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Quang Tri ottaa kiinni muuta Vietnamia

köyhistä asuu maaseudulla, ja maaseutukehitys on
Vietnam on edennyt hyvin köyhyyden vähentämiyksi Suomen ja Vietnamin välisen kehitysyhteistyön
sessä ja on jo saavuttanut YK:n ensimmäisen vuositupäätoimialoista.
hattavoitteen, eli puolittanut äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän. Vietnamilaisista 58 prosenttia
Suomi on tukenut vuodesta 1997 lähtien maaseueli köyhyydessä vuonna 1993,
dun kehityshanketta Keski-Vietnamissa sijaitsevassa Quang Trin
vuonna 2002 luku oli pudonnut
”Hanke on onnistunut parantamaan
29 prosenttiin.
provinssissa. Hankkeen avulselvästi ihmisten elinoloja. Nälkää ja
Vietnamin 6-8 prosentin
la on juurrutettu kestäviä elinköyhyyttä on pystytty vähentämään
vuosittainen talouskasvu ei kuikeinoja kolmeen piirikuntaan
koko Quang Trin alueella. Tavoitteet
– Hai Langiin, Cam Lohon ja
tenkaan ole ulottunut koko
on saavutettu maaseudun
maahan, sillä alueiden välisiä ja
Dakrongiin. Lisäksi on paranasukkaiden osallistumisen ja oman
nettu maaseudun perusrakensisäisiä tuloeroja ei ole onnistuttu
toiminnan
avulla.”
teita sekä kehitetty paikallistasaamaan. Köyhyys on syvintä
Keski-Vietnamin vuoristoaluten
järjestöjen toimintakykyä.
Hai Langin kansankomitean
Päätavoite on vähentää köyeilla, joilla suurin osa asukkaista
puhemies Tran Duc Tam.
kuuluu etnisiin vähemmistöihin.
hyyttä kestävästi, sivutuotteina
on edistetty paikallisdemokratiaa ja naisten asemaa.
Vietnamin kokonaisväestöstä etnisiä vähemmistöjä on
Toisessa vaiheessa hankkeen vaikutusalueella asui
14 prosenttia, mutta maan köyhimmistä vähemmistöihin kuuluu 30 prosenttia.
31 000 taloutta ja 148 000 ihmistä. Näistä arviolta
Vietnamin hallituksen aloittamat kohdenne51 000 osallistui hankkeen toimintoihin tai muuten
hyötyi
niistä.
tut ohjelmat ovat pureutuneet köyhyyden ytimeen.
Köyhyysohjelmien kautta varoja on suunnattu
Hanke ei ole ottanut vastuuta alueen kehityksestä, vaan on auttanut täydentämään läänin ja piiperusrakenteiden parantamiseen, sosiaalisiin tulonsiirtoihin ja mikroluotto-ohjelmiin. Viime vuosina
rikuntien omia sosiaalisia ja taloudellisia suunnitulotaso onkin noussut myös Keski-Vietnamin köytelmia. Vuosisuunnitelmat on tehty osallistavalla
himmillä alueilla.
menetelmällä painottaen Vietnamin kehityssuunniKöyhyyden vähentäminen on Suomen kehitystelmia ja kuntien kehitystahtoa. Samalla on tarjottu
kehitysmalleja myös muille alueille.
politiikan tärkein tavoite. Suurin osa Vietnamin

[3]

”Uudet viljelymenetelmät ovat
hyödyttäneet erityisesti naisia ja
sadot ovat kasvaneet. Lainoilla,
jotka hanke on myöntänyt
viljelijöiden investointeihin,
on ollut suuri vaikutus alueen
köyhyyden vähenemiseen.”
Dakrongin kansankomitean
puhemies Nguyen Van Hung

Vuoristoisessa Dakrongissa riisipellot ovat pieniä. Kuva: Jussi Ojala

Maaseutukehitys
on monen alan toimintaa
Kestävä maaseutukehitys edellyttää toimintaa monella alalla – on parannettava terveydenhuoltoa ja koulutusta sekä vesihuoltoa ja energiataloutta. Lisäksi
on kehitettävä perusrakenteita ja tuettava maaseudun
monipuolista elinkeinoelämää erilaisin rahoitusjärjestelyin.
Quang Trissä köyhille perheille on tarjottu rahoitusta pienten lainojen muodossa. Samalla maataloutta täydentävien sivuelinkeinojen tukeminen on
osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi kehityksen edistäjäksi.
Hankkeen toinen vaihe osoitti, että ihmisten oma
toiminta johtaa tuloksiin. Paikalliset ihmiset tuntevat itse parhaiten omat kehitystarpeensa ja ovat valmiita parantamaan elinolojaan pienten hankkeiden avulla, jos vain saavat siihen mahdollisuuden.
Ihmisten aktiivinen osallistuminen edisti myös kahta muuta tärkeää kehitystavoitetta – takasi sen, että
käytettävä tekniikka soveltui paikallisiin oloihin,
ja että uudet tuotantomenetelmät otettiin käyttöön
pysyvästi. Samalla rakennettiin toimiva keskusteluyhteys maaseudun köyhien, heidän omien järjestöjensä, kuntatason toimijoiden ja aluetason päättäjien välille.
Hankkeen toisessa vaiheessa koulutuksen ja
osaamisen kehittämiseen yhdistettiin perusviljelyn
tukeminen sekä pienet perusrakenteita parantavat

Kuva: Gladys Savolainen

hankkeet. Yhdistelmä osoittautui hyvin toimivaksi
ja tehokkaaksi tavaksi vähentää köyhyyttä. Quang
Trissä köyhyys väheni selvästi – 24,5 prosentista
12,4 prosenttiin – vuosina 2000-2004. Kahdeksan
prosentin vuosivauhdilla kasvava alue ole enää kaikkein köyhintä Vietnamia.
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Osaavat järjestöt
jakavat tietotaitoa

Quang Trin
maaseutukehityshakkeessa
on käytetty runsaasti aikaa
osallistavaan suunnitteluun.
Kuva: Jussi Ojala.

