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–FESTIVAALEILTA…
NAUTI!

Terve uhusianolaiset!
Tässä Uhusianon hallitus lähettää väliaikatietoja tapahtumista ja suunnitelmista 
jäsenkirjeenä ennen myöhemmin syksyllä ilmestyvää Uhusiano-tiedotetta. Uhusiano-
seminaari pidetään 16.–17.9.2017 Sastamalassa Innan tilalla Tuomo Haapaniemen 
luona. Siellä mahtuu järjestämään seminaarin alustuksineen, keskusteluineen, 
ruokailuineen ja saunoineen, osoite Karkunkyläntie 424, Sastamala. Kesäiltaa vietetään 
Heli ja Georg Pimenoffin luona Rautaveden rannalla.

Seminaarin pääaiheena on mahdollisen uuden projektin suunnittelu. Fasilitaattoreina 
toimivat Kepan kouluttajat Helena Nevalainen ja Antti Turakka. Seminaari toteutetaan 
pääosin työpajoina ja ryhmätöinä muutaman alustuspuheenvuoron jälkeen. 
Alustuspuheenvuoroja pyydetään Vilma Pimenoffilta, Tiina Kontiselta ja Marko 
Ulvilalta, joiden tutkimukset ja kirjoitukset kuvaavat kansalaisyhteiskuntaa ja siinä 
vaikuttavia voimia ja muutoksia. Puheenvuorojen pitäjät varmistuvat elokuun kuluessa 
ja seminaarin ohjelma lähetetään jäsenille ja kaikille kiinnostuneille elokuun lopussa.

Lämpimästi tervetuloa Rautaveden rannalle!
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Uhusianon seuraava kokous
Uhusianon hallituksen seuraava kokous pidetään lauantaina 2.9.2017 Heli ja Georg 
Pimenoffin luona klo 19 Likovalkamantie 62, Sastamala. Muista ilmoittaa tulostasi sihteeri 
Elina Puhdolle, elina.puhto@gmail.com tai 040–746 1635. 

Jäsenmaksut
Uhusianon jäsenmaksut ovat tänä vuonna seuraavanlaiset: henkilöjäsenet 25 euroa, 
opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 15 euroa ja jäsenjärjestöt 45 euroa. Jäsenmaksut 
maksetaan Uhusianon tilille VSOP FI25 5660 0620 0121 95. Aika harva jäsen on ehtinyt 
tähän mennessä maksaa. Nyt on hyvä aika tehdä se.

Idea- ja suunnitteluvaiheessa oleva  
uusi hankekokonaisuus Morogoron alueelle

TAUSTAA

Uhusiano ry perustettiin aikanaan (1992) yhteysjärjestöksi niille suomalaisille järjestöille, 
jotka toteuttivat omia erillisiä hankkeitaan erityisesti Morogoron läänin alueella. 
Parhaimmillaan 1990-luvulla suomalais-tansanialaisia kansalaisjärjestöprojekteja oli 18 
Morogorossa. Silloin yksi Uhusianon päätehtävistä oli koordinoida kyseisiä hankkeita, 
jotka keskittyivät lähinnä opetussektorille, terveydenhuoltoon ja ympäristökysymyksiin. 
Uhusiano palkkasi alkuvuosina paikallisen koordinaattorin seuraamaan hankkeiden 
toteutusta ja tiedottamaan hankkeista. Koordinaattori Heriel Kitururu siirtyi sittemmin 
KEPA:n palvelukseen jatkamaan tehtäväänsä eläkkeelle jäämiseensä saakka.

TUTTUUTTA JA LUOTTAMUSTA

Vuosien varrella on tutustuttu Morogoron alueen ihmisiin, paikallisiin kansalaisjärjestöihin, 
aluehallinnon vaikuttajiin ja on saavutettu keskinäinen luottamussuhde 
yhteistyökumppaneihin. 
Ajatus mahdollisesta uudesta yhteishankekokonaisuudesta perustuu pitkälti aikaisempiin 

ulkoministeriön kriittisiin kommentteihin siitä, että useat toteutetut hankkeet Morogoron 
alueella olivat erillisiä, osin päällekkäisiä, samoihin aihealueisiin keskittyviä ilman 
riittävää keskinäistä yhteistyötä ja synergiaa. Nyt Uhusiano perustelee uuden yhteisen 
hankekokonaisuuden toteuttamista samoista syistä.

