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Juhannusviikolla Turussa 

Hyvä Uhusianon jäsen, 
Sää on niin meillä kuin muualla oiva puheenaihe. Mutta Suomessa 
on kuitenkin aika pieni osa väestöä, jolle oikeat säät oikeaan 
aikaan on elinehto. Tansaniassa jäi viime marraskuun 'pienet 
sateet' tulematta, ja suora seuraus on ruokapula joka koskettaa 
monia. Monia ihmisiä, nuoria ja vanhoja ja kaikenikäisiä. Ruoka
pulan seuraus on levottomuus, jonka myös koordinaattorimme 
Heriel Kitururu on saanut kokea nahoissaan. Hänet ryöstettiin Dar 
es Salaamissa, jossa hän oli asioitamme hoitamassa. 

Säästä huolimatta kevättalvi on se aika vuodesta, jolloin yhdistyk
set pitävät vuosikokouksiaan. Uhusiano on pitänY1 niitä jo kaksi! 
Varsinainen vuosikokous pidettiin maaliskuussa, jolloin valittiin 
uusi hallitus - kokoonpano selviää takakannen sisäsivulla. Tilejä 
ei voitu päättää, koska kaikkia kuitteja ei saatu ajoissa Morogorosta. 
Niinpä jatkovuosikokous pidettiin kesäkuun alkupuolella, lämpi
män tunnelman vallitessa - ulkona oli 25°C, varjossa. Mutta nY1 
on tilit päätetty, ja voimme lähteä toimintasuunnitelmaa toteutta
maan edelleen. Uhusianon toiminnan kolmikanta todettiin hyväk
si, ja niin siis jatketaan koulutusta ja tiedotusta ja koordinaa_ttorin 
palkkaamista. 

Morogoron alueella käy vuosittain ainakin 150 suomalaista, teke
mässä työtä yhteistyöprojekteissa, työleireillä, työharjoittelussa. 
Uhusiano-tiedotteen tässä numerossa on kaksi matkaraporttia opis
kelijoiden työharjoittelusta Tansaniassa. Opettaminen opettaa, sen 
tietävät kaikki vanhat pedagogit. Opiskelija(Y1öt palasivat kotimaa
han monta kokemusta rikkaampana - nY1 he osaavat jopa käyttää 
hiilikeitintä pullanpaistoon! Myös Marko Ulvila on antanut 
tutkimusraportilleen nimen Oppimista kyläläisten kanssa. Nyt jul
kaistava kolmas osa päättää tutkimuksen toisen osan, joka koskee 
Uluguruvuorten ympäristöä ja ihmisten elämistä siellä ennen ja 
nyt. Pitäisikö nyt jatkaa tutkimusraportin ensimmäisestä osasta, 
joka käsittelee eri osallistavia menetelmiä kartoittaa kyläläisten 
ongelmia? Antakaa palautetta! 

Tässä toimittajan itse keksimä aforismi: "Itsestäänselvyyksiä ei ole, 
koska ne ovat joka ihmiselle erilaisia". 

Nauttikaamme kesästä ja kulttuurin monista ulottuvuuksista! 
Tapaamisiin Morogoro-seminaarissa elokuun viimeisenä viikon; 
loppuna Hauholla, 

j' (Ä)L� 
Berit Valtonen 
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Marko Ulvila 

Nykyajan elämää 

ULUGURU-vuorilla 

Uluguru-vuorilla on tutkija Jan Kecs 

van Dongen mukaan vain vähän 

auktorieetteja. Suuri osa perinteisestä 

auktoriteetista on kokonaan kadonnut, 

joskin joitakin tapoja edelleen 

noudatetaan. Vanha, päämiesten joh

tamien itsenäisten maatahallitse vien 

sukukuntien järjestelmä on kadonnut. 

Kuitenkin matrilineaarinen perintö on 

edelleen voimakas, sillä talous

tutkimuksessa puolet maapalstoista 

tunnistettiin äidin sukukunnan 

mukaan, ja yli puolet parisuhteista oli 

sellaisia, joissa mies oli muuttanut 

asumaan vaimon kotitaloon. 

Kolmas osa Marko Ulvilan tutkimusraportista 
"Learning with the villagers. An Account of a 
Participatory Resear ch in the Uluguru 
Mountains, Tanzania" (Tampereen yliopiston 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian tutkimuksia 
Sarja A. nro 26, 1995). 

Nykyisin Uluguru-vuorilla asuu yli satatuhat
ta ihmistä. Tiheimmin asutut alueet ovat län
sipuolen Mgeta, Matombon länsipuolella ole
vat kylät sekä Mkuyuni vuoren itäpuolella. 
Näillä alueilla asuu yli 150 henkeä neliö
kilometrillä. Mgetan asukkaiden tilastot osoit
tavat naisten olevan suurena enemmistönä 
kylissä. Ikäryhmässä 15-45 on lähes kaksi 
kertaa enemmän naisia kuin miehiä. Oleelli
sin syy tähän on miesten tilapäinen tai pysyvä 
muutto kaupunkeihin naisten pysyessä pai
koillaan, koska heidän asemansa maan
omistuksessa on vahva. Tällä alueella on myös 
suurempi osuus vanhuksia kuin muualla 
Morogoron maaseutualueella. 

Uluguru-vuorilla viljelytuotteet vaihtelevat 
suuresti korkeuden ja sademäärän mukaan. 
Vuorten länsipuoli on kuivempi ja siellä vil
jellään etupäässä maissia, papuja, hirssiä ja 
kassavaa. Jamssia viljellään veden peittämillä 
mailla ja banaania jokien lähettyvillä. Kor
keimmilla leveysasteilla maissi, pavut, herneet 
ja kaali ovat tärkeimmät viljelykasvit. Muita
kin eurooppalaisia kasviksia ja hedelmiä vil
jellään, ku ten luumuja ja kukkakaalia. 
Kosteammilla itärinteillä ja vuorenedus
kukkuloilla tärkeimpiä viljelykasveja ovat 
kassava, maissi, ylämaan riisi, bataatti, durra 
ja erilaiset hedelmät. Alarinteillä tavalli
simpia ovat kostean alueen riisi, kookos ja 
jamssi. 

Vaikka ihmiset maksavat veroa "hallitus on 
kaukainen instituutio, joka ei todellisuudessa 



vaikuta elämllån". Samoin papit ovat etäisiä, 
ja kirkossa solmittujen avioliittojen mllårä on 
laskenut siitä huolimatta, että valtaosa vuor
ten asukkaista kuuluu katoliseen kirkkoon. 

Maanviljelyksen ongelmia 
Maanviljelyksen suurimpia ongelmia kaikis
sa kylissä ovat tuhohyönteiset ja rutto. Nisäk
käistä hankalimmat ovat apinat ja villisiat, 
koska ne tuhoavat satoa öisin ja ovat lähes 
mahdottomia pitää loitolla. Hyönteiset ovat 
vielä ongelmallisempia, sillä ne vahingoitta
vat myös varastoituja jyviä. Yksi erityisen 
pahamaineinen koppakuoriainen, nimeltään 
Scania, on tullut maahan Yhdysvalloista 
luodun maissin mukana. Hyönteiset ovat vai
kea ongelma myös siksi, että mitään hoitoa ei 
kyläläisillä ole saatavilla. 

Erityisesti nuoret, markkinasuuntautuneet 
viljelijät kokevat nykyaikaisen asiantunte
muksen puutteen sekä kuljetusten ja kemial
listen aineiden kustannusten olevan vakava 
ongelma. Nuorten keskuudessa ollaan todella 
kiinnostuneita oppimaan kasvisviljelyä ja ke
hittyneitä viljelymenetelmiä, mutta hallituk
sen laajennetut palvelut eivät ulotu etäisille 
alueille. Nuorten mielestä kuljetus markkinoil
le sekä välineet ja kemikaalit ovat liian kal
liita, jotta heillä olisi niihin varaa. 

Maaperän köyhtyminen koetaan myös ongel
mana, mutta sitä pidetään vakavana ainoas
taan alueilla, joilla maasta on pula. Muualla 
ongelman voi hallita jättämällä maa lepää
mään muutamaksi vuodeksi. 