Quang Trissä maaseudun köyhät on tavoitettu heidän omien järjestöjensä kautta. On ollut järkevää
käyttää hyväksi maaseudun valmiita kanavia, ja näin
on myös tavoitettu helpommin paikalliset ihmiset.
Vastuu hankkeen toteutuksesta on maaseudun
asukkailla ja heidän järjestöillään, joiden osaamista ja toimintakykyä parannetaan. Paikallinen viljelijäjärjestö sekä naisten ja nuorten liitot myöntävät
pieniä lainoja ja järjestävät ammattikoulutusta, jonka avulla ihmiset lisäävät tulojaan ja parantavat itse
elinolojaan. Järjestöjen työntekijöitä, agronomeja
ja maatalousneuvojia koulutetaan, jotta he pystyvät
toimimaan tehokkaammin köyhien hyväksi.
Maaseudun kehityshanke alkoi vuonna 1997 Hai
Langissa, joka tuhoutui pahoin Vietnamin sodan
aikana ja on jälleenrakennettu kokonaan 30 vuodessa. Alueen laajat riisipellot ovat osin merenpinnan
alapuolella, ja tulvista kärsitään toistuvasti. Vuoden 1999 suurtulva aiheutti suuret tuhot. Hankkeen
aikana on rakennettu kanavia, jotka hoitavat sekä
maan kastelua että kuivaamista tarvittaessa tulvien
aikana.
Hankkeen toinen vaihe päättyi vuoden 2005
kesäkuussa, ja elokuussa alkoi vuoteen 2009 jatkuva
kolmas vaihe. Uudessa vaiheessa painotetaan entistä vahvemmin väestön toimeentulomahdollisuuksien ja markkinoinnin kehittämistä. Samalla jatketaan
osaamisen ja toimintakyvyn parantamista. Hankkeen toiminta-alue laajenee 44 kuntaan.
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Perusrakenteiden parantaminen
vähentää köyhyyttä
Hankkeen alkuvaiheessa kaksi kolmasosaa budjetista käytettiin asukkaiden toiveiden mukaisesti perusrakenteiden parantamiseen – rakennettiin kyliin
kastelukanavia, teitä ja kouluja.
Infrastruktuurin parantaminen ei ole päämäärä,
vaan keino edistää kehitystä. Tie toimii molempiin
suuntiin, sen kautta viedään tuotteet markkinoille ja
saadaan viljelyssä tarvittavat tarvikkeet kyliin.
Perusrakennehankkeet vähentävät köyhyyttä kahdella tavalla – kastelukanavat ja tiet vähentävät köyhyyttä nopeasti, koulut hitaammin. Koulut aikaansaavat kestävää kehitystä tuomalla köyhälle alueelle
tärkeää henkistä ja sosiaalista pääomaa.
Perusrakennehankkeista saadaan myös konkreettisia tuloksia, joita voidaan esitellä asukkaille ja muille viranomaisille. Tämä on hyvä kannuste kunnan
kehittämiseen ja saa sekä viranomaiset että maaseudun asukkaat sitoutumaan entistä vahvemmin hankkeeseen.
Omat koulut parantavat etnisten ryhmien itseluottamusta.
Kuva: Jussi Ojala.

Quang Trin maaseutukehityshanke
• II vaihe: Suomen tuki: 4,2 miljoonaa euroa vuosina
2001-2005
• III vaihe: Suomen tuki 9 miljoonaa euroa vuosina
2005-2009
Tukipalvelut: Scanagri Finland Oy.

Dakrongin vuoristoalueella on rakennettu kouluja varsinkin etnisille ryhmille, jotka muodostavat 80
prosenttia alueen väestöstä. Omat koulut ovat nostaneet heidän itseluottamustaan ja osaamistaan. Asukkaat myös maksavat osuutensa koulujen ylläpitorahastoon.
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Vietnamin kielen taito on tärkeä Ho Tang Dangille, jonka
oma äidinkieli on vähemmistökieli van kieu.
Kuva: Gladys Savolainen.

Lukutaito leviää
Lukutaidottomuus on vuoristoisessa Dakrongissa paljon yleisempää kuin muualla Quang Trin alueella. Suurin osa lukutaidottomista kuuluu etnisiin
vähemmistöryhmiin. Hanke on tukenut lukutaitoa
edistävää projektia, jota toteuttaa Dakrongin piirikunnan koulutusosasto. Projekti on suunnattu 2535 -vuotiaille, jotka ovat aikanaan käyneet joitakin
vuosia peruskoulua mutta keskeyttäneet sen. Opiskelijoiden vietnamin kielen taito on vaihteleva. Heidän äidinkielensä on vähemmistökieli van kieu, jolla ei ole kirjoitettua muotoa, vaan se on ainoastaan
puhuttu kieli. Lukutaitokoulutukseen kuuluu vietnamin kielen puheen, lukemisen ja kirjoittamisen
harjoittelua ja laskentaa. Opettaja on itse kaksikielinen ja puhuu sekä vietnamia että van kieun kieltä.

Ho Ta Dang osallistui lukutaitokurssille. Lukutaidottomuudestaan huolimatta hän on toiminut luottamustoimessa Klun kylän terveysvastaavana jo yli
kymmenen vuotta. Hän kertoi, kuinka kurssi on
auttanut häntä suoriutumaan työssään.
”Työssäni otan vastaan kansanterveysasioita koskevia asiakirjoja piirikunnan hallinnolta. Minun tehtävänäni on lukea ne ja välittää tietoa kyläläisille.
Minun on myös kirjoitettava ja lähetettävä kuukausittain selvityksiä piirikunnan terveysviranomaisille paikallisesta terveystilanteesta kuten epidemioista,
raskaana olevien naisten määrästä ym. Aikaisemmin minun oli vaikea ymmärtää asiakirjoja ja kirjoittaa selvityksiä. Kurssin jälkeen se on ollut paljon
helpompaa. Nyt pystyn entistä paremmin jakamaan
tärkeää tietoa kyläläisille.”
Dang, kuten kaikki kurssille osallistuneet, on
maanviljelijä. Luku- ja laskutaito on helpottanut
myös elannon hankkimista, erityisesti kaupankäyntiä.
“Pystyn nyt helpommin lukemaan vietnaminkielisiä asiakirjoja ja ymmärrän myös puhetta paremmin. Tietoni ovat lisääntyneet. Käyn keskuksissa
myymässä maataloustuotteita ja nyt pystyn paremmin neuvottelemaan hinnoista vietnamin kielellä.”
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Naisunionilla on laaja toimintakenttä
Naisunionin toiminta ulottuu nuoriso- ja viljelijäunionin tavoin ruohonjuuritasolle. Toteuttamalla hankkeita kylissä järjestö on myös kasvattanut
jäsenmääräänsä. Dakrongin piirikunnan naisunionin
johtajan Nguyen Thi Han mukaan jopa 60 prosenttia yli 18-vuotiaista naisista Dakrongin piirikunnassa on rekisteröitynyt naisunionin jäseniksi. Ha kertoo yhteistyöstä Quang Trin hankkeen kanssa.
”Ensimmäisen kerran olin tekemisissä hankkeen
kanssa osallistuessani PRA -menetelmillä (Participatory Rural Appraisal) tehtyyn kehitystarpeiden kartoitukseen kylissä. Menetelmä oli mielestäni hyvä,
onnistuimme pääsemään lähelle paikallisia ihmisiä,
ymmärtämään heidän odotuksiaan ja tarpeitaan.
Me olemme toteuttaneet monenlaista hankkeen
rahoittamaa toimintaa – pienlainoja köyhille talouksille, tasa-arvokoulutusta, mehiläisenkasvatusta,
lukutaitokoulutusta, vihannesviljelyä sekä viljely- ja
karjanhoitokoulutusta. Jotkut hankkeet on toteutettu yhteistyössä valtionhallinnon alaisten asiantuntijalaitosten, esim. Kasvinsuojeluaseman ja Eläinlääkintäaseman kanssa.”
Hänestä toimiminen hankkeen kanssa on tehnyt
hänestä paremman naisunionin johtajan.
”Työskennellessäni hankkeen kanssa olen oppinut
paljon hallinnoinnista, varsinkin projektien suunnittelusta ja hallinnasta. Tämä on parantanut kykyäni
toimia Naisunionin puheenjohtajana. Projektisuunnittelu tuntui aluksi vaikealta, mutta jatkuva yhteistyö hankkeen kanssa ja projektin teknisen henkilö-

