
 
 

Maaliskuinen tervehdys indigolaiset! 

Kevät on aktiivista aikaa Indigolle: Toukokuussa häämöttävät jo vuotuiset päätapahtumat 

Mahdollisuuksien tori Tampereella 14.5. ja Maailma kyIässä –festivaali Helsingissä 23.-24.5. – 

merkitkäähän nämä kalentereihinne jo nyt! 

Helmikuussa Indigo osallistui Helsingissä, Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä pidettyyn Anna aikaa –

tapahtumaan, jossa yhdistykset esittäytyvät ja hakivat vapaaehtoistyöntekijöitä. Indigolla oli tilaisuudessa 

”avoimien työpaikkojen” lista, joka löytyy myös nettisivuillamme (www.indigo-ry.fi). Käypä vilkaisemassa 

tarkemmin, mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi kirjoittamaan sivullamme blogia, pieniä uutisia tai 

kannanottoja Guineasta - tai vaikkapa Afrikan maiden asioista ylipäänsä!  

Vaikka vuosi on jo pitkällä, on silti mukava palata vielä Indigon 25-vuotisjuhlien ’buugiin’ viime 

marraskuussa: Indigo järjesti 22.11. Tampereella Pyynikinlinnassa juhlan, jossa yhdistyksen vanhat ja 

nykyiset työntekijät sekä jäsenet kohtasivat toisensa. Tunnelmallisen illan aikana pidettiin useita esityksiä 

Indigon toiminnasta ja muisteltiin yhdistyksen vaiheita neljännesvuosisadan ajalta. 

Tässä jäsenkirjeessä kerrotaan mm. hankkeen etenemisestä. Valoisaa kevään jatkoa! 

Indigon hallituksen puolesta 

Katariina Laine 

Indigon hankeryhmän puheenjohtaja 

indigotiedotus@gmail.com 

 

Indigon vuosikokous 21.3.2015 

Indigon vuosikokous järjestetään Tampereella, Pyynikinlinnassa lauantaina 21.3. Liitteenä kutsu. 

Indigo etsii uusia jäseniä hallitukseen 

Haluaisitko olla vaikuttamassa Indigon tulevaisuuteen? Hallitukseen jäsenenä olet ajan hermolla 

kaikessa yhdistyksen toimintaan liittyvässä ja pääset itse aktiivisesti vaikuttamaan Indigon 

toimintaan. Indigon hallitus kokoontuu vuorotellen Tampereella ja Helsingissä, ja vuonna 2014 

kokouksia oli kahdeksan. Tervetuloa mukaan!  

Lisätietoja hallituksen toiminnasta antaa puheenjohtaja Ilkka Pulkkinen p. 050 3509259 / 

indigotiedotus@gmail.com. 
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Kuulumisia Guineasta 

Tammikuussa 2014 käynnistyneen jatkohankkeen toiminnot edistyvät Malin hallintoalueella Guineassa ja 

paljon mielenkiintoisia asioita tapahtuu kevään aikana! Yhtenä tärkeimmistä on mehiläistenhoito, josta 

kumppanijärjestö on parhaillaan kehittämässä osuuskuntatoimintoa.  

Mehiläistenhoito on alueella hyvin tunnettu toiminnan muoto entuudestaan, ja hunaja haluttu ruoka-aine. 

Hunajan tuottaminen on kuitenkin tähän asti ollut yksittäisten kyläläisten, lähinnä miesten, harjoittama 

aktiviteetti, josta on puuttunut yhteistoiminnallisuus ja tuotannon rationalisointi. Nyt tilanteeseen halutaan 

muutosta, ja mehiläistenhoidosta on päätetty kehittää selkeä elinkeino, joka tuottaisi merkittäviä lisätuloja 

kyläläisille. Ensiaskeleet osuuskuntien muodostamiseksi on jo otettu, ja kevään aikana kuulemme lisää, 

miten tämä hanke etenee. 

Myös toinen projekti, kaninkasvatus, aiotaan kehittää yhteistoiminnalliseksi, ja alustava toimielin on 

siihenkin jo perustettu. Kevään aikana selviää, miten kaninkasvatuksessa - joka on kylissä aivan uusi 

elinkeinon muoto - on kokonaisuudessaan onnistuttu. Kaninliha on myös tärkeässä osassa 

proteiinipitoisemman ruokavalion suunnittelussa. 

 

 

 



 
Viime syyskuussa perustettu ns. resurssipankki jatkaa toimintaansa: seitsemässä kylässä seurataan 

kuukausittain, kahden päivän ajan, viiden perheen ruokakäytäntöjä mm. tekemällä punnituksia ruuan 

määristä. Ruokaseurannan tekevät kustakin kylästä valitut ja tehtävään palkatut ”resurssihenkilöt”.  Näistä 

tiedoista kootaan hyvien käytäntöjen resurssipankki. 

Vihannesten ja hedelmien säilömiseen liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisellä sijalla hankkeen alusta 

lähtien. Kumppanijärjestö teki viime joulukuussa opintomatkan Kindiaan, jossa perehdyttiin hedelmien ja 

vihannesten säilöntään ja kuivaamiseen. Koulutuksen anti oli merkittävä, ja myöhemmin tänä vuonna myös 

kyläläisille tullaan järjestämään erillisiä koulutuksia hyviksi katsotuista menetelmistä. 

Edellisen, vuosien 2011-2013 hankkeen toiminnot, kuten kompostointi ja vähän puuta kuluttavien liesien 

rakentaminen, ovat keskeisiä toimintoja yhä edelleen,  ja niitä on  laajennettu uusiin kyliin: esimerkiksi 

metalliliesien valmistuksessa ja käytössä annettiin viime vuoden aikana koulutusta viidessä uudessa 

kylässä, ja 72 uutta metalliliettä valmistettiin! 

 

   

  

Alkuvuodelle 2015 suunniteltua seurantamatkaa ei toistaiseksi ole tehty ebolatilanteen vuoksi.  

Ebola Guineassa 

Malin hallintoalueella ebolaa ei ole toistaiseksi tavattu edelleenkään, mutta muualla Guineassa uusia 

ebolatapauksia on vuodenvaihteen jälkeen todettu useita kymmeniä. Epidemia on vaikuttanut Malin 

asukkaiden elämään monella tavalla, eikä vähiten siksi, että Senegalin vastainen raja oli puoli vuotta 

suljettuna, eivätkä kyläläiset päässeet viemään tuotteitaan myyntiin naapurimaahan.  

Indigo seuraa Guinean ebolatilannetta ja ei toistaiseksi suunnittele uutta jäsenmatkaa Guineaan epidemian 

vuoksi.    

    


