
 
 

 

 

Tervehdys indigolaiset! 
 
Tapahtumarikas vuosi 2015 on takana ja uusi vuosi kiireineen on alkanut! Viime vuoden lopulla 
Indigossa järjestettiin Indigo-ilta 6.10. sekä osallistuttiin Tampereen Järjestötoriin 25.11. ja 
Vapaaehtoistoiminnan messuille Helsingissä 3.12.  
 
Järjestötori oli mukavan rento opiskelijatapahtuma, jonka parasta antia olivat kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneiden kanssa käydyt keskustelut. Positiivinen kuva jäi myös Vapaaehtoistoiminnan 
messuista, joilla kiinnostus Indigon vapaaehtoisuutta kohtaan oli tavallista runsaampaa.  
 
Samaa paloa ja innostusta oli pohjalla myös Indigo-illassa, jossa kymmenen henkilöä suunnitteli 
tuotemyyntiä ja uusia tuotteita indigokankaista. Miten rohkaisevaa, että kehitysyhteistyön 
budjettileikkausten saama julkisuus on saanut liikekannalle ihmisiä, jotka haluavat auttaa! 
 
Alkuvuodelle kiireitä Indigoon tuovat mahdollisen uuden hankkeen suunnittelu sekä nykyisen 
hankkeen raportointi sekä maaliskuussa pidettävä yhdistyksen vuosikokous.  
 
Tässä jäsenkirjeessä esittelemme ruokatutkimusta tekevän guinealaisen, Mamadou Bhoye 
Diallon.  
 
 
Indigo toivottaa jäsenilleen hyvää talven jatkoa! 
 
Indigon hallituksen puolesta 
 
Lotta Palonen 
Indigon tiedottaja 
 
indigotiedotus@gmail.com 
 
 
Seurantamatka Guineaan helmikuussa 
 
Ebola alkaa olla ohi Guineassa, siispä hankkeen seurantamatka voidaan toteuttaa helmi-
maaliskuussa. Seurantamatkalle lähtee Markku Pykäläinen, joka teki keväällä 2014 myös hankkeen 
alkukartoituksen yhdessä guinealaisten kanssa. Seurantamatkalla arvioidaan hankkeen 
toimintojen toteutumista ja merkittävyyttä pitkällä tähtäimellä. Myös Indigon Auberge-majatalon 
tilanne tarkistetaan. 
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Ruokatutkimuksen tekijä esittäytyy 

Indigolla on Malin kunnassa ruokatutkimushanke, josta olemme kertoneet aikaisemmissa 

jäsenkirjeissämme. Ruokatutkimusta on tehty Malin kylissä jo lähes puolentoista vuoden ajan.  

Tutkimuksessa arvioidaan perheiden ruokakäytänteitä kuukausittain, kolmena päivänä, 

punnitsemalla ruokien määriä ja analysoimalla ruoka-aineita. Tutkimuksessa on mukana seitsemän 

kylää, joissa kussakin tutkimukseen osallistuu viisi erikokoista perhettä.  

Indigo haastatteli marraskuussa yhtä Resurssipankin (= ruokatutkimus) perustajista ja analysoijista, 

Mamadou Bhoye Dialloa. 

 

 

Kertoisitteko itsestänne ja kotikylästänne? 

Olen 60-vuotias ja eläkkeellä. Koulutukseltani olen kirjanpitäjä. Minulla on kaksi vaimoa ja 11 lasta.  

Olen ollut perustamassa Resurssipankki-toimintoa, ja kokoan ja analysoin ruokatutkimuksesta 

saatuja tuloksia. 



 
Olen lisäksi Perunantuottajien unionin neuvonantaja, Malin kunnan viljelijöiden puheenjohtaja ja 

Maatalouskamarin jäsen, sekä toimin myös edellä mainittujen tahojen elintarvikkeiden ja 

siementen varaston hoitajana. 

Olen kotoisin Somban kylästä, joka sijaitsee kolmen kilometrin päässä Malin kaupungin 

keskustasta. Kylässä on koulu ja moskeija, ja siellä on hieman yli 800 asukasta, joista suurin osa on 

naisia ja lapsia. 

Teette edelleen töitä; kertoisitteko tyypillisestä työpäivästänne? 

Työpäiväni alkaa aamulla kello seitsemän, heti aamurukouksen jälkeen. Menen ensimmäiseksi 

perunaviljelmälle, jossa perunaa nostetaan koko aamupäivä. Puolenpäivän jälkeen siirryn 

Ndiappén kylään, jossa valvon kyläläisten perustaman taimitarhan istutustöitä. 

Iltapäivällä, noin klo 15, menen kaupunkiin avaamaan varastot, joihin Perunantuottajien liiton 

viljelijät tuovat satonsa. Myyn samalla lannoitteita viljelijöille. 

Kello 18 suljen varastot ja palaan kotiini, joka sijaitsee Malin keskustassa. 

Millainen on tyypillinen ateria Malin alueella? 

Tyypillisiä aterioita ovat: Maissia okrakastikkeessa / Foniota okrakastikeessa / Riisiä maniokinlehti- 

tai bataattikastikkeessa / Maissi-kuskusia viilin tapaisesessa hapanmaidossa (tarjoillaan usein 

juhlatilaisuuksissa / arvovieraille). 

 


