin, jossa 
jouduimme viettämään yhden yön. Tiistaina saimme kuitenkin matkaa jatkettua jo aamuyöstä ja 
Wa’n kautta saavuimme vihdoin illalla Lawraan. Ensivaikutelmaa Lawrasta ei juurikaan vielä 
ehtinyt muodostua, sillä kello oli jo melko paljon ja suuntasimme suoraan majapaikkaamme, joka 
yllätti positiivisesti hyvällä kunnollaan. Alla olemme kertoneet tarkemmin Lawrassa 
viettämästämme ajasta 7.1 - 15.1.2009. 
 
 
Keskiviikko 7.1.2009 Suunnittelua ja aikatauluttamista 
 
Vihdoinkin olisi saanut nukkua pitkään, mutta afrikkalaiseen elämänrytmiin tottuneina heräsimme 
jo aikaisin. Yön aikana hyttysverkkokin oli tippunut, muttei se sikeitä unia ollut haitannut. Päivä oli 
melko kevyt: kävimme hieman ruokaostoksilla ja kokkasimme, minkä jälkeen ryhdyimme 
suunnittelemaan seuraavana päivänä alkavia kylävierailuja. Saimme koottua vierailujen rungon ja 
haastattelukysymykset ja sovimme, että Minna, Katariina ja Elina vastaisivat ryhmähaastatteluista, 
kun taas Anni ja Kaisu-Leena hoitaisivat yksilöhaastattelut. Päätimme myös kokeilla osallistavaa 
menetelmää, jossa haastateltavat saisivat käyttää pähkinöitä vastatessaan esittämäämme 
kysymykseen projektin onnistuneisuudesta. 
 
Illemmalla juttelimme vielä projektikoordinaattoreiden, Ericin ja Mercyn, kanssa tulevasta. Tänä 
vuonna meillä tulisi olemaan tiukempi aikataulu kylävierailujen suhteen kuin aiempina vuosina, 
sillä vietämme Lawrassa vain noin viikon. Näin ollen vierailemme yhden päivän aikana kahdessa 
kylässä sekä pääsemme myös hieman tutustumaan aiempien vuosien hankkeiden tuloksiin 
vierailemalla muun muassa Lawran puutarhoissa, jotka olivat osana Lawra-projektin kuivakauden 
viljelyn hanketta 1990-luvun alussa. 
 
 
Torstai 8.1.2009 Ensimmäiset kylävierailut 
 
Tänään teimme ensimmäiset kylävierailumme. Heti aamusta suuntasimme Berwongiin, jonka 
jälkeen vuorossa oli Tuori. Haastatteluiden toteuttaminen ensimmäisessä kylässä hieman jännitti, 
mutta kaikki sujui hyvin sulavasti. Ennen juttutuokiota kiersimme Berwongin pelloilla. Lisäksi 
meille näytettiin komposteja ja kylän työkaluvarasto, jossa säilytettiin Lawra-projektin rahoittamia 
työvälineitä. Tuntui yllättävältä, kun jokaisella talolla kerrottiin olevan oma komposti. 
 
Berwongissa haastattelut kestivät melko kauan ja oli mukavaa huomata, miten hyvin kyläläiset 
kuitenkin jaksoivat olla mukana ja vastata kysymyksiimme. Projektikoordinaattorimme Eric toimi 
meille tulkkina ja aluksi oli hieman hakemista englanninkielisten sanojen, kuten durra (joka on 
muuten englanniksi sorghum), kanssa, mutta uusiin sanoihin tottui hyvin nopeasti. Osallistavaan 
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menetelmäänkin kyläläiset lähtivät innolla mukaan. Kaiken kaikkiaan tuntui, että ihmiset olivat 
todella tyytyväisiä projektiin ja että heille oli aidosti ollut hyötyä projektista. Vierailumme lopuksi 
saimme kuulla ksylofomia ja ihailla paikallisten tanssia. 
 
Päivän toisena kylänä oli Tuori, joka otti meidän vastaan iloisesti villillä tanssilla. Muuten Tuorista 
muodostui kuitenkin vaisumpi kuva kuin Berwongista: kylästä jäi hieman sellainen vaikutelma, 
etteivät ihmiset siellä olleet olleet ihan yhtä aktiivisia eivätkä vielä yhtä perillä projektin hyödyistä. 
Osallistavan menetelmänkin, jossa kyläläiset arvioivat projektin onnistuneisuutta, tulokset olivat 
heikompia. Tämä johtunee kuitenkin siitä, että Tuori oli ollut projektissa mukana vähemmän aikaa 
kuin Berwong, vasta vuoden. Vierailun lopuksi kävimme katsomassa kylän varastoja. 
 
Kylissä vieraileminen meni todella nopeasti, vaikka olimme majatalossa vasta neljän aikoihin, 
jonka jälkeen laitoimme ruokaa. Huomenna suuntana ovat Kanpuo ja Zakpee. Hyttysiä ei ole 
muuten paljoa näkynyt! 
 
 
Perjantai 9.1.2009 Lämminhenkisiä kyliä ja tulevan hankeen ideointia 
 
Päivän ensimmäisenä kylänä oli kaksi vuotta projektissa mukana ollut pieni Kanpuo. Paikalla oli 
vain vähän ihmisiä, joista suurin osa oli hieman yllättäen naisia. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että 
kylän miehet olivat lähteneet tekemään töitä muihin kyliin. Tunnelma kylässä oli lämmin ja 
leppoisa; kylässä oli helppo olla ja koko haastattelutilanne tuntui lähinnä mukavalta jutustelulta. 
Kyläläiset olivat hyvin vaatimattomia, mistä kertoi esimerkiksi se, että kysyttäessä projektin 
kehittämisideoita he sanoivat, etteivät halua pyytää ”liikaa”.  
 
Ennen haastattelua kiersimme pelloilla, joilla harjoitettiin etenkin tasaisella maalla viljelyä. Pelloilla 
oli paljon korkeaa heinikkoa, stone liningia sekä jonkin verran vielä kumpareita. Kasveja, joiden 
viljelyyn kylä keskittyi, olivat muun muassa maissi, mango, cashew-pähkinä sekä dawadawa-puu. 
Näimme pitkän kierroksen aikana työkaluvaraston lisäksi aiemmin toteutettujen Lawra-projektin 
hankkeiden aikana istutettuja puita sekä mehiläispesiä. Kaiken kaikkiaan Kanpuosta jäi miellyttävä 
kuva ja hyvä mieli: kylä vaikutti hyvinvoivalta, pellot olivat isoja ja eläimiä oli paljon. 
 
Kanpuon jälkeen vierailimme vuoden verran projektissa mukana olleessa Zakpeessa, joka oli 
Kanpuohon verrattuna todella iso. Tullessamme joukko miehiä oli rakentamassa viljavaraston 
ympärille rakennusta. Oli hienoa nähdä projektin avulla rahoitettuja työkaluja käytössä! Zakpeessa 
kiertely pelloilla oli suhteellisen pikainen: näimme muun muassa komposteja, okraa sekä 
paprikarivejä. 
 
Vaikka Zakpee oli iso, vastaanotto kylässä oli lämmin ja ihmiset olivat innoissaan mukana 
haastatteluissa. Paikalla oli runsaasti ihmisiä, myös naisia ja lapsia. Haastattelun mieleenpainuvin 
hetki oli se, kun kyläläiset kertoivat, kuinka projekti oli yhdistänyt heitä ja saaneet heidät 
puhaltamaan yhteen hiileen. Varastoja emme vierailumme aikana varsinaisesti nähneet, mutta 
meille esiteltiin kylän työkaluja, kuten saappaita.  
 
Vierailut olivat tänään hieman nopeammin suoritettuja kuin edellisenä päivänä. Syötyämme 
menimme Ericin kanssa paikalliseen ravintolaan keskustelemaan uudesta hankkeesta. Keskustelu 
oli hyvin antoisa ja varsinkin Kaisulla oli paljon hyviä ideoita. Esille nousi ajatus naisten 
mikrolainoista, joiden toteuttaminen olisi yllättävän edullista: viiden kylän mikrolainaprojekti 
vaatisi vain noin 800 euroa. Olisi mahtavaa saada mikrolainat mahdutettua mukaan seuraavaan 
hankkeeseen! 
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Teknisiä ongelmia oli tälle illalle kyllä riittämiin: retkikeittimemme ei toiminut ja Elinan ja 
Katariinan WC tulvi. Mutta pieniä vastoinkäymisiähän ne vain olivat verrattuna siihen, millaisiin 
oloihin olimme varautuneet. Majatalosta kun löytyi jopa yhteinen jääkaappikin, jossa saimme 
säilyttää vesipussejamme ja mehujamme, jotka kuumalla ilmalla kyllä maistuivat niin hyviltä! 
Loppuillasta niin retkikeitin kuin wc:kin saatiin toimimaan majatalon työntekijän avulla. 
 
 
Lauantai 10.1.2009 Puutarhaan tutumista ja piton maistelemista – mutta mitä 
teemme lahjaksi saadulle elävälle kanalle? 
 
Tänä aamuna ennen kylävierailuja pääsimme ihastelemaan Kunyukuon puutarhaa, joka oli ollut 
mukana Lawran vuonna 1992 aloitetussa kuivakauden viljelyhankkeessa. Oli aivan mahtavaa 
nähdä, kuinka vesikannuilla, siemenillä ja koulutuksilla alkanut projekti oli säilynyt elinvoimaisena 
varsinaisen hankkeen päätyttyäkin. Kunyukuon puutarhassa kasvatettiin vierailuhetkellämme muun 
muassa maissia, paprikaa, munakoisoa, tomaattia ja chiliä. Näimme myös pellon 
kastelumenetelmän, ison vesipumpun, jolla pumpattiin vettä Black Voltaan laskevasta joesta. 
Vierailun päätteeksi saimme viljelijältä lahjaksi kaksi sangollista vihanneksia, josta hyvien tapojen 
mukaisesti emme voineet kieltäytyä. Iltapäivällä saimmekin herkutella maittavalla vihannespadalla. 
 
Päivän ensimmäinen kylävierailu oli Tolibrissa, joka oli ollut Lawra-projektissa mukana jo 
useamman vuoden. Saimme kyläläisiltä erittäin lämpimän vastaanoton: kylän lapset tulivat 
innokkaasti kättelemään meitä ja saimme halauksia vastaan tulleelta naiselta. Tolibri oli melko iso 
kylä ja kiertelimme kauan viljelyksillä. Kyläkierroksen aikana saimme nauttia henkeäsalpaavista 
maisemista, sillä kylästä näkyi Burkina Fason rajalle asti. Tolibrista löytyi muutamia englantia 
puhuvia miehiä, jotka toimivat meille oppaina ja näyttivät paikallisen tavan houkutella mehiläisiä. 
Meille näytettiin kompostien lisäksi muun muassa okra-, jamssi- ja hirssipeltoja, ja olipa matkan 
varrella pieni aidattu tomaattitarhakin. Viljelymenetelminä näkyi olevan niin kumpare-, harjanne- 
kuin tasaviljelyäkin. Työkaluvaraston yhteydestä löytyi myös viljavarasto, ja kylässä oli lisäksi 
paljon eläimiä, kuten kanoja, sikoja ja aaseja. 
 