Dakrongin naisunionia johtava Nguyen Thi Ha haluaa tarjota
köyhille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä.
Kuva: Gladys Savolainen.

kunnan ohjaus ovat auttaneet minua kehittymään.
Olen myös saanut uutta tietoa monilta eri aloilta
kuten pienlainoista ja mehiläisenhoidosta. Olen itsekin toiminut kurssien ohjaajana ja valmistellut oppitunteja. Kun palkkaamme ulkopuolisia ohjaajia, valvon opetusta ja kurssien sisältöä.”
Han mukaan yhteistyö on myös tuottanut tuloksia paikallisen hyvinvoinnin edistämisessä.
”Quang Trin hankkeen tavoitehan on köyhyyden
vähentäminen. Työssäni hankkeen kanssa minulla
on ollut tilaisuus olla jatkuvasti tekemisissä köyhien
perheiden kanssa. Meidän yhteiset projektimme ovat
selvästi osaltaan vähentäneet köyhyyttä Dakrongin
piirikunnassa. Yhteistyössä hankkeen ja muiden järjestöjen kanssa olemme antaneet köyhille mahdollisuuksia parantaa elintasoaan.”
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Alueellisen
suunnitteluseminaarin
osanottajia.
Kuva: Gladys
Savolainen.

Tasa-arvokoulutusta myös miehille
Suomen kehitysyhteistyön periaatteiden mukaisesti
myös Quang Trin hankkeessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvoisuus on läpileikkaava periaate kaikissa toiminnoissa, lisäksi tuetaan
erityisiä sukupuolitietietoisuutta levittäviä kursseja. Näillä naisunionin ja nuorisounionin järjestämillä kursseilla eri kohderyhmät – nuoret ja aikuiset,
miehet ja naiset, päättäjät ja köyhät viljelijät – pääsevät oppimaan ja keskustelemaan tasa-arvoon, sukupuolirooleihin, naisten asemaan, naisten oikeuksiin
sekä käytännönläheisiin kodin- ja lastenhoitoon liittyvistä teemoista.
Eräs naisunionin järjestämälle kurssille osallistuneista on Phan Xa -nimisen kylän päällikkö herra Thon. Hän kertoi kokemuksestaan miesten näkökulmasta.

”50 asukasta meidän kylästämme osallistui tasa-arvokoulutukseen, puolet naisia ja puolet miehiä. Puhuimme mm. sukupuolen käsitteestä, naisten suuresta työtaakasta ja tasa-arvon merkityksestä. Koulutus oli
meistä kaikista hyvin mielenkiintoista. Myös monet
miehet jotka eivät osallistuneet ovat kertoneet minulle kuulleensa koulutuksesta ja haluavansa osallistua
siihen.”
Vaikka yksi kurssi ei toki muuta syvään juurtuneita tapoja ja malleja, Thonin mukaan koulutus
on herättänyt ajatuksia ja keskustelua, ja asenteissa
näkyy jo muutoksia.
”Nyt me miehet ymmärrämme paremmin kuinka raskasta naisten työ on ja yritämme auttaa heitä
enemmän kotitöissä. Monet miehet ovat myös alkaneet kunnioitta naisia enemmän ja kannustavat vaimojaan osallistumaan yhteisöllisiin tapahtumiin ja
koulutukseen. Näyttää myös siltä, että perheväkivalta on vähentynyt kylässämme. Tietenkään asenteet eivät muutu hetkessä, ja tarvitsemme edelleen
lisää koulutusta ja tietoa tasa-arvosta.”
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Saavutuksia vuosina 2000-2004
Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan erilaisten
mittarien avulla. Vuoden 2005 alkupuolella kerättiin ja
analysoitiin tilastotietoja sekä tehtiin kyselytutkimus, johon
osallistui 800 hankkeen vaikutusalueen maanviljelijää.
• 72 prosenttia alueen viljelijöistä kertoi taloudellisen
tilanteensa parantuneen

• Kunnille, osuuskunnille ja järjestöille luovutettiin 36
perusrakenteita kohentanutta hanketta
• 93 prosenttia kotitalouksista kertoi lastensa kouluolojen
parantuneen

• 60 prosentilla viljelijäperheistä on nyt enemmän ruokaa
kuin neljä vuotta sitten

• Peruskoulun ala-asteen oppilaiden osuus kasvoi
1,5 prosenttia nousten 99,3 prosenttiin.
Yläasteen oppilaiden määrä nousi 76 prosenttiin,
lisäystä oli 11 prosenttia

• 81 prosenttia kaikista viljelijöistä lisäsi tuotantoaan

• 1701 viljelijää hyötyi uusista kastelujärjestelmistä

• Maataloudesta saadut tulot kasvoivat 36 prosenttia

• 92 prosenttia viljelijöistä kertoi markkinoille pääsynsä
helpottuneen

• 89 prosenttia kaikista maanviljelijöistä omaksui ainakin
yhden uuden satoa parantavaa viljelymenetelmän ja 53
prosenttia ainakin yhden uuden karjankasvatustavan
• 71 prosenttia kotitalouksista sai aiempaa enemmän
tuloja viljelyn ulkopuolisista elinkeinoista

• 2231 alue-, kunta- ja kylätason virkailijaa sai koulutusta
ja paransi osaamistaan
• Kuntiin on perustettu 40 oppimis- ja tiedotuskeskusta,
jotka parantavat maaseudun köyhien tiedonsaantia

Kuva: Jussi Ojala
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Dakrongin nuorisoliiton puheenjohtaja Bui Thi Nga, kuvassa
vasemmalla, kertoo saaneensa hankkeelta ideoita uusien
tulonhankintakeinojen kehittämiseen.
Kuva: Gladys Savolainen.

