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Puheenjohtajalta

Heli Pimenoff

Uhusianon ja UNGOn yhteinen hanke: 'Tuki
Morogoron alueen kansalaisjärjestöjen Resurssi-ja
lnforormaatiokeskukselle" käynnistyi tänä vuonna.
Hankkeelle on myönnetty UM:n rahoitusta vuoden
2006 loppuun. Resurssi-ja Informaatiokeskus toimii
samoissa tiloissa KEPA Tz:n kanssa ja saa myös
KEPA:lta sekä taloudellista että asiantuntija apua.
Resurssikeskuksen toiminnasta vastaa viime
kädessä UNGO, mutta resurssikeskuksen hallintoon
osallistuvat UNGOn edustajien lisäksi KEPA Tz,
Uhusiano ja muutaman UNGOn jäsenjärjestön
edustajat. Resurssikeskuksessa on tällä hetkellä
kolme palkattua työntekijää; koordinaattori, IT
assistentti j.a vastaanottoavustaja. Resurssi-ja
Informaatiokeskuksen perustamisen tausta
ajatuksena on pyrkimys kansalaisyhteiskunnan
vahvistumiseen Morogoron alueella tehostuneen
tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja
verkottumisen avulla.
Vajaa kuukausi sitten allekirjoitettiin Uhusianon ja
UNGOn yhteistyösopimus ja myös
yhteyspalvelusopimus KEPA Tz:n kanssa. 3kantayhteistyö on käynnistynyt vaivattomasti ja
joustavasti. Myös KEPA Tz:n ja Uhusianon roolit
ovat selkiytyneet. Sekä UNGOn, KEPA Tz:n että
Uhusianon yhteisenä päämääränä on vahvistaa
Resurssi-ja Informaatiokeskuksen toimintaa
paikallisten kansalaisjärjestöjen tukiorganisaationa
sekä kehitysyhteistyöhankkeiden laatua
Tansaniassa, erityisesti Morogoron läänin alueella.
jatkuu sivulla 2.

Morogoro -seminaari
2004

Kumppanuuden ja hankehallinnon
ihanuus ja kurjuus Vilppu Patmberg
Vaasan kehitysmaaseuran ansiokkaan työn
tuloksena Uhusiano ry:n jo perinteeksi
muodostunut Morogoro seminaari järjestettiin
tällä kertaa Mustasaaren kunnassa. Kauniissa

pohjalaismaisemassa keskusteltiin kiivaasti ja
rentouduttiin saunan lämmössä. Aiheena oli
hankesuunnittelu ja kumppanuus, jotka herättivät
runsaasti keskustelua syystäkin, sillä molempiin
asioihin kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt
törmäävät päivittäin. Tällä kertaa paikalla oli myös
erittäin kattavasti kehitysyhteistyöhankkeiden kaikki
osapuolet. Runsaan suomalaisjärjestöjen osanoton
lisäksi paikalla oli edustajia myös
tansanialaisjärjestöistä, Kepasta ja
ulkoasianministeriön kehityspoliittiselta osastolta.
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Sivulta 1. Puheenjohtajalta...

Resurssikeskuksen tukihankkeen vuoden 2005
työsuunnitelma tehtiin ungolaisten ja kepalaisten
kanssa marraskuussa Tansanian vierailuni aikana.
Ensi vuonna järjestetään "Morogoro seminaari" sekä
Suomessa että Tansanian Morogorossa. Suomeen
tulee hankkeen rahoituksella kaksi tansanialaista
UNGOsta ja Tansanian seminaariin kaksi
suomalaista Uhusianon edustajaa.
Morogorossa pidettävän seminaarin tausta
ajatuksena on, että mahdollisimmat monet
suomalaiset kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet
kansalaisjärjestö edustajat osallistuisivat
kumppanuus seminaariin Morogorossa. Järjestöjen,
joilla on meneillään olevia hankkeita erityisesti
Morogoron läänin alueella toivotaan ajoittavan
käyntinsä Tansaniassa niin, että he voisivat
osallistua yhteiseen NGO Foorumiin. Järjestöt,
joiden aiemman hankkeet ovat jo päättyneet , mutta
olisivat valmiita aloittamaan uutta hanketta sekä
järjestöt, jotka suunnittelevat aloittavansa
yhteistyötä etelän järjestön kumppanina, voisivat
anoa hankkeen valmistelumatkaa KEO:lta ja ajoittaa

Sivulta 1. Morogoro-seminaari 2004 . . .

Rahoittajan toiveet ja järjestöjen todellisuus
Salla Korpela ulkoasianministeriöstä summasi
seminaarin aluksi rahoittajan toiveita. Niissä
korostuivat yhteistyön tärkeys koko hankkeen
aikana alkaen jo hankkeen suunnitteluvaiheesta,
yksityiskohtaisen ja konkreettisen raportoinnin
tärkeys, toiminnan institutionalisointi ja strateginen
suunnittelu.
Kaikkien kansalaisjärjestöjen taholta tuli
samansuuntaisia kommentteja hankehallinnon
toteuttamisen tuomista ongelmista. Mm. Beatrice
Mandara Moeco:sta näki ongelmaksi, että rahoittajat
haluavat nähdä konkreettisia tuloksia, jolloin
koulutukseen on vaikea saada rahoitusta, vaikka
pitkällä tähtäimellä koulutuksen rahoitus antaisi
paljon enemmän tuloksia. Paljon kritiikkiä aiheutti
myös hankesuunnitelmassa käytettävä "kapulakieli".
On vaikea tehdä suunnitelmaa yhteistyössä kun
pitää tehdä suunnitelma suomalaisen hallinnon
kielellä, jota tansanialaisen kumppanin on vaikea
kokea omakseen.
Kolmas tärkeä aihe oli suhtautuminen suunnitelman
toteuttamisen vaikeuksiin. Vastauksena siihen miten
ministeriö suhtautuu virheistä oppimiseen oli, että
ministeriö toivookin että, jos huomataan että

matkansa seminaarin ajankohtaan, lokakuuhun
2005.
Seminaarin jälkeen KEPA ja KEPA Tz järjestävät
Morogorossa hankesuunnittelutyöpajan, johon
KEPA myöntää matkatukea 2-3:lle jäsenjärjestönsä
edustajalle. Siis joukolla mukaan Morogoro
seminaariin ja hankesuunnittelu koulutukseen
Morogoroon lokakuussa 2005.Uusille
yhteistyöhankkeille on tarvetta ja otollinen maaperä
Morogorossa.
Uhusiano ry.on yhdysjärjestö Morogoron alueella
toimiville suomalaisille kansalaisjärjestöille, mutta
myös muualla kehitysyhteistyötä tekevät ja
suunnittelevat järjestöt, oppilaitokset ja
henkilöjäsenet ovat tervetulleita Uhusianon jäseniksi.
Lisätietietoja saa hallituksen jäseniltä. Hallituksen
kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ja
jäsenyyttä harkitseville.

suunnitelmaa pitää muuttaa - sitä muutetaan.
Ongelmaksi joho ei löytynyt ratkaisua oli kiire, joka
haittaa koko projektin elinkaaren ajan.
Kumppanuus: kaikkien toive - mutta miten?
Asia josta kaikki seminaariin osallistujat olivat yhtä
mieltä, oli kumppanuuden tärkeys. Mutta jo siitä mitä
kumppanuus on monta eri mielipidettä. Kepa:n
edustaja Maija Seppo sanoi puhuessaan
kumppanuudesta, kumppanuuden olevan vaikeaa
jopa avioliitossa. Tärkeiksi asioiksi
kumppanuudessa nousivat luottamus ja rehellisyys.
Raija Lehto ministeriöistä suositteli järjestöjen
välisten sopimusten tekemistä osoituksena aidosta
kumppanuudesta. Luottamus ja rehellisyys vaativat
kuitenkin toisen osapuolen tuntemista, eli kuten Heli
Pimenoff totesi kumppanit pitää nähdä kasvoista
kasvoihin.
Ongelmana kumppanuudessa nähtiin myös
suomalaisten ja tansanialaisten järjestöjen erilaiset
tavoitteet ja näkemykset tuloksellisuudesta. Tällöin
olisi tärkeää päästä keskustelemaan yhteisen
sävelen löytämiseksi, mutta usein eteen tulee
yhteydenpidon ongelmallisuus. Lisäksi
kehitysyhteistyössä on lähes aina kolmantena
pyöränä rahoittaja, jonka kanssa kannattaisi myös
pyrkiä kumppanuuteen.
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Tansanian uusi kansalaisjärjestölaki