Ruoho- ja pensaspalot ovat vuorilla yleisiä, 
mutta kyläläiset pitävät niitä vain vähäisenä 
ogelmana, koska ne yleensä eivät tuhoa taloja 
tai satoa. Palot sytytetllån monesta syystä ja 
niitä on siksi vaikea kontrolloida. Ruohon 
polttamista kåytetllån usein uuden maa-alueen 
puhdistamiseen ja joskus tuli pääsee valloil
leen. Myös pensaikosta polttopuita hakevat 
naiset polttavat mielellAån tieltAån ruohoa 

helpottaakseen kävelyii ja ajaakseen villi
eläimet tiehensä. Nuorilla on tapana metsäs
tää pieniä nisäkkäitä tulen avulla, ja maasait 
polttavat vanhan ruohon vauhdittaakseen uu
sia vihreitä versoja. Lisäksi on olemassa huoli
mattomia tupakanpolttajia ja pahansuopia 
ihmisiä, jotka silloin tällöin sytyttävät tulen 
tahallaan. 

Ulugurua käsittelevissä kirjoituksissa on toi
sistaan poikkeavia näkemyksiä alueen ruoka
tilanteesta. Mgetan alueen yhdeksää eri yh
teisöä koskeviin tutkimuksiin perustuen Jan 
Kees van Donge esittää, että "maapula ja maan 
laadun huononeminen estävät ihmisiä olemas
ta omavaraisia ruoan suhteen" ja että puolet 
vuodesta perusruoka-aineet on ostettava kau
pungeissa työskentelevien sukulaisten tuella. 
Vain muutamaa vuotta aikasemmin samalla 
alueella tehty maanviljelyjärjestelmää käsit
televä tutkimus päätyi tulokseen, jonka mu
kaan maanviljelyksen ulkopuoliset tulot muo
dostivat alle viisi prosenttia talouksien tulois
ta. Elinkustannusten jälkeen jäi vielä useita 
satoja shillinkejä säästöön tai investointeihin. 
Todennäköisesti molemmat lähteet liioittele
vat, mutta on ilmeisesti viljelijöitä, jotka ei
vlit pysty tuottamaan tarpeeksi ruokaa ja heis
tä muutamat ovat riippuvaisia kaupunkilais
sukulaisten tuesta. 

Maaperän eroosio ja puut 

Vaikka kyläläiset eivät ole kovin huolestuneita 
maaperän köyhtymisestä, he kiinnittävät huo
miota maanvyörymiin. Useissa historiallisis
sa selvityksissä kyläläiset mainitsevat suuret 
maanvyörymät tärkeinä tapahtumina kylän 
historiassa. Mutta muita maaperän köyhty
misen muotoja, kuten eroosiota, pidetään vain 
vuosittaisena sateen ja viljelyn muotona. 

Uluguru-vuorten eroosiosta on tehty melko 
perusteellisia luonnontieteellisiä tutkimuksia. 
Morogoro-joen tilaa koskevaan tutkimukseen 
perustuen Anders Rapp et al. toteavat, että 
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joessa "esiintyy hyvin suuri määrä maan me
netystä viljellyiltä pelloilta, huomattavasti pie
nempää hukkaa ruohoalueiden kesannoilta, 
sekä vähäistä saostumista sademetsäalueelta". 

Arvioitu vuotuinen maaperän eroosio vuosina 
1966-70 oli 0,26 mm. Alueen keskimääräi
nen saoskerrostuma näiden viiden vuoden ai
kana oli 390 tonnia / neliökilometri, todennä
köisesti kymmenkertainen viljelypelloilta. 
Tärkeimmät eroosiomuodot ovat kaato
sateiden, tulvien tai uusien jokiuomien aiheut
tamia, sekä rankoista sateista johtuvat satun
naiset maanvyörymät monen vuoden välein. 
Maanvyörymiä esiintyy lähinnä kahdella alu
eella: lähellä jokiuomia ja yläjuoksulla aivan 
harjanteiden alla. 

Satunnaiset kaatosateet ja myrskyt ovat aiheut
taneet kohtalokkaita maanvyörymiä Uluguru
vuorilla jo ennen kuin niitä oli suuremmin 
asutettu, mutta vyörymien määrä näyttää li
sääntyvän s.itil mukaa kuin maata on raivattu 
viljelyä varten. Ensimmäinen kirjattu sade
myrskykatastrofi, joka tuhosi kyliä, oli vuon
na 1871. Se tuhosi myös muurien ympäröimän 
Simbawenin kaupungin Ngerengere-joen var
rella. Sen jälkeen suuria maanvyöryjä on kir
jattu vuonna 1968 Matombossa, 1969 
Kinzemassa, 1970 Mgetassa ja 1973 Palussa. 

Tutkituissa kylissä maanvyörymiä on todettu 
1936 Hombozassa ja vuosina 1974 ja 1990 
Mlimanin alueella. Maanvyörymän jälkeen 
eroosio jatkuu jyrkänteillä, ja uuden pintaker
roksen kehittyminen kestää toistal-ymmentä 
vuotta. Useiden vuosien jälkeen kasvusto on 
vielä vähäistä siitä huolimatta, että monivuo
tiset ruohot ja vesakot alkavat kasvaa. 

Ulugurulta alkunsa saavien jokien virtaukset 
aiheuttavat ajoittain tulvia tasangoilla. 
Tununguossa, vuorten itäpuolella, on muta
kerroksia hyvinkin vanhojen tulvien jälkeen, 
joita muistetaan vuosikymmenien takaa. 

Vuosina 196 1 ja 1963 Morogoro-joki tulvi 

Mji Mpya -alueella Morogoron kaupungissa. 
Veden nopean virtaamisen johdosta joissakin 
joissa vesi loppuu kokonaan kuivana kaute
na. Ta.mä ilmiö on lisääntynyt sitä mukaa kun 
maata on raivattu viljelykäyttöön. 

Vaikka maaperän eroosio näyttää olevan on
gelma, ei hallitus ole tehnyt paljoakaan sen 
ehkäisemiseksi. Tiedemiesten esittämiä suo
situksia kannattaa tässä yhteydessä toistaa. 
Temple esittää, että säilyttämistoimenpiteiden 
hyväksyminen edellyttää, että ne "luovat huo
mattavaa etua yksittäisille maanviljelijöille 
lyhyellä tähtäimellä ja koko yhteisölle pitkäl
lä tähtäimellä". Hänen tekninen neuvonsa on, 
että olemassa olevia me tsänsuojelua lueita 
edelleen suojellaan tarkasti, minkä lisäksi 
puita istutetaan ylärinteiden tienvarsille , 
harjanteiden alapuolelle, kylien ylärinteille ja 
yksittäisille shamboille, maapalstoille, pitkin 
jokivartta. Brain puolestaan suosittelee kol
mea seikkaa: "täytyy mieluummin vakuuttaa 
ja kouluttaa kuin pakottaa, ottaa käyttöön pe
rinteinen johtamistapa, ja saada naiset mukaan 
toimintaan, sillä he ovat ruoan tuottajia'·. 

Tikapuuterasseja ja uuneja 
Kyläläiset ja hallituksesta riippumattomat or
ganisaatiot (NGO:t) suojelevat aktiivisesti 
ympäristöä. Vanhoista tavoista ainakin kahta 
käytetään edelleen: terassointia länsirinteillä 
ja metsänsuojelualueita pohjoisessa. Tikapuu
terassimenetelmää on Mgetassa käytetty jo 
ennen siirtomaa-aikaa. Nykyään on vakio
käytäntö, että sekä Mgetan että osin myös 
Mlalin alueen maanviljelijät rakentavat tika
puuterasseja rinteille kaikille viljelykasveille. 
Vuorten pohjoisosassa vanhempien neuvosto, 
wazee wa mi/a, valvoo puiden kaatoa perin
teisillä metsänsuojelualueilla. Jos joku suun
nittelee talon rakentamista ja tarvitsee sitä 
varten paaluja, hänen täytyy saada vanhempi
en neuvostolta lupa. 