Mieluummin onki kuin kala
Dakrongin piirikunnan nuorisounionin puheenjohtaja Bui Thi Nga kertoo, kuinka yhteistyö hankkeen
kanssa on vaikuttanut nuorisounionin toimintaan.
”Aluksi minun oli hieman vaikea tottua uusiin
työtapoihin hankkeen kanssa. Nyt kun kokemusta
on karttunut ja olen osallistunut monenlaiseen koulutukseen, kuten projektihallintokurssille ja ohjaajakoulutukseen, itsevarmuus on kasvanut ja yhteistyö
helpottunut. Myös kanssakäyminen ulkomaalaisten
neuvonantajien kanssa sujuu hyvin. Olen hyödyntänyt ohjaajakoulutuksessa oppimiani taitoja hankkeeseen liittyvillä ja muilla kursseilla joita olen vetänyt. Erityisesti oppimani osallistavat menetelmät
ovat hyvin tärkeitä.
Yhteistyö hankkeen kanssa on antanut nuorisounionin jäsenille mahdollisuuden tutustua myös mui-

hin kehityshankkeisiin eri puolilla maata. Olemme
esimerkiksi järjestäneet opintomatkan Pohjois-Vietnamiin. Aiemmin tällainen oli meille vain unelmaa.”
Ngan mukaan yhteistyö hankkeen kanssa on
ennen kaikkea tuottanut uusia ideoita ja lisännyt
aloitteellisuutta.
”Opintomatkalta saatujen ideoiden tuloksena
nuorisounioni järjesti kaksi koristekudontakurssia piirikuntamme nuorille naisille. Kurssille osallistujilla on nyt ammattitaitoa ja he pystyvät ansaitsemaan rahaa kankaankudonnalla. Mutta meillä on
vielä paljon tehtävää, yritämme esimerkiksi löytää
uusia markkinoita kankaille, suunnitella uusia koristemalleja ja edistää kankaankutojien ja paikallisten
ompelijoiden yhteistyötä saadaksemme kankaista
paremman hinnan.
Ihmiset täällä tuntevat nyt paljon paremmin erilaiset tulonhankintamahdollisuudet. Aiemmin ihmiset eivät halunneet onkia, he vain odottivat että joku
antaa heille kalan. Nyt ihmiset ottavat mieluummin
ongen kuin kalan!”
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Vauhtia maaseudun tiedonkulkuun
Tulevaisuuden haaveena on hankkia keskuksiin
tietokoneet ja internetyhteydet.

Hanke on jakanut tietoa maaseudulla yhteisöjen omien
kokouspaikkojen kautta. Kyläyhteisöihin on perustettu 40
oppimis- ja tiedotuskeskusta, joista viljelijät saavat tietoa
mm. tuotteiden hinnoista, markkinoista ja paremmista
viljelymenetelmistä.
Keskukset on varustettu pienillä kirjastoilla ja televisioilla,
ja maatalouteen liittyvää tietoa on saatavissa mm. DVD:llä.

Aloite tiedotuskeskusten perustamiseen tuli Vietnamin
hallitukselta, ja kyläläiset ovat itse kunnostaneet tilat. Kun
viranomaiset ovat ymmärtäneet keskusten hyödyt, niitä on
alettu käyttää myös muuhun tiedotukseen. Näin on luotu
kanava, jonka kautta voidaan jakaa muutakin tietoa, mm.
aids-valistusta.

Kuva: Jussi Ojala
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Köyhien ääni kuuluviin
Ihmisten on pystyttävä osallistumaan omia elinolojaan
koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.
On tärkeää, että köyhiä kuullaan kaikilla hallinnon
eri tasoilla. Maaseudun kehityshanketta pidetään
Quang Trissä hankkeena, jossa paikalliset ihmiset ovat
saaneet äänensä kuuluviin. Alhaalta ylöspäin tapahtuva
hankesuunnittelu on osoittautunut toimivaksi. Hankkeesta
hyötyneet asukkaat kunta- ja kylätasolla ovat oppineet
tuntemaan omat kehitystarpeensa ja tietävät miten
hanke voi auttaa heitä saavuttamaan ne.
Suomen Hanoin suurlähetystö tukee Quang Trissä
hanketta, joka vahvistaa demokratiaa ruohonjuuritasolla.

Kylissä demokratian käsitettä on avattu muun muassa
kansantanssien, laulujen ja teatterin avulla. Tavoitteena on
lisätä varsinkin köyhien mahdollisuuksia vaikuttaa itseään
koskevaan julkiseen ja paikalliseen päätöksentekoon.
Kyläkokouksissa suunnitellaan, käytetäänkö yhteiset varat
esimerkiksi tien, koulun tai vesihuollon rakentamiseen.
Toimintaa johtavat vaaleilla valitut kyläpäälliköt.
Kun ihmiset ymmärtävät paremmin demokratian perusteet
he ovat halukkaampia osallistumaan hankkeita koskevaan
keskusteluun ja suunnitteluun. Näin on parannettu myös
maaseutukehityshankkeen toteutusedellytyksiä Quang
Trissä.

Kuvat: Jussi Ojala
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Monipuolisempi ruokavalio,
paremmat tulot

Koulutus ja yhteisön sitoutuminen
edistävät paikallista toimintakykyä

Maatalous on Quang Trin pääelinkeino, jota on tuettava, jos halutaan vähentää alueen köyhyyttä kestävästi. Riisi on vietnamilaisille elämää suurempi asia,
mutta ihmisiä on autettu myös monipuolistamaan
ruokavaliotaan, viljelemään uusia lajeja ja hankkimaan samalla lisätuloja.
Ruokaa tuotetaan enemmän parempien viljelymenetelmien ja kestävämpien lajien avulla, riisin
lisäksi viljellään maissia, kassavaa, vihreitä papuja ja
hedelmiä. Kotieläinten – sikojen, vuohien, kanojen
ja ankkojen – hoitoa kehitetään ja samalla parannetaan eläinten geneettistä perimää. Kalankasvatusta ja
mehiläisten hoitoa tuetaan pienin lainoin.
Pienten patojen ja kastelujärjestelmien ansiosta
vuoristolaaksoissa saadaan nyt jopa 10 kertaa suurempia satoja hehtaaria kohden. Samalla on säästetty naisten työtä, ja kotitalouden tulot ovat saattaneet
kaksinkertaistua. Joillakin vuoristoalueilla sähköistys on lisännyt tuloja 30-40 prosenttia.
Xa Ruin pato Dakrongin piirikunnassa hyödyttää
100 taloutta, jotka ovat keinokastelun avulla kaksinkertaistaneet riisintuotantonsa. Kastelluilla pelloilla
sadot ovat nousseet noin 30 prosenttia. Sama virtaava vesi kastelee riisipellot, tuo vettä sikalaan ja päätyy lopulta kalankasvatuslammikkoon.