Mielenkiintoista oli, että Tolibrissa piti olla erittäin aktiivinen naisryhmä, mutta 
ryhmähaastattelutilanteessa tämä ei kuitenkaan näkynyt kylän naisten pysyessä melko hiljaisina. 
Kuitenkin kylässä tuntui olevan erinomainen yhteishenki. Kaiken kaikkiaan Tolibrista jäi 
muutenkin hyvinvoiva kuva: eräs kyläläinen esimerkiksi joi cokista pullosta. Toisaalta kylässä oli 
myös paljon pulleavatsaisia lapsia, joten tasan ei siis tunnu hyvinvointi kylässä ja perheissä 
jakautuvan. Vierailun lopuksi meille tarjottiin paikallista kotikaljaa, pitoa, joka maistui siman ja 
oluen välimuodolta, ja Anni olikin meistä ainut, joka oli kyllin rohkea juomaan kuppinsa tyhjäksi. 
Kyläläisten vieraanvaraisuus ei kuitenkaan valitettavasti loppunut piton tarjoilemiseen, sillä saimme 
lahjaksi elävän kanan! Lahja aiheutti meissä hämmennystä, mutta koska siitä ei sopinut kieltäytyä, 
annoimme kanan loppujen lopuksi projektikoordinaattoreillemme.  
 
Päivän toinen kylä oli Mettoh, joka oli vasta tulossa hankkeeseen mukaan uutena kylänä. 
Mettohissa kyläläiset tuntuivat olevan projektista erittäin kiinnostuneita, niin tarkkaavaisesti ja 
hiljaa kaikki istuivat haastattelun ajan paikoillaan. Pyrimme kertomaan kyläläisille, että olisikin 
tärkeää kuunnella hankkeen sääntöjä ja neuvoja, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät. 
Ojensimme heille lahjaksi aamulla ostamamme kolme ämpäriä ja vastalahjaksi saimme mukaamme 
korillisen tomaatteja. 
 



 6

Kyselimme Mettohissa luonnollisesti hieman eri kysymyksiä kuin hankkeessa jo mukana olevilta 
kyliltä. Kyläläisten vastauksista huomasikin selvän eron aiempiin kyliin: he eivät esimerkiksi 
tienneet kompostoinnista tai monipuolisista tavoista käyttää soijaa. Suurimpina ongelmina he 
mainitsivat eroosion ja pensaspalot, joiden suhteen he tuntuivat olevan neuvottomia. Jätimme 
keskustelun hankkeen käytännön toteutuksesta melko pintapuoliseksi, sillä Ericin ja Mercyn oli 
tarkoitus palata kylään syvempää projektin suunnittelua varten myöhemmin. 
 
Illalla kävimme Lawran keskustassa katsomassa paikallista lauantai-illan viettoa. Kylä oli 
iltakahdeksan aikaan vielä eloisa ja jotkut kojutkin olivat vielä auki. Tosin lauantai-ilta ei tuntunut 
paljoakaan eroavan muista illoista ja juotuamme Fantat paikallisessa ravintolassa lähdimme takaisin 
majapaikkaan. 
 
 
Sunnuntai 11.1.2009 Jumalanpalvelus ja viimeiset kylävierailut 
 
Sunnuntaiaamuna Elina, Anni ja Minna suuntasivat paikalliseen katolisen kirkon 
jumalanpalvelukseen. Messun piti alkaa klo 7, mutta ghanalaiseen tapaan ihmisiä alkoi vasta siihen 
aikaan valua kirkkoon ja itse messu alkoi puoli tuntia myöhemmin. Messun pitänyt pappi puhui 
englanniksi, ja messun kaava noudatti hyvin paljon suomalaisen evankelis-luterilaisen 
jumalanpalveluksen kaavaa. Tosin papin päällemme roiskuttelema vesi (ilmeisesti syntien 
puhdistamiseksi) oli täysi yllätys. Valitettavasti puolen tunnin saarnan kuuntelun jälkeen 
jouduimme lähtemään aamupalalle ehtiäksemme ajoissa päivän kylävierailuille.  
 
Päivän molemmat vierailut olivat kyliin, jotka olivat vasta tulossa hankkeeseen mukaan. 
Ensimmäisenä vuorossa oli Pavuur, jossa haastattelujen aloittamista saimme odotella melko kauan, 
sillä paikalla ei ollut tullessamme vasta kuin muutama ihminen. Emme oikein tienneet, johtuiko 
ihmisten vähälukuisuus ghanalaisesta joustavasta aikakäsityksestä vai huonosta informaation 
kulusta – mutta tuskin ainakaan kiinnostuksen puutteesta projektia kohtaan, sillä tarkkaavaisia 
kuuntelijoita tuli paikalle kuitenkin lopulta paljon. Mielenkiintoista Pavuurissa oli se, että naiset ja 
miehet istuivat sekaisin ja joukossa oli myös lapsia. Kylä vaikuttikin tasa-arvoiselta verrattuna 
moneen aikaisempaan kylään, jossa olimme vierailleet, ja kylästä löytyikin poikkeuksellisesti 
Kaisun haastateltavaksi nainen, joka osasi englantia. Kuten muissakin kylävierailuissa aloitimme ja 
lopetimme keskustelutilanteen rukoilemalla yhdessä. Eric kertoi kyläläisille projektista, ja 
annoimme heille lahjaksi ostamamme ämpärit.  
 
Päivän toisena kylänä oli Kalsagri, joka erosi Pavuurista siinä, ettei paikalla ollut yhtään naista. 
Kylän miehet eivät nimittäin olleet informoineet kylän naisia siitä, että tapaaminen oli tarkoitettu 
myös heille. Muutenkin tapaamiseen oli saapunut lähinnä iäkkäitä mieskyläläisiä, ja 
osanottajamäärä oli kylän asukasmäärään suhteutettuna melko pieni. Toinen mielenkiintoinen 
seikka Kalsagrissa oli se, kun kyläpäällikkö saapui paikalle, kaikki nousivat seisomaan ja hän 
istuutui erikoistuolille. Eric kertoi paikalle saapuneille tapaamisen tarkoituksesta sekä rohkaisi 
hiljaisina kuuntelevia kyläläisiä puhumaan ongelmistaan. Anni ojensi kyläpäällikölle ostamamme 
lahjaämpärit ja painotti sääntöihin sitoutumisen tärkeyttä.  
 
Kalsagrin jälkeen kylävierailumme olivat ohi. Aluksi kaksi kylävierailua päivässä tuntui raskaalta, 
mutta jos vierailuja olisi ollut vähemmän, aika olisi varmastikin käynyt pitkäksi. Sitä paitsi oli 
paljon mukavampaa käyttää aikaa nimenomaan siihen, että pääsimme näkemään ihmisten 
arkielämää viereisissä kylissä, ei pelkästään Lawran keskustassa. Kylävierailuista jäi kaiken 
kaikkiaan hyvä mieli, sillä ihmiset ottivat meidät lämpimästi vastaan varsinkin projektissa jo 
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mukana olleissa kylissä; uusissa kylissä ihmiset olivat ymmärrettävästi aluksi ehkä vähän 
hämmentyneitä. 
 
Kylävierailujen jälkeen kokkasimme lahjaksi saamistamme vihanneksista muhennoksen ja jäimme 
odottelemaan Lawran vierailumme ensimmäistä vapaapäivää, joka oli tosin jo lähes täynnä 
ohjelmaa. 
 
Maanantai 12.1.2009 Vapaapäivä 
 
Tänään meillä ei ollut kylävierailuja. Aamulla kävimme Lawran keskustassa syömässä paistettuja 
kananmunavoileipiä, joita ostimme pienestä paikallisesta ravintolasta. Ne olivat todella hyviä. Sen 
jälkeen oli aika lähteä kirkkoon, jonne Eric oli kutsunut meidät edesmenneen poikansa 
muistotilaisuuteen. Pappi piti todella hyvän ja vaikuttavan saarnan englanniksi. Muistotilaisuuden 
jälkeen jatkoimme Ericin luokse, jossa tarjottiin erilaista syömistä ja juomista. Meidän lisäksi 
paikalla oli myös paljon paikallisia. Eräs tarjoiltavista ruoista oli kalakeitto, josta löytyi niin kalan 
luita kuin muitakin länsimaalaiselle hieman epätavallisia kalan osia. Tästä huomasi, että 
vähävaraisemmassa maassa ollaan tottuneita siihen, että kaikki ruoka käytetään hyväksi ja mitään ei 
heitetä pois. Kenties meidän teollisuusmaiden asukkaidenkin olisi hyvä ottaa hieman mallia tästä?  
 
Vierailun jälkeen jatkoimme kohti Lawran markkinoita. Lawrassa pidetään joka kuudes päivä isot 
markkinat, joilla nyt kävimme. Markkinoilla myytiin kaikenlaista ruokaa, vaatteita ja paljon muuta 
tavaraa. Illalla kävimme vielä kävelykierroksella ihailemassa Lawran kauniita maisemia sekä 
paikallisessa ravintolassa ja nettikahvilassa, jonka jälkeen menimme majapaikkaamme nukkumaan. 
 
 
Tiistai 13.1.2009 Tutustumista aikaisempiin Lawra-projektin hankkeisiin 
 
Tänään oli aikainen herätys, jonka jälkeen kävimme syömässä tuttuja paistettuja kananmunaleipiä 
aamiaiseksi Lawran keskustassa. Aamulla oli tosi kylmää ja meitä palelsi, vaikka luulisi, että 
olisimme suomalaisina tottuneet kylmään säähän. Tänäänkään meillä ei ollut enää 
kylähaastatteluita, mutta kävimme katsomassa aikaisempia Lawra-projektin kohteita.  
 
Ensin vierailimme isossa Lawran puutarhassa, jossa harjoitetaan kuivan kauden viljelyä. Puutarha 
oli mukana 1990-luvulla Lawra-projektin kuivan kauden viljelyprojektissa. Siellä näimme, kun 
ihmiset työskentelivät puutarhassa, kuinka he kantoivat vettä ja kastelivat viljelmiään. Puutarhassa 
viljeltiin muun muassa tomaattia, chiliä, paprikaa, munakoisoa, kesäkurpitsaa ja vesimelonia. 
Munakoisolajikkeita sieltä löytyi kahtakin erilaista; paikallinen ja jalostettu, joista paikallinen lajike 
oli huomattavasti pienempi kuin jalostettu. 
 
Viljelykausi tässä puutarhassa alkaa noin marras-joulukuussa ja kestää toukokuuhun asti. Black 
Volta -joki kulkee ihan puutarhan vierestä ja sadekaudella puutarha on veden peitossa, joten viljelyä 
ei voida aloittaa ennen marras-joulukuuta, koska puutarha ei ole ehtinyt kuivua. Muualla Ghanassa 
viljelykausi yleensä aloitetaan jo syyskuussa sadekauden jälkeen. 
 
Black Volta -joki toimii myös rajana Ghanan ja Burkina Fason välillä ja puutarhasta pystyi 
näkemään Burkina Fason puolelle. Puutarha oli erittäin kaunis ja oli todella mukavaa nähdä, että se 
oli yhä aktiivinen ja menestyvä vielä noin 15 vuotta projektiin osallistumisen jälkeen. 
Puutarhavierailun jälkeen matkamme jatkui katsomaan puuistutuksia kahteen eri paikkaan. Kylät, 
joiden asukkaat olivat istuttaneet puut, olivat osallistuneet Lawra-projektin puunistutushankkeeseen, 
joka oli käynnissä 1990-luvulla. Näihin paikkoihin oli istutettu muun muassa mahonkia ja tiikkiä. 
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Tämän jälkeen kävimme vielä katsomassa mehiläispesäaluetta. Kylä, jonka asukkaat olivat 
huolehtineet meille esitellystä mehiläispesästä, oli ollut mukana Lawra-projektin 
mehiläistenhoitohankkeessa, joka päättyi vuonna 2006. Pesä ei ollut enää aktiivinen, mutta 
ympäristöstä löytyi aktiivisia mehiläispesiä. 
  
