
 

 

Alkusyksyn tervehdys indigolaiset! 

Indigon syksy käynnistyy hyvin mielenkiintoisissa merkeissä! Lauantaina 5.9. klo 11-16 järjestetään 

Helsingissä, Pasilan veturitalleilla indigovärjäyspäivä. Nyt on siis ainutlaatuinen tilaisuus päästä 

seuraamaan indigovärjäystä käytännössä. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa. 

https://www.facebook.com/events/460385377463792/482425488593114/ 

Kannattaa siis hakea inspiraatiota tuosta päivästä, sillä tiistaina 6.10. järjestämme Helsingissä Indigo-illan, 

jonka yhtenä teemana on käsitöiden suunnittelu indigokankaista  –  kaikki käsityöihmiset siis mukaan 

ideoimaan uusia Indigo-tuotteita! Indigo-ilta on avoin tilaisuus kaikille yhdistyksen toiminnasta 

kiinnostuneille. Tiedotamme illasta tarkemmin nettisivuillamme. 

Tästä jäsenkirjeestä löydät tietoa kehitysyhteistyön leikkauksien vaikutuksista Indigon toimintaan sekä 

hankekuulumisia Guineasta. Muista myös käydä tykkäämässä Indigon FB-sivusta! 

 

Energistä syksyä! 

Indigon hallituksen puolesta 
 
Katariina Laine 
Indigon hankeryhmän puheenjohtaja 
indigotiedotus@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/460385377463792/permalink/482425488593114/?ref=4&action_history=null


 

 

Kehitysavun leikkaukset 

Tuskin kukaan on viime aikoina välttynyt uutisilta, joissa kerrotaan kehitysapuun kohdistuvista 

leikkauksista. Tämä ikävä tosiasia vaikuttaa monen kansalaisjärjestön toimintaan ja vaikeuttaa, tai 

tekee jopa mahdottomaksi, uusien kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen. 

Indigo on oman hankkeensa kanssa ”turvassa”, koska Ulkoasiainministeriö on jo myöntänyt 

kolmivuotisen valtionavustuksensa nykyiselle hankkeelle, eivätkä leikkaukset tässä vaiheessa 

koske jo myönnettyjä hanketukia. Hanke viedään siis kunnialla loppuun, ja se päättyy vuoden 2016 

lopussa. 

Indigo haistelee jo uusia tuulia ja miettii, mikä suunta otetaan seuraavaksi. Järjestö on toiminut ja 

toteuttanut hankkeita Malin hallintoalueella jo 26 vuoden ajan, joten voimme olla varmoja, että 

alueella jo vakiintuneet hanketoiminnot tulevat jatkumaan, vaikka uutta hanketta ei saataisikaan 

käynnistettyä heti nykyisen jälkeen. Indigossa ollaan myös avoimia erilaisille tavoille jatkaa 

järjestön toimintaa, ja erityisesti mahdollisuudet verkostoitumiseen muiden järjestöjen kanssa 

kiinnostavat tässä uudessa tilanteessa. Hankeryhmässä ja hallituksessa kuullaan mielellään 

jäsenistön ja muiden Indigosta kiinnostuneiden ideoita hanke- ja muun toiminnan suhteen. Olkaa 

yhteydessä ja heitelkää vapaasti ideoita ja toiveita esim. Indigon Facebook-sivulle. 

 

Indigo Facebookissa  

Indigolla on tähän asti ollut Facebookissa ryhmä, mutta nyt haluamme siirtää toiminnan ryhmästä 

avoimelle järjestösivulle. Sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/Indigory. Käykää tykkäämästä 

sivusta ja kutsukaa laajasti myös omat tuttavanne tykkääjiksi. Facebookin avulla saamme lisää 

näkyvyyttä ja helpon tavan kutsua tykkääjiä matalan kynnyksen toimintaan. Yhdessä olemme 

enemmän! 

 

 

  

 

 

 

http://www.facebook.com/Indigory


 

 

Hankkeessa tapahtuu 

Kesän aikana Malin hallintoalueella on tapahtunut paljon.  Viime jäsenkirjeessä kerroimme mehiläisten 

hoidosta, joka oli valittu tärkeimmäksi uudeksi toimeentulon muodoksi ja osuuskuntatoiminnoksi. 

Mehiläisten hoidossa on edetty käytännön toimien asteelle: On hankittu 25 pesää ja erilaisia välineitä 18 

kylään; 34 mehiläisten hoitajaa on saanut jo koulutuksen, ja  8 mehiläisten  ”hoitoryhmää” on muodostettu.    

 

 
Tulevat mehiläisten hoitajat koulutuksessa. Etualalla mallikappale mehiläispesästä.  Mehiläistenhoito on 

miesten harjoittama elinkeino. 

 

 



 

 

Kaninkasvatuksessa , josta niin ikään kerroimme keväällä, on sitä vastoin koettu vastoinkäymisiä. 

Ongelmaksi on muodostunut, paitsi eläinlääkkeiden vaikea saatavuus, myös riittävän monipuolisen 

ravinnon hankinta kaneille.  Ruokatutkimuksesta limeni, että kaneja ei toistaiseksi ole käytetty ravintona, 

vaikka kaninlihan suunniteltiin alun perin olevan osa proteiinipitoisempaa ruokavaliota.  Ylimääräiset kanit 

on myyty toreilla, joskin myynti on ollut tähän mennessä varsin vähäistä. Kanin lantaa hyödynnetään 

lannoitteena.    

Maissinviljely, joka on mainittu Guinean Indigon vuosiraportissa yhtenä keinona lisätä satojen määrää 15 

%:lla, on päässyt kunnolla käyntiin. Maissinviljelystä järjestettiin jo viime vuonna koulutus ja vierailu 

maissiviljelmällä. Maissinviljely on aloitettu 6 kylässä OBATAMPA-lajikkeella . Viljely tapahtuu ns. sémis en 

ligne -menetelmällä, jossa maissi istutetaan tiiviisti kahteen vierekkäiseen riviin, mitä pidetään tuottavana 

tapana viljellä maissia. 

 

 

Maissimyllyjä huolletaan. 



 

 

Viime syyskuussa perustetusta ns. resurssipankista on saatu ensimmäiset varsinaiset tutkimustulokset.  

Seitsemässä alueen kylässä on seurattu kuukausittain, kolmen päivän ajan, viiden perheen ruokakäytäntöjä.  

Ruokatutkimuksesta selviää mm., mitä syödään ja kuinka paljon. Ravintoainekohtaisista määristä saatiin 

seuraava taulukko: 

 

 

Ruokatutkimus on osa laajempaa tietopankkia: Kaikki maa- ja metsätalouden hyvät käytänteet hankkeen 

kohdealueella on tarkoitus koota yhteen paikkaan tulevia sukupolvia varten.  
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Pourcentage types d'aliments consommés dans les 7 villages 

Céréales

Tubercules

Legumes et Fruits

Protéines

Autres types



 

 

Hankkeen seuranta 

Indigo suunnittelee hankkeen seurantamatkaa Guineaan tämän vuoden lopulle. Matkalle lähtee 

hankkeen alkukartoitusmatkankin tehnyt, Indigo-konkari Markku Pykäläinen, mikäli ebola-tilanne 

matkustamisen sallii. 

Uutta jäsenmatkaa Guineaan ei epidemian vuoksi ole toistaiseksi suunniteltu.  Ebola-tapauksia ei ole 

edelleenkään tavattu Malin hallintoalueella., mutta kokonaan ebola ei ole Guineasta hävinnyt, ja uuden 

epidemian puhkeaminenkin on vielä mahdollista.  


