
 
Jäsenkirje, marraskuu 2019 

 
 
Kutsu Indigon syyskokoukseen ja 30-vuotissynttäreille 
 
Hyvä Indigon ystävä! Tervetuloa yhdistyksemme syyskokoukseen Tampereelle lauantaina 
16.11.2019 klo 13 alkaen. Kokous järjestetään Pyynikinlinnassa, osoitteessa Mariankatu 40, 
Tampere. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Indigon jäsenet ja Indigosta kiinnostuneet henkilöt. 
Syyskokouksessa valitaan Indigon hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet vuodelle 2020. 
 
Vuosi 2019 on myös Indigon merkkivuosi, sillä yhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta! Eila Kivekäs 
perusti Indigo ry:n Tampereella vuonna 1989. Juhlistamme Indigon kolmekymmenvuotista taivalta 
syyskokouksen yhteydessä 16.11. Tervetuloa jakamaan muistoja ja tutustumaan indigolaisiin! 
 
Indigon kuulumisia 
 
Indigon viimeisin hanke Malin prefektuurissa on päättynyt. Myös pitkäaikainen yhteistyö Guinean 
Indigon kanssa on jouduttu päättämään loppuvuodesta 2018 ilmenneen kavalluksen ja tästä 
aiheutuneen luottamuspulan takia.   
 
Ulkoministeriön rahoittama hanke vuosille 2017-2018 keskittyi erityisesti naisten ja lasten 
ravitsemus- ja hygieniatason parantamiseen muun muassa edistämällä proteiinipitoisten kasvien 
viljelyä ja tarjoamalla ravitsemuskoulutuksia hankekylien asukkaille. Hankkeessa muun muassa 
seurattiin 50 perheen viljely- ja ravitsemuskäyttäytymistä, ja onnistuttiin merkittävästi lisäämään  
palkokasvien viljelyä ja käyttöä hankekylissä. Myös ravitsemuskoulutuksia pidettiin yhteensä 33 
kylässä. Näissä hyödynsaajina olevat naiset ja lapset oppivat, millainen ravitseva ruokavalio on. 
Hankkeen aikana toteutettiin myös sanitaatio- ja hygieniakartoitus 20 kylässä. Sen tulosten oli 
tarkoitus toimia hankekyliin suunniteltujen sanitaatio- ja hygieniakoulutusten lähtökohtana, mutta 
koulutuksia ei ehditty pitämään kumppanijärjestön kanssa ilmenneiden hankaluuksien takia. 
 
Syyskokouksen yhteydessä pohditaan myös Indigon tulevaisuutta. Yhdistyksen tulevaisuuden 
suuntaa halutaan tarkastella uudestaan ja kirkastaa. Indigo ry jatkaa kehitysyhteistyötä 
mahdollisuuksien mukaan. Hallituksen edellisessä kokouksessa 27.9. päätettiin, että alamme 
vuonna 2020 etsiä uutta suomalaista kumppania, jonka kanssa voisimme tehdä hankeyhteistyötä 
Länsi-Afrikassa.  Pohdintoja näistä jatketaan lauantaina 16.11. Indigo ry:n toiminnan mandaatti on 
ollut edistää erityisesti naisten elinolojen parantamista Länsi-Afrikassa, sekä länsiafrikkalaisen 
kulttuurin tuntemusta Suomessa. Tätä tavoitetta haluaisimme jatkossakin kunnioittaa. 
 
Jäsenmaksu vuodelta 2019 on vapaaehtoinen. Maksu suoritetaan tilille: Nordea FI79 1146 3000 
8614 08. Viitenumero :13259. Indigon jäsenmaksut ovat: 
 
•  perusjäsen: 25 euroa 
•  opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset: 10 euroa 
•  kannattajajäsenmaksu: 85 euroa 
•  lahjoittajajäsenmaksu: 200 euroa. 
 
Nähdään lauantaina 16.11. Pyynikinlinnassa Tampereella! 
 
Terveisin, 
 
Indigon hallitus 2019 