Näiden vierailuiden jälkeen lähdimme takaisin majapaikkaan ja pienen tauon jälkeen aloimme 
suunnitella uutta hanketta, joka olisi tarkoitus toteuttaa vuosina 2010 - 2012. Ajattelimme, että 
hanke voisi jatkua suurin piirtein samaan malliin kuin tämänhetkinen hanke, mutta siihen olisi 
tarkoitus lisätä esimerkiksi naisten mikrolainat, joka olisi mielestämme hyvä tapa auttaa kylien 
naisia. Illalla tapasimme Ericiä ja Mercyä uudestaan, jolloin he antoivat meille jokaiselle todella 
kauniit afrikkalaiset mekot. Se oli erittäin ystävällistä heiltä! Laitoimme mekot päälle ja kävimme 
kaikki yhdessä paikallisessa ravintolassa. Loppuillan istuimme vielä huoneessamme 
suunnittelemassa uutta hanketta. Löysimme vessasta ison hämähäkin, ja illalla oli mukavaa mennä 
hyttysverkon alle nukkumaan. 
 
 
Keskiviikko 14.1.2009 Keskusteluja hankkeesta ja jatkosta 
 
Tänään oli Minnan, Annin ja Katariinan viimeinen kokonainen päivä Lawrassa. Kaisu ja Elina 
aloittivat matkansa kohti Accraa jo tänä aamuna. Elinalla oli tarkoitus viettää muutamia päiviä 
Accrassa ennen kotiin lähtöä ja Kaisalla oli tarkoitus suunnata kohti Itä-Ghanaa ja viettää aikaa 
siellä ennen Suomeen paluuta. Sen jälkeen, kun olimme hyvästelleet Kaisun ja Elinan, 
kokoonnuimme vielä keskustelemaan Ericin ja Mercyn kanssa tästä hankkeesta sekä mahdollisesta 
tulevasta hankkeesta. Keskustelun jälkeen rentouduimme koko päivän. Otimme aurinkoa ja 
kävimme pitkällä kävelyllä sekä keskustassa syömässä. Illalla olikin sitten jo aika pakata rinkkaa. 
Päivä oli kaiken kaikkiaan oikein rento ja mukava! 
 
 
Torstai 15.1.2009 Näkemisiin Lawra! 
 
Tänä aamuna oli sitten Minnan, Annin ja Katariinan vuoro hyvästellä Lawra. Eric saattoi meidät tro 
tro:lle, ja me hyvästelimme hänet. Oli hieman haikea olo jättää Lawra taakseen, mutta samalla 
tuleva matkusteleminen tuntui jännittävältä. Aika Lawrassa oli ollut todella upeaa! Olimme saaneet 
nähdä ja oppia niin paljon uusia ja hienoja asioita. Luulenkin, että moni meistä vielä palaa Lawraan 
jonain päivänä. Nyt oli kuitenkin aika matkustella ja nähdä uusia paikkoja Ghanassa! 
 
Minna, Anni ja Katariina matkustelivat yhdessä noin kaksi viikkoa, jonka aikana he kävivät Mole 
National Parkissa ihailemassa luonnossa eläviä villieläimiä sekä Kakum National Parkissa 
yöpymässä sademetsässä ja kävelemässä liinaratoja pitkin korkealla maanpinnan yläpuolella. He 
ehtivät myös matkustella pitkin rannikkoa ja vierailla ystävänsä luona Itä-Ghanassa. Kun Anni ja 
Katariina aloittivat matkansa kohti Suomea, Minna jäi vielä vajaaksi kolmeksi viikoksi 
matkustelemaan Ghanaan. Hän ehti matkustella Itä-Ghanassa sekä rannikolla ennen kuin hänkin 
aloitti matkansa takaisin Suomeen. 
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RYHMÄHAASTATTELUT 
 
Mukana oleville 5 kylälle esitimme kysymykset 1-24, mukaan tuleville 3 
kylälle esitimme kysymykset 1-16 sekä kolme muuta kysymystä. 
 

1. Paljonko peltoa kotitaloudellasi on (pinta-ala)? kuinka monta erillistä peltoa? 
2. Mitä viljelit viime vuonna? 
3. Viljelitkö typensitoja kasveja? 
4. Millaista viljelykiertoa käytit? 
5. Mitä teet kasvinjätteille? 
6. Onko maan hedelmällisyys muuttunut viime vuosina? 
7. Käytätkö kemiallisia tai luonnonmukaisia lannoitteita pelloillasi? 
8. Kompostoitko? 
9. Käytätkö kemiallisia tai luonnonmukaisia kasvinsuojeluaineita? 
10. Paljonko satoa sait viime vuonna? 
11. Miten käytät soijaa? 
12. Onko maillasi eroosio ongelmia? 
13. Kuinka estät eroosiota? 
14. Montako pensaspaloa kylässä oli viime vuonna? 
15. Montako niistä pystyttiin sammuttamaan? 
16. Kuinka estät pensaspaloja? 
17. Minkälaisia ryhmiä teillä on? 
18. Minkälaisia aktiviteetteja ryhmillä on? 
19. Oletteko rakentaneet uutta työkaluvarastoa? Missä säilytätte työkaluja? 
20. Oletteko ostaneet uusia työkaluja projektia varten? Mitä? Kuinka paljon? 
21. Mitä hyvää projektissa on ollut? 
22. Mitä pitäisi parantaa? Miten? 
23. Miten naiset ovat osallistuneet projektiin? 
24. Mitä asioita naiset voisivat hoitaa tässä projektissa? 
25. Ovatko maatalouden aktiviteetit perheessäsi perinteisesti liittyneitä sukupuoleen? Miksi? 
26. Onko perinteisiä naisten viljelykasveja ja miesten viljelykasveja? Miksi? 

Uusien kylien extra kysymykset:  
17. Mitä seurauksia pensaspaloista on? 
18. Miksi kiinnostuneita projektiin? 
19. Mitä maataloudellisia ongelmia on? Miksi? 
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BERWONG 
 
Asukkaita: noin 200 
Miehiä paikalla: 43 
Naisia paikalla: 25 
 

1. 1 eekkeri 
2. rotaatio: joka vuosi tietyt typensitoja kasvit (bambara nuts, maapähkinä, soija, härkäpapu), 

joka vuosi tietyt viljalajit ( maissi, durra, hirssi)  vaihtelee lohkoittain (lohkorotaatio) 
3. jamssi, sweet potato, kasvikset 
4. soija, maapähkinä, akaasia 
5. osa kompostoidaan, osa käytetään suojelemaan muita kasveja 
6. aiempina vuosina sato oli heikko, projektin myötä sadot ovat kasvaneet muun muassa 

kompostoinnin ja ei tahallisten polttamisten takia 
7. ei käytä koska ei ole varaa 
8. kompostit olivat, jokaisella perheellä/taloudella oli oma komposti, kasvinjätteet kuoppaan, 

lantaa ja vettä  käännetään viikoittain  valmis 4-5kk kuluttua 
9. ei käytä koska ei ole varaa 
10. tämä vuosi parempi muun muassa kompostoinnin vuoksi, esimerkkinä eräs mies sanoin: 

viime vuonna 3 laatikkoa ja nyt 5 laatikkoa satoa samalta alueelta. 
11. soijamaito, soijakeitto, soijakeksi, soijakebab, soijadawadawa 
12. monilla oli ongelmia (ainakin kymmenellä) 
13. tekevät harjanteita poikittain ja istuttavat puita jotta vesi ei karkaa( pääse läpi), eivät polta 

kasvinjätteitä 
14. tänä vuonna ei paljoa, viime vuonna yksi ei koulutettuja vapaaehtoisia 
15. saatiin sammutettua, mutta se oli tuhoisa 
16. saa sakkoja, viime vuonna 5 cediä, tänä vuonna 10cediä, koulutetaan vapaaehtoisia 
17. ja 18. puunistutusryhmä, palontorjuntaryhmä: ehkäisy- ja sammutustyöt, maaperän 

hedelmällisyyden parannusryhmä: soijan kasvatus ja harjanteiden teko, kompostointiryhmä, 
puutarharyhmä: kasvattaa vihanneksia 

19. työkaluille löytyi varasto, mutta uutta ei ollut rakennettu 
20. kottikärryjä 9kpl, pick axe 11kpl, mattocks 6kpl, shovel 13kpl, ricks 5kpl, jalkapumppu 
2kpl, viikate 25kpl, saappaat 25kpl, taskulamppuja 25kpl, päänkantoastiat 14kpl 
21. ennen projektia huonot viljasadot oppineet tapoja estää eroosiota, oppineet pensaspalojen 
haitallisuuden ei polteta enää hedelmällisyys kasvanut ja viljely helpompaa, nykyään 
kasvaa lääkekasveja joita ei aikaisemmin ollut, saadut tavarat helpottavat kodeissa esim. 
kottikärryt helpottavat kuljettamista, nykyään naiset tietävät erilaisia tapoja käyttää soijaa 

myös lapset hyötyvät tästä (esim. saavat ruokaa), veden saannin lisääminen (liian kallista), 
selvittää lannoitteiden sopivuus, jos sopivia niin apuja niiden käyttöön, lisää eläimiä, 
vesikannuja, työkaluja soittimeen sekä lisää kuokkia 
22. 
23. naiset täysin mukana kaikessa. kaikki aktiviteetit tehdään yhdessä miesten kanssa. uusien 
metodien avulla tietävät miten kasvattaa vihanneksia ja valmistaa niistä keittoa 
24. aluksi keskustelu kylämiehen ja naisten välillä siitä, että he voivat sanoa mielipiteensä 
pelkäämättä että miehet suuttuvat. Lopuksi mies vastasi että ongelmia ei ole ja että naiset ovat 
tyytyväisiä rooleihinsa 
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25. naiset puhuvat: naiset tekevät/hoitavat istutuksen, miehet hoitavat maanmuokkauksen, jako 
sen vuoksi, että miehet ovat vahvempia 
26. miehet hoitavat viljat ja naiset hoitavat typensitojakasvit, koska kumpareet ovat raskaampia 
tehdä 
 
 

TUORI 
 
Asukkaita: yli 400 
Miehiä paikalla: 31 
Naisia paikalla: 41 

 
1. 1.5-2 eekkeriä 
2. pellolla vuoro vuosina vilja ja typensitojakasveja 
3. hirssi, maissi, durra, maapähkinä, bambara nuts, härkäpapu, jamssi, sweet potato, paprika, 

fru fru potato, kasvikset 
4. soijapapu, härkäpapu, maapähkinät, bambara nuts 
5. osa kompostoidaan, osa suojelemaan muita kasveja 
6. viime vuosina sato oli huonompi, mutta tänä vuonna parempi kompostoinnin ja maaperän 

ehkäisyn takia 
7. ei ole käyttänyt tänä tai viime vuonna 
8. melkein jokaisella taloudella oma komposti, kasvin jätteitä ja ruohoa laitetaan kuoppaan 

jonne lisätään lannoitteita. käännetään viikoittain 
9. kemiallisia  kasvinsuojeluaineita käytetään kasvisten ja härkäpapujen kasvattamiseen. 