Paikallisen osaamisen ja toimintakyvyn parantaminen
on välttämätöntä, kun halutaan vähentää kehitysmaiden köyhyyttä. Kokemukset osoittavat, että pelkkä
satojen kasvattaminen tai uusien siltojen rakentaminen eivät riitä aikaansaamaan kestävää kehitystä. Inhimillisten voimavarojen kehittämisen pitäisi aina olla
osa näitä toimia.
Toimintakyvyn kehittäminen on tapahtumasarja,
joka parantaa yksilöiden, ryhmien tai instituutioiden
valmiuksia aloittaa, toteuttaa ja hallita muutoksia.
Quang Trin maaseutukehityshankkeen toisessa
vaiheessa toimintakykyä kehitettiin vahvistamalla
köyhiä lähellä olevia järjestöjä, jotta nämä pystyvät
kasvattamaan taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan. Tähän päästiin paikallisten yhteisöjen itse valitsemilla toimilla: parantamalla valtionhallinnon alaisten järjestöjen kykyä toimia maaseutukehityksessä,
vahvistamalla piirikunta- ja kunnallishallinnon valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kehitystä, sekä
parantamalla osuuskuntien ja muiden viljelijäjärjestöjen hallinnointikykyä. Lisäksi järjestettiin maaseudun naisille ja miehille lyhyt- ja pitkäaikaista
koulutusta, mm. ammatillista koulutusta, joka tarjosi heille uusia tietoja ja taitoja sekä vaihtoehtoisia
toimeentulomahdollisuuksia.
Osaamista ja toimintakykyä kehitettiin kahdella tavalla. Ensinnäkin kehitettiin henkilöstöresursseja järjestämällä koulutusta työn ohessa organisaatioille, jotka välittävät palveluja kaikkein köyhimmille

[ 15 ]

Muutoksen tasot
Hanke:
Elinkeinojen
tekeminen

Perusrakenteiden
parantaminen

Koulutus

Paikallishallinto
hallinto +
järjestöt +
viljelijät

Käytännöt
ja
elinkeinojen
hajoittaminen

Köyhyys
vähenee

Tiedot, taidot,
asenteet ja
pyrkimykset

Osallistuminen ja
tietoisuus

Oheinen kaaviokuva esittää yksinkertaistetusti, kuinka
hanke pyrkii yhdessä eri toimijoiden kanssa löytämään
uusia toimintatapoja ja sitä kautta pysyvästi vähentämään
köyhyyttä. Hankkeen eri osa-alueet: elinkeinojen
tukeminen, perusrakenteiden parantaminen ja koulutus
ovat nivoutunet yhteen kokonaisuudeksi, jonka osat
tukevat toinen toisiaan. Toimimalla paikallishallinnon
eri portaiden (kylät – kunnat – piirikunnat – provinssi),
paikallisten järjestöjen sekä viljelijöiden kanssa ja tukien
näitä hanke pyrkii saamaan aikaan muutoksia eri tasoilla:

• Projekteihin osallistumisen sekä erilaisten virallisten
ja epävirallisten paikallisten kanavien kautta tiedot ja
taidot lisääntyvät, asenteet ja pyrkimykset vähitellen
muuttuvat
• Tietojen, taitojen ja asenteiden myötä myös
elinkeinojen harjoittamiseen ym. liittyvät toimintatavat
muuttuvat. Käytännössä siis omaksutaan uusia
tuotantomenetelmiä, otetaan käyttöön uusia lajikkeita,
laajennetaan maataloustuotantoa, aloitetaan uusia
elinkeinoja, parannetaan tuotteiden markkinointia, jne.

• Muutoksen perusta on ihmisten aktiivinen
osallistuminen, tietoisuus ja halu etsiä ja löytää uusia
toimintatapoja ja mahdollisuuksia

• Mikäli uudet toimintatavat ovat oikeat ja olosuhteet
niitä tukevat, tuottavuus kasvaa ja köyhyys vähenee.

Ylhäältä annetut hankkeet ongelmallisia

– naisunionille, nuorisounionille, viljelijäunionille,
paikallishallinnon talousosastoille ja maatalousosastoille, osuuskunnalle, ym.

Joillekin järjestöille kehityshankkeiden suunnittelu
ja toteutus ei ollut helppoa, sillä ne olivat tottuneet
saamaan projektit toteutettavakseen ylhäältä annet-
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tuina valmiina paketteina. Quang Trin maaseutukehityshankkeessa järjestöjen on täytynyt ensisijaisina
toteuttajina valmistella projektisuunnitelmat itse tiiviissä yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Hankkeen
henkilöstön tekninen asiantuntemus ja ohjaus on
ollut välttämätöntä. Lisäksi järjestettiin hankesuunnittelun ja -hallinnon koulutusta. Hanke rahoitti useita ohjaajakoulutuskursseja luodakseen osaajien joukon, joka voisi edelleen jatkaa toimintakyvyn
paikallista kehittämistä.
Toiseksi osaamista kehitettiin toimimalla suoraan
hankkeen kohderyhmän, maaseudun köyhien kanssa. Tästä vastasivat piirikunta- ja kuntatason organisaatiot. Ne toteuttivat käytännönläheisiä projekteja,
jotka auttoivat naisia ja miehiä kehittämään maataloustuotantoa ja sivuelinkeinoja sekä monipuolistamaan maaseudun tulonlähteitä. Ihmisiä tutustutettiin
parempiin maanviljely-, puutarhaviljely-, karjankasvatus-, peltometsäviljely-, ja kalankasvatusmenetelmiin. Lisäksi he oppivat sivuelinkeinoja – kalakastikkeen ja riisipannukakkujen valmistusta, ompelua,
puusepäntyötä, sähkötyötä, maatalouskonetekniikkaa, koristekankaan kudontaa, puunveistoa ja kirjailua – jotka sopivat paikalliseen kulttuuriin ja talouselämään. Monille kursseille hanke toimitti tarvittavat
työkalut ja välineet sekä auttoi lainojen ja muiden
tarvittavien resurssien järjestämisessä, jotta osallistujilla olisi mahdollisuus jatkaa tuotantoaan myös
koulutuksen jälkeen.
Hanke kehitti paikallista toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista pääomaa. Työpajoja, seminaareja ja
kursseja järjestettiin mm. terveydenhuoltoon, ravitsemukseen, aikuisten lukutaitoon, etnisten vähem-

mistöjen kieliin, johtajuuteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä Vietnamin yhteiskunnallisiin
ohjelmiin liittyvistä aiheista. Hanke myös tuki oppimis- ja tiedotuskeskusten perustamista lähes kaikkiin alueen kuntiin maaseudun tiedonsaannin parantamiseksi ja yhteisöjen kokoontumispaikoiksi.
Kokemukset osoittavat, että kun ihmiset saavat tilaisuuden toteuttaa voimavarojaan ja löytävät
kanavia hyödyntää kykyjään, heille syntyy omistajuuden tunne, joka mahdollistaa projektien jatkuvuuden. Tietojen ja taitojen kohentuminen on
muuttanut yhteisöjen käytäntöjä. Havainnot kentältä todistavat viljelijöiden olevan halukkaita jakamaan uusia tietojaan viljelijältä toiselle epävirallisia kanavia pitkin, ja näin paikalliset vaikutukset
moninkertaistuvat. Monissa tapauksissa osallistujat
ovat olleet jatkossa halukkaita laajentaneet tuotantoaan. Vaikutusarvioinnin alustavat tulokset kertovat myönteisestä kehityksestä ja köyhyyden vähenemisestä hankkeen vaikutusalueella.
Rajallinen toimintakyky hidastaa kehitystä. Quang
Trin maaseutukehityshanke osoittaa, että vaikeudet voidaan voittaa saamalla paikalliset ihmiset
sitoutumaan suunnitelmiin ja käytännön toimiin.
Gladys Savolainen ja Marjatta Paulamäki