UUSI HANKE

Perusongelmana on köyhyys kohdemaassa, mutta sen vähentämiseen tarvitaan 
koulutusmahdollisuuksien ja työllisyyden lisäämistä. Sen jälkeen kun Tansania siirtyi 
markkinatalouteen, julkisen sektorin (muun muassa koulutus ja terveydenhuolto) 
palvelujen saatavuus aleni ja siirryttiin palvelujen yksityistämiseen, jolloin tavallisten 
kansalaisten maksuvelvollisuudet kasvoivat eikä monellakaan huoltajalla tästä syystä ole 
mahdollisuuksia tukea lastensa koulutusta. Paitsi kalliit koulumaksut, myös erityisesti keski- 
ja lukioasteiden verkoston riittämättömyys on ongelma Morogoron aluella. 
Yleistavoitteena on nuorten voimaannuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Useat 

Uhusianon jäsenjärjestöt ja paikalliset yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet samaan 
tavoitteeseen.
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Osatavoitteiden saavuttamiseen on kokemusta ja osaamista sekä suomalaisilla Uhusianon 
jäsenjärjestöillä että paikallisilla yhteistyökumppaneilla, esimerkkeinä Setlementtiliiton 
ja WEETUn koulurakennusten korjaaminen, Äetsän kehitysmaaseuran, WEETUn ja 
MWAYODEOn kummitoiminta, Vaasan kehitysmaaseuran ja FIEn perinnetietojen keräys, 
aineiston ja sisältöjen levittäminen koululaisille ja nuorisoryhmille sekä Toivala-säätiön 
ympäristötyö tansanialaisen yhteistyökumppanin kanssa.
Rahoituksen suunnittelussa on syytä selvittää ulkoministeriön lisäksi myös suomalaisten 

säätiöiden rahoituskanavat.
Otetaanhan haaste projektikokonaisuudesta vastaan.

Kansalaisyhteiskuntaselvitys
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kokoama työryhmä laati 
ulkoministeriön toimeksiannosta kansalaisyhteiskuntaselvityksen vuosina 2016–2017. 
Työryhmän johtajana oli dosentti Tiina Kontinen.
Ulkoministeriö tarvitsee ajankohtaista informaatiota ja suosituksia seikoista, jotka 

auttavat kansalaisyhteiskunnan strategista tarkastelua ja sen määrittelemistä osana Suomen 
kehitysyhteistyötä ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanoa.
Selvitys käsittelee kansalaisyhteiskunnan käsitettä, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

merkitystä kehityspolitiikassa ja selvittää muuttuvia globaalisia ja kansallisia 
toimintaympäristöjä. Teemoja varten koottiin aikaisempaa tutkimustietoa ja haastatteluilla 
tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. Haastatteluihin 
osallistui myös Uhusianon, Msingi-seuran, Äetsän kehitysmaaseuran jäseniä sekä 
ulkoministeriön tukea vailla toimivan hankkeen edustaja.
Tiina Kontiselta tullaan pyytämään alustusta selvityksen tuloksista syyskuussa pidettävään 

Uhusiano-seminaariin.

Historiikki
Viime vuoden kuluessa Elina Puhto on pyytänyt ja saanut juttuja Uhusianon historiaa 
varten. Varsinaista yleissuunnitelmaa varten on suunnitteilla toimitusryhmä, joka ideoisi 
toimituslinjat, ehdottaisi ja hankkisi kirjoittajia.
Myös rahoitus on vielä auki, Vilppu Palmberg tutkii mahdollisuuksia saada rahoitusta 

säätiöiltä tai rahastoilta.
Uhusiano on kokonaisuus, jossa on monta itsenäistä järjestöä omine profiileineen ja 

toiminta-aloineen. On tarkoitus, että jokainen Uhusianon jäsenjärjestö kirjoittaisi oman 
toimintansa osuuden. 
Tilanne ja ympäristö jossa Uhusianon jäsenjärjestöt syntyivät ja kehittyivät itsenäisiksi 

on laaja, historiallinen, yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen kokonaisuus, johon pitäisi 
saada henkilö, jolla on tutkijan kompetenssia ja/tai paljon kokemusta. 
Historiikin sisällöt voisivat jakatua seuraavanlaisesti:
— lähtötilanne, joka ei suinkaan ole staattinen
— järjestöjen työn ja ympäristön historia
— ulkoministeriö, Kepa ym. kehitysyhteistyössä
— henkilöhistorioita ja päiväkirjoja, kirjeitä ym.
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Maailma kylässä –festivaaleilta
Vuoden 2017 Maailma kylässä -festivaali pidettiin toukokuun 27.–28. päivinä Helsingissä 
Kaisaniemessä ja Rautatientorilla. Kepan kommentti: "78 000 kertaa kiitos."
Maailma kylässä -festivaali oli monipuolinen ja onnistunut, vaikka lauantaina kerran jos 

toisenkin tuli mieleen joululaulun mukaelma ’No onkos tullut talvi nyt kesän keskelle’. 
Sunnuntai oli lämpimämpi päivä.
Uhusianon esittelypaikalla Mahdollisuuksien tori -teltassa meno oli samansuuntainen 

kuin monella muullakin esittelypaikalla. Välillä näytti siltä, että eihän täällä ole väkeä 
ollenkaan, mutta sitten yhtäkkiä oltiinkin valtavassa ihmisruuhkassa. 
Monet kulkivat vain ohi, mutta useat pysähtyivät kysymään, mikä tuo Uhusiano 