hirssiin tarvittaessa hyönteishyökkäystä vastaan 
10. tämä vuosi parempi, kompostointi auttanut ja maaperän ehkäisy, esimerkkinä yksi mies 

sanoi saaneensa viime vuonna 1 korin ja tänä vuonna 3 koria 
11. soijamaito, soijakebab, soijadawadawa, soijakakku, soijaöljy, soijakeitto, soijapuuro sekä 

monia muita 
12. monilla on eroosio ongelmia 
13. kivijonojen tekoa maan sitomiseksi, tekee harjanteita poikittain jotta vesi ei pääse läpi 
14. viime vuonna ei yhtään, tänä vuonna kaksi paloa 
15. molemmat saatiin pysäytettyä 
16. sakkoja suuruus vaihtelee alueittain, kouluttaa vapaaehtoisia 
17. ja 18. palontorjuntaryhmä, maaperän eroosion parannusryhmä, kompostointiryhmä, 

metsittämisryhmä, harjanneryhmä 

19.kaksi varastoa, varastot kaukana toisistaan kylän suuruuden vuoksi 
20.pick axes 10kpl, taskulamppuja 25kpl, kottikärryjä 6kpl, saappaita 25kpl, mattocks 10kpl, 
shovel 10kpl, viikate 25kpl, jalkapumppu 2kpl, päänkantoastiat 10kpl, lapio 10kpl 
21.projekti yhdisti kyläläisiä säännölliset tapaamiset, oppineet uusia metodeita, oppineet 
tapoja miten kontrolloida maaperän eroosiota, oppineet pensaspalojen haitallisuuden ei 
polteta huomanneet ympäristön muutoksen, esimerkiksi enemmän polttopuuta 
22. saada eläimille lääkkeitä, 
23. naiset tekevät miesten kanssa asioita ja sen lisäksi heillä on omat aktiviteetit 
24. naiset tyytyväisiä, he kasvattavat vihanneksia ja tekevät ruokaa sekä hoitavat 
typensitojakasveja. naiset hoitavat myös istutuksen 
25. ei ole perinteistä jaottelu, asiat vaan menevät niin 
26. miehet hoitavat maan muokkauksen koska se on raskaampaa ja naiset hoitavat istutuksen 
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KANPUO 
 
Asukkaita: 240 
Miehiä paikalla: 6 
Naisia paikalla: 18 

 
1. 6 eekkeriä 
2. vilja- ja typensitojakasveja 
3. maissi, hirssi, härkäpapu, bambara nuts, soija, maapähkinä, sweet potato 
4. maapähkinä, soija, härkäpapu, bambara nuts 
5. osa kompostoitiin, osa suojelemaan muita kasveja 
6. sadot parempia kuin ennen, kompostin teon myötä, kivijonot auttoivat, koulutuksen myötä 

osaavat erilaisia taitoja 
7. ei käytä, koska kompostointi huomattavasti parempi vaihtoehto 
8. jokaisella taloudella on komposti, kasvin jätteet ja lantaa laitetaan kuoppaan, sitten vesi ja 

käännellään tietyin väliajoin 
9. käyttävät vähän kemiallisia aineita, mutta ainoastaan härkäpavulle 
10. projektin myötä vuosi vuodelta parempi, 1 ½ laatikkoa viime vuonna ja tänä vuonna 3 

laatikkoa 
11. soijakeitto, soijamaito, soijakebab, soijapuuro, soijaa vihanneksien kanssa 
12. projektin myötä eroosio-ongelmat vähentyneet eikä niitä juuri ole enää, nykyään he pystyvät 

estämään eroosiota esimerkiksi tekemällä kivijonoja 
13. kivijonoja tekemällä sekä kasvinjätteiden avulla estämään veden pääsyn 

 
14. ei ollut pensaspaloja 

 
15.  – 

 
16. jos palo tulee niin he menevät vastaan ja sammuttavat yhteistyöllä, informaation avulla, he 

myös leikkaavat puita 
 

17. ja 18. maaperän eroosion parannusryhmä, palontorjuntaryhmä, kompostiryhmä, ryhmät ovat 
kaikille tarkoitettuja 
 

19. työkalu varasto löytyi eikä ole rakentanut uutta 
20. työkalut kunnossa, mutta päänkanto pidikkeet ja kirveet kuluvat 
21. ennen oli paljon pensaspaloja eikä eläimillä ollut ruokaa, nykyään paljon ruohoa ja 
hedelmiä, koulutuksen myötä asiat parantuneet joka vuosi, ennen ei tiedetty miten soijaa 
kasvatetaan ja käytetään, nykyään osaavat hyödyntää soijaa, ennen kuivaa ja kuumaa jonka 
vuoksi paljoja, nykyään hyvät sadot 
22. maatalouteen traktori, kaivo olisi tarpeen sekä mylly 
23. tekevät kaiken yhdessä miesten kanssa, miehet muokkaavat maata ja naiset istuttavat, ovat 
tyytyväisiä tilanteeseen 
24. naiset hoitavat typensitoja kasvit sekä istutukset, miehet maan muokkauksen ja viljapellot 
25. miehet hoitavat raskaat työt 
26. miehet hoitavat kumpujen teon koska se on raskaampaa eli miehet hoitavat viljakasvit ja 
naiset hoitavat typensitoja kasvit sekä istutuksen   
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ZAKPEE 
 
Asukkaita: 500-600 
Miehiä paikalla: 49 
Naisia paikalla: 26 
 

1. 1 ½ eekkeriä 
2. vilja- ja typensitojakasveja  
3. maissi, maapähkinä, härkäpapu, durra, riisi, jamssi, soija, bambara nuts 
4. soija, maapähkinä, härkäpapu 
5. nykyään kompostoi 
6. eroosio parantunut, nykyään kompostoi, tuntee enemmän metodeja 
7. ei käytä, kompostoi 
8. lähes jokaisella taloudella komposti 
9. ei käytä 
10. hirssiä viime vuonna korillinen, tänä vuonna 1 ½ korillista, maapähkinöitä viime vuonna 3 

koria, tänä vuonna 5 koria 
11. soijadawadawa, soijamaito, soijapuuro, soijakeitto, soijapata 
12. ennen projektia oli mutta ei enää, nykyään pystyvät estämään eroosiota, joillakin paikoilla 

on, mutta niitä alueita ei käytetä maataloudessa 
13. käyttämällä ruohosta tehtyjä harjanteita 
14. yksi tuhoisa, koska ei ollut hyvin organisoitu, tänä vuonna ei yhtään, koska organisointi 

parantunut paljon 
15. pystyttiin pysäyttämään 
16. kirjoittamalla naapureille ettei polteta, palontorjuntaryhmät huolehtivat ettei paloja tule 
17. ja 18. eroosioryhmä, palontorjuntaryhmä, kompostiryhmä, metsäryhmä, harjanneryhmä 

19. ei ole rakentaneet, mutta heillä on paikka työkaluille 
20. ovat kunnossa, mutta ostaneet uusia  
21. kuinka kontrolloida eroosiota, kuinka käyttää ja tehdä komposti, estää paloja, tietää miten 
käyttää soijaa, yhdistää heitä yhdeksi ryhmäksi, työkalut auttavat myös rakentamisessa eikä 
ainoastaan maataloudessa 
22. vesi on suuri ongelma ja kuokkia lisää 
23. kaikissa aktiviteeteissa käsi kädessä miesten kanssa jopa paloryhmissä, miehet muokkaavat, 
naiset kasvattavat, neuvovat toisiaan olematta leikkaamatta puita 
24. kaikki muuten ok, mutta ei ole myllyä niin joutuvat menemään toisiin kyliin toivovat 
myllyä 
25. miehet muokkaavat, naiset kasvattavat, naisten vaikea muokata maata joten siksi jätetään 
miehille 
26. naiset hoitavat vihannekset ja typensitojakasvit, miehet hoitavat viljakasvit koska miehet 
ovat vahvempia 
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TOLIBRI 
 
Asukkaita: 600 
Miehiä paikalla: 40 
Naisia paikalla: 23 

 
1. 1 ½ eekkeriä 
2. vilja- ja typensitojakasveja 
3. maapähkinä, durra, riisi, härkäpapu, soija, bambara nuts, hirssi, jamssi, maissi 
4. härkäpapu, soija, bambara nuts, maapähkinä 
5. käyttävät kompostia, ruokkivat eläimiä  
6. sadot lisääntyneet, viime vuonna 1 laatikko, tänä vuonna 3 laatikkoa, kompostointi ja 

harjanteet auttavat, osaavat ehkäistä eroosiota 
7. ei ole varaa, käyttävät vain lantaa 
8. jokaisella taloudella oma komposti, kuoppaan laitetaan kasvinjätteet, ruohoa, lantaa ja 

kotijätteitä sitten vesi ja peitetään, käännetään 3 kertaa ja käytetään maataloudessa 
9. ei käytä 
10. viime vuonna 1 laatikko, tänä vuonna 3 laatikkoa 
11. soijamaito, soijakeksi, soijakeitto, soijapuuro, soijakebab 
12. lähes jokaisella on eroosio- ongelmia 
13. ei polteta, tehdään harjanteita 
14. viime vuonna yksi, tänä vuonna ei yhtään 
15. saivat sammutettua 
16. palontorjuntaryhmän avulla opettavat muille 
17.  ja 18. palontorjuntaryhmä, eroosioryhmä, kompostiryhmä, metsäryhmä, naisryhmä 
19. varasto löytyi työkaluille 
20. työkalut ovat hyvässä kunnossa, ainoastaan yhdet kottikärryt ovat menneet rikki 

21. tuonut yhteen ryhmäksi, ymmärtäneet mitkä asiat ovat tärkeitä, metodeja, jotka auttavat 
maataloudessa, oppineet sammuttamaan paloja, puut ovat nykyään lähempänä, auttanut 
löytämään eläimille ruokaa 
22. enemmän työkaluja, kaatopaikka, mikrolaina naisille, eläimille lääkkeitä 
23. ovat hyvin tyytyväisiä, työkalut ovat auttaneet heitä paljon 
24. kaikki tehdään yhdessä miesten kanssa, naisilla myös omat aktiviteetit 
25. miehet hoitavat maanmuokkauksen, naiset kasvattavat, koska miehet ovat vahvempia 
26. miehet hoitavat viljakasvit ja naiset hoitavat typensitojakasvit ja vihannekset 
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UUDET KYLÄT 
 

 
METTOH 
 
Asukkaita: 735 ilman lapsia 
Miehiä paikalla: 30 
Naisia paikalla: 10 

 
1. 6 eekkeriä 
2. vilja- ja typensitojakasveja 
3. riisi, maapähkinä, maissi, durra, bambaranuts, härkäpapu, jamssi, bitter melon, puutarha, 

sweet potato 
4. härkäpapu, bambaranuts, maapähkinä, soija 
5. suojaamaan vihanneksia, kasvinjätteillä suojellaan muita istutuksia 
6. viimeisen viiden vuoden aikana pensaspaloja, maaperän hedelmättömyys ongelmana, eivät 

tiedä miten toimia joten myös sadot ovat todella pieniä 
7. ei käytä koska ei ole varaa 
8. eivät, koska he eivät tiedä miten kompostoidaan 
9. ei käytä 
10. tänä vuonna parempi, koska hallitus antanut ilmaiseksi lannoitteita, todella pienet sadot eikä 

mitään myytävää, sadot vähentyneet 
11. soijadawadawa, ei tiedä mitä muuta siitä voisi tehdä 
12. jokaisella on suuri ongelma, viime vuonna tulvia 
13. vain muutama tiesi miten harjanteita tehdään, mutta ei ollut aivan varmoja 
14. viime vuonna koko alue paloi, tänä vuonna puolet alueesta palanut 
15. ei pystytty sammuttamaan 
16. laittavat märkiä lehtiä niiden päälle, yrittivät sammuttaa niitä 
17. tupakoitsijat polttavat, koska he voivat tarkkailla lapsia 
18. oppivat maatalouden tekniikoita, pystyvät estämään pensaspaloja, sadot paranisivat, lyhyen 

kasvukauden siemeniä tarvittaisiin, lasten hoitoa 
19. eroosio ongelmia, pienet sadot, pensaspalot, vesi, tarvitsevat aitoja, jotta eläimet eivät söisi 
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KALSAGRI 
 