Kirjoittajat toimivat osaamisen kehittämisen asiantuntijoina (Capacity Building Adviser) Quang Trin
maaseutukehityshankkeen II vaiheessa. Gladys Savolainen työskentelee parhaillaan hankkeen III vaiheessa neuvonantajana (Institutional Planning Adviser).
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Pienlainat auttavat kehityksen alkuun

Uudet viljelymenetelmät ovat kasvattaneet selvästi Que
Dinh Tan maissisatoja. Kuva: Gladys Savolainen.

Uudet maissilajikkeet kestävät paremmin tuholaisia,
ja nyt pellosta saadaan kolme satoa. Myös riisisatoja saadaan enemmän kuin ennen. Quella on kolme
lasta, jotka käyvät koulua. Lisääntyneillä tuloillaan
hän on kunnostanut taloaan ja osallistunut paikallisen tien kunnostukseen sekä hankkinut radion ja
lisää sikoja.

Unelmana vuohifarmi

Uusilla maissilajeilla parempia satoja
Hai Vinhin kylässä Hai Langissa maissia, riisiä ja
vihanneksia viljelevä Que Dinh Ta kokeilee uusia
maissilajikkeita pelloillaan. Hän on saanut viljelijäunionilta oppia tuholaisten torjunnasta ja uusista
viljelymenetelmistä. Hän kertoo saavansa nyt entistä paremmat sadot vähemmällä työllä. Hän kuuluu Tien Phong Dongin osuuskuntaan, jossa on 900
jäsentä.
Uudet viljelylajikkeet ja -menetelmät ovat parantaneet satoja ja nostaneet kylän viljelijöiden tuloja.

Dakrongissa sijaitsevassa Mo O.n kunnassa asuva
Ho Van Thao on saanut naisunionilta lainan seitsemän vuohen hankkimiseen ja käynyt vuohenkasvatuskurssin. Hän sai koulutusta myös karjasuojan
rakentamiseen.
Puolessa vuodessa Thaon vuohimäärä on kasvanut kahteentoista. Hän unelmoi farmista, jolla olisi
ainakin 20 vuohta nykyisten lisäksi. Tähän tarvittaisiin lisää lainaa, jonka ottoa hän harkitsee heti saatuaan nykyisen lainansa maksetuksi. Tavanomainen
lainamäärä on 3 miljoonaa dongia (150 euroa), jon-
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Ho Van Thao aikoo hankkia
lisää vuohia ja aloittaa
rehuruohon viljelyn.
Kuva: Gladys Savolainen.

ka lainanottajat yleensä pystyvät maksamaan takaisin noin kolmessa vuodessa.
Ho toivoo saavansa opetusta myös eläinten
rehuksi tarvittavan ruohon viljelyyn. Nyt vuohet
on kuljetettava tunnin matkan päähän metsään syömään, ja ruohon kasvattaminen kotitilalla säästäisi
paljon aikaa.
Kaikkien köyhimmät eivät voi ottaa lainaa ollenkaan. Köyhimmille perheille on annettu vuohi tai
lehmä lahjaksi ja maata eläinten rehun viljelyyn.
Puolen vuoden kuluessa perheet luovuttavat uuden
vasikan tai vuohen seuraavalle perheelle.

Uudet viljelymenetelmät ja pienlainat ovat hyödyttäneet erityisesti naisia.
Sikoja kasvattava Ho Thi Hiu sai Naisten unionilta lainan sikojen ostoon. Lisäksi perhe on hankkinut 7 miljoonan dongin (350 euroa) lainalla riisimyllyn, jonka käytöstä saadaan 3 miljoonan dongin (150
euron) vuositulot. Lisääntyneillä tuloillaan perhe on
hankkinut muun muassa uusia porsaita, television ja
moottoripyörän.
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Hunajalla lisätuloja hankkinut Tran Thi Ha haluaa opettaa
mehiläistenhoitoa myös muille kylänsä asukkaille.
Kuva: Gladys Savolainen.

Biokaasuun siirtynyt Nguyen Thi Duyen voi nyt viettää monta
lisätuntia perheensä kanssa. Kuva: Gladys Savolainen.

Hunajasta rahaa lasten
koulutukseen

Biokaasu säästää naisten
työaikaa

Naisunionin jäsen Tran Thi Ha asuu Huong Hiepin
kunnassa. Hän osallistui unionin järjestämälle mehiläistenhoitokurssille oppiakseen uuden ammatin ja
hankkiakseen lisätuloja.
Perheen tulotaso on noussut selvästi – se on ansainnut hunajan myynnistä kaksi miljoonaa dongia (100
euroa) vajaan vuoden aikana. Lisävaroilla on kunnostettu taloa ja hankittu kotiin elektroniikkaa. Tran aikoo
myös säästää rahaa kahden lapsensa koulutukseen.
Perheen elintason nousu on ollut esimerkkinä myös muille kylän perheille, joista monet ovat
innostuneet opettelemaan mehiläistenhoitoa. Tran
toimii nyt itse kouluttajana ja opettaa muille kyläläisille mehiläistenhoidon periaatteita.

Biokaasulla toimiva keitin on vähentänyt Hai Vinhin kylässä asuvan Nguyen Thi Duyenin päivittäistä työaikaa viidellä tunnilla. Kaksi vuotta sitten hän
käytti viisi tuntia päivässä polttopuun hakemiseen.
Nyt hän valmistaa ateriat perheelleen vajaassa tunnissa.
Nguyen on hankkinut 20 sikaa hankkeen myöntämällä lainalla, biokaasukeittimen toimintaan tarvitaan vähintään 6-7 sikaa. Sikojen myynnistä hän saa
myös lisätuloja. Koko biokaasujärjestelmän hinnaksi tuli alle 200 euroa.
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Karjaa kasvattava
Le Thong pitää
vasikan luovuttamista
toiselle perheelle
hyvänä ajatuksena.
Näin mahdollisimman
moni perhe pääsee
karjankasvatuksen
alkuun.
Kuva: Gladys
Savolainen.

