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Hyvää kevättä,
Kehitysmaayhdistys Indigon jäsenet!

Tänä vuonna yhdistyksemme viettää 25-vuotisjuhliaan! Onnea siis kaikille meille!

Indigovärjäreiden toimintaan ja ompeluun aluksi keskittynyt yhdistys on sittemmin toiminut 
monella sektorilla. Jo 25 vuoden ajan Indigo on Guinean Malissa luonut toivoa paremmasta ja 
tuonut konkreettisia parannuksia paikallisten ihmisten elämään. Jäsenyytesi ansiosta toiminta 
saa  jatkua  edelleen  –  kiitos,  että  olet  mukana!  Samalla  heitämme  haasteen  juhlavuoden 
kunniaksi: Kutsu yksi ystäväsi tänä vuonna mukaan tukemaan toimintaamme. Uusille jäsenille 
ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on taas tuttuun tapaan vain 10 euroa. Tuplataan näin Indigon 
jäsenmäärä!

Neljännesvuosisataa aiotaan juhlia monin tavoin. Syksyllä Tampereella juodaan  kakkukahvit 
ja Helsingissä taas Guinean itsenäisyyspäivänä 2.10. kokoonnutaan  iltajuhliin tansseineen ja 
rummutuksineen. Syys-lokakuun vaihteessa järjestetään matka Guineaan, sitä tulee vetämään 
pitkänlinja indigolainen Markku Pykäläinen.

VUOSIKOKOUS LA 29.3. KLO 16 PYYNIKINLINNASSA

Tervetuloa  Kehitysmaayhdistys  Indigo  ry:n  vuoskokoukseen  Tampereelle  Pyynikinlinnaan 
lauantaina 29.3. klo 16. Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Kokousasiakirjat (tilinpäätös ja toimintakertomuks 2013 sekä toimintasuunnitelma ja budjetti 
2014) ovat nähtävissä kokouksessa ja viikkoa sitä ennen myös nettisivuillamme.

Hallituksen kokoa on tarkoitus kasvattaa nykyisestä, joten uusia hallituksen jäseniä tarvitaan! 
Haluaisitko  Sinä  olla  mukana  päättämässä,  mitä  ja  miten  Indigossa  tehdään?  Hallitus 
kokoustaa  6-7  kertaa  vuodessa.  Lisätietoa  saat  tarvittaessa  jo  ennen  kokousta  pj  Ilkka 
Pulkkiselta  (ilkka.pulkkinen@gmail.com / p. 050 350 9259).

BURURE PÄÄTTYI, JATKOHANKE 2014-2016 ALKAA

Tämä vuosi alkoi myös hanketoiminnan osalta valoisissa merkeissä. Ulkoministeriö myönsi 
Indigolle rahoituksen päättyneen Burure-hankkeen jatkohankkeelle kolmeksi vuodeksi. Uusi 
hanke  on  edellistä  hieman  isompi,  kokonaisbudjetti  on  98  660  euroa.  Siinä  keskitytään 
toimeentulokeinojen  ja  ruokaturvan  parantamiseen  Malin  alueella  Guineassa. 
Yhteistyökumppani ei ole vaihtunut, vaan työtä tehdään edelleen Guinean Indigon ja suurelta 
osin ennestään tuttujen hankekylien kanssa.
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Ympäristönsuojelua  painottanut  Burure-hanke  päättyi  hyvin.  Se  saavutti  ja  monilta  osin 
ylittikin asetetut tavoitteet. Yhteistyökumppanit ovat olleet erittäin tyytyväisiä Indigon työhön. 
Hankkeen  loppuraportti  valmistuu  kevään  aikana,  ja  seuraavassa  jäsenkirjeessä  kerromme 
vielä tarkemmin hankkeen tuloksista.

Uutta hanketta koordinoi tuttuun tapaan hallituksen alainen hanketyöryhmä, joka kokoontuu 
pääsääntöisesti  Helsingissä.  Uudet  jäsenet  ovat  tervetulleita!  Hankeryhmän  toimintaan 
osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta kehitysyhteistyöstä, tekemällä oppii!

MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALI HELSINGISSÄ 24.-25.5.

Indigo  on  taas  mukana  iloisessa  festivaalitunnelmassa,  kun  maailma  saapuu  kylään 
Kaisaniemeen Helsinkiin. Esittelemme toimintaamme, hankettamme ja Guineaa ja totta kai 
myymme indigokankaita ja muita indigotuotteita hankkeen hyväksi. Talkoolaisille on tarvetta 
esittelypöytämme takana sekä lauantaina että sunnuntaina, joten merkitkää aika kalenteriin jo 
nyt. Maailma kylässä -festivaali on tapahtuma, joka kannattaa kokea!

Aurinkoista  kevään  jatkoa  kaikille  jäsenillemme!  Ja  muistaakahan  kampanja  Indigon 
jäsenmäärän tuplaamiseksi!

Terveisin  Indigon  hallitus  eli  Pulkkisen  Ilkka,  Cooganin  John,  Auvisen  Heidi,  Myllylän 
Susanna ja Diallon Anna

Kolmen kylän naisia uusine metalliliesineen
ja hankekoordinaattori Sow, lokakuu 2013

Hanketyöntekijä Idrissa ja Bururen loppuarvioinnin
tehnyt Salimou Diallo akaasiaviljelmällä, marraskuu 2013
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