Asukkaita: yli 800 
Miehiä paikalla: 35 
Naisia paikalla: 2 
 

1. 3 eekkeriä 
2. typensitojakasveja ja viljakasveja vuorotellen 
3. jamssi, durra, bambara nuts, maapähkinä, härkäpapu, maissi, hirssi, sweet potato, soija 
4. bambara nuts, maapähkinä, härkäpapu, soija 
5. kompostoi tai jättää pellolle eläinten syötäväksi 
6. sadot pienentyneet, pensaspaloja vesi karkaa pois, eroosio pahenee 
7. ei käytä koska ei ole varaa 
8. noin 1/3 paikalla olevista komposti, kuoppa johon laitetaan ruohoa, kasvinjätteitä sekä 

jätteitä kotoa, peittävät kuopan 
9. ei käytä 
10. jokaisella taloudella oma varasto johon laittavat sadon, vaaikea arvioida määrää koska eivät 

laske ämpäreittäin 
11. naiset hoitavat, soijadawadawa, soijakeitto, soijakeksit 
12. jokaisella on eroosio- ongelma 
13. tekevät harjanteita, mutta eivät tiedä miten se tehdään oikein, koska vesi pääsee silti läpi 
14. ei ole ollut koska saanut Ericiltä koulutusta pensaspaloja vastaan 
15. – 
16. heillä oma laki 
17. – 
18. maaperän parantaminen, auttaa pitämään kyläliset yhdessä, haluavat itse osata tehdä asioita, 

kasvattaa paremmin jotta enemmän ruokaa, haluavat että kaikilla kyläläisillä hyvä olla 
19. ei ole työkaluja, maaperän hedelmällisyys alhaista, eroosio, veden vähäisyys, 

kuivankaudenviljely, koulutuksen puute joten ei tiedä miten toimia 
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PAWUUR 
 
Asukkaita: 650 
Miehiä paikalla: 30 
Naisia paikalla: 20 
 

1. 2 eekkeriä 
2. typensitojakasveja sekä viljakasveja 
3. maapähkinä, maissi, härkäpapu, bambara nuts, hirssi, durra, jamssi, sweet potato, 

vihannekset, riisi, soija, fru fru potato 
4. bambara nuts, härkäpapu, soija 
5. jotkut kompostoi, osa jätetään eläimille syötäväksi 
6. pensaspaloja eikä osaa kompostoida 
7. käyttävät vihanneksiin ja maissiin 
8. muutamilla on, laittavat eläinten lantaa ja kasvinjätteitä kuoppaan mutta kestää liian kauan 

ennen kuin valmista 
9. muutamia kemikaaleja tomaateille ja härkäpavuille 
10. viime vuonna 1 ½ koria, tänä vuonna 1 kori 
11. myyvät, ainoastaan soijadawadawa koska ei osaa muuten hyödyntää 
12. jokaisella on ongelma, viime vuoden tulvat pahensivat asiaa 
13. eivät tiedä mitä pitää tehdä 
14. viime vuonna koko kylä paloi, tänä vuonna pieniä paloja 
15. eivät pystyneet pysäyttämään yhtään 
16. kyläläisten tulisi pitää yhtä ja kerääntyä kaikkien koolle jos pensaspaloja tulee 
17. tupakoitsijat, koska tuli metsästää jäniksiä, lapset tekevät tahallaan metsästääkseen ja 

jänikset syövät hiiriä 
18. uusia tekniikoita jotta saadaan parempi sato, koulutuksia pensaspalojen estämiseksi, koska 

lapsilla ei ole päivähoitoa niin silloin he leikkivät ja sytyttelevät paloja, vesi on suuri 
ongelma  pienet puutarhat 

19. maaperän hedelmällisyys, traktorin puuttuminen, vuosittaiset pensaspalot, eläimille 
lääkkeitä, lyhyemmän kasvukauden lajeja joita voisi korjata ennen sadekautta  
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NAISTEN YKSILÖHAASTATTELUT 
HANKKEESSA MUKANA OLEVAT KYLÄT 
 
Naisten yksilöhaastattelut 8.1.2009 
 
BERWONG 
 
Haastateltavana AIM, kolme lasta 
 
Tausta 

 Peltoa yhteensä 2,5 eekkeriä, 5 peltolohko 
 Viljelyssä (edellisenä kasvukautena) maapähkinä, mustasilmäpapu (cowpea, paikallinen 

lajike), durra, maissi, riisi, kasviksia, soija, bambarapähkinä.  
 maapähkinä on naisten pääasiallinen viljelykasvi, durra miesten 

 Viljelykierto: palkokasvit – durra 
 Palkokasveja viljelyssä: soija, mustasilmäpapu 

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 Maan hedelmällisyys on kohentunut viime vuosina, sillä pensaita tai kasvinjätteitä ei enää 
polteta, vaan ne joko kompostoidaan tai jätetään pellolle. Tämä on vaikuttanut myös satoihin 
positiivisesti. 

 Peltojen lannoitukseen käytetään pelkästään kompostia, sillä kemialliset lannoitteet ovat 
liian kalliita. Perheessä nainen vie kasvinjätteet ja kotitalousjätteet kompostiin, mies hoitaa 
kompostia ja nainen kantaa ja levittää valmiin kompostin pellolle.  

 Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytetään tomaatille ja jalostetulle mustasilmäpavulle. 
Mies hoitaa ruiskutukset, mutta ei ole saanut minkäänlaista kasvinsuojeluaineiden 
käyttökoulutusta. 

 Edellisessä sadonkorjuussa satoa tuli: 
- durraa, maissia, maapähkinöitä, hirssiä, riisiä, kutakin viisi säkkiä 
 
Soijan käyttö 
Soijaa käytetään dawadawan kanssa (puu, jonka hedelmien siemenet ovat syötäviä). Soijan käyttö 
dawadawan kanssa on ollut aiemminkin tiedossa. Nyttemmin uusia soijankäyttötapoja ovat 
soijapuuro, palava-kastike, liemi riisille, käytt kasvisten kanssa, soijakakut, sekä soijakebab ja 
soijamaito. 
 
Eroosio 
Aiemmin viljelymailla oli eroosio-ongelmia, mutta niitä on saatu hillittyä harjanneviljelyllä. 
Eroosiota torjutaan harjanteilla, kivijonoja ei käytetä. 
 
Tulipalot 
Kylässä ei ole ollut pensaspaloja, sillä kasvinjätteitä ei enää polteta. Lisäksi kylässä on 
vapaaehtoisia palontorjujia. Mies on palontorjuntaryhmän jäsen, haastateltava itse ei kuulu 
mihinkään ryhmään. 
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 

 Nainen vastaa kylvämisestä ja palkokasvien rikkakasvien kitkemisestä. Mies hoitaa 
viljakasvien rikkakasvien kitkemisen. 

 Nainen on lainannut pään päällä kannettavaa astiaa (headpan). Hänen miehensä on lainannut 
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kuokkaa ja lapioita.  
 
Hankkeen onnistuminen 

 soijankäyttökoulutukset ovat olleet hyödyllisiä naisille 
 haastateltava toivoisi lisätietoa soijan käyttömahdollisuuksista (kebab ja soijamaito), sekä 

rahoitusta naisille, joka mahdollistaisi naisryhmille pienen liiketoiminnan aloittamisen 
(siementen myymisen). Lisätulot käytettäisiin lasten koulumaksuihin ja kouluvaatteisiin. 

 
Työnjako miesten ja naisten kesken 

 Perinteisesti naisten kasveja ovat maapähkinä ja kasvikset sekä soija. Palkokasvit ovat 
helpomia kasvattaa, joten ne ovat naisten vastuulla. Naiset eivät vastaa viljakasvien 
kasvattamisesta, sillä se vaatii enemmän voimaa. 

 Naiset kylvävät, kitkevät palkokasvit, kantavat kompostia, korjaavat sadon, kuljettavat 
sadon pellolta maatilalle, vastaavat sadon jatkokäsittelystä ja prosessoinnista sekä 
varastoinnista, ja kauppaavat sadon. 

 Naiset eivät omista maata, vaan saavat mieheltään maata käyttöönsä. 
 Mies on perheen pää ja päättää kaikesta. 
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Naisten yksilöhaastattelut 8.1.2009 
 
TUORI 
 
Haastateltavana ANDEENU MAFAR, naimisissa, viisi lasta 
 
Tausta 

 viisi peltoa 
 viljelyssä durra, hirssi, maapähkinä, jamssi, palkokasveja (niri), bambara, kasviksia 
 palkokasveja siis maapähkinä ja niri. Soijaa ei ole viljelyssä.  
 Viljelykiertona durra – palkokasvit 

 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 Kompostia tehdään keräämällä kasvinjätteet kasaan ja laittamalla maata päälle, kuten 
koulutuksissa on opetettu. Aikaisemmin ne poltettiin.  

 Maan hedelmällisyys on parantunut, samoin sadot ovat parantuneet 
 lannoitteena käytettiin lehmän lantaa, mutta lehmät varastettiin. Kemiallisia lannoitteita ei 

käytetä, sillä ne ovat liian kalliita. 
 Kasvinsuojeluaineita ei käytetä. 
 Satoa: kolme säkkiä maapähkinöitä 

 
Soijan käyttö 
Soijaa käytetään dawadawan kanssa sekä tehdään siitä soijamaitoa. Tänä vuonna ei kuitenkaan 
soijaa ole viljelyssä 
 
Eroosio 
Eroosio aiheuttaa ongelmia viljelymailla. Koulutusten jälkeen on aloitettu harjanneviljely.  
 
Tulipalot 
Kylässä ei ole ollut pensaspaloja. Niitä ehkäistään rangaistuksilla ja perustetulla 
palontorjuntaryhmällä. 
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 

 Haastateltava kuuluu kivijonojentekoryhmään.  
 Hän on lainannut kuokkaa. 

 
Hankkeen onnistuminen 

 On hyvä, että on työvälineitä, joita voi lainata.  
 Parannusehdotus: ne, jotka käyttävät työkaluja, maksavat pienen summan joka kartuttaa 

korjauskassaa 
 naisilla on taloudellisia ongelmia: voisi olla naisille suunnattuja lisätulojen 

hankkimiskeinoja 
 
Työnjako miesten ja naisten kesken 

 naiset vastaavat palkokasvien kylvö- ja muista töistä. Työt jaetaan niin, että miehet tekevät 
raskaimmat työt. 

 Kasvikset ovat vain naisten kasvattamia.  
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 Maapähkinää voidaan viljellä sukulaisen mailla, mutta ei aviomiehen maalla. 
 