Rehuntuotanto uutta
karjankasvatuksessa
Le Thong on 40-vuotias maanviljelijä joka asuu Tra
Trin kylässä, Hai Xuanin kunnassa vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Hän osallistui hankkeen tukemaan karjankasvatusprojektiin, jossa myös opeteltiin
alueella jokseenkin uutta rehuntuotantomenetelmää.
Tämä on tärkeä uudistus, koska laidunmaata on alueella hyvin niukasti ja karjaa laidunnetaan missä sattuu, kuten teiden ja peltojen reunoilla. Kurssilaisia
myös tuettiin rahallisesti ensimmäisen lehmän ostossa. Thong kertoo projektista näin:
”Osallistuin nelipäiväiselle viljelijäunionin järjestämälle kurssille, jolla opeteltiin karjan hoitoa, ruokintaa, karjasuojan rakentamista ja rehunkasvatusta. Koulutuksen jälkeen ostin osaksi omilla rahoillani
ja osaksi projektin avustuksella 3,6 miljoonan dongin (n. 180 euron) hintaisen lehmän, joka oli valmiiksi tiineenä. Ensimmäinen vasikka on nyt seitsemän

kuukauden ikäinen ja lehmä on uudelleen tiineenä.
Ensimmäisen vasikan luovutan jollekin toiselle maamiesunionin valitsemalle köyhälle perheelle kuten
projektiin osallistuminen edellyttää, mutta toisen
pidän itselläni.”
Monien köyhien perheiden olisi vaikea saada riittävästi lainaa lehmän ostoon, koska karjankasvatus
alkaa tuottaa vasta jonkin ajan kuluttua. Lisäksi riski on suuri – jos ainoa eläin sattuisi kuolemaan, perhe jäisi tyhjän päälle lainansa kanssa. Karja on kuitenkin haluttua, arvokasta pääomaa, jota voi myydä jos
tulee odottamattomia menoja, sadon menetyksiä tai
jos perheenjäsen sairastuu. Binh jatkaa:
”Omistan nyt karjaa ensimmäisen kerran. Meillä
on muutamia sikoja, vähän riisipeltoa ja muita viljelykasveja, joista saamme juuri ja juuri ruokaa omiin
tarpeisiimme. Ainoa tulonlähteemme on ollut tähän
asti porsaiden satunnainen myynti Perheeni on hyvin
köyhä enkä olisi ikinä pystynyt ottamaan lainaa koko
lehmän ostamiseen tarvittavaa summaa.
Tiedän, että monet köyhät viljelijät ovat samanlaisessa tilanteessa, ja siksi vasikan luovuttaminen toiselle perheelle on hyvä ajatus. Näin mahdollisimman
moni hyötyy projektista ja pääsee karjankasvatuksen
alkuun. Olen myös valmis neuvomaan muita karjanja rehunkasvatuksessa.
Vaikka meillä olisi lisätulojen tarvetta, en aio ainakaan vielä myydä vasikoita. Toiveenani on laajentaa
karjankasvatusta mahdollisimman nopeasti, jotta se
olisi varmemmalla pohjalla. Tiedän, että vie aikansa ennen kuin karjankasvatus alkaa tuottaa, mutta
toivon voivani pian kunnostaa talomme ja parantaa
perheeni elinoloja.”
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Bui Thi Quy kertoo sikojen kasvatuksen lisänneen selvästi
perheensä tuloja. Kuva: Gladys Savolainen.

Kuva: Jussi Ojala

Sikojen kasvatus kannattaa
Quat Xan kylässä asuva Bui Thi Quy on yksi 75
naisesta, jotka osallistuivat naisunionin järjestämään
siankasvatusprojektiin. Naiset osallistuvat hankkeen tukemalle kurssille, jolla he oppivat emakoiden
ja porsaiden hoitoa. He saivat lahjaksi ensimmäisen sikansa tuotannon aloittamiseksi. Bui Thi Quyn
sika on saanut tähän mennessä jo kaksi poikuetta.
Ensimmäisestä poikueesta hän antoi yhden porsaan
toiselle köyhälle naiselle, kuten projektiin osallistuminen edellytti. Näin projekti hyödyttää mahdollisimman monia. Bui Thi Quy on tyytyväinen uuteen
elinkeinoonsa ja kertoo haluavansa laajentaa kasvatustoimintaa.
”Ensimmäisessä poikueessa oli 11 porsasta. Myin
kaikki muut, mutta yhden annoin toiselle köyhälle perheelle. Sain myynnistä noin 2 miljoonaa dongia

(100 euroa), josta käytin osan toisen karsinan rakentamiseen sikalaani. Toisessa poikueessa on 12 porsasta
joista puolet aion myydä ja puolet pitää itselläni.”
Perheiden omistamien peltolänttien ollessa pieniä sikojen kasvatuksesta saa kohtuulliset tulot verrattuna pelkkään maanviljelyyn. Näin Bui Thi Quy
on laskenut.
”Tähän asti pääasiallinen tulonlähteeni on ollut
maapähkinöiden viljely. Sikojen kasvatus on kuitenkin paljon tuottoisampaa. Porsaat voi myydä kun ne
ovat viiden kuukauden ikäisiä. Niinpä voin teettää
yhdellä emakolla kaksi 10 porsaan poikuetta vuodessa. Jos myyn ne kaikki, ansaitsen noin 3-4 miljoonaa dongia (150-200 euroa) vuodessa yhtä emakkoa
kohti. Olen varma että sikojen kasvatus tulee lisäämään selvästi perheeni tuloja.”
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”Jaan mielelläni tietojani muille ja opetan muita viljelijöitä.
Olen opastanut naapuriini muuttaneita perheitä riisin ja
kassavan viljelyssä sekä kalankasvatuksessa”, kertoo Le
Quang Binh. Kuva: Gladys Savolainen.