Vaikutukset kansalaisjärjestöjen toimintaan ja yhteistyöhön.
Jasmine Tiisekwa/ UNGO Morogoro-seminaari 13.-15.8.2004 Vaasassa.
(Esitelmän pohjalta suomentanut ja lyhentänyt Pia Mäkelä)
Jasmine Tiisekwa, UNGOn rahastonhoitaja, esitteli Vaasan Morogoroseminaarissa Tansanian uutta
kansalaisjärjestölakia, joka on herättänyt paljon keskustelua valmistelustaan lähtien. Laki vaikuttaa suoraan
siihen, minkälaisessa ympäristössä tansanialaiset järjestöt, esim. UNGO, toimivat. Sillä on siis vaikutuksensa
myös suomalaisiin järjestöihin, joilla on yhteistyöhankkeita tansanialaisten järjestöjen kanssa.
Yhteiskunnan muutos teki NGO lain
tarpeelliseksi
Tansanian ensimmäiset kansalaisjärjestöt (Civil
Society Organisations) aloittivat toimintansa 1940luvulla, jolloin ne toimivat käsikädessä kansallisten
johtajien kanssa. Sosialismin myötä valta keskitettiin
keskushallinnolle, mutta ulkopuolelta tulleet
vaatimukset markkinatalouteen siirtymisestä saivat
1980- luvulla aikaan suuren taloudellisen murroksen.

jopa vankeudella. Laki antaa NGO-lautakunnalle
(NGO Board) ja paikallisviranomaisille laajat
valtuudet olla hyväksymättä järjestön
rekisteröitymistä. Tämä mahdollistaa järjestöjen
toiminnan estämisen jopa henkilökohtaisin perustein
sekä antaa NGO lautakunnalle laajat oikeudet rajata
järjestöjen toimialoja ja -alueita. NGO-lautakunta voi
myös halutessaan lisätä uusia, entistä tiukempia
ehtoja rekisteröitymiselle.

Kansalaisjärjestöjen toiminta vapautui, mutta
lainsäädäntö ei pysynyt perässä. Lopulta hallitus
tunnusti NGO:iden (Non-governmental-organization)
merkityksen ja NGO -lainsäädännön valmistelu
aloitettiin lokakuussa 2002. Uutta lainsäädäntöä on
alettu panna käytäntöön tammikuussa 2004, mutta
siinä on useita ongelmakohtia, joita
kansalaisjärjestöt kritisqivat.

Järjestölle myönnetään rekisteröityminen vain
tietyksi ajanjaksoksi, jonka pituus on viranomaisten
harkinnnassa, joten uutta rekisteröitymistä voitaisiin
vaatia jopa useamman kerran vuodessa.
Kansalaisjärjestön rekisteröinti voidaan myös
peruuttaa tai jättää uusimatta NGO lautakunnan
päätöksellä. Rekisteröinnin kieltämiseen tai
peruuttamiseen vaadittuja perusteita ei ole kirjattu
lakiin.

Kansallisen NGO-lainsäädännön tulisi suojata
kokoontumisen ja mielipiteenilmaisun vapautta sekä
tarjota mahdollisuus riippumattoman
kansalaisyhteiskunnan olemassaololle. Tansanian
kansalaisjärjestölakia pidetään näissä suhteissa
epätäydellisenä sekä Tansanian
uuden NGO politiikan hengen vastaisena.
Kansalaisyhteiskunnalle ei tarjottu riittävää
mahdollisuutta osallistua lakiehdotuksen
valmisteluun. Laki painottaakin kansalaisjärjestöjen
kontrollointia sen sijaan, että se tarjoaisi ympäristön,
jossa kansalaisyhteiskunta voisi harjoittaa sille
kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia.
Tansanialaiset kansalaisjärjestöt ovatkin
ehdottaneet lakiin useita muutoksia, mutta
hallituksen ja järjestöjen välillä on edelleen suuri
näkemysero.
Rekisteröinti uhkana järjestäytymisen
vapaudelle?
Eräs lain ongelmakohdista on järjestöjen pakollinen
rekisteröinti, jonka laiminlyönnistä voidaan rangaista

Valta harvojen käsiin
Kansalaisjärjestölain esittämä organisaatiomalli
heittää myöskin varjon vapaan
kansalaisyhteiskunnan ylle. Lain täytäntöönpano
tulee olemaan byrokraattista ja kallista. Erityisesti
NGO-lautakunnan työkenttä on niin laaja, että on
epäiltävissä, ettei se kykene suoriutumaan
tehtävistään tehokkaasti ja ajoissa.
NGO-lautakunnalla on laajat valtuudet mutta se on
puolestaan hallituksen kontrolloima. Valtaosa
lautakunnan jäsenistä (2/3) on hallituksen nimittämiä.
Loput jäsenistä voivat olla NGO neuvoston (NGO
Council) suosittelemia, mutta heidän nimityksensä
vaatii ministerin hyväksynnän. Lisäksi ministeri voi
suoraan ohjata lautakunnan toimintaa ja hän
käsittelee myös muutoksenhakuvetoomukset (esim.
rekisteröinnin peruuttamis- tai kieltämistapauksissa),
eikä tehdyistä päätöksistä voi valittaa
tuomioistuimeen.
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Uusi laki antaa NGO-lautakunnalle laajat oikeudet
selvittää kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyviä
seikkoja. Nämä oikeudet on kirjattu hyvin
yleisluonteisesti ja ne tarjoavat mahdollisuuden
myös vallan väärinkäyttöön. Lautakunta voi myös
valtuuttaa minkä tahansa valitsemansa muun tahon
käyttämään valtaansa.
NGO-laki tarjoaa lautakunnalle mahdollisuuden
ohjeistaa järjestöjen toimintaa, jotta ne yhdessä
tukisivat Tansanian kehityssuunnitelmaa.
Kansalaisjärjestöt eivät ehkä olisikaan enää
muutokseen ajavia voimia vaan niistä tulisi
hallituksen suunnitelmien toimeenpanijoita. Lisäksi
lakiehdotuksen vaatimus, että NGO:n tulee
kunnioittaa paikallista kulttuuria ja perinteitä, saattaa
estää järjestöjä ajamasta naisten ja lasten oikeuksia
(esim. naisten ympärileikkaus, perinnönjako, lasten
ruumiillinen kuritus).

Kattojärjestöt tulilinjalla
Erityisesti kattojärjestöt, kuten UNGO, kokevat
olemassaolonsa uhatuksi uuden lain myötä. Sen
mukaan millään muulla ryhmällä tai henkilöllä ei ole
oikeutta hoitaa tehtäviä, jotka kuuluvat NGO
neuvostolle (NGO Council). Jasmine Tiisekwan
puheenvuoron jälkeen käydyssä keskustelussa kävi
ilmi, että joidenkin järjestöjen toimintaa on
hallituksen toimesta pyritty rajoittamaan tai jopa
kieltämään. Perusteena kieltämiselle on ollut epäily
yhteydestä poliittiseen puolueeseen ja pyrkimys
poliittiseen valtaan.
UNGO:n puheenjohtaja Modest Mkude on jäsenenä
NGO neuvostossa, jonka tavoitteena on tuoda esille
kansalaisjärjestöjen näkökulmaa. Se kokoontuu
kohtapuoliin toisen kerran ja tavoitteena on pohtia
kuinka hallitus saadaan vakuuttumaan
kansalaisjärjestöjen ehdottamien NGO lain
muutosten tarpeellisuudesta.

UM:n hanketarkastusmatkan havaintoja
Salla Korpelan Morogoro seminaarissa esittämät käytännön neuvot hankkeiden toteuttajille otettiin
kiinnostuneina vastaan. Keskeisimmät neuvot liittyivät raportointiin, yhteistyöhön ja resurssien käyttöön.
Raportointi
Ripeä huolehtiminen kirjanpidosta kannattaa aina.
Talousasioiden raportointi on keskeistä. On myös
tärkeää olla mahdollisimman käytännönläheinen
raportoinnissa. Kerro kuka teki mitä, milloin ja
missä? Mitä sitten tapahtui? Mitkä olivat
seuraukset? Kirjoita konkreettisista asioista.
Ajattele 10-vuotiasta veljenpoikaa lukijana kun
raportoit.
Toimijoiden välinen yhteistyö
Kaikki lähtee verkostoitumisesta, joka on
avaintekijä mikäli haluat saada projektin todella
onnistumaan. Kunnon verkoston avulla pysyt ajan
tasalla ja sanoa: voisitko mennä tarkistamaan
puolestani..? Kun matkustat ensi kuussa
Tansaniaan/Suomeen voisitko ottaa tämän
mukaasi/ottaa selvää X ...? Tiedätkö ketään joka
voisi...? Tapasin tämän mielenkiintoisen
henkilön/ryhmän tapaamisessamme viime viikolla.
Ehkä me voisimme... ?
Tehokkainta resurssien käyttöä
Mikä on Kepa:n rooli? Toimia postina,
pankkiasioidenhoitaja, logistiikkakeskus - vai