Uusi ilmiö kahdessa kylässä on puuta säästä
vät uunit. Niitä on tehnyt tunnetuksi Moro-



goron tulisijaprojek:ti. Kilakala-uuni on tehty 
savesta perinteisen kolmen kiven tulisijan 
ympärille. Tämä säästää polttopuuta huomatta
vasti, sillä koko lämpö keskittyy keittämiseen. 
Lisäksi se on turvallinen ja helppokäyttöinen, 
koska pata pysyy tukevasti savikerroksen si
sällä. Projekti on myös aloittanut hiiliuunien 
tekemisen yhdessä kylässä. Nämä uunit on 
tehty savesta ja niissä on samoja etuja kuin 
Kilakala-uunissa. Näiden Morogoro-uunien 
tekeminen antaa käteistä tuloa kylän savi
työntekijänaisille ja vähentää kaupungin 
uuninkäyttäjien hiilen kulutusta. 

Puiden istuttaminen taloudellisena toiminta
na ja suojelutoimenpiteenä saavuttaa yhä ylei
sempää suosiota Uluguru-vuorilla. Joskut yk
sittäiset viljelijät ovat aloittaneet istuttamisen 
jo vuosia sitlen, ja yhä useammat ihmiset seu
raavat esimerkkiä. Hombozassa toimii vanha 
ryhmä ja kolme uutta ryhmää on aloittanut 

taimien kasvattamisen. Osa innostuksesta ja 
asiantuntemuksesta on peräisin Morogoron 
naisten metsitysprojektin (MWAP) ja Moro
goron alueen partiolaisten metsitysprojektin 
laajasta työstä. 

Puiden ja niiden käytön suosio eroaa huomat
tavasti vanhojen miesten, naisten ja nuorten 
miesten kesken. Vanhat miehet ovat tietoisia 
puiden arvosta lääkinnässä ja rakentamises
sa. Naiset arvostavat puun hyötyä sen mukaan, 
mikä on sen arvo polttopuuna, kuitupuuna ja 
hedelmän tuottajana. Nuorukaisia kiinnostaa 
etupäässä puun rahallinen arvo ja he suosivat 
sellaisia puita, joita voi myydä paaluina ja 
hirsinä. Kyläläiset tuntevat ja arvostavat sekä 
vieraita että kotimaisia puulajeja. 

Kyläläisten ja metsänhoitajien puita koskevi
en käsitysten välillä on ammottava aukko. 
Monet kotimaiset puulajit, jotka kyläläisille 

Mongwen f..J•län naise/ ova/ asel/anee/ eri puulaji/ paremmuusjärjestykseen sen mukaan, milen hyvin niilä 
voi käyl/ää po/uopuuna, rakenlamiseen jne. (Kuva /ulkimusmporlisla s.3/ /Taarifa fil, s. 30) 
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ovat keskeisiä, ovat metsänhoitajille tuntemat
tomia. Toisaalta maaseutuyhteisöt eivät tun
ne joitakin metsänhoitajien suosimia hyödyl
lisiä puita, kuten erittäin voimaakaasti hyön
teisiä torjuva Neem-puu (Azadirachta indica). 

Monia suuria puita, jotka ympäröivät k-ylien 
taloja, suojellaan koska ne ovat pyhiä. Sellai
sia ovat kotimaiset Mgude (Sterulia appen
diculata) ja Mng'ongo (Sclerocarya birrea) 
sekä ulkomainen Baobab (Adansonia digitata) 
ja Kapok (Ceiba pentandra). Vuorilla on myös 
joukko pyhiä lehtoja. 

Sosiaalinen järjestelmä ja 

maanomistus 

Sadassa vuodessa Uluguru-vuorilla asuvien 
ihmisten kulttuuri on muuttunut dramaattises
ti. Suurin osa perinteisistä instituutioista on 
menettänyt merkityksensä ja uusia on ilmaan
tunut. Monet ihmisen elämää muovaavat suh
teet ja rituaalit ovat kadonnet ja ne on korvat
tu uusilla. Matrilineaarinen perintö on osit
tain muuttunut bilineaariseksi tai patri
lineaariseksi. Koska lähes kaikki lugurut ovat 
joko katolisia tai muslimeja, ihmiset näyttä
vät muuttuvan isän sukukuntaa suosivaksi. 
Mutta molempien sukujen tunnustaminen on 
ollut osa luguru-yhteisöä ja näyttää edelleen 
olevan käytäntö. Mgetassa matrilineaarinen 
perintö on melko vahva, sillä eräässä koti
talouskyselyssä puolet maapalstoista tunnet
tiin äidin sukukunnan mukaan ja parisuhteissa 
yli puolet olivat sellaisia, joissa miehet olivat 
muuttaneet vaimonsa nsuinpaikknnn. 

Instituutiokuvauksessa Tangenissa kyläläiset 
merkitsivät ainoastaan nykyaikaisia valtiolli
sia ja yksityisiä yhteisöjä. Johtava puolue 
CCM sijoitettiin keskelle ja sen ympärille 
palvelut, kuten klinikka, koulu, kauppa, vesi 
ja tie. Periferiassa olivat neuvontapalvelut, 
kyläneuvosto ja naisjärjestö uwr. 

J.K. van Dongen mukaan ihmiset kyllä mak
savat veronsa, mutta pitävät hallitusta etäise
nä instituutiona joka ei juuri vaikuta elämään. 

Sukukunnan päämiesinstituutio on lähes ka
donnut ja on menettänyt tehtävän jakaa maata 
koko yhteisölle. Operaatio vijijin, keskitetty
jen Ujamaa-kylien perustamisen, johdosta 
perinteinen maanomistusjärjestelmä on menet
tänyt valtansa kylän hallinnolle. Kuitenkin 
vanhimmat usein valvovat maan käyttöä, mutta 
pienemmässä määrin ja kyseenalaisen aukto
riteetin voimalla. 

Mgetassa maasta on tullut kauppatavaraa. 
Sukukunnan jäsen voi myydä tai vuokrata 
maata vieraalle. Kuitenkin ostajan on viljel
tävä maata vahvistaakseen kaupan. 

Alueella on useita maariitatapauksia. Tange
nissa eräs asukasryhmä haluaisi omistusoike
uden käyttämättömään maahan, mutta pitää 
perinteisiä sääntöjä ongelmana. Toinen kiis
telyn kohde kylässä on armeijan haltuunsa 
ottama maapala. Ryhmä kyläläisiä vaatii, että 
maa palautetaan kyläläisten käyttöön. 
Mgetassa ihmiset ovat vieneet maata koske
vat kiistakysymykset ali oikeuteen ja jatkaneet 
prosessia aina korkeimpaan oikeuteen saak
ka. Oikeusistuimet ovat pitkittäneet käsitte
lyä ja antaneet riidan osapuolille mielivaltai
sia päätöksiä. Siksi oikeusjärjestelmä ei ole 
auttanut Mgetan asukkaita ratkaisemaan rasit
tavaa riitaa heidän oikeudestaan maahan. 1 

lSuomennos: Berit va1tonen) 
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Elina Puhto 

Suah i l in perusteita 1 1 1  

Habari - Uutiset 

Tervehdyksistä on tähän mennessä olleet esillä hyvin tavalliset 'Hujambo? - Sijambo,' 'Hajambo? 
-Hajambo', 'Hamhambo? - Hatujambo', 'Hawajambo? - Hawajambo.' sekä 'Habari ya_, Habari 
za _. Tässä jälkimmäisessä tervehdyksessä viivojen paikalle laitetaan se, mistä haluaa kuulla 
uutisia. 'Habari ya' suomennetaan ehkä parhaiten 'mitä kuuluu _'. Suahilinkielisessä ilmåisussa 
ya / za on genetiivi. Ya on yksikkö: 'Habari ya asubuhi' on sananmukaisesti suomeksi 'aamun 
uutinen'. Za on monikon tunnus ja 'Habari za asubuhi' on suoraan suomennettuna 'aamun uuti
set ' .  
Tässä o n  luettelo muutamista habari-mahdollisuuksista: 