Tiedot ja taidot välittyvät
viljelijältä toiselle
Hai Langin piirikunnassa on laajoja lähes asumattomia hiekka-alueita, joiden maatalouskäyttöä piirikunnan hallinto pyrkii edistämään ja monipuolistamaan uusilla viljelymenetelmillä. Le Quang Binh
asuu tällaisella alueella Van Vanin kylässä. Hän on
menettänyt toisen kätensä ja on osittain invalidi. Siitä huolimatta hän on hyvin aktiivinen maanviljelijä
ja osallistunut monille kursseille. Näin hän itse kertoo hankkeelta saamastaan tuesta:
”Aikaisemmin viljelin vain riisiä, vesimeloneja ja
sipulia. Tuotannon monipuolistamiseksi sain Quang
Trin maaseutukehityshankkeelta tukea, jolla ostin
sikoja ja kalanpoikasia, istutin metsä- ja hedelmäpuita ja aloitin kassavan viljelyn.
Olen jo saanut hieman tuloja sikojen, kalojen ja
kassavan myynnistä. Saamani tuen ansiosta talou-

dellinen tilanteeni on huomattavasti parantunut ja
maanviljelystä saamani tulot ovat yli kaksinkertaistuneet kahden viime vuoden aikana. Aiemmin perheeni tilanne olikin melko hankala. Naapurikylässä
asuvat vanhempani ovat jo vanhoja ja riippuvaisia
heille antamastani tuesta.”
Binh on hyvä esimerkki siitä, kuinka aktiivisten
”avainviljelijöiden” tukemisen ja kouluttamisen vaikutukset näkyvät mm. kausityön lisääntymisenä,
ympäristön parantumisena ja tiedon leviämisenä viljelijältä toiselle.
”Sisarukseni auttavat minua tilan töissä, mutta joudun nykyään myös palkkaamaan apuvoimaa
kassavan istutukseen ja sadonkorjuuseen. Hiekka-alueen käyttöä tehostavan projektin kautta sain
koulutusta kassavan ja vihannesten viljelystä sekä
sikojen ja kalojen kasvatuksesta. Lisäksi olen osallistunut ympäristöystävällisen kasvinsuojelun kurssille. Aiemmin käytin paljon tuholaismyrkkyjä, mutta
nyt osaan kasvattaa korkealaatuisia tuotteita ilman
kemikaaleja.
Jaan mielelläni tietojani muille ja opetan muita viljelijöitä. Naapuriini on vasta muuttanut kaksi perhettä ja olen opastanut heitä riisin ja kassavan
viljelyssä sekä kalankasvatuksessa.”
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”Lootuksenviljelyä
laajentamalla viljelijät voisivat
kasvattaa tulojaan. Tarvittava
alkuinvestointi on kuitenkin
niin iso, että useimmat köyhät
viljelijät eivät uskalla aloittaa
tuotantoa ilman tukea” kertoo
Nguyen Dang Hung.
Kuva: Gladys Savolainen.

Lootusta viljellään tulva-alttiilla alueilla
Lootuskukkien kasvatusta on vastikään alettu kokeilla
Hai Langin piirikunnassa. Tarkoituksena on muuttaa
osa huonotuottoisista ja tulville alttiista riisipelloista lootuslammikoiksi. Lootuksenkukkien siemenet
kerätään myyntiin, ja viljelijät saavat niistä enemmän
tuloja kuin vastaavalta alueelta riisinviljelystä. Ho
Xuanh Anh ja Nguyen Dang Hung, jotka viljelevät maata Phu Kinhin kylässä Hai Hoan kunnassa,
osallistuivat hankkeen tukemaan lootuksenkasvatusprojektiin vuonna 2004. Anh kertoo kokemuksistaan.
”Marraskuussa 2004 osallistuin lootuksenkasvatuskurssille, minkä jälkeen sain lootuksentaimia istu-

tettavaksi. Meillä on viime vuodesta ollut neljän perheen kesken yhteisenä 3 hehtaaria lootusviljelmää,
jonka vuokrasimme osuuskunnalta viideksi vuodeksi. Tänä vuonna vuokrasimme 4 hehtaaria lisää naapurikunnasta.”
Miehet ovat pienistä ongelmista huolimatta
vakuuttuneita lootuksenviljelyn tuottavuudesta.
Anh: ”Viime vuonna lootusviljelmät kärsivät
kovista sateista ja tulvista kasvukautena. Noin 50-60
prosenttia lootuksenkukista sai vaurioita ja jouduimme ottamaan lainaa ostaaksemme lannoitetta lopun
sadon pelastamiseksi. Loppujen lopuksi korjasimme
15 miljoonan dongin (750 euron) arvosta lootuksen-
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siemeniä, ja jaoimme tulot neljän perheen kesken.
Tämä oli joka tapauksessa enemmän kuin olisimme
saaneet riisistä samalta alalta.”
Hung jatkaa: ”Investoimme suurimman osan
tuloista tuotantoalan laajentamiseen. Normaalina
vuonna odotamme saavamme 10-12 miljoonan dongin (500-510 euron) nettotulot hehtaaria kohti.”
Anh ja kaksi muuta ryhmään kuuluvaa viljelijää ovat hyvin köyhiä. Hung puolestaan on hieman
paremmin toimeentuleva. Yhteistyö eri toimeentuloluokkiin kuuluvien viljelijöiden välillä on molempien mukaan hyödyllistä.
Hung: ”Lootuksenviljelyä laajentamalla viljelijät voisivat kasvattaa tulojaan ja parantaa elintasoaan. Tarvittava alkuinvestointi on kuitenkin niin iso, että
useimmat köyhät viljelijät eivät uskalla aloittaa tuotantoa ilman tukea. Meidän tuotantoryhmässämme
on kolme hyvin köyhää perhettä. Perustamalla ryhmän heidän kanssaan voin auttaa heitä ja rohkaista
heitä investoimaan tuotantoon. Ensin meidän oli tarkoitus investoida yhdessä karjankasvatukseen, mutta meillä oli vaikeuksia saada lainaa pankista. Sitten
kuulimme lootuksenkasvatusprojektista ja pääsimme mukaan. Vaikka kolme muuta ryhmän jäsentä on
köyhiä ja minä en, olemme investoineet tuotantoon
kukin yhtä paljon ja jaamme myös voitot tasan.”
”Minun perheeni on köyhä, meillä on neljä lasta ja taloni on huonossa kunnossa. Uskon että lootuksenviljelyllä saan nostettua perheeni köyhyydestä. Toivon voivani pian parantaa asuinolojamme
ja ottaa lainaa karjankasvatukseen. Kaikki lapseni
ovat nyt peruskoulussa, ja lisätulojani voin jatkossa
käyttää heidän koulutukseensa”, Anh kertoo.
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Le Thi Mot on saanut vihanneksista tervetulleen lisän
ruokavalioonsa. ”Olen oppinut istuttamaan ja hoitamaan
kasveja sekä käyttämään turvallisesti lannoitteita ja tuholaisten
torjunta-aineita”, hän kertoo. Kuva: Gladys Savolainen.

Vihanneksia ilman kemikaaleja
Hanke on tukenut myrkytöntä vihannesten viljelyä Hai Langin piirikunnassa kolmen vuoden ajan.
Yhteensä noin 200 viljelijää on osallistunut koulutukseen. Tarkoituksena on monipuolistaa maanviljelyä
ja maaseudun ruokavaliota sekä tuottaa markkinoille vihanneksia, jotka on viljelty ilman haitallisia kemikaaleja. Hai Langin kasvinsuojelulaitoksen johtajan
Nguyