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1 YLEISTÄ 

Kehitysmaayhdistys Indigo ry tekee työtä Länsi-Afrikassa asuvien ihmisten, erityisesti 
naisten elinolojen parantamiseksi ja alueen kansallisen kulttuurin edistämiseksi. 
Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä suomalaisten tietoa kehitysmaista. Indigo on 25 
toimintavuotensa aikana toteuttanut Guineassa laaja-alaisia hankkeita erityisesti Malin 
prefektuurissa Pohjois-Guineassa. Indigo on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan 
jäsenjärjestö. 

Indigossa oli vuoden 2015 lopulla 65 jäsentä. 

Indigo käynnisti Guineassa alkuvuodesta ulkoministeriön rahoittaman uuden hankkeen 
vuosille 2014-2016, jonka kokonaisbudjetti on n. 100 000 euroa. Uusi hanke on jatkoa 
vuosien 2011-2013 hankkeelle Metsä- ja puuvarojen kestävä käyttö. Jatkohanke pyrkii 
vahvistamaan alueen asukkaiden ruokaturvaa ja toimeentuloedellytyksiä entisestään.  

 

2 TOIMINTA 

2.1 Hanketyö 

Jatkohanke, Maaseutuyhteisöjen toimeentulo- ja ruokaturvan vahvistaminen Malin 

hallintoalueella Guineassa, käynnistettiin maaliskuussa Malin prefektuurissa yhteistyössä 
pitkäaikaisen kumppanijärjestön, Association de développement Indigo’n kanssa.  
Hankkeen alkukartoituksen tekoon osallistui Suomesta Markku Pykäläinen. 
Alkukartoituksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia parantaa alueen ruokaturvaa, 
erityisesti naisten ja lasten kohdalla, sekä lisätä ja edistää toimeentulon edellytyksiä. 

Hankkeen kohdealueen pienviljelijöiden ongelmana ovat kuivuus, köyhä maaperä ja 
tuholaiset. Alueella on pula korkeatasoisista viljelymateriaaleista, kuten esimerkiksi 
siemenistä, ja viljelyssä käytettävistä välineistä. Korkea työttömyys ja absoluuttisen 
köyhyyden lisääntyminen aiheuttavat seudun autioitumista, ja lisäksi ilmastonmuutoksella 
on ei-toivottuja vaikutuksia viljelyolosuhteisiin. 

Hankkeen toiminnot ovat keskittyneet kuluvana vuonna ruokaturvan parantamiseen ja 
uusien toimeentulokeinojen toteuttamiseen. Myös edeltävän hankkeen toimintoja on 
jatkettu, ja uusissa kylissä on perehdytetty asukkaita erityisesti kompostointiin ja puuta 
säästävien liesien käyttöön.  

Hankkeen ensimmäisiä toimintoja oli toukokuussa 2014 toteutettu lähtötilannekartoitus, 
jossa selvitettiin seitsemän (7) hankkeessa mukana olevan kylän peruselinolosuhteita, 
kuten perheiden kokoa, viljelykapasiteettia ja tulonlähteitä. Tämän jälkeen kustakin kylästä 
valittiin viisi (5) perhettä, joiden käyttämää ravinnon määriä ja laatua seurattu tarkemmin 



mm. punnituksin ja ruoka-aineiden määriä analysoiden kuukausittain kolmen päivän ajan. 
Tätä ruokatutkimusta on tehty nyt yhteensä 1,5 vuotta. Tutkimuksen tiedoista on saatu 
yhteensä 315 kyselykaavaketta, jotka on analysoitu. Tiedot on tallennettu nk. 
resurssipankkiin, jonne on tarkoitus koota tietoja myös hankkeen muista toiminnoista ja 
hyvistä käytänteistä. 

Kuluvana vuonna on annettu koulutus sipulin, kaalin ja perunan viljelyssä 19 kylässä. 
Useissa kylissä tähän on liitetty lisäksi kompostointikoulutus ja vuoroviljelyyn perehdyttävä 
koulutus. Lisäksi 23 kylässä on perehdytetty asukkaita sipulin, kaalin ja munakoison 
viljelyyn idätyslaatikoissa. Maissin viljelyn koulutus on annettu 6 kylässä OBATAMPA- 
lajikkeella ja sémis en ligne –menetelmällä. Kompostointikoulutus sekä puuta säästävien 
liesien rakentamisen ja käytön koulutus on toteutettu 5 (uudessa) kylässä. Laadukkaita 
perunan ja maissin siemeniä sekä lannoitteita on hankittu 14 kylään. 
 