Habari gani? 
Habari ya asubuhi / za asubuhi 
Habari ya mchana / za mchana 
Habari ya jioni / za jioni 
Habari ya / za usiku 

Habari za tangu jana 
Habari za sikuhizi 
Habari za siku nyingine 
Habari ya safari/ za safari 
Habari ya shule/ za shule 
Habari ya masomo 
Habari ya nyumbani / za nyumbam 
Habari za watoto 
Habari ya mama / za mama / baba 
Habari ya kazi / za kazi 

Kunnioittava tervehdys 

Millaisia uutisia 
Hyvää huomenta, mitä näin aamulla kuuluu 
Hyvää päivällä, mitä näin päivällä kuuluu 
Hyvää iltaa, mitä nyt illalla kuuluu 
Hyvää yötä, mitä nyt yöllä kuuluu 
(yön voi laskea alkavaksi n. klo 20 illalla) 
Mitä eilisen jälkeen kuuluu 
Mitä juuri nyt kuuluu 
Mitä nyt muutaman päivän päästä kuuluu 
Miten matka sujui 
Mitä kouluun kuuluu 
Miten opiskelu sujuu 
Mitä kotiin kuuluu 
Mitä lapsille kuuluu 
Mitä äidille tai isälle kuuluu 
Mitä töihin kuuluu 

Yksi tärkeä tervehdystapa on tarkenunin selittämättä: nuorenunan kunnioittava tervehdys van
henunalle tai arvossa pidetylle henkilölle. Se on Shikamoo ja vastaus siihen on Marahaba. 
Shikamoo-tervehdykseen pitää aina vastata, on loukkaus jos sitä ei tee. Jos mzungu osaa ja ym
märtää käyttää shikamoo-tervehdystä esimerkiksi kylän vanhuksille tai uskonnollisille johtaji l le 
tai muille arvokkaille ihmisille, se on osoitus hyvistä käyttöstavoista. Lapset ovat usein hyvin 
ujoja, shikamoo-tervehdyksestä tulee pelkkää suhinaa. Se suhinakin pitää kuitata Marahaba
vastauksella. 
Pienen pienet lapset, jotka eivät osaa tai rohkene puhua yhtään, tervehtivät shikamoon 
panemalla kätensä tervehdittävän plllln päälle, usein isän tai äidin sylistä. Tähänkin vastataan 
Marahaba. 



Wewe ni nani? Kuka sinä olet? 
Yksi tapa saada keskustelukumppanin nimi tietoon on kysyä yksinkertaisesti Wewe ni nani? 
Tässä kysymyksessä ni on olla-verbin vastine preesensissä (joka ilmaisee tapahtumista tai ole
mista juuri tällä hetkellä). Ni on siitä miellyttävä sana, että se ei taivu, se on aina sama ni, 
puhutaan sitten yhdestä tai kahdesta tai kahdestakymmenestä ihmisestä juuri tällä hetkellä. N ani 
on kysyvä pronomini, suomeksi kuka. Nani on myös taipumaton. 

Mimi ni nani? 
Wewe ni nani? 
Yeye ni nani? 
Sisi ni nani? 
Mnyi ni nani? 
Wao ni nani? 
Nani ni fundi? 
Nani ni mama? 

Kuka minä olen? 
Kuka sinä olet? 
Kuka hän on? 
Keitä me olemme? 
Keitä te olette? 
Keitä he ovat? 
Kuku on ammattimies? 
Kuka on äiti? 

Unaitwa nani? M ikä on nimesi? (Keneksi sinua kutsutaan?) 
Toinen tapa kysyä nimeä on käyttää ilmaisua, jonka pohjana on verbi -itwu, 'olla nimeltään'. 
Uhusiano-lehden edellisessä numerossa oli luettelo persoonatunnuksistu, joita käytetälln verbin 
kanssa. 'Unaitwa nani?'-kysymyksessä niitä tarvitaan taas, kuten aina kun on kysessä verbi. 
Meille suomea puhuville persoonatunnukset ovat tutut, suomessa ne pannaan verbin loppuun, 
suahilissa taas alkuun. Esimerkkinä käytetään verbiä lukea '-soma', koska se on tyypillisempi 
tapaus kuin -itwa. 

suomi : (minä) lu - e -n > luen 
suahili: (mimi) na - na - soma > ninasoma 

Persoonatunnukset suahilissa ovat siis 
yks. 1. pers. ni 

2. pers. u 
3. pers. a 

mon. 1. pers. tu 
2. pers. m 
3. pers. wa 

Verbien kanssa ei tarvitse välttämättä käyttää persoonapronomineja, kuten ei suomessakaan, 
koska useimmiten verbistä näkee kuka tekee. -itwa-verbin kanssa koko nimenkysymislista 
'minusta' 'heihin' on seuraavanlainen: 

Ninaitwa Rehema. 
Unaitwa Juma. 
Anaitwa Wiliharda. 
Tunaitwa Perto na Ali. 
Mnaitwa Asha ja Yakobo. 
Wanaitwa Elias na Ester. 

Minun nimeni on Rehema. 
Sinun nimesi on Juma. 
Hänen nimensä on Wiliharda. 
Meidän nimemme ovat Petro ja Ali. 
Teidän nimenne ovat Asha ja Yakobo. 
Heidän nimensä ovat Elias ja Ester. 
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Vielä toinen esimerkkilista, verbistä -soma, 'lukea'. 

Ninasoma. Minä luen. 
Unasoma Sinä luet. 
Anasoma Hän lukee. 
Tunasoma. Me luemme. 
Mnasoma. Te luette. 
Wanasoma. He lukevat. 

Jos halutaan sanoa, että Wiliharda lukee, tai että Elias ja Ester lukevat, käytetään nimeä ja 
verbissä tarvittavaa persoonatunnusta, eli: 

Wiliharda anesoma. 
Elias na Ester wanasoma. 
Sisi, Petro na Ali tunasoma. 

Wiliharda lukee. 
Elias ja Ester lukevat. 
Me, Petro ja Ali luemme. 



Keskuste lu 

Laura: 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
.Tuma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
Juma: 
Laura: 
.Tuma: 

Sana sto 

Hodi !  
Karibu! 
Asante! Hujambo, ndugu? 
Sijambo, bibi. Habari gani? 
Nzuri, asante. Mimi ninaitwa Laura, daktari kutoka Namibia . 
Aa! Karibu sana, bibi Laura. Karibu Tanzania. 
Asante sana! 
Mimi ni Juma Pima, daktari mkuu. 
Hujambo, bwana .Tuma? 
Sijambo sana. Karibu, ukae! 
Asante sana. 
Unatoka wapi, daktari Laura? 
Ninatoka Namibia. 
Unatoka Namibia mahali gani? 
Ninatoka Windhok. 
Wewe ni raia wa Namibia? 
Ndiyo. Na wewe, je? 
Mimi ni Mtanzania, ninatoka mkoa wa Mtwara. 
Unasema lugha gani? 
Ninasema Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Na wewe, je? 
Ninasema Kiingcreza na Kiswahili kidogo . 
V12uri sana! 

daktari lääkäri 
kutoka -sta, stä 
-kuu suuri, tärkeä, pää-, yli-
daktari mkuu yli lääkäri 
-kaa istua 
ukae istu, ole hyvä 
-toka tulla jostakin 
wapi mistä, minne, missä 
mahali paikka 
raia kansalainen 
raia wa Namibia Namibian kansalainen 
Mtanzania tansanialainen 
mkoa lääni 
-sema puhua 
lugha kieli  
Kiswahili suahili kieli 
Kiingereza englannin kieli 
Kifaransa ranskan kieli 
kidogo vähän 
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Katariina Rasi & Riikka Metsävuori 
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan 
oppilaitos 

Tansan ian matka 

täynnä elämyksiä 

Lähdimme matkaan tammikuun puolivälissä, 
lumisateen ja pakkasen keskeltä. Meillä ollut 
pienintäkään tietoa siitä minne loppujen lo
puksi olimme menossa. Sen tiesimme etukä
teen, että Dar cs Salaamin lentokentällä kuu
muus lyö kasvoille, mutta emme tienneet että 
oli niin kuuma. Kuumuus oli tukahduttavaa, 
luulimme sen hellittävän, kun pääsisimme ulos 
terminaalista, mutta vielä mitä. 

