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KEHITYSMAAYHDISTYS INDIGO RY 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

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 Kepa ry:n jäsenjärjestö. 
 
Yhdistys toimii pääsääntöisesti Tampereella ja Helsingissä. Tampereella kokouksia 
järjestetään pääasiassa Pyynikinlinnassa, missä yhdistyksellä on myös varastotilaa. 
Helsingissä toimijat kokoontuvat julkisissa tiloissa ja kodeissa.  
 
2. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
2.1 Hanketyö 
 
Vuonna 2019 jatketaan Guinean Malissa Ruokaturvan ja sanitaation parantaminen Malin 
hallintoalueella Guinean tasavallassa -kehitysyhteistyöhanketta kolme kuukautta, jolloin 
hanke saadaan valmiiksi suunnitelman mukaisesti.  Kumppanijärjestönä Guineassa toimii 
Association de développement Indigo. Hankkeen suomalaisena yhteistyökumppanina on 
Käymäläseura Huussi ry. Hankkeen tavoitteena on alueen ruokaturvan edellytysten 
vahvistaminen sekä parantaa yleistä sanitaation - ja hygienian tasoa alueella.  
 
Hankkeessa pyritään parantamaan alueen väestön sanitaatiota sekä ruokaturvaa ja 
ravitsemustasoa sopivien ruokakasvien viljelyn kautta, ja lisäksi hankkeessa on tavoitteena 
ilmastonmuutoksen hillitseminen sitomalla hiiltä kasvaviin puuvartisiin kasveihin. Lisäksi 
palkokasvien, mukaan lukien kyyhkyherneen (Cajanus cajan) käyttöä ja viljelyä tullaan 
edistämään. Monipuolisemmasta ruokavaliosta annetaan neuvontaa. Ruokavalion 
kehittymistä monipuolisemmaksi seurataan säännöllisellä seurannalla.  
 
Indigo on hakenut vuosille 2019-2020 jatkohanketta "Ruokaturvan ja sanitaation 
parantaminen Malin hallintoalueella Guinean tasavallassa". Myönteisen avustuspäätöksen 
tapahtuessa hankkeen aktiviteetit aloitetaan heti vuoden 2019 alussa. Hankkeen 
tavoitteena on minimoida köyhyyden vaikutusta parantamalla Malin prefektuurin 
asukkaiden hyvinvointia paremman ruokaturvan, hygienian ja ilmastonmuutosta torjuvien 
toimenpiteiden kautta. Hyödynsaajina ovat 33 kylän naiset ja lapset. Hankkeen kahden 
vuoden kokonaisbudjetti on 91 412 euroa. Vuonna 2019 budjetti on 49 495 euroa ja 
vuonna 2020 exit-strategian mukaisesti 41 917 euroa.  Yhdistyksen omarahoitusosuus (15 
% budjetista) kerätään vapaaehtoisvoimin ja katetaan osaksi myös vapaaehtoistyöllä. 
Suomessa hankkeen koordinoinnista vastaa Indigon hallituksen alainen 
vapaaehtoistoimijoista koostuva hankeryhmä.  
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Palkokasvien käyttöä, viljelyä ja sadonkorjuumenetelmiä tullaan edistämään. 
Monipuolisemmasta ruokavaliosta annetaan neuvontaa. Kasvullisesti lisättävien 
aitakasvien, erityisesti rusotuonenpuun lisääntyneellä käytöllä vähennetään karjan 
viljelyksille aiheuttamia vahinkoja. Samalla tuotetaan polttopuuta sekä karjalle rehua 
kuivakaudeksi. Lisäksi tullaan edistämään liberiankahvin tuotantoa sekä jatketaan 
hedelmäpuiden, erityisesti avokadon kasvatusta.  
 
Alueen asukkaille annetaan myös sanitaatio-, hygienia- ja terveyskoulutusta. Vuonna 2018 
rakennettujen esimerkkikuivakäymälöiden käyttöä ja toimivuutta seurataan tarkoin, niiden 
avulla hyödynsaajia koulutetaan ekologisesta sanitaatiosta ja saatu tieto dokumentoidaan. 
 
 
 
 
2.2 Toiminta Suomessa 
 
Vuonna 2019 Indigo osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös muihin järjestötapahtumiin. 
  
Suomen toiminnassa keskeisellä sijalla on Ruokaturvan ja sanitaation parantaminen Malin 
hallintoalueella Guinean tasavallassa - hankkeeseen liittyvät asiat ja niistä tiedottaminen 
sekä omarahoitusosuuden kerääminen. 
 
 
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 joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa 
vuodeksi kerrallaan. Erikseen toimii hankehallinnointiryhmä, joka vastaa 
ulkoasiainministeriön rahoittamasta kehitysyhteistyöhankkeesta. 
 
Indigon talous perustuu jäsenmaksuihin, muuhun omaan varainhankintaan, avustuksiin ja 
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lahjoituksiin. Lisäksi eri myyjäisiin ja tapahtumiin osallistutaan sen mukaan, miten ne ovat 
onnistuneet taloudellisesti viime vuosina. Myös muut varainhankintamahdollisuudet 
otetaan huomioon. 
 
 
 
 
TALOUSARVIO 2019  
 
Tulot  
 
Jäsenmaksut 1500 
Varainhankinta 1500 
Lahjoitukset 1000 
Korkotuotot 350 
Avustukset, UM, Guinean hanke (haettu) 49495 
Vapaaehtoistyön arvo, Guinean hanke 4367 
Oman pääoman käyttö Guinean hankkeen omarahoitukseen 317 
Yhteensä 58529 € 
 
Menot  
 
Hallintokulut ja viestintä Suomessa / Guinean hanke 3700 
Muut kulut / Guinean hanke 54529 
Muut kulut (kokoukset, matkakulut, viestintä, hallinto jne.) 300 
Yhteensä 58529 € 
Tulos 0 
 
 
 
 