Puuviljelmiä perustettu 13 kylään (13 viljelmää); viljelmille on istutettu akaasiaa, 
auriculuformus’a, eukalyptusta ja moringaa. Moringaa ja karitéa (voipuu) istutettu myös 
hankkeen ulkopuolisten kylien alueelle (yht. 25 kylässä) erityisesti niiden lääkinnällisen 
ominaisuuksien ja ravintopitoisuuden vuoksi. Hedelmäpuita on oksastettu 4 kylässä. 
Edellä mainittujen viljelmien seuranta, hoito ja perehdyttäminen hoitoon toteutettu 15 
kylässä. 
 
Muita hankkeen merkittäviä toimintoja / hankintoja ovat olleet erityisesti mehiläistenhoito ja 
maissimyllyt. Mehiläisten hoito on valittu osuuskuntatoiminnoksi, ja sen ympärille on luotu 
toimielin. Mehiläistarhoja on perustettu 18 kylän alueella: 25 pesää on hankittu, 8 on 
tarhaa perustettu ja 34 mehiläisten hoitajaa on koulutettu. Mehiläispesät ovat olleet 
toiminnassa loka-marraskuusta lähtien.. 

Maissimyllyjä hankittu 5 kylään, ja maissimylly-komiteoita on perustettu 5. Myllyt ovat 
olleet toiminnassa elokuusta lähtien ja niiden käyttömaksuista saadaan lisätuloja. 
 

Kaikki hankkeen toiminnot on esitetty yksityiskohtaisesti neljännesvuosiraporteissa ja 
vuosiraporteissa. 

Hankkeen koordinoinnista ja tiedotuksesta vastasi Suomessa hankeryhmä, joka koostuu 
yhdestä projektityöntekijästä ja useasta vapaaehtoistyöntekijästä. Hankeryhmän vetäjänä 
ja hankkeen projektityöntekijänä on toiminut Katariina Laine. Hankeryhmän koko oli 
vuonna 2015 kuusi (6) henkilöä, ja hankekokouksia oli vuoden aikana neljä (4). 

Hankkeen seurantamatka jouduttiin perumaan ebolaepidemian vuoksi, ja seuraava 
hankkeen seurantamatka tehdään keväällä 2016. 

 

2.2 Toiminta Suomessa 

Indigo osallistui toukokuussa Helsingissä kaksipäiväiseen Maailma kylässä –
festivaalitapahtumaan; tapahtumassa tiedotettiin Indigon toiminnasta ja myytiin indigo-



kankaista valmistettuja tuotteita. Tampereella Indigo osallistui toukokuussa niin ikään 
jokavuotiseen Mahdollisuuksien tori –tapahtumaan. 

Marraskuussa Indigo osallistui Tampereella Järjestötori-tapahtumaan, joka kuului osana 
Tampereen yliopiston järjestämään Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviin. 

Joulukuussa Indigo osallistui Vapaaehtoistoiminnan messuille Helsingissä. Messuilla 
järjestöt esittelivät toimintaansa ja kertoivat vapaaehtoistöistään. 

 

2.3. Toiminta Guineassa 

Hankkeen yhteyshenkilönä Guineassa toimi Souleymane Diallo, ja hankkeen 
koordinoinnista vastasi Abdourahmane Sow, joka laati ja toimitti Suomeen 
neljännesvuosiraportit ja vuosiraportit. Lisäksi hankkeessa työskenteli kirjanpitäjä sekä 
useita osa-aikaisia työntekijöitä kouluttajina ja resurssipankin tietojen kerääjinä.   

2.4 Viestintä 
 
Jäsentiedotteita ilmestyi vuonna 2015 kaksi (2). Jäseniin pidettiin yhteyttä sähköpostitse 
myös tiedotteiden ilmestymisen välissä eri tapahtumien yhteydessä. Indigon netti- ja 
Facebook-sivuilla tiedotettiin tärkeistä asioista. Yhdistyksellä on lisäksi Youtube- ja Twitter-
tilit. 
 
 
 
3 HALLINTO JA TALOUS 
 
Yhdistyksen toimintaa ohjaa vuosikokouksessa valittava hallitus. Vuonna 2015 
hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Ilkka Pulkkinen (puheenjohtaja), Teppo Koivula 
(varapuheenjohtaja), John Coogan, Tapani Länsirinne, Anna Diallo ja sekä varajäseninä  
Susanna Myllylä ja Heidi Auvinen. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. 
 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, muuhun omaan varainhankintaan, 
avustuksiin ja lahjoituksiin. Vuonna 201 toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksuilla ja 
tuotemyynnillä. Lahjoituksia hankkeelle Indigo sai 55 euroa. 
 
Vuoden 2015 tilikauden tulos on -814,32 euroa. 
 
 
   