Yhdyshenkilömme Heriel Kitururun olimme 
tavanneet syksyllä 1997 Karkussa. Yritimme 
nyt etsiä häntä kaikkien samannäköisten 
mustien, vierasta kieltä puhuvien ihmisten 
keskeltä. Tuntui hyvältä löytää hänet. Tansani
assa halataan tai kätellään ja vaihdetaan kuulu
misia kun tavataan, ja niin teimme mekin. 

Matka Dar es Salaamista Morogoroon, noin 
300 000 ihmisen kaupunkiin, kesti melkein 
kolme tuntia. Suomessa matka olisi taittunut 
mukavasti rupatellessa, mutta nyt me emme 
puhuneet kuin pari sanaa koko matkan aika
na. Kaikki oli outoa ja ihmeellistä. Jälkeen
päin ajattelimme kokeneemme eräänlaisen 
kulttuurishokin. 

Matkamme, työharjoittelumme, pituus oli kol
me viikkoa. Ensimmäisen viikon asuimme 
Tushikamane-keskuksen vierastalossa yhdes
sä vaasalaisen terveydenhuoltoryhmän kans
sa. Vaasalaisten mukana kuljimme lähes koko 

ensimmäisen viikkomme ja pääsimme tutustu
maan myös Morogoron lääninsairaalaan. Sai
raalassa avustimme vaasalaisia morogoro
laisten terveydentilan kartoittamisessa (mm 
Aidsin ja malarian levinneisyyden kartoitus). 
Tämä oli hyvin mielenkiintoista, sairaa lassa 
käynnit kasvattivat meitä hyvinvointivaltion 
asukkaita ja pistivät miettimään asioita. Tun
tuu hullulta, että meillä Suomessa nuristaan 
sadan markan terveyskeskusmaksusta, jolla 
saadaan kaikki terveyskeskuspalvelut, sillä 
Morogoron sairaalassa kaikissa sängyissä ei 
ollut edes (akanoita. 

Tämän ensimmäisen viikon aikana saimme 
rauhassa silmitellä tansanialaista elämänme
noa, jossa kello ja kiire ovat tuntemattomia 
käsitteitä. Ihmiset olivat aivan ihania. He saat
toivat jo kaukaa tervehtiä ja kysellä kuulumi
sia, pikkulapset katselivat vielä pitkään, kun 
olimme menneet ohi. Ihmisten avoimuus ja 
iloisuus tuntui aluksi oudolta, emmehän ol
leet sellaiseen Suomessa tottuneet. 

Ensimmäinen viikko vierähti nopeasti ja oli 
aika lähteä Hombozaan, joka oli matkamme 
pääkohde. Homboza on noin 5500 ihmisen 
kylä Uluguruvuorilla. Hombozassa ei ole säh
köä, eikä vesi tule hanasta niin kuin meillä 
kotosuomessa. Hombozaan on saatu kuiten
kin autolla mentävä tie. Tie oli valmistunut 
vasta pari kuukautta aikaisemmin, ja auto oli 



käynyt l')'lässä ennen meitä vasta kaksi ker
taa. Olimme nähneet klinikasta kertovan 
videon "Klinikka nousi vuorille", mutta ainoa 
mikä näytti tutulta oli sininen klinikka
rakcnnus. Asuimme Hombozan klinikan sai
raanhoitajan Sikitiko Iddin, luona. 

Homboza tuntui paratiisilta. Emme lakannneet 
ihastelemasta maisemaa, jota jatkuu niin kau
as kuin jaksaa katsoa. Meidät otettiin lämpi
mästi vastaan, ja aistimme että olimme terve
tulleita. 

Arkipäivinä menimme aamuisin klinikalle. 
Toimenkuvaamme k�ului pistosten antaminen, 
haavojen hoitaminen ja lääkärin avustaminen 
esimerkiksi hampaanpoistossa, joka oli mel
ko yleistä. Sairaanhoitaja Sikitiko jakoi lääk
keet ja antoi tarvittavat ohjeet potilaille. Kli
nikan työpäivä loppui, kun potilaat loppuivat. 
Kiireellisissä asioissa lääkäri haettiin kotoaan. 

Päivittäin klinikalla kävi noin 50 potilasta, 
maanantaisin ja perjantaisin potilaita saattoi 
olla lähes sata. Suurin osa potilaista oli lap
sia, joiden yleisimmät sairaudet olivat malaria 
ja ripuli ja ripulin aiheuttama kuivuminen. 

Myös "flunssa" oli yleistä, ja tämä tuntui 
kummalliselta siinä kuumuudessa. 

Yhden mieleenpainuvan päivän vietimme 
Hombozan koulussa. Koulussa on seitsemän 
luokkaa ja jokaisella luokalla 70-100 oppi
lasta. Oppilaat kunnioittivat opettajaa ja ter
vehtivät meitä etukäteen opetetulla tavalla. 
Kaikki koululaiset olivat siististi puettuina 
valkoiseen paitaan ja siniseen alaosaan, tytöt 
hameeseen ja pojat housuihin. Eräs opettajis
ta kertoi, että kouluun kehotetaan tulemaan 
siisteissä vaatteissa ja puhtaina, tytöillä hiuk
set kiinni letitettyinä ja poikien tukka lyhye
nä. Siistejä ja hyväkäytöksisiä he olivatkin. 

Opetimme 6- ja 7-luokkalaisille haavojen ja 
palovammojen ensihoitoa. Aloitimme oppi
tuntimme kyselemällä, kuinka heillä itsellään 
on tapana hoitaa palovammoja. Emme olleet 
uskoa korviamme: he laittavat palaneen koh
dan päälle multaa, hunajaa tai kananmunaa! 
Onhan toki ymmllrrettävllll että jotakin korvi
ketta on oltava, koska vettä ei aina ollut saa
tavilla ja heistä multa oli aivan luonnollinen 
hoitomuoto. Me ihmettelimme, olimmehan 
tottuneet steriileihin lappuihin ja puhtaisiin 
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kääreisiin. Neuvoimme heitä käyttämään puh
dasta vettä ja puhdasta kangasta suojana haa
van päällä ja sitten menemä4n lääkäriin, joka 
tietäisi oikean tavan hoitaa haavaa. 

Mutta oppituntimme eivät suinkaan olleet 
pelkkää puhumista. jonka teimme suomen kie
lellä ja Sikitiko käänsi swahiliksi, vaan pis
timme oppilaat hommiin. Valitsimme haluk
kaista kaksi paria, joista toinen sitoi toisen 
haavan kädestä tai jalasta. Tamä meni oikein 
hyvin: vaikka emme olleet näyttäneet kuin 
kerran mallin sidontatavasta, oppilaat osasi
vat sen. Lopuksi kerroimme koululaisille Suo
mesta ja opetimme heille suomen kieltä, mikä 
taisi olla mielenkiintoisin hetki. Kiinnostavia 
asioita heidän mielestään olivat Suomen ta
lous, maanviljelys ja sää. Hieman nolotti, kun 
emme tienneet, kuinka paljon Suomessa on 
kaupunkeja. 

Hombozan jälkeen menimme viimeisiksi päi
viksi Dar es Salaamiin. Olimme taas suures
sa kaupungissa, jossa hädintuskin uskalsimme 
liikkua kahden kesken. Mitä lähemmäs lähtö
päivä tuli, sitä enemmän alkoi koti-ikävä 

vaivata. V iimeiset päivät vietimme kiertele
mällä Darin keskustassa ja kävimme tutustu
massa Mbezin ammattikouluun. Nautimme 
myös ihanasta auringosta, jota emme voineet 
saada tarpeeksi. 

Kolmen viikon matka Tansaniaan avarsi miel
tämme ja maailmankuvaamme. Opimme ar
vostamaan itsestäänselvyyksiä, joiden puuttu
mista emme ole koskaan miettineet, kuten 
puhdasta vettä ja hyvää terveydenhuoltoa. 
Arvostamme tansanialaisia, jotka elävät olois
saan onnellisina. Heillä on rikkaus antaa 
vähästään toiselle sitä vähää tarvitsevalle -
luulemme, että me hyvinvointivaltion kansa
laiset emme enää pysty tätä saavuttamaan. 