 
 
Naisten yksilöhaastattelut 9.1.2009 
 
KANPUO 
 
Haastateltavana MATILDA 
 
Tausta 

 peltoa 5 eekkeriä 
 viljelyssä maissia, maapähkinää, soijaa, durraa, hirssiä, mustasilmäpapua (jalostettu lajike) 
 palkokasveja soija, maapähkinä, mustasilmäpapu  
 viljelykierto: maapähkinä – durra/maissi 

 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 kompostiin laitetaan tuhkaa ja eläinten lantaa.  
 Kompostin on huomattu parantavan maan hedelmällisyyttä.  
 Aiemmin kemiallisia lannoitteita käytettiin, mutta niistä on luovuttu korkean hinnan vuoksi. 
 Kasvinsuojeluaineita käytetään vain jalostetukke mustasilmäpavulle 
 satoa saatiin maissia 10 säkkiä, maapähkinöitä 12 säkkiä 

 
Soijan käyttö 
Soijaa käytetään dawadawan kanssa sekä liemenä, cocossa, keitossa, kakkuina 
 
Eroosio 
Eroosio-ongelmat ovat vähentyneet aiempaan verrattuna. Eroosiota ehkäistään kivijonoilla ja 
harjanneviljelyllä.  
 
Tulipalot 
Pensaspaloja ei ole esiintynyt. Palontorjunnassa käytetään kosteita lehtiä. On palontorjuntaryhmä. 
Palon eteneminen estetään leikkaamalla ruohottomia vyöhykkeitä.  
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 

 haastateltava osallistuu metsitysryhmään. Hän ilmiantoi laittoman puunhakkaajan. 
 Hän on lainannut pään päällä kannettavan astian (headpan) sekä kottikärryt 

 
Hankkeen onnistuminen 

 Eroosion torjuntaohjeet ovat olleet hyvät. Samoin työkalut ovat olleet avuksi.  
 Parannusehdotus: apua erityisesti naisille, esimerkiksi mylly olisi tarpeen.  

 
Työnjako miesten ja naisten kesken 

 Naiset tekevät kotityöt, kylvämisen ja harventamisen, kitkevät rikkaruohot 
palkokasvipelloilta, korjaavat sadon, prosessoivat ja varastoivat sadon. 

 Palkokasvit ovat naisten vastuulla, miehet viljelevät viljakasveja.  
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Naisten yksilöhaastattelut 9.1.2009 
 
ZAKPEE 
 
Haastateltavana SORBLAR, noin 50 vuotta 
 
Tausta 

 peltoa 5 eekkeriä 
 viljelyssä durraa, maissia, paikallista mustasilmäpapua, riisiä, jamssia, kasviksia, 

maapahkinää 
 palkokasveja mustasilmäpapu, maapähkinä 
 viljelykierto: maapähkinä – durra  

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 suuret oljet poltetaan, pienemmät viedään kompostiin 
 maan hedelmällisyys on parantunut, koska kasvijätteet jätetään maahan, ja ne pitävät 

kosteuden maassa. 
 Kemiallisia lannoitteita ei käytetä, koska ne ovat kalliita. Kompostia kylläkin.  
 Haastateltava itse ei käytä kemiallisia kasvinsuojeluaineita, mutta hänen lapsensa hoitavat 

mustasilmäpavun ja tomaatin ruiskutukset 
 Sato: durra ja hirssi ovat kuivumassa (haastateltava ei osaa arvioida sadon määrää). 

Maapähkinää 3-4 säkkiä.  
 
Soijan käyttö 
Dawadawassa. Haastateltava ei ole osallistunut soijankäyttökoulutuksiin, mutta on kuullut, että 
soijasta voi tehdä kakkuja, maitoa ja keittoa.  
 
Eroosio 
Eroosio on vähentynyt hankkeen eroosiontorjuntatoimien myötä. Haastateltavan omassa 
kotitaloudessa eroosiota torjutaan harjanneviljelyllä, kivijonoilla, sekä käyttämällä erodoituneisiin 
kohtiin elefanttiruohoa (vetiva grass).  
 
Tulipalot 
Kylässä ei ole ollut tulipaloja edellisen vuoden aikana. Palontorjunnassa käytetään vettä, palopaikan 
ympäriltä leikataan ruoho pois. Tulipalon sammutukseen käytetään oksia ja lehtiä, joilla hakataan 
palavaa kohtaa. 
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 

 Haastateltava on osallistunut palontorjuntaryhmään.  
 On lainannut työkaluja ja ollut tyytyväinen niihin.  

 
Hankkeen onnistuminen 

 Työkalut ovat hyviä, samoin koulutukset.  
 Ehdotuksena lainat naisille 

 
Työnjako miesten ja naisten kesken 

 miehet hoitavat durran ja hirssin kylvö- ja sadonkorjuutyöt.  
 Naiset vastaavat palkokasvien kylvö- ja hoitotöistä, prosessoinnista ja varastoinnista.  
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 Miehet omistavat kaikki viljelykasvit. Naiset voivat pyytää mieheltä maata maapähkinän 
viljelyä varten. 

 
 
 
Naisten yksilöhaastattelut 10.1.2009 
 
TOLIBRI 
 
Haastateltavana COMFORT, noin 30 vuotta 
 
Tausta 

 peltoa 12 eekkeriä 
 viljelyssä maapähkinää 2 eekkeriä (itselle), soija, durra, jamssi, mustasilmäpapu, hirssi, 

maissi, riisi, bambara, kasviksia 
 palkokasveja maapähkinä, soija, mustasilmäpapu, bambara 
 viljelykierto: palkokasvi (mustasilmäpapu/soija) – viljakasvi (durra)  

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 oljista isot käytetään polttopuuna, loput jätetään pellolle ja peitetään maalla.  
 Maan hedelmällisyys on kohentunut hieman, koska pellot saavat kompostia 
 mies ruiskuttaa (jalostetun) mustasilmäpavun kasvinsuojeluaineilla 
 Satoa: 16 säkkiä maapähkinää, 5 säkkiä maissia 

 
Soijan käyttö 
Vain dawadawassa, koska ei ole osallistunut koulutuksiin. 
 
Eroosio 
Aiemmin oli ongelma, mutta ei enää niin paljon, sillä harjanneviljely auttaa. Lisäksi tehdään 
vesiesteitä, joilla ohjataan vesi kasveille, sekä kivijonoja. 
 
Tulipalot 
Ei ole ollut tulipaloja. Palontorjunnassa käytetään märkiä lehtiä, leikataan ruoho puiden ympäriltä, 
ettei tuli pääse leviämään.  
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 

 Haastateltava on kuulunut metsitysryhmään. Hän on ilmiantanut laittomat puunhakkaajat. 
 Hän on lainannut kottikärryjä. Viikon laina maksaa 15 000 (vanhaa cediä = 1,5 uutta cediä). 

 
Hankkeen onnistuminen 

 Hyvä, että opetetaan torjumaan pensaspaloja ja suojelemaan puita.  
 Ehdotuksena taloudellinen apu naisille, esim. piton panoon liittyen. Vesi on ongelma. 

Naisille tulonhankinnan parannuskeinoja, jotta lisätulot voitaisiin käyttää lasten 
koulumaksuihin.  

 Naiset on otettu hyvin hankkeessa huomioon. 
 
Työnjako miesten ja naisten kesken 

 mies tekee kyntötyöt ja viljojen kasvatuksen.  
 Nainen tekee kylvötyöt, sadonkorjuun, jatkojalostuksen 
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 kasvit ovat yhteisiä, lukuun ottamatta kasviksia, jotka kuuluvat naiselle. Kun mies antaa 
naiselle maata, nainen voi viljellä siinä maapähkinää ja saada ”omaa rahaa”. Mies kuitenkin 
omistaa kaikki kasvit.  
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MUKAAN TULEVAT UUDET KYLÄT 
 
Naisten yksilöhaastattelut 10.1.2009 
 
METTOH 
 
Haastateltavana ELISABETH, 40 vuotta 
 
Tausta 

 2 eekkeriä peltoa 
 viljelyssä maapähkinä, riisi, bambara, durra, maissi, paikallinen mustasilmäpapu 
 palkokasveja: maapähkinä, bambara, mustasilmäpapu 
 ei viljelykiertoa, viljellään jatkuvasti maissia 

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 kasvijätteet poltetaan ennen uutta kylvöä 
 maan hedelmällisyys on ollut laskussa 
 jonkinverran pelloille käytetään tilalta saatavaa eläinten lantaa, kemiallista lannoitetta vain 

maissille. Myös eläinten lanta levitetään pääasiassa maissille. Lantaa ei kompostoida ennen 
pelloille levitystä 

 kasvinsuojeluaineita ei käytetä 
 edellinen sato: 8 säkkiä maapähkinää, 4 säkkiä maissia 

 
Soijan käyttö 
Soijaa viljellään reunakasvina. Sitä käytetään dawadawassa.  
 
Eroosio 
Pelloilla on eroosio-ongelmia.Eroosiokohta eristetään kaivamalla maata sen ympärille. 
 
Tulipalot 
Edellisen vuoden aikana on ollut yksi tulipalo joen varressa. Palo sytytettiin, jotta rannassa olevat 
käärmeet nähtäisiin paremmin. Paloa ei sammutettu, vaan se sammui lopulta itsekseen. Kun tulipalo 
halutaan sammuttaa, sitä hakataan kosteilla lehdillä. 
 
Millainen ympäristö oli lapsuudessa? 

 maa oli hedelmällistä 
 puita, pensaita ja ruohoa oli enemmän  

 
Mikä on suurin ongelma? 
Suurin ongelma on veden puute.  
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PAWUUR 
 
Haastateltavana GLADDYS, 45 vuotta, naimisissa, 5 lasta 
 
Tausta 

 6-7 erillistä peltolohkoa 
 viljelyssä maapähkinä, maissi, pieni ala mustasilmäpapua, bambara, soija, hirssi 
 palkokasveja maapähkinä, mustasilmäpapu, bambara, soija 
 viljelykierto: maissi – maapähkinä sekä 2xhirssi – 3xmaapähkinä 

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 kasvinjätteet kerätään kuoppaan, sinne laitetaan myös lehmän lanta, missä ne ovat yhden 
vuoden ajan. Sen jälkeen levitetään pellolle (hirssille) 

 maa tarvitsee lannoitusta, muuten ei tule satoa. 
 Kemiallista lannoitetta maissille 
 ei kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytössä 
 sato: maapähkinä 7-10 säkkiä 

 
Soijan käyttö 
Dawadawan kanssa, soijamaito, tobani, jossa soija sekoitetaan muiden papujen kanssa ja keitetään 
 
Eroosio 
vain vähän eroosiota. Sitä torjutaan ohjailemalla vedenkulkia kivillä ja maa-aineksella. 
 
Tulipalot 
Ei paloja viime vuonna. Faalun kylästä leviää paloja Pawuun puolelle. Tulipaloja sammutetaan 
hakkaamalla lehdillä ja oksilla, sekä leikkaamalla ruohoa paloalueen ympäriltä. 
 
 
Haastateltava on kotoisin Kalsagrin kylästä. 
 
Millainen ympäristö oli lapsuudessa? 

 maa oli hedelmällisempää ja sato oli hyvä. Hirssiä tuli paljon. 
 Harmattan oli erilainen, nykyisin silloin on enemmän hiekkaa.  
 Puita oli silloin enemmän. Puita halutaan nykyisin lisää, jotta tulisi sateita. Puita on istutettu, 

mutta taimet ovat kuolleet, koska on niin vähän vettä  
 
Mikä on suurin ongelma? 
Suurin ongelma on köyhyys. Myös vesi aiheuttaa ongelmia.  
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KALSAGRI 
 
Haastateltavana FORSTINA, noin 45 vuotta, leski, viisi lasta 
 
Tausta 

 3 eekkeriä peltoa 
 viljelyssä durra, maissi, maapähkinä, mustasilmäpapu (paikallinen), bambara, riisi, hirssi, 

niri, jamssi, kasviksia: tomaattia, paprikaa, kurpitsaa, okraa, hibiskus 
 palkokasveja: maapähkinä, niri, mustasilmäpapu, bambara 
 viljelykierto: maapähkinä – hirssi 

 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 

 jos ei ole eläimiä, maan hedelmällisyys laskee 
 tehdään kompostia: kasvinjätteet ja tuhka, kasviöljyt ja lehmänlanta aineksina kompostiin 
 kemiallisia lannoitteita käytetään maissille 
 ei kemiallisia kasvinsuojeluaineita 
 satoa 1 säkki maapahkinää, ½ säkkiä maissia 

 
Soijan käyttö 
Ei käytetä enää. Aikaisemmin soijasta tehtiin puuroa, sitä käytettiin dawadawan kanssa, tehtiin 
lientä aneemisille lapsille. Aviomies kuoli, eikä hän siksi enää pysty viljelemään soijaa.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma pelloilla. Erodoitumista estetään ympäröimällä kohta.  
 
