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Kutsu syyskokoukseen 2018
Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 18.11. klo 14
alkaen Tampereella Pyynikinlinnassa, Mariankatu 40. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen
jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja
hallitus vuodelle 2019 sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle. Tervetuloa!
INDIGON HANKKEEN KUULUMISIA GUINEASTA
Indigo on vuonna 2017 aloittanut “Ruokaturvan ja sanitaation parantaminen Malin prefektuurissa” hankkeen, joka jatkuu Guineassa vielä vuoden 2018 ajan. Hanketta toteutetaan 33 kylässä ja sen
hyödynsaajista 70% on naisia ja lapsia. Hankkeen tavoitteena on parantaa kylien asukkaiden
ravitsemusta, edistää proteiinipitoisten palkokasvien viljelyä ja lisätä kyläläisten tuloja kasvattamalla
puuvartisia rahakasveja (mm. avokado, liberiankahvi). Ilmastonmuutosta ehkäistään ja karjan
ravitsemusta parannetaan kasvattamalla rusotuonenpuuta. Hankkeen sanitaatiopuoli keskittyy
kuivakäymälöiden rakentamiseen ja hygieniakoulutusten pitämiseen.

MITÄ HANKKEESSA ON TEHTY?
Vuosina 2017 ja 2018 hankkeessa on onnistuttu lisäämään merkittävästi palkokasvien viljelyä ja käyttöä.
Hankkeessa seurataan 50 perheen viljely- ja ravitsemuskäyttäytymistä. Seurannan mukaan pavun ja
kyyhkyherneen käyttö on lisääntynyt vuoden 2017 huhtikuuhun nähden yli 30-kertaisesti ja palkokasvit

muodostivat 49 % proteiinin kokonaissaannista. Nyt palkokasvien käyttö pyritään siis pitämään tällä
tasolla ympäri vuoden, tuotantoa lisätään ja opetellaan sadon ympärivuotista varastointia.
Kyyhkyherneen etu on se, että sato saadaan kuivankauden lopussa, jolloin se täydentää hyvin muuta
ruokavaliota. Vuonna 2018 on kahteen kylään rakennettu kuivakäymälät ja marraskuussa käymälöitä
tullaan rakentamaan vielä kaksi lisää. Hyödynsaajien kouluttamista ekologisen sanitaation hyödyistä
jatketaan hankkeen loppuun saakka.

Erityinen onnistuminen on ollut Guinean Indigon verkkosivujen luominen ja pätevän viestintävastaavan
palkkaaminen. Viestintävastaavan tehtävänä on hankkeen tulosten dokumentointi sekä verkkosivujen
ja Facebookin päivittäminen.
Guineaan tehtiin vuoden 2018 aikana yksi seurantamatka. Lisäksi hankkeen Suomen koordinaattori
Meri Paunonen vietti Malissa keväällä kolme kuukautta. Merin oleskelun aikana suunniteltiin ja
kirjoitettiin jatkohanke, jolle on haettu tukea ulkoministeriöstä vuosille 2019-2020.
MILLAISIA HAASTEITA ON OLLUT?
Hankkeen toteuttamisessa on myös ollut monia haasteita. Pätevän henkilökunnan löytäminen on
vaikeaa Guinean Malin heikkojen yhteyksien ja puutteellisen infrastruktuurin vuoksi. Hankkeeseen
palkattiin vuoden 2017 puolella maatalousneuvojan lisäksi myös ravitsemus- ja hygienianeuvoja, mutta
hän lähti takaisin Conakryyn jo toukokuussa. Tämän jälkeen uutta ravitsemusneuvojaa ei ole löydetty.
Hygieniaan ja siitä kouluttamiseen liittyvät toiminnot laahaavat siis aikataulusta jäljessä. Kuivakäymälät
ovat myös ajatuksena vieras Guineassa ja sekä niiden rakentamisessa että käytön opettelussa on ollut
monia haasteita.

Haluatko tietää lisää? Kirjoita hankkeen Suomen koordinaattorille Merille: indigo.meri@gmail.com
TUTUSTU HANKKEEN GUINEAN TYÖNTEKIJÖIHIN
Guineassa hankkeessa työskentelee kokopäiväinen koordinaattori, sekä vuoden 2018 alussa aloittanut
viljelyneuvoja. Tämän lisäksi Guinean Indigon palkkalistoilla on kolme osa-aikaista viljely-, karjanhoitoja ravitsemusasiantuntijaa sekä viestintävastaava
Abdourahamane Sow
Abdourahamane Sow, 54, on toiminut Guinean Indigon koordinaattorina vuodesta 2011.
Koulutukseltaan hän on sosiologi Gamal Abdel Nasserin yliopistosta Conakrystä. Herra Sow vastaa
järjestön hallinnollisesta puolesta Guineassa, ja suunnittelee ja organisoi Indigon kentällä tapahtuvaa
toimintaa Malin hallintoalueella Pohjois-Guineassa.
Mamadou Saliouy Diallo III
Mr Saliouy on tehnyt pitkän työuran maakunnan maatalousosastolla, josta hän on jäänyt eläkkeelle
vuonna 2017. Mr Saliouy liittyi Indigon tiimiin maatalousneuvojana helmikuussa 2018 ja hänen
päävastuullaan on viljelyyn liittyvissä toiminnoissa neuvominen ja tulosten seuraaminen. Herra
Saliouyn voi tavata usein mopon selässä tai vierailuilla hankekylissä.
Sirifou Barry
Madame Sirifou Barry tuli mukaan Guinean Indigon tiimiin syyskuussa 2017. Hän toimii
ravitsemusneuvojan avustajana ja on mukana aktivoimassa kylien naisia osallistumaan ravitsemus- ja
hygieniatyöpajoihin. Ennen Indigon toimintaan mukaan tulemista hän osallistui saksalaisrahoitteisen
Arsama-projektin koulutuksiin kotikylässään Bhouriassa. Madame Sirifoulla on myös viisi lasta, joista
vanhin on jo teini-ikäinen.

Thierno Diallo
Mamadou Aliou Diallo, kutsumanimeltään Thierno, 35, on aloittanut Indigossa toukokuussa 2014.
Koulutukseltaan hän on eläintenhoitaja. Indigossa Thierno on työskennellyt etenkin karjanhoidon
asiantuntijana. Hän on kouluttanut kyläläisille kotieläinhoitoon liittyviä yleisiä asioita sekä esimerkiksi
tukenut Indigon työtä eläinten rokotuksiin ja eläinsairauksien tietouden levittämiseen liittyvissä
tehtävissä.
Idrissa Diallo
Idrissa Diallo, 35, on työskennellyt Guinean Indigossa maataloustekniikan asiantuntijana helmikuusta
2009 saakka. Hän on kouluttanut, tukenut ja neuvonut paikallisia muun muassa taimitarhojen ja
metsäalueiden hoitamisessa sekä ruuanlaittoon tarkoitettujen ulkotulisijojen rakentamisessa. Thiernon
tapaan Idrissa on naimisissa ja on kolmen lapsen isä.
Souleymane Ly
Mr Souleymane Ly työskentelee Indigolla viestintävastaavana ja on vastuussa Guinean Indigon
verkkosivujen ja Facebookin päivittämisestä. Mr Lyn tehtävänä on myös kerätä hankkeen tulokset
tietopankiksi verkkosivuille ja pitää atk-koulutuksia hankkeen työntekijöille. Päivätyönään Ly on
opettajana Malin lukiossa. Herra on Ly on tullut Indigon toimintaan mukaan ensin vapaaehtoisena.

Käy tutustumassa Guinean Indigon Facebook- ja verkkosivuihin!
Guinean Indigolle perustettiin ensimmäiset omat verkkosivut syksyllä 2017. Tarkoituksena on, että
Guinean Indigon työntekijät keräävät verkkosivuille tietoja hankkeen kuulumisista ja tuloksista, jotta
tiedot ja opit ovat hyödynnettävissä myös muualla Guineassa ja ranskankielisessä Länsi-Afrikassa.
Lisäksi sivustolla mainostetaan Guinean Indigon majataloa Auberge Indigoa ja esitellään hankkeen

paikalliset työntekijät.
Kumppanijärjestömme perusti keväällä 2018 myös omat Facebook-sivunsa ONG Indigo Guinée, jonka
kautta työntekijät viestivät hankkeen ajankohtaiskuulumisia. Käy siis tykkäämässä tai laita seurantaan!
Guinean Indigon Facebook- ja verkkosivujen viestintä on ranskaksi, Suomen Indigon Facebook- ja
verkkosivujen viestintä taas suomeksi.
Tutustu lisää:
Guinean Indigon verkkosivut: https://indigoguinee.wordpress.com/
Guinean Indigon Facebook-sivut: www.facebook.com/ONG-Indigo-Guin%C3%A9e-1812034289098732/
Suomen Indigon verkkosivut: https://indigo-ry.fi/
Suomen Indigon Facebook-sivut: www.facebook.com/Indigory/

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) koskee myös Indigon jäsenrekisteriä
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) alettiin soveltaa 25.5.2018.
Se koskee yksityisen ja julkisen sektorin lisäksi myös henkilötietoja käsitteleviä yhdistyksiä.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää
jäsenluetteloa sekä oikeutettu etumme huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä ja vapaaehtoisiksi
ilmoittautuneiden
palveluista.
Olemme
jäseniimme
yhteydessä
jäsenmaksulaskutuksen,
jäsenmateriaalien lähettämisen sekä tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen
merkeissä. Lisäksi jäseniin voidaan olla yhteydessä mahdollisten yhteistyöprojektien järjestämiseksi tai
vapaaehtoistyövoiman saamiseksi yhdistyksen toimintaan. Jäsentiedoista voidaan koota tilastoja,
joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Kehitysmaayhdistys Indigo ry käsittelee jäsenrekisterinsä yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
⁃
⁃
⁃
⁃

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja kotipaikka
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja osoitetiedot
jäsenyystiedot (jäsenlaji)
jäsenmaksutiedot

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä jäsentietolomakkeesta, jolla
yhdistyksen jäseneksi liitytään. Tiedot voivat olla myös jäsenen jäsenrekisterin pitäjälle suoraan itse
ilmoittamia.
Kehitysmaayhdistys Indigo ry noudattaa rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen käytössä ja
käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999) 10§ ja 24§. Emme säännönmukaisesti luovuta rekisteriin
tallennettuja tietoja yhdistyksen ulkopuolelle, emmekä myöskään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja
puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät kuitenkaan
saa käyttää henkilötietoja.
Henkilötietojen käyttöön ovat yhdistyksessämme oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Jäsentiedot
kerätään sähköisiin tietokantoihin, ja niihin pääsevät käsiksi vain kyseiset ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan. Säilytysajassa otetaan huomioon
viranomaisvaatimukset ja lainsaadäntö, kuten kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva
erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös
oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Mikäli haluat tiedustella aiheesta lisää, ota yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön:
Ilkka Pulkkinen
Kehitysmaayhdistys Indigo ry
Mariankatu 40
33200 Tampere
indigotiedotus@gmail.com
050 350 9259