ajatusten ja sosiaalisen toiminnan sulatusuuni?
Tuloksekkainta resurssien käyttöä oli kokemusten
jakaminen ja hyödyntäminen organisoidulla tavalla.
Hyödyllistä olisi myös siirtyä "big mamas" henkilöiden välisestä ystävyydestä organisoitujen
ryhmien väliseen toimintaan.
Onko kyseessä apu vai kehitys?
Kehitys on elämän kokoinen yritys ja vaatii aina
vahvaa tahtoa ja rohkeutta siltä joka haluaa
kehittää. Pitää löytää strateginen piste, jota
lähdetään kehittämään. Onnistuneensa tietää
silloin kun tulokset ylittävät panostukset. On myös
tärkeää miettiä kysymystä; auttaako apu todella?
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Kansalaisjärjestöjen resurssikeskus Morogoroon
Joseph Saqware / UNGOn resurssitiimi, Morogoro-seminaari 13.-15.8.2004 Vaasassa.
(Esitelmän pohjalta suomentanut ja lyhentänyt Pia Mäkelä)
Idea kansalaisjärjestöjen resurssikeskuksesta heräsi UNGOssa kolmisen vuotta sitten. UNGO teki
resurssikeskuksesta ehdotuksen Uhusianolle, minka jälkeen hankesuunnitelmaa muokattiin yhdessä. Vuosi
sitten järjestetyssä yhteisessä suunnitteluseminaarissä muokattiin lopullinen suunnitelma yhteisestä
hankkeesta, jolle haettiin ja saatiin Ulkoministeriön hanketuki kolmen vuoden ajaksi.
Kohtaamispaikka järjestöille
Resurssikeskuksen tavoitteena on Morogoron
alueen kansalaisjärjestöjen vahvistaminen.
Pystyäkseen toteuttamaan tehtäväänsä ja
välttääkseen virheitä kansalaisjärjestöt tarvitsevat
tietoja ja taitoja. Resurssikeskuksen tarkoituksena
on toimia tietopankkina ja helpottaa tiedonkulkua
myös Tansanian ja Suomen välillä. Sen toiminnan
painopisteet ovat koulutus, tiedon välitys ja
verkostoituminen. Resurssikeskuksen tavoitteet
ovat sekä Suomen että Tansanian
kehityspolitiikan mukaisia.

Keskuksen kestävyyteen tulee panostaa ja pyrkiä
siihen, että keskus ei olisi riippuvainen ulkopuolisesta
rahoituksesta. Sen yhteyteen on suunniteltu
varainhankintaa kuten internet- ja ATK-palveluiden
tarjoaminen, kokoustilan vuokraaminen ja kahvion
pitäminen.

Resurssikeskus tulee toimimaan kohtauspaikkana
kansalaisjärjestöille lisäten yhteistyötä niiden
välillä. Tiedonkulun parantamiseksi
resurssikeskuksessa on tarjolla pienimuotoinen
kirjasto, puhelin- ja internetyhteys sekä
tietokoneen ja kopiokoneen käyttömahdollisuus.
Ensimmäinen vaihe
Vuosi 2004 on käytetty hankken käynnistämiseen.
Vuoden alkupuolella UNGO ja KEPA Tansania
muuttivat uusiin kunnostettuihin toimistotiloihin,
joiden yhteydessä on tilat myös resurssikeskusta
varten. Resurssikeskukselle on hankittu kalusteita
ja välineitä, kuten tietokoneita, kopiokone ja
puhelin. Resurssikeskushankkeen kolmas
osapuoli, KEPA, on tilan vuokran ja sisustuksen
lisäksi rahoittanut myös ATK työntekijän
palkkauksen ja internet-yhteyden avaamisen.
Uhusianon ja UNGOn yhteiseen hankkeeseen on
kuulunut välinehankintojen lisäksi
resurssikeskuksen tiedottajan palkkaus,
koulutuksia sekä vaihtovierailuja.
Kestävää kehitystä
Resurssikeskus hankkeen onnistumiseksi ja
tavoitteiden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää,
että kaikilla kansalaisjärjestöillä on sinne
yhtäläinen pääsy. Toinen tärkeä seikka on
resurssikeskuksen toteuttaminen niin, että se
kykenee toimimaan pitkälläkin aikavälillä.