Tulipalot 
Viime vuonna ei pensaspaloja, tänä vuonna ollut yksi – palo oli yöllä ja se tuli Pawuusta päin. Palo 
pystyttiin sammuttamaan leikkaamalla ruoho paloalueen edestä ja hakkaamalla oksilla ja lehdillä. 
Kylä on alkanut ottaa mallia hankkeessa mukana olevista kylistä.  
 
 
Haastateltava on syntynyt Kalsagrissa. 
 
Millainen ympäristö oli lapsuudessa? 

 Silloin maat olivat hedelmällisiä 
 puita oli enemmän  

 
Mikä on suurin ongelma? 
Vesipula ja ruuan saatavuus, jotka aiheuttavat riitoja. 
 
Ongelmana myös leskeys. Elämä on hankalampaa ilman miestä. Leskiä ei auteta. Hän oli naimisissa 
toisessa kylässä (vanhempi vaimo, miehellä oli myös toinen vaimo), mutta palasi isänsä kotiin 
leskeksi jäätyään.   
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OSALLISTAVA KYSYMYS NAISRYHMILLE: 
 
 
 
How usefull the project has been?     
       
 very much a lot some little not at all n =  
Berwong 12 4 6 3 0 25 
Tuori 40 1 0 0 0 41 
Kanpuo 5 2 1 0 0 8 
Zakpee 13 5 4 2 2 26 
Tolibri 18 0 3 2 0 23 
        
yhteensä 88 12 14 7 2 123 
% 71,5447154 9,75609756 11,3821138 5,69105691 1,62601626   
       
 
 
 
 
KESKUSTELU: 
 
Mylly jauhatukseen tarvitaan, samoin apua veden saantiin. Naisille voisi olla omia lainoja. Sheenut 
-öljyn prosessointiin tarvitaan apua. 
 
Toiveena naisten omat lainat, mylly ja apua veden saantiin. Palontorjuntajoukot tarvitsevat lisää 
vesisankoja. Rahoitusta, jotta voitaisiin lainata traktori kyntötöihin. 
 
Ehdotettiin naisten taloudellista tukemista. Vesi on ongelma, kaukana kylästä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

MIESTEN YKSILÖHAASTATTELUT 
   

 
Miesten yksilöhaastattelut 8.1.2009 
 
BERWONG 
 
Haastateltavana John Kuu-im, 30 v, yksi lapsi 
 
Tausta 
- Peltoa 20 eekkeriä 
- Viljelyssä olevia kasveja: durra, maapähkinä, hirssi, riisi, soija, papu, jamssi, vihannekset, eläimet: 
vuohia, sikoja, siipikarjaa, lehmiä. 
- Palkokasveja: soija ja lehmänpapu. 
- Viljelykierto: esim. lehmänpapu – pähkinä, auttaa tautien torjunnassa 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi  
- Komposti on auttanut maan hedelmällisyyteen, kasvit ovat kasvaneet paremmin 
- Mahdollisesti jos taloudellinen tilanne sallii, saatan ostaa kemiallisia lannoitteita. 
- Käytän kompostia, etenkin jos ei varaa lannoitteisiin. Kompostille kaivetaan maahan kolo, jonne 
laitetaan kasvinjätteitä ja lantaa, joiden kantamisessa naiset auttavat. Sateet kastelevat kompostia, 
jota käännetään viikon välein ja 4 – 5 viikon jälkeen se on valmis.  
- Kemiallisia torjunta-aineita käytän maustepaprikalle ja tomaateille. 
- Sato: durraa 2 säkkiä, maapähkinää 4, hirssiä 1, riisiä ½, lehmänpapuja ½,  
jamssia ¼ säkkiä.   
 
Soijan käyttö 
Soijasta tehdään esimerkiksi soijakakkuja, koose?  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma, sitä torjutaan aidoilla ja kasveilla, esim. 2 aitaa rinnettä kohti. 
 
Tulipalot 
Edellisen vuoden aikana kylässä ollut 10 pensaspaloa, joista joitakin saatu torjuttua. 
Palontorjuntajoukot auttavat, sammutetaan lehdillä. 
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 
- Olen jäsen maaperän parannus -ryhmässä eli käytännössä kompostiryhmässä.  
- Ryhmän jäsenet tiedottavat muita ja ovat esimerkkinä muille, jotka vielä eivät hyödynnä 
kompostia. Pidän kompostin hyödyntämistä erittäin hyvänä ideana, sillä sen avulla on ilman 
rahallista panostusta vaikuttaa maan viljavuuteen.  
-  Olen käyttänyt esim. lapioita, kuokkia talonrakennukseen, headpans kantamiseen. 
 
 
Hankkeen onnistuminen 
- Hyviä puolia: komposti auttaa maan hedelmällisyyden säilymiseen, eroosiota osataan torjua, 
tulipaloja pystytään ehkäisemään ja torjumaan, lisäksi saadaan työkaluja.  
- Toiveena olisi kuivan kauden viljelyn tukeminen, sillä kuivalla kaudella ei ole mitään tekemistä.  
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Työnjako miesten ja naisten kesken 
- Miehet ja naiset jakavat maanviljelystyöt niin, että naiset kylvävät miesten hoitaessa kaiken muun. 
Kompostin hoidossa molemmat ovat mukana. Yleisesti naisten hommia on kuljettaminen; naiset 
kantavat  jyviä sekä raaka-aineita kompostiin.  
- Naisten kasveja okra ja vihannekset. Miehet vastaavat lopuista kasveista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

Miesten yksilöhaastattelut 8.1.2009 
 
TUORI 
 
Haastateltavana Matthew Bebom, viisi lasta 
 
Tausta 
- Peltoa 30 eekkeriä, viidellä eri lohkolla 
- Viljelykasveja: soija, hirssi, maissi, maapähkinä, tomaatti, paprika, bambara, okra, jamssi, 
lehmänpapu, valkopapu? 
- Palkokasveja: soija, maapähkinä 
- Viljelykierto: joka vuosi eri kasvi lohkolla. Esimerkiksi soija – maapähkinä – hirssi. 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Kompostoin kasvinjätteet maahan kaivetussa kuopassa. 
- En käytä kemiallisia lannoitteita, enkä kemiallisia torjunta-aineita. 
- Sato: maissia 1 säkki, maapähkinöitä 2, lehmänpapua 1, hirssiä 2, jamssia 100 kpl,  
paprikaa 1, soijaa 1 säkki.  
 
Soijan käyttö 
Soijaa viljelin ½ eekkerillä. Käytämme sitä dawadawan sekä koosen valmistamiseen. 
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma, sitä torjutaan rakentamalla kivijonoja rinteille.  
 
Tulipalot 
Edellisen vuoden aikana nähty yksi pensaspalo, joka saatiin sammumaan. Palontorjuntajoukot 
sammuttavat hakaten maata lehtevillä oksilla.  
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 
- General secretary management comitteessa, lisäksi mukana eroosiontorjuntaryhmässä.  
- Olen käyttänyt kaikkia työkaluja, mitä ostettu.  
 
Hankkeen onnistuminen 
- Hyvät puolet: eroosiota opittu torjumaan, komposti auttaa viljavuuteen, työkalut helpottavat kun 
niitä ei tarvitse itse ostaa. Lisäksi lapset on mahdollista lähettää kouluun ylijäämäsadon myymisestä 
saaduilla lisätuloilla.  
- Toiveena olisi saada lisää rahaa, ja joitakin muita välineitä palojen sammuttamiseen kuin vain 
lehdet. Lisäksi jokin keino hälyttää tulipaloista koko kylälle olisi hyödyllinen. Polkupyörät 
auttaisivat liikkumisessa.  

 
Työnjako miesten ja naisten kesken 
Työt tehdään pääosin yhdessä, naisten kasvi on maapähkinä.  
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Miesten yksilöhaastattelut 9.1.2009 
 
KANPUO 
 
Haastateltavana Kuuzun 
 
Tausta 
- Peltoa 6 eekkeriä 
- Vijelykasveja: durra, maissi, paikallinen lehmänpapu, bambara, riisi, jamssi 
- Palkokasveja: lehmänpapu, bambara 
- Viljelykierto: durra – lehmänpapu – soija – jamssi  
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Maan viljavuus on parantunut kompostin käytön ja eroosion ehkäisyn vaikutuksesta. 
- Jos pelto on kaukana, kasvinjätteet kootaan pellon reunoille. Jos taas pelto on lähellä, kasvinjätteet 
kompostoidaan, ja komposti levitetään pellolle.  
- En käytä kemiallisia lannoitteita. 
- Torjunta-aineita käytän lehmänpavulle 
- Sato: maissia 8, pähkinöitä 7, lehmänpapuja 2 säkkiä.  
 
Soijan käyttö 
Naiset tekevät maissista keittoa ja puuroa.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma, sitä estetään rinteisillä pelloilla kivijonoilla. 
 
Tulipalot 
Edellisen vuoden aikana ei ollut yhtään pensaspaloa. Niitä torjutaan märillä lehtevillä oksanipuilla, 
joilla hakataan tulta. Alueilta myös leikataan ruohoa tulen alta, jotta tuli ei leviäisi.  
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 
- Olen palontorjuntaryhmän jäsen.  
- Autan sammuttamaan paloja, etenkin ennen.  
- Olen käyttänyt kottikärryjä, lapiota ja hakkua.  
 
Hankkeen onnistuminen 
- Olen iloinen projektista. Se on auttanut kontrolloimaan pensaspaloja, sekä saavuttamaan parempia 
satoja, sillä kasvinjätteitä ei enää polteta kuten ennen. Myöskään karja ei lähde enää vaeltelemaan 
liian kauas kun heinää on tarjolla kylän ympäristössäkin. Työkalut ovat auttaneet myös, niiden 
avulla voidaan kuljettaa tavaroita, esim. kivijonojen rakentamisessa.  
- Toivoisin enemmän työkaluja, että kaikki voisivat käyttää niitä samaan aikaan. Lisäksi kaivo olisi 
tervetullut, sen kautta eläimet pysyisivät vielä paremmin lähettyvillä.  
 