Kokemuksia ja tuntemuksia aivan vieraasta 
kulttuurista ja tavasta elää on hyvin vaikea 
kertoa. Todellisuus on aina toinen kuin sanat 
ja kuvat pystyvät kertomaan, jokaisen on se 
itse koettava. Emme vam1asti koskaan kadu 
matkaamme Tansaniaan, vaan tulemme aina 
kaipaamaan sinne uudestaan. Toivottavasti 
jonakin päivänä voimme palata sinne takai
sin. • 



Kaisu Luukkonen, Minna Viitanen 
Tampereen kotitalousopp ilaitos 
Ravitsemustekn ikko 3 

Harjoittelijoina Tansaniassa 

P u l laa 

h i i l i ke ittime l lä 

Tampereen kotita lousoppi la itok
sessa ravitsemusteknikoiden kolm i
vuotiseen opiskel uun kuuluu kol
men kuukauden m itta inen erikois
tumisharjoitte lu.  Tämän työhar
joittelun aikana opiskelija voi suun
tautua haluamalleen työelämän osa
al uee l l e . Va i m istuttu aan ravit
scmusteknikot työskentelevät el in
tarvikeala lla erilaisissa työnjohdon, 
tuotekehityksen ja neuvonnan teh
tävissä. 

1Mei lle avautui mahdollisuus suorit
taa op in to ih i m m e l i i ttyvä eri
ko istumisharjo itte lu Tansaniassa, 
Äetsän seudun kehitysmaa seuran 
projektikohteissa . Asetimme har
joitte lumme tavoitteeksi antaa tie
toa kot i ta l ousa lasta, rav i t se
muksesta ja yleisen hygienian mer
kitykscst:I. Kou lutuksemme pohjal
ta ja ravitsemusalan ammattilaisina 
mei llä on hyvät va lm iudet toimia 
opastaj ina näissä tärkeissä asiois
sa . 
Suoritim me harj oitte lum me ko l
messa eri kohteessa Morogorossaja 
Dar es Salaamissa . Suunnittelu al
koi jo syksyl lä 1 996 yhdessä opet
tajamme Ul la Hepolan kanssa . 

Hombozan aurinkokeitintä esittelee 

Kaisu Luukkonen 

Lähd imme kohti päiväntasaajaa 1 6. helmikuuta 1 997. 
Seuraavana päivänä astuimme Afrikan mantereelle ja 
koh tasi m me tota al i sesti eri laisen ympäristön .  
Onneksemme koordinaattori Kitururn oli meitä ken
tällä vastassa . Hänen avustuksellaan selvisimme tus
kal lisesta bussimatkasta Morogoroon ja Tushikamane
keskukseen. 

Tushi kama nessa asu im me v i is i  vi i kkoa ja työs
kentel imme Mama Alexian ja Mama Miekan kanssa 
kanttiinissa. Morogorossa tutustuimme paikal liseen 
elämään ja tansanialaisiin tapoihin. Kävimme tutustu
massa Mgololen luostariin ja Sokoinen yl iopiston koti
ta lous- ja ravitsemusosastoon. Viikonloppuisin teim
me patikkaretkiä upea l le Uluguru-vuorel le,  poik
kesimme myös Moming Sitellä. Oikeaa Afrikan tun
nelmaa ko imme M ikum in kansa llispuistossa, jonne 
teimme päiväsafarin. Loistava oppaamme löysi leijona
pariskunnan, ja sen näkem inen kruunasi päivämme. 
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Palmusunnuntaina vierailimme Bungon kir
kossa yhdessä Mr Kitururun kanssa. Sanoim
me tervehdyksen seurakunnalle ja tapasimme 
piispan. Hänen kanssaan joimme jumalan
palveluksen jälkeen virvokkeita. Ensimmäis
tä kertaa elämässämme nautimme siunattua 
Pepsiä ! 

Vietimme viisi päivää Uluguru-vuorilla sijait
sevassa Hombozan kylässä. Matka sinne mei
nasi katketa heti alkuunsa, kun joki oli huuh
tonut tien mennessään. Saimme kuitenkinjoki
uoman siihen kuntoon, että automme pääsi 
siitä yli .  Kylässä tutustuimme klinikkaan ja 
Primary Schooliin. Kokeilimme myös aurinko
keittimen toim intaa ja valmistimme pul laa 
hi i l ikeittimellä. 

Harjoittelu m me kaksi v i imeistä vi ik koa 
työskentel imme Mbezin Home-Economic 
Technical Collegessa. Saimme leipoa ja lait
taa ruokaa yhdessä koulun oppilaiden kanssa. 
Tänä a ikana meistä kehittyi hi i l ikeittimen 
käytön mestareita jokapäiväisten sähkökat
kosten vuoksi. 

Mbezissä asuimme Motel Sucassa. Motel lin 
voi todella sanoa sijaitsevan hyvien liiken
neyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Il
taisin rekkojen jyrinå haittasi hieman keskus
telujamme. Motellin henkilökunta piti meis
tä hyvää huolta ja tunsimme olomme turval
liseksi. Vain kommunikoinnin kanssa oli hie
man ongelmia; me emme puhuneet hyvin 
suahilia eivätkä pojat englantia. Pärjäsimme 
kuitenkin elekielen ja tulkkien avustuksella. 

Tutustuimme Dar es Salaamiin Ve nance 
Mlalin kanssa. Näimme häikäisevän Intian 
valtameren ja tutustuimme kaupungin keskus
taan. Venancesta oli meille paljon apua. Hän 
järjesti meille myös kuljetuksen lentokentäl
le. 

Lähtöpäivänämme 14. huhtikuuta meille tar
jotti i n  Mbezin koululla oi kea juhla-ateria. 
Puheita pidettiin, lahjoja annettiin ja lähtötun
nelmat olivat haikeat. Kaikki kyselivät mil
loin tulemme takaisin ja toivottivat meidät 
tervetulleiksi . 

Yleisesti ottaen harjoittelumme sujui hienos
ti. Harjoitteluaikaamme mahtui sekä auringon 
paahdetta rankkasateita. Matkan aikana 
vältyimme sairastumisilta ja mui lta ikäviltä 
vastoinkäymisiltä. Joka paikassa kohtasimme 
iloisia ja ystävällisiä ihmisiä ja tunsimme ole
vamme tervetulleita. Matkan aikana saimme 
paljon uusia ystäviä. Toivottavasti meillä on 
mahdollisuus tavata heidät vielä uudelleen. 
Suosittelemme tämän tyyppistä harjoittelua 
muillekin kiinnostuneille. Maailmankuvamme 
avartui tämän matkan ansiosta, ja nyt osaam
me arvostaa kotimaatamme aivan uudella ta
valla. Päivääkään emme ole katuneet lähtö
ämme. Kyllä kannatt i !  

HAKUNA MATATA! 

Mbezin teknisen koulun kotitalousopetuksessa 
harjoitellaan hääkakun tekemistäMinna Viitasen 

johdolla 



Jäsenjärjestöt esittäytyvät: 

Tampereen 
kotitalousoppilaitos 

Tampereen kotitalousoppilaitos on yksityinen, 
Tampereen Talouskouluyhdistys ry:n ylläpitä
mä oppilaitos. Se aloitti toimintansa jo vuon
na 1 892, ja muutti l--ymmen vuotta myöhem
min Pyynikille, jossa se vieläkin toimii. Oppi
laitos kouluttaa matkailu- ja ravitsemisalan 
koulutuslohkolla koti-, laitostalous- ja puh
dis tuspalvelualan ammattilaisia. Oppi
laitoksessa on vuosittain noin 330 opiskeli
j aa. 