Resurssikeskuksessa järjestettävä koulutus pyritään
varsinkin alussa kohdentamaan. kouluttajien
koulutukseen. Koulutuksen käyneet avainhenkilöt
voivat levittää tietoa laajemmalle kouluttamalla esim.
omien järjestöjensä jäseniä. UNGOssa on jo valmiiksi
paljon tietotaitoa, joka pyritään hyödyntämään
perustamalla resurssitiimi, jonka jäsenet toimivat
kouluttajina ja neuvojina. Toiminnan jatkuvuutta
varmistetaan myös palkaamalla resurssikeskukselle
pysyvä tiedottaja
Resurssikeskukselle perustetaan oma hallintokomitea,
jossa on mukana UNGOn, KEPAn ja UNGOn
jäsenjärjestöjen edustajia, resurssikeskuksen
tiedottaja ja mahdollisesti myös paikallisviranomaisten
edustaja. Resurssikeskusta varten perustetaan myös
oma pankkitili.
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Ja�koss� on tärkeä_ä tiedottaa keskuksesta ja sen
taqoam1sta palveluista Morogorolaisille. Tarkoitus
on myös seurata kävijöiden tarpeita, jolloin
keskuksen toimintaa voidaan suunnata paremmin
järjestöjen tarpeiden mukaan.
Resurssikeskukselle olisi hyvä löytää uusiakin
yhteistyökumppaneita ja myös Uhusianon tulisi
kannustaa jäseniään ottamaan osaa
resurssikeskushankkeeseen. Yhdistämällä
voimansa pienetkin järjestöt voivat saada suuria
aikaan.
Kumppanuutta oppimassa
Kuten ihmisyksilöt myös järjestöt solmivat
ystävyyssuhteita, jakavat resursseja ja tarvitsevat
yhteistyötä, joka mahdollistaa niiden hyvinvoinnin
ja kasvun. UNGOlla ja Uhusianolla on kokemusta
yhteistyöstä jo monen vuoden ajalta, samoin on
UNGOn ja KEPA Tansanian laita. Yhteiseen
hankkeeseen ei ole siis lähdetty kylmiltään.
Yhteisen projektissa on painotettava yhteistä
suunnittelua, seurantaa ja arviointia ja tähän tulee
myös varata riittävästi aikaa. Alussa suomalais
tansanialainen yhteistyö perustui
henkilökontakteille, mutta nyt tulisi pyrkiä
kommunikoimaan järjestönä järjestölle.
Molempien osapuolien tulee myös arvioida omia
sisäisiä heikkouksiaan ja pyrkiä toimimaan niiden
korjaamiseksi.
Aikaisemmin yhteistyössä vallitsi enemmän
rahoittajan ja vastaanottajan suhde kuin
tasapuolinen kumppanuus. Vaikeus ymmärtää
vastapuolen todellisuutta aiheutti välillä
epärealistisia odotuksia ja turhautumista. Uudessa
yhteisessä hankkeessa tärkeätä on avoimuus ja
luottamus sekä toisiltaan oppiminen.
Kumppanijärjestöjen lähentyminen parantaa myös
yhteistyön laatua ja vaikuttavuutta.Resurssikeskus
tarjoaa osaltaan mahdollisuuden kulttuurivaihtoon
tansanialaisten ja suomalaisten järjestöjen välillä.
Morogoro seminaari jälleen Morogoroon
Vuonna 2000 järjestettiin kymmenes Morogoro
seminaari Tansanian Morogorossa. Tarkoituksena
oli tuoda yhteen tansanialaisia ja suomalaisia
järjestöjä, tarjota koulutusta sekä foorumi ideoiden
ja suunnitelmien jakamiselle. Ensi vuonna tähän
aikaan vuodesta resurssikeskus on jo
käynnistänyt toimintaansa. Olisi loistava tilaisuus
tuoda jälleen suomalaiset ja tansanialaiset
kumppanit saman pöydän ääreen Morogorossa.
Järjestäkäämme viidestoista Morogoroseminaari
jälleen Tansaniassa!

Uhusianon vuosi

Pia Mäkelä

Kulunut vuosi 2004 on ollut Uhusianolle varsin
aktiivinen sekä sen oman hankkeen, että
laajemminkin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön
osalta. Uhusianon tukema kansalaisjärjestöjen
res_urssik�s�us Morogorossa on alkanut muotoutua ja
aloittaa toimintaansa. Resurssikeskuksen vaiheista
voimme lukea muualta tiedotteesta, mutta on syytä
luoda katsaus myös muuhun Uhusianon toimintaan
'
erityisesti siihen mitä on tapahtunut vuoden kuluessa
täällä Suomen päässä.
Hanketuen uudistus
Alkuvuodesta ja keväällä kehitysyhteistyön kenttää
puhutti Ulkoministeriön (UM) hanketuen uudistus.
UM:n tavoitteena on ulkoistaa hankeanomusten
käsittely ministeriön resurssipulan vuoksi. Edellisen
vuoden hakukierroksella Uhusiano osallistui kokeiluun
'
jossa Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)
esikäsitteli järjestöjen hakemuksia. Keväällä 2004
valmistui myös UM:n teettämä selvitys
mahdollisuudesta perustaa säätiö, joka käsittelisi
hakemuksia.
Uhusiano oli aktiivisesti mukana tuomassa esiin
kansalaisjärjestöjen näkemystä hanketuen
uudistamisesta mm. osallistumalla KEPAn aiheesta
järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin. Lisäksi Uhusiano
otti helmikuussa osaa KEPAn organisoimaan
järjestödelegaatioon, joka tapasi ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paula Lehtomäen. Delegaatio kertoi
ministeri Lehtomäelle järjestöjen näkemyksiä
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja
kehityspoliittisen toiminnan rahoituksesta. Uhusianon
edustajina tilaisuuteen osallistuivat Vilppu Palmberg ja
Katja Karppinen.

Uhusiano tiedote
Ulkoministeriön evaluaatio suomalaisten
kansalaisjärjestöjen hankkeista
Keväällä oli käynnissä myös arviointi, joka koski
UM:n tukemia suomalaisten kansalaisjärjestöjen
hankkeita Tansaniassa. Evaluaation tekii Dar es
Salaamin yliopiston konsulttiryhmä Dk Bernadeta
Killianin johdolla. Uhusianon ja sen
jäsenjärjestöjen edustajia haastateltiin arviointia
varten maaliskuussa. Uhusianon edustajina
haastatteluihin osallistuivat Pia Mäkelä, Vilppu
Suominen ja Marja-Liisa Männistö. Evaluaatio
valmistui loppukeväästä ja sen tuloksista
järjestettiin purkutilaisuudet sekä Suomessa että
Tansaniassa. Uhusianon edustaja oli läsnä
molemmissa tilaisuuksissa.
Hanketarkastajat tutustuivat
resurssi keskukseen
Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston edustajat
kävivät Tansaniassa kesäkuussa.
Hanketarkastajat Raija A. Lehto, Salla Korpela ja
Carina Hedberg-Kivistö vierailivat projekteissa ja
osallistuivat lisäksi Suomen suurlähetystössä
järjestettyyn suomalaisten
kansalaisjärjestöhankkeiden arvioinnin
purkutilaisuuteen.
Hanketarkastajat vierailivat seuraavissa
Uhusianon tai sen jäsenjärjestöjen projekteissa:
Mikochenin kouluprojekti Dar es Salaamissa
(Äetsän kehitysmaaseura) ; orpolasten tukeminen,
Morogoron aluesairaalan tukeminen, Teachers
Training Collegen tukeminen sekä Bungon
hiippakunnan AIDS-projekti (Vaasan
kehitysmaaseura, Morogoro), Kilakalan koulun
tukihanke (Äetsän kehitysmaaseura) sekä
resurssikeskuksen tukihanke (Uhusiano).
Hanketarkastajat esittelivät havaintojaan
elokuussa Vaasassa pidetyssä
Morogoroseminaarissa.
Vuoroin vieraissa
Yhtenä osana Resurssikeskuksen tukihanketta
ovat vaihtovierailut Tansanian ja Suomen välillä.
Pia Mäkelä kävi Uhusianon edustajana
Tansaniassa kesäkuussa. Matkaan kuului vierailu
Zanzibarilla sijaitsevassa NGO
resurssikeskuksessa ja osallistuminen UM:n
evaluaation purkutilaisuuteen Dar es Salaamissa.
Matkan tärkeintä antia oli kuitenkin vierailu
Uhusianon jäsenjärjestöjen hankkeissa UM:n
hanketarkastajien mukana sekä keskustelut
UNGOn ja KEPAn edustajien kanssa.

Joulukuu 2004
Elokuussa kaksi UNGOn edustajaa, rahastonhoitaja
Jasmine Tiisekwa ja resurssitiimin jäsen Joseph
Saqware, vierailivat Suomessa Uhusianon vieraina.
Heidän ohjelmaansa kuului mm. vierailu KEPAssa ja
UM/Kehitysyhteistyöosastolla, vierailuita Uhusianon
jäsenjärjestöissä, kirjanpidon ja taloushallinnnon
koulutusta sekä tietysti osallistuminen Vaasassa
pidettyyn Morogoroseminaariin. Samaan aikaan
UNGOn edustajien kanssa Suomessa vierailivat myös
Elisabeth Mwungi ja Godwin Kilongo Mikochenin
koululta (Äetsän Kehitysmaa- seuran hanke) sekä
Toivalasäätiön kumppanijärjestön MOECOn edustajat
Mama Mandara, Allen Ngonyani ja Richard Malyango.
Lokakuussa Morogorossa toteutettiin ATK- koulutusta
UNGOn ja Uhusianon yhteisen hankkeen puitteissa.
Koulutus oli kaksiosainen, ensin järjestettiin
avainhenkilöille intensiivikurssi ja sitten alkeiskurssi
laajemmalle osanottajajoukolle. Kouluttajana toimi
Uhusianolainen Auvo Finne, joka on työskennellyt
Tansaniassa ATK-asioiden parissa ennenkin.
Marras-joulukuussa Uhusianon puheenjohtaja Heli
Pimenoff vieraili Morogorossa. Matkan aikana
suunniteltiin UNGOn ja KEPA TZ:n kanssa
resurssikeskuksen hallintoa sekä ensi vuoden
toimintasuunnitelmaa. Lisäksi allekirjoitettiin uudet
yhteistyösopimukset sekä UNGOn että KEPA TZ:n
kanssa.
Seminaaria unohtamatta
Tämänvuotinen Morogoro-seminaari järjestettiin
Vaasassa 13.-15.8. Mukana oli 55 osallistujaa ja
puhujavieraita oli Uhusianon ja sen jäsenjärjestöjen
lisäksi Tansanialaisista kumppanijärjestöistä, KEPAsta
ja UMsta. Lisää seminaarin sisällöstä muualla
tiedotteessa. Elokuussa pidettiin myös taloushallinnon
ja kirjanpidon koulutusta Uhusianon jäsenjärjestöjen
sekä tansanialaisten kumppanijärjestöjen edustajille
Vammalassa. Kouluttajana toimi KEO:n
taloushallinnon asiantuntija Carina Hedberg-Kivistö.

Joulukuu 2004

U h usiano ry.
Uhusiano ry. on aatteellinen yhdistys,
jonka tarkoituksena on toimia
yhteistyössä kehitysmaiden kansojen
kanssa, kulttuurien moninaisuuden
tuomaa rikkautta vaalien.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
tukee sekä taloudellisesti että käytännön
työhön osallistuen kehitysmaissa
toimivia ryhmiä, jotka pyrkivät ihmisten
elinolosuhteiden pysyvään
parantamiseen.Yhdistys pyrkii
edistämään tasa-arvoisuuteen
perustuvaa kanssakäymistä
kehitysmaiden ja Suomen välillä.
Yhdistys pyrkii lisäämään suomalaisten
tietoa kehitysmaista sekä vaikuttamaan
yleiseen mielipiteeseen, valtiovaltaan ja
yksityisiin kansalaisiin vastuuntunnon
herättämiseksi käytännön toimintaan
kehitysmaiden ongelmien
ratkaisemiseksi Yhdistys on
uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti
sitoutumaton.
Vuoden 2005 jäsenmaksut
seuraavat:
Jäsenjärjestöt
Henkilöjäsenet
Eläkeläiset ja työttömät
Opiskelijat

ovat
40 euroa
15 euroa
10 euroa
5 euroa

Jäsenmaksu maksetaan Uhusiano ry:n
VSOP:n tilille numero 566006-212195.
Merkitse yhteystietosi (osoite ja s-posti)
tiedonanto-osaan
tai lähetä ne jäsenkirjurille s-postilla
mlm@kopteri.net
tai postin välityksellä osoitteeseen:
Marja-Liisa Männistö, Rantatykintie 21,
38460 Mouhijärvi.
Lisätietoja puh. 044-3540635
Liity jäseneksi ja tule mukaan
vaikuttamaan järjestömme
toimintaan!

H a l l ituksen kokoon pano 2005
Puheenjohtaja:
Heli pimenoff/ Äetsän seudun kehitysmaaseura
heli.pimenoff@kopteri.net
Hallituksen jäsenet:
Aimo Juhola/ Hyvinkään kehitysmaaseura
Niilo Kalsi/ Toivalasäätiö, Kuopio
Ville Luukkanen
Pia Mäkelä
Marja-Liisa Männistö/ Kehy-Apu Toinin Tori
Vilppu Palmberg
Elina Puhto/ Viittakiven Tuki
Marja-Leena Tihveräinen/ Äetsän seudun kehitysmaaseura
Varajäsenet:
Auvo Finne
Katja Karppinen-Njock
Kaarlo Koskimies/ Vaasan kehitysmaaseura
Leo LindstedU Hyvinkään kehitysmaaseura
Pertti Purhonen/ Toivalasäätiö, Kuopio
Jorma Tihveräinen/ Äetsän seudun kehitysmaaseura

Toi m i ntaa 2005
Poimintoja toimintasuunnitelmasta:
- Etelä-pohjoinen NGO Forum Morogorossa, Tansaniassa.
Tavoitteena on saada Foorumiin myös mahdollisimman monia
osallistujia suomalaisista järjestöistä. Kohtaamispaikka
suomalaisille ja tansanialaisille järjestöille. Kesäkuussa tai loka
marraskuussa.
- Kouluttajien koulutus Tansaniassa seuraavilla aihealueilla:
hankesuunnittelu, NGO-hallinto (erit. taloushallinto) ja
informaatioteknologia.
- Perinteinen Morogoro-seminaari Suomessa elokuussa.
- Jäsenhankintaa jatketaan ja tavoitteena on saada
henkilöjäsenten lisäksi uusia järjestöjä ja oppilaitoksia mukaan
Uhusianon toimintaan.
- Julkaistaan suomenkielinen Uhusiano tiedote, jonka
englanninkielinen yhteenveto toimitetaan UNGO:lle