Työnjako miesten ja naisten kesken 
Miehet ja naiset tekevät maataloustöitä yhtäaikaisesti, tosin työt eivät ole samoja. Naisten töitä ovat 
erityisesti rikkaruohojen kitkentä ja kasvisten hoito. Miehet vastaavat esim. viljelyharjanteiden 
tekemisestä ja durran ja hirssin kitkemisestä sekä niiden varastoinnista.  
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Miesten yksilöhaastattelut 9.1.2009 
 
ZAKPEE  
 
Haastateltavana John Dunjir, 35 v, neljä lasta 
 
Tausta 
- Peltoa 5 eekkeriä, 6 eri lohkoa. 
- Viljelykasveja: maapähkinä, hirssi, maissi, jamssi, riisi, lehmänpapu, soija 
- Palkokasveja: lehmänpapu, soija ja maapähkinä 
- Viljelykierto esim. maapähkinä - maissi - soija - hirssi  
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Kasvinjätteet jätetään maahan, josta eläimet syövät ne. Maapähkinän jätteet kerätään ja syötetään 
myöhemmin eläimille rehuna. 
- Harjanneviljely on auttanut eroosion torjunnassa. Komposti auttaisi maan viljavuuteen, mutta itse 
en kompostoi. 
- Kemiallisia lannoitteita käytän, tosin niitä myyvä liike on kaukana.  
- En käytä torjunta-aineita.  
- Sato: Yleisesti sato oli huono, koska sadetta ei saatu tarpeeksi. Tänä vuonna satoa ei riittänyt 
myyntiin asti. Sain hirssiä 2, maapähkinöitä 3, riisiä1, soijaa ½ säkkiä.  
 
Soijan käyttö 
Soijasta tehdään esimerkiksi keittoa.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma. Viljely harjanteissa auttaa estämään eroosiota.  
 
Tulipalot 
Ei ollut pensaspaloja tänä vuonna, niitä ehkäistään firebeltin avulla, eli niitetään heinää peltojen 
ympäriltä, jolloin tuli ei pääse etenemään. Lisäksi ihmisiä kielletään polttamasta tupakkaa.  
 
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 
- Olen palontorjuntaryhmän jäsen.  
- Valvomme tulentekoa talojen ympärillä.  
- Olen käyttänyt ainakin kottikärryjä ja miekkaveitsiä. 
 
Hankkeen onnistuminen 
- Työkalut auttavat esim. tulen ehkäisyssä ja kottikärryt helpottavat tavaroiden kuljettamisessa.  
 
Työnjako miesten ja naisten kesken 
Miehet ja naiset tekevät maataloustyöt yhdessä. Naiset vastaavat ruoanlaitosta.  
.  
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Miesten yksilöhaastattelut 10.2.2009 
 
TOLIBRI 
 
Haastateltavana Klement Lebtil 
 
Tausta 
- Peltoa 5 eekkeriä, 3 eri lohkoa.  
- Viljelykasveja: durra, maapähkinä, maissi, soija, jamssi, lehmänpapu 
- Palkokasveja: maapähkinä, soija, lehmänpapu 
- Viljelykierrossa on maissin välivuosina soijaa, maapähkinän ja durran välivuosina paikallista 
lehmänpapua. 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Hedelmällisyys on muuttunut parempaan suuntaan niin, että saan satoa enemmän kuin ennen.  
- Kasvinjätteet kerätään yhteen paikkaan lannan kanssa, minkä jälkeen siat möyrivät seosta, joka 
noin kuukauden kuluttua on valmis. Tämä komposti sitten levitetään pelloille.  
- En käytä kemiallisia torjunta-aineita tai lannoitteita. 
- Sato: Maapähkinöitä 4, lehmänpapuja ½, soijaa ½, maissia 2, durraa 2 säkkiä. Durraa kuitenkin 
vaikea arvioida, sillä se ei ole säkeissä vaan varastossa. 
 
Soijan käyttö 
Soijasta tehdään puuroa sekä muita ruokia, joihin sekoitetaan soijan lisäksi muita aineksia, kuten 
papuja. Lisäksi soijaa myydään.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma. Kivisillä alueilla voidaan tehdä kivijonoja, minkä lisäksi eroosiota estetään 
myös viljelemällä isoissa harjanteissa.  
 
Tulipalot 
Edellisen vuoden aikana kylässä oli 1 pensaspalo, joka onnistuttiin sammuttamaan. Vaikka kaikkia 
ei ole koulutettu palontorjuntaan, kaikki silti auttavat palon sattuessa toisiaan. Ennaltaehkäisevästi 
ruohoa leikataan peltojen ympäriltä. Paloa sammutetaan hakkaamalla maata kastelluilla lehtevillä 
oksilla tai muilla välineillä.  
 
.  
Aktiviteetteihin osallistuminen ja hankkeelle hankittujen työkalujen käyttö 
- Ennen kuuluin puiden istutus -ryhmään. Nyt olen eroosiontorjuntaryhmän sekä maaperän 
parannusryhmän jäsen.  
- Opastamme muita eroosion torjunnassa.  
- Olen käyttänyt hakkuja ja kottikärryjä. Meillä on systeemi, jossa jokainen työkalun käyttäjä 
maksaa sen käytöstä päivähinnan. Hinta on noin 5 pesewaa päivässä, sillä hinta vaihtelee hieman 
työkalun mukaan 
 
Hankkeen onnistuminen 
- Projekti on auttanut selviämään päivittäisestä työstä helpommalla. Tämän ovat mahdollistaneet 
projektin avulla hankitut työvälineet ja materiaalit.  
- Huono puoli projektissa on, että se ei voi auttaa ikuisesti. Toivoisin apua kalastuksen 
kehittämiseen, esimerkiksi kalastusvälineiden ostamiseen.  
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Työnjako miesten ja naisten kesken 
- Miehet ja naiset tekevät maataloustyöt yhdessä. Nämä kuitenkin jakautuvat niin, että mies tai pojat 
muokkaavat maan, nainen tai tytöt kylvävät ja sadonkorjuu tapahtuu yhteisvoimin.  
- Naisten kasvi on okra.  
 
Lisäkommentti: "Ymmärrän, että emme ole ainoita, jotka tarvitsevat avustusta,  ja tietenkin 
ymmärrän, että projekti ei voi antaa enempää kuin sillä on varaa, mutta silti toivoisin vielä 
enemmän rahaa.  
 
 
 
MUKAAN TULEVAT UUDET KYLÄT 
 
Miesten yksilöhaastattelut 10.2.2009 
 
METTOH 
 
Haastateltavana James Wie 
 
Tausta 
- Peltoa 15 eekkeriä 
- Viljelykasvit: riisi, maapähkinä, maissi, paikallinen lehmänpapu, bambara, mixed beans 
- Palkokasveja: maapähkinä, bamabra, lehmänpapu 
- Viljelykierto: kaikkia kasveja vuorotellaan eri lohkoilla, paitsi tietenkin riisiä, jonka 
olosuhdevaatimukset ovat erilaiset verrattuna muihin kasveihin.  
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Tämä vuosi oli maan hedelmällisyyden kannalta parempi. 
- Kasvinjätteet kerätään yhteen ja poltetaan.    
- En käytä kompostia, mutta lantaa olisi saatavilla eläimistä, joita minulla on hanhet, kanat sekä 
muu siipikarja. Lehmiä minulla ei ole, mutta ne joilla niitä on, hyödyntävät lehmänlantaa 
lannoitteena.  
- Aikaisemmin ei ollut varaa ostaa lannoitteita, mutta nyt hinta on laskenut ja käytän muille paitsi 
riisille ja maapähkinälle  
- En käytä kemiallisia torjunta-aineita. 
- Sato: Riisiä 2, maapähkinää 3, maissia 5, lehmänpapua 3 säkkiä.  
 
Soijan käyttö 
En viljele enkä siis käytä soijaa.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma. Sitä koetetaan estää kivillä sekä vahvalla heinäkasvustolla.  
 
Tulipalot 
Pensaspaloja oli paljon. Kun havaitsemme palon menemme miekkaveitsien kanssa leikkaamaan 
ruohoa niin, ettei palo pääsisi etenemään. Lisäksi sammutamme tulta lehtien avulla. Lisäksi 
selitämme lapsille, ettei paloja saisi sytyttää. Kuitenkin metsästäjät sytyttävät paloja  niin yö- kuin 
päiväsaikaankin.  
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Miesten yksilöhaastattelut 11.1.2009 
 
PAWUUR 
 
Haastateltavana Nicolas Yopaal, 24, asuu kotona, kertoo isänsä viljelmistä 
 
Tausta 
- Peltoa 10 eekkeriä 
- Viljelykasveja: hirssi, maissi, jamssi, riisi (kun sille suotuisat olosuhteet), valkopapu, ginicorn 
- Palkokasveja: valkopapu 
- Ei viljelykiertoa 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Kasvinjätteet kerätään ja sekoitetaan lannan kanssa. Jätteitä ei polteta.  
- Maan hedelmällisyys on laskenut verrattuna vanhaan, sillä enää satoa ei tule yhtä paljon kuin 
ennen.  
- En käytä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. 
- Lannoitteena käytän lantaa ja kasvinjätteitä. 
- Sato: Hirssiä 1 1/2, maissia 3, jamssista emme saaneet yhtään satoa, sillä sateet tulivat väärään 
aikaan. Mistään emme saaneet tarpeeksi satoa oman perheemme tarpeisiin, mutta  onneksi etelässä 
asuvat sukulaiset auttavat.  
 
Soijan käyttö 
Emme viljele emmekä käytä soijaa.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma. Sitä estetään tukeilla, sekä rakentamalla harjanteita poikittaisesti rinteisiin.  
 
Tulipalot 
Pensaspaloja on kuivalla kaudella jatkuvasti. Tupakoitsijat, jätteiden polttajat sekä metsästäjät 
sytyttävät paloja. Yritämme neuvoa tupakoitsijoita sekä jätteidenpolttajia toimimaan niin, ettei tuli 
leviäisi. Yöllä kun on pimeää, kukaan ei kuitenkaan mene ulos. Tulta sammutetaan lehdillä 
hakkaamalla.  
 
(Haastateltava sai edellisenä päivänä tietää vierailustamme, hänellä ei ollut vielä mitään käsitystä 
projektista.) 
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Miesten yksilöhaastattelut 11.1.2009 
 
KALSAGRI 
 
Haastateltavana Yong-Yel Azcalises, ollut 32 vuotta etelässä töissä, palasi syksyllä takaisin 
kotitilalleen, nuorempi veli mukana haastattelussa 
 
Tausta 
- Peltoa 7 eekkeriä yhteensä, eli neljä noin 2 eekkerin kokoista lohkoa.   
- Viljelykasveja: lehmänpapu, hirssi, ginicorn, maissi, maapähkinä, jamssi 
- Palkokasveja: maapähkinä, lehmänpapu 
- Ei viljelykiertoa 
 
Maan hedelmällisyys ja kompostointi 
- Kasvinjätteet kerätään ja kompostoidaan.  
- Lannoitteena käytän kompostoitua lantaa ja kasvinjätteitä. Kasaamme ne maahan kaivettuun 
koloon, jota sade kastelee. Komposti ei kuitenkaan riitä kaikille lohkoille, joten jotkut lohkot jäävät 
täysin ilman lannoitusta.  
- Ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. 
- Sato: maissia 1 säkki, muita on vaikea arvioida, sillä sato ei ole säkeissä vaan varastossa. Tänä 
vuonna saatiin kuitenkin hyvä sato.  
 
 
Soijan käyttö 
Emme käytä soijaa, sillä emme viljele sitä.  
 
Eroosio 
Eroosio on ongelma. Sitä estetään estämällä veden valumista rinteillä tukeilla, sekä istuttamalla 
puita.  
 
Tulipalot 
Tulipalo pyyhkäisi kylän läpi ja poltti paljon, sillä on niin kuivaa. Lapset sytyttelevät paloja kun 
etsivät hiiriä ja rottia pensaikoista. Yritimme sammuttaa ja ehkäistä palon leviämistä leikkaamalla 
ruohoa tulen ympäriltä, mutta emme onnistuneet. Koetamme ehkäistä ja estää paloja juuri näiden 
firebeltien avulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


