
Kehitysmaayhdistys Indigo ry 
 

Osoite:Mariankatu 40              www.indigo-ry.fi        Y-tunnus 0812892-2                   
             33200  Tampere                                          indigotiedotus@gmail.com                                                               
 

 

KEHITYSMAAYHDISTYS INDIGO RY 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

 

1. YLEISTÄ 
 
Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n (Indigo) tavoitteena on toimiminen Länsi-Afrikassa asuvien 
ihmisten, erityisesti naisten hyväksi, alueen kansallisen kulttuuritoiminnan edistäminen 
sekä kehitysmaatietouden lisääminen Suomessa. Indigo on Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus Kepan jäsenjärjestö. 
 
Yhdistys toimii pääsääntöisesti Tampereella ja Helsingissä. Tampereella kokouksia 
järjestetään pääasiassa Pyynikinlinnassa, missä yhdistyksellä on myös varastotilaa. 
Helsingissä toimijat kokoontuvat julkisissa tiloissa ja kodeissa. Vuoden 2016 alussa 
Indigoon kuuluu 65 jäsentä. 
 
2. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
2.1 Hanketyö 
 
Vuonna 2016 jatketaan Guinean Malissa Maaseutuyhteisöjen  toimeentulo- ja ruokaturvan 
vahvistaminen Malin hallintoalueella Guineassa -kehitysyhteistyöhanketta, 
kumppanijärjestönä Association de développement Indigo. Hankkeen tavoitteena on 
alueen ruokaturvan ja toimeentulon edellytysten vahvistaminen. 
 
Vuoden 2016 toimintoja ovat muun muassa mehiläistenhoidon kehittäminen 
osuuskuntatoiminnoksi ja yhteistoiminnallisuuden lisääminen kaninkasvatuksessa, jotka 
molemmat lisäävät alueen asukkaiden toimeentulon mahdollisuuksia. Vuoden 2014 
elokuussa perustetun resurssipankin toimintoja jatketaan edelleen keräämällä tietoja 
alueen asukkaiden ravintotottumuksista. Kyläläisille järjestetään koulutuksia 
viljelytekniikoista (mm. peruna), ja puuntaimien sekä hedelmäpuiden kasvatus, oksastus ja 
istutukset jatkuvat. Koulutusta järjestetään lisäksi puuta säästävien liesien käytöstä, 
kompostoinnista ja muista hankkeen tärkeistä ja hyviksi havaituista menetelmistä. 
 
Koska kyseessä on viimeinen hankevuosi, hankkeen kohdekylissä pyritään järjestämään 
enemmän erilaisia kokoustilaisuuksia, joihin hankkeen hyödynsaajat voivat osallistua ja 
kertoa kokemuksistaan. Näitä ovat esim. erilaiset toimintakohtaiset kokoukset ja 
hyödynsaajien haastattelut  
 
Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 100 000 euroa, ja vuoden 2016 budjetti noin 30 000 
euroa. Hanketta rahoittaa Suomen Ulkoasiainministeriö. Yhdistyksen omarahoitusosuus 
(15 % budjetista) kerätään vapaaehtoisvoimin ja katetaan osaksi myös vapaaehtoistyöllä. 
Suomessa hankkeen koordinoinnista vastaa Indigon hallituksen alainen, 
vapaaehtoistoimijoista koostuva hankeryhmä. Vuoden lopussa toteutetaan hankkeen 
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arviointi. 
 
Hankeryhmää vetää Katariina Laine, joka toimii samalla hankkeen projektikoordinaattorina 
Suomessa.  
 
 
 
2.2 Toiminta Suomessa 
 
Vuonna 2016 Indigo osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä ja Tampereen 
Mahdollisuuksien torille. Lisäksi Indigo osallistuu Helsingissä järjestettäville 
Vapaaehtoistyön messuille sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin 
järjestötapahtumiin. 
  
Suomen toiminnassa keskeisellä sijalla on Maaseutuyhteisöjen  toimeentulo- ja 
ruokaturvan vahvistaminen Malin hallintoalueella Guineassa- hankkeeseen liittyvät asiat ja 
niistä tiedottaminen sekä omarahoitusosuuden kerääminen. 
 
Vuonna 2016 jatketaan mahdollisuuksien mukaan jäsenmatkan suunnittelua Guineaan.  
 
Lisäksi Indigo pyrkii järjestämään jäseniltoja sekä Helsingissä että Tampereella. 
 
2.3 Toiminta Guineassa 
 
Majatalo Auberge Indigon toimintaa seurataan. Sen vastuuhenkilönä Guineassa toimii 
Association de développement Indigo’n puheenjohtaja Souleymane Diallo. 
 
Indigon muuta toimintaa Guinean Malissa seurataan ja pohditaan tarpeen tullen erikseen. 
 
2.4 Viestintä 
 
Jäsentiedotteita julkaistaan neljä kertaa vuodessa, niistä kaksi ilmestyy vain sähköisessä 
muodossa. Nettisivuja sekä Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti. Järjestöllä on 
lisäksi YouTube- ja Twitter-tilit. 
 
 
3. TALOUS JA HALLINTO 
 
Indigon toimintaa ohjaa hallitus, joka valitaan maaliskuussa pidettävässä 
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan hallituksen 
lisäksi Helsingissä ja Tampereella kokoontuvissa vapaamuotoisissa ryhmissä. Erikseen 
toimii hankehallinnointiryhmä, joka vastaa ulkoasiainministeriön rahoittamasta 
ympäristöhankkeesta. 
 
Indigon talous perustuu jäsenmaksuihin, muuhun omaan varainhankintaan, avustuksiin ja 
lahjoituksiin. Lisäksi eri myyjäisiin ja tapahtumiin osallistutaan sen mukaan, miten ne ovat 
onnistuneet taloudellisesti viime vuosina. Myös muut varainhankintamahdollisuudet 
otetaan huomioon. 
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BUDJETTI 2016: 
 
 
Tulot 

Jäsenmaksut 2000 
Varainhankinta 600 
Lahjoitukset 750 
Korkotuotot 289 
Avustukset, UM, hanke 25920 
Siirtyvä hanketuki vuodelta 2015 2842 
Vapaaehtoistyön arvo, hanke 2537 

Yhteensä 34938 

Menot 

Kirjanpito + tilintarkastus 300 
Muut hallintokulut (pankki, 
tsto…) 200 
Kotimaan matkakulut 400 
Varainhankinnankulut 200 
Guinean hanke 33838 
Muu toiminta 0 

Yhteensä 34938 

Tulos 0 

 