Tampereen kotitalousoppilaitoksen koulutus
tarjontaan kuuluvat puolen vuoden talous
koulu, 2-vuotinen perustutkinto ja 3-vuotinen 
opistotutkinto. Opistotutkinto tulee 1 .9. 1997 
muuttumaan 3,5-vuotiseksi ammattikorkea
koulututk.innoksi, kun Pirkanmaan väliaikai
nen ammattikorkeakoulu, johon Tampereen 
kotitalousoppilaitoskin liittyy, aloittaa toi
mintansa. 
Aikuiskoulutusosasto järjestää sekä puhtaus
palvelu- että ravitsemispalvelualan ammatti
ja erikoisammattitutkintoihin valmentavaa 
koulutusta ja tarjoaa lisäksi monipuolista alan 
täydennyskoulutusta erilaisina kursseina. 

Työharjoittelu ulkomailla 
Harjoittelu on osa Tampereen kotitalousoppi
laitoksen kansainvälisyysohjelmaa. Kukin 
opiskelija voi valita mitä he haluavat tehdä 
harjoitteluaikanaan (60 pv). Opettaja Ulla 
Hepola on mukana Äetsän seudun kehitysmaa
seuran projekteissa, ja hänen kauttaan myös 
useat opiskelijat ovat valinneet työharjoittelun 
kohteeksi Tansanian. 
Harjoittelun tavoite on moninainen. Päätavoite 
on välittää tietoja kotitalous- ja ravitse
misasioista sekä hygieniasta ja puhdistus
as101sta tansanialaisille yhteistyö
kumppaneille. Kullakin kohteella on vielä 
omat erikoistavoitteet ja sisällöt, joten harjoit
telu sinänsä on hyvin laaja-alainen. Harjoit
telu siis sisältää samaa työtä, jota Ulla Hepola 
ja Sirkka Nylund tekee Äetsän projekteissa. 

Opettaja Ulla Repola kertoo Kaisu Luuk
kosen ja Minna Viitasen harjoittelusta, että sen 
tuloksen mittaaminen tehdään vasta lokakuus
sa. - Mutta yhteistyökumppanit ovat olleet 
todella tyytyväisiä ja kiitollisia tyttöjen toimin
nasta. Ja harjoittelijoille tulos oli heidän mie
lestään hyvä. Tytöt oppivat toimimaan erilai
sissa olosuhteissa, ymmärtämään tansania
laista elämänkulttuuria, ja he oppivat myös 
suvaitsevaisuutta ja kuulema joustavuuttakin. 
Olivat nauttineet kaikista kokemuksista ja 
uusista tuttavuuksista. 
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Jäsenjärjestöt esittäytyvät: 

Vaasan kehitysmaaseura -
U-landsföreningen i Vasa ry 

Vaasan kehitysmaaseura on perustettu vuon
na 1989. Jäseniä on seurassamme alun toista
sataa. Seura on poliittisesti sitoutumaton, kai
kille avoin järjestö, jonka jäseneksi voivat liit
tyä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. 
Seuran toiminnan tarkoituksena on laajentaa 
ja lujittaa vuorovaikutusta Vaasan ja sen ympä
ristökuntien sekä niiden kolmannessa maail
massa olevien ystäväpaikkakuntien välillä. 
Tavoitteenamme on lisätä tietoa kolmannen 
maailman maista ja aktivoida meitä tavallisia 
ihmisiää pieniin yhteistyöhankkeisiin. 

Tällä hetkelle keskeisin kohteemme on Moro
goron kaupunki Tansaniassa. Toiminnassam
me pyrimme kaksisuuntaiseen vuorovaiku
tukseen. Olemme luoneet kaupunkien välille 
suorat ja toimivat suhteet, jotka takaavat avun 
perillemenon. 

Emme kuvittele ratkaisevamme köyhien mai
den kaikkia ongelmia. Yksittäinen ihminen voi 
vaikuttaa pieniin asioihin ja pienillä asioilla 
voi olla suuri merkitys. Tavoitteenamme on 
saada eri ryhmät Vaasan alueella ja Moro
gorossa yhteistyöhön, jotta kaikki kiinnostu
neet voisivat olla mukana toiminnassa. Näin 
työstämme tulee konkreettista, jokaiselle tut
tua ja läheistä. 

Yhteistyötä tehdään terveydenhuollon, koulun, 
ev. lut.-seurakunnan ja kirjaston sektoreilla. 

Terveydenhuolla 7 projektia 

Terveydenhuollon sektorilla jatkuvat monet 
yhteiset hankkeet, joihin jo aikaisempina vuo
sina on paneuduttu. Yhteistyökumppaneina 
kohdemaassa ovat Morogoron lääninsairaala, 
Mlalin terveysasema, paikallinen Punainen 

Risti, Health for Ali Volunteers Trust Fund, 
perushoitajakurssi ja Tushikamane-keskus. 

Yhteistyöhankkeiden tavoitteina ovat 
• väestön AIDS-tietouden lisääminen 
• sairaalan henkilökunnan jatkokoulutuksen 
parantaminen ja ylläpitäminen 
• sairaalan välineistön lisääminen sekä hen
kilökunnan kouluttaminen käyttämään ja huol
tamaan välineistöä 
• avohoidon puolella Mlalin terveysaseman 
toimintamahdollisuuksien lisääminen 
• perushoitajakoulutuksen tukeminen: opetuk
sen taso ja oppikirjat 
• perustan luominen ennaltaehkäisevän ham
mashoidon käynnistämiselle 
• paikallisen Punaisen Ristin talon perus
hoitajakoulun luokkahuoneen korjaus. 

Koulusektorilla 1 0  projektia 

• Koulusektorilla Vuorikadun yläaste ja Kes
kuskoulun ala-aste jatkavat tukitoimintaansa 
ystäväkouluun Mweren ala-asteelle. Toimin
nalla pyritään parantamaan opiskeluolosuh
teita rakennuttamalla luokkahuoneita ja pul
petteja Morogoron Tushikamane-keskuksessa. 
• Palosaaren ala-aste on solminut ystävyys
suhteet Kikundin ala-asteen kanssa. Vikinga 
lågstadium tukee toiminnallaan Kilakalan ala
astetta ja koulussa toimivaa kuulovammais
ten luokkaa. Vaasan kotitalous- ja sosiaalialan 
oppilaitoksen tavoitteena on järjestää kodin
hoitoa ja ravitsemusta koskevia kursseja 
Tushikamane-keskuksen opetuskeittiössä, 
jonka kalustamista on rahoittanut kehitys
maakauppayhdistys Endelea. 
• Harjaantumiskoululle toimitetaan apuväli
neitä ja täkäläinen harjaantumiskoulu jatkaa 
ystävyyssuhteiden kehittämistä. 



• Gymnasiet och högstadiet i Vasa övnings
skola, 18-lukio ja Borgaregatans skola tuke
vat Mvomeron yläaste-lukion rakentamista. 
• Yhteislukiolla on ystlivyyskoulu Matomben 
kylässä ja Åbo Akademi hoitaa yhdessä Moro
goron kouluviranomaisten kanssa opettaja
koulu ttaj ien ja ohjaavien opettajien jatko
koulutusta Morogoron opettajainvalmistus
laitoksessa. Lisäksi Vaasan sosiaaali- ja ter
veysalan oppilaitos keriiä taksvärkillä varoja 
uuden, \'ielä nimeämättömän toiminnan aloit
tamiseksi. 

Seurakunta ja kirjasto 

Vaasan suomalainen ev. lut .-seurakunta on 
edelleen jatkanut Bungon evankelis-luterilai
sen seurakunnan tukemista. Näin jatketaan 
mm. nuorten asuntola -hankkeen ja katulapsi
työn kehittelyä. Täkäläisen kirjastoväen va
paaehtoistyöllä on autettu Morogoron kirjas
toa mm. tilaamalla tansanlaisia sanomalehtiä 
paikallisten asukkaiden luettavaksi. 