oikein on. Näistä pysähdyksistä syntyi keskusteluja, kysymyksiä, vastauksia ja selityksiä 
Uhusianon toiminnasta ja periaatteista. Osa keskusteluista tuntui niin tärkeiltä, että voi 
toivoa yhteydenottoja. Tai me Uhusianosta voimme ottaa yhteyttä. Informaatiota saatiin 
levitetyksi, ja siinä hyvänä välineenä olivat Uhusiano-tiedotteet. 
Pienen järjestön kokemukset pienen esittelypöydän ääressä ovat hyvin erilaiset kuin 

festivaalivierailla. Sieltä ei voinut vapaasti osallistua Maailma kylässä -festivaalin 
ohjelmaan, musiikkiesityksiin, alustuksiin tai keskusteluihin. Näytteilleasettajien 
ystävällisyyteen ja auttamishaluun kyllä tutustuttiin oikein hyvin. 
Kahvitauollani tapasin yhdysvaltalaisen miehen, joka on asunut vuosikausia Suomessa. 

Hän sanoi melkein ensimmäiseksi, että täällähän ei ole poliiseja. 
— Onhan tuolla poliisiauto ja poliiseja passissa, vastasin. 
— Mutta univormupukuisia ei kulje ihmisten joukossa. 
— Niitä kun ei tarvita, vastasin.

Vähän myöhemmin näin, että päivystävän poliisiauton kolme univormupukuista poliisia 
istuskelivat infotiskin lähettyvillä. Yksi jutteli pikkupojan kanssa eläinkorteista, joita 
poliisilla oli, varmaan jaettavaksi, toinen poliisi jutteli maahanmuuttajan kanssa ja kolmas 
taisi juoda kahvia.
Rautatientorilla oli virallisempia ja isojen järjestöjen ja yhdistysten telttoja, muun muassa 

ulkoministeriön teltta maahanmuuttajien mielenosoitusteltan lähellä. Myös Suomi ensin 
-ryhmän teltta oli Rautatientorilla. Osapuolet lähekkäin. 
Omia pöytiä oli Äetsän kehitysmaaseuralla, Msingi-seuralla, Uhusianolla ja Suomen 

setlementtiliitolla.

Kesäisin terveisin,
Uhusiano ry:n hallitus
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Uhusiano on swahilia ja merkitsee 
yhteyttä, yhdyssidettä. Uhusiano 
on suomalaisten, Tansaniassa 
kehitysyhteistyötä tekevien 
kansalaisjärjestöjen yhteysjärjestö. 

Yhdistyksen vapaaehtoisuuteen perustuvia 
painopisteitä ovat tiedotus, koulutus ja 
koordinointi Suomessa ja Tansaniassa. 
Työmuotoina ovat kokousten lisäksi 
Suomessa vuosittain pidettävä Uhusiano-
seminaari, tiedotelehden julkaiseminen 
kaksi kertaa vuodessa, jäsenkirjeet sekä 
erilaiset koulutus- ja tiedotustilaisuudet.
Uhusianon jäseneksi voivat liittyä 
yksittäiset henkilöt ja erilaiset järjestöt.

VUODEN 2017 JÄSENMAKSUT

• henkilöjäsenet 25 euroa
• opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 15 euroa
• jäsenjärjestöt 45 euroa

Jäsenmaksu maksetaan Uhusiano ry:n 
tilille VSOP FI25 5660 0620 0121 95. 
Merkitse liittyessäsi yhteystiedot (osoite 
ja sähköpostiosoite) tiedonanto-osaan. 
Jäseneksi voi liittyä Uhusianon internet 
-sivujen kautta. Muista yhteystiedot  
myös liittyessäsi netissä.

JÄSENJÄRJESTÖT 

Hyvinkään kehitysmaayhdistys, Hyvinkää
Iisalmen Nuorison Tuki, Iisalmi
KehyApuYstävät, Äänekoski
Msingi-seura ry (Msingin ystävyysseura), Janakkala
Suomen setlementtiliitto, Helsinki
Toivala-säätiö, Kuopio
Vaasan kehitysmaaseura – Vasa u-landsförening
Äetsän kehitysmaaseura, Sastamala

HALLITUKSEN JÄSENET 2017 

Heli Pimenoff, puheenjohtaja  
sähköposti pimenoff.heli (at) gmail.com  
puhelin +358 50 3132 028
Elina Puhto, sihteeri  
sähköposti elina.puhto (at) gmail.com  
puhelin +358 40 7461 635 
Tilkankatu 7 B 21, 00300 Helsinki 

MUUT VARSINAISET JÄSENET

Dora Jokinen, varapuheenjohtaja, Tampere 
Erkki Andersson, taloudenhoitaja, Helsinki 
Pili Iddi-Tuominen, Lahti
Vilppu Palmberg, Turku
Meta Sahström, Vasa

VARAJÄSENET

Georg Pimenoff, Sastamala 
Sinikka Sepänmaa, Vaasa
Traute Stude, Espoo 
Oona Timonen, Helsinki 
 

Uhusianon internet-sivut: www.uhusiano.fi 
Myös Facebookissa: facebook.com/uhusianory 
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Uhusiano-tiedote ilmestyy vähintään kerran vuodessa.