Tapahtumia ja tempauksia 

Suurien hankkeiden lisäksi Vaasan kehitys
maaseura järjestää vuosittain Afrikkalaisen 
illan ym. tempauksia, joissa jaetaan tietoa ja 
tarjotaan mahdollisuuksia osallistua toimin
taan. Toukokuussa on Mahdollisuuksien torin 
aika. Tänä keväänä mukana oli noin 20 jär
jestöä, ja ohjelmassa musiikkia, tanssia, ka
tuteatteria . . .  Lisäksi Vaasan kehitysmaaseuran 
terveydenhuoltosektori on järjestänyt näyttä
vää huvia vaasalaisille: tanssiaisia kaupungin
talolla ja muotinäytökseiä suuressa kauppa
keskuksessa. Samanaikaisesti järjestetään 
myyjäiset, joiden tuotolla tuetaan ryhmän toi
mintaa. 

Toiminnasta voit kysellä lisää soittamalla. 
Aurinkoista kesää Vaasan kehitysmaaseuran 
puolesta toivottavat 

Smi Niskala (040-5 1 5  9 169) ja 
Kimmo Happonen (040-5 1 5  9 168) 

Hannele Tiim� j11 K,wsti K11uppinen s11imt talvel111 Jis11Jmeen liera11ksee11 Leo Söder

qlisti.n (oike111la) Morogorosm j11 Kirsi Liiineen (lmmemn t11.la1n11)Vi111s.ist11. Ks. siw 20. 
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Sieltä täältä . . .  

Le ksasta yhteystoimitsija 

Morogoroon 

Kepa, eli Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 
on kuin onkin valinnut henkilöt hoita

maan yhteystoimitsijan tehtäviä Tansaniassa. 
Dar es Salaamin yhteystoimitsijana toimii 
Kaisu Huttunen ja Morogoron alueella Leo 
Söderq,ist. Leksa on asunut jo kymmenisen 
vuotta Morogorossa, jossa hän on toiminut 
huonekalutchtaan johtaja. Hän on viime syk
systä lähtien toiminut Iisalmen Kehypajan olo
koordinaattorina Songambele-hankkeessa ja 
myös hoitanut Vaasan Kms:n raha-asioita 
Morogorossa. 
Leo Söderqvist osallistuu Uhusianon Moro
goro-seminaariin elokuun lopussa, ja aloittaa 
yhteystoimitsijan tehtävät syyskuussa. Hän 
tulee luonnollisesti toimimaan kiinteässä yh
teistyössä Uhusianon koordinaattorin Heriel 
Kitururun kanssa. Leo Söderqvistin puhelin-/ 
faksinumero on +255 56 4422. 

Huom! 

Leksa toivoo jäsenjärjestöiltä ohjeita ja odo
tuksia yhteistyölle, samoin tietenkin kunkin 
jäsenjärjestön yhteystiedot Suomessa sekä 
morogorolaisten resurssihenkilöiden, eli pro
jekt ien keskeisten toimijoiden, nimet. Tiedot 
voi faksata Morogoroon tai tuoda mukaan 
Hauholle. 

S ibelius-Akatemian ens immäisessä 
promootiotilaisuudessa 3 1 .5 . 1 997 vihit

tiin kaksitoista ansioitunutta musiikkimiestä 
kunniatohtoriksi. Heidän joukossaan oli myös 
muusikko ja soitinrakentaja Hukwe Saweze, 

joka asuu vaimojensa, lukuisten lastensa ja 
lehmiensä kanssa Bagamoyossa, Dar es 
Salaamista pohjoiseen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

• 

• Morogoro-seminaari 
• Hauholla 30.-31 .8.1 997 
• 

: Kulttuurin ulottuvuudet 
: keh itysyhteistyössä 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Tämänvuotisen Morogoro-seminaarin ai- • 
• hetta pohtiessaan Uhusianon hallitus kai- • 
. . . . . . . 

• pas1 kel11tysyhte1styön eettistä pohdmtaa, • 
• projel.."1isuunnittelukoulutusta PRA-mene- • 
• telmin sekä syvempää tietoa tansalaisesta : 
: kulttuurista. Kaikki nämä näkökulmat • 
• mahtuvat tämän vuoden seminaariteeman • 
: alle. Luennoitsijoita ei vielä ole saatu : 
• vam1istettua, mutta tarkemmat tiedot se- • 
• minaarista lähetetään jäsenjärjestöi lie • 
• elokuun alussa. • 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

P rojektisuunnittelua EU:ssakin käytössä 
olevan menetelmän mukaan voi opiskella 

jo viikkoa ennen Morogoro-seminaaria, eli 
22.-23.8. Järjestäjinä ovat Hedcc ja Kepa, 
koulutus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen 
vastuuhenkilöille. Lisätietoja Hedecistä / Heli 
Pimenofl: puh. 09-3967 2040 tai Kepasta, 
puh. 09-584 233. 

A• • etsän seudun kehitysmaakaupasta saa os 
taa kehitysyhteystyötä koskevan CD

rompun! Sen on toteuttanut Pirkanmaan koti
ja taideteollisuusoppilaitos ja se on saanut pal
jon kehuja sekä sisällöstään että ulkoasusta. 
Kysy lisätietoja Äetsästä! 
Sieltä saa myös kivannäköisiä ja hyvälaatuisia 
kirahvileepailoja. Lahden Tansania-seura oli 
niitä aktiiviaikoinaan painanut omin voimin. 
Voimat tuntuvat vähennen, sillä seura on nyt 
purettu. Tilkkutäkkipeite ja kassillinen T-pai
toja luovutettiin Äetsän kauppaan myytäväk
si, tulot toimitetaan Uhusianon tilille. 
Harmi, mutta kiitos! 



UHUSIANO RY:N HALLITUS 1997 (Valittu 22.3.1997) 

puh.joht. PimenolT Heli PL 220, 00531 Helsinki 
Äctsln scudWl kehitysmaaseura ry 

vaiapnj. Tuominen Terho 
Iisalmen nuorison tuki ry. 

sihteeri Roponen Anne 
Iisalmen nuorison tuki ry. 

Riihitarhankatu 4 A 20, 15170 Lahti 

Savonkatu 10 A 10, 74100 Iisalmi 

puh.040- 541 4139, 
t O 9- 3967 2040 

puh.k. 03- 783 0638 

puh.040- 540037, 
k. 0 17- 818  646 

rah.hoit. Männistö Marja-Liisa 
Karl..,m Isku ry 

Hahmajärventie 166, 38490 Haukijärvi puh.040- 516 8543, 
k. 03- 371 9203 

Antila-Anderson Hanna 
Msingin ystävyysseura ry 

MaMcrheimintie 85 C, 00270 Helsinki puh. 09- 479 634 

Happonen Kimmo Levoninkatu 23-25 A 1, 65200 Vaasa puh. 040- 515  9168 
Vaasan kehitysmaaseura ry. 

Hepola Ulla Selininkatu 1 B 5, 33240 Tampere. 
Tampereen Kotitalousoppilaitos 

Malkamäki Sinikka Kontinkustaantie, 38300 Kiikka 
TSL:n Vammalan seudun opintojärjestö 

Puhto Elina 
Viittakiven tuki ry. 

VARAJÄSENET 

Karkkonen Erkki 
henkilö jäsen 

Niskala Suvi 
Vaasan kehitysmaaseura ry. 

Orapihlajantie 14 B, 00320 Helsinki 

Riimukatu 2 E 48, 15830 Lahti 

Levoninkatu 23-25, 65200 Vaasa 

Niskanen Heli Pajaranta, 38220 Stormi 
TSL:n Vammalan seudun opintojärjestö 

Palama Yrjö 
Msingin ystävyysseura 

Peltomaa Sisko 

Siltatie 35, 14680 Alvettula 

38280 Illo 
Äetsän seudWl kehitysmaaseura ry. 

Reunanen Satu 
Karlcun isku ry. 

Valtonen Berit 
henkilöjisen 

Torstinmäentie 43, 38100 Karkku 

Eerikinkatu 20 C 56, 20100 Turku 

puh. k. 03- 222 1898, 
t. 03- 212 3402 

puh. k. 03- 5 13 5263 

puh.k. 09- 579 454 

puh.k. 03- 753 1381 

puh. 040- 515 9 169 

puh.k. 03- 5 15  5452 

puh.k. 03- 654 5314 

puh.k. 03- 515 9168 

puh.k. 03- 5 13 4 162 

puh.k. 02- 233 8894 
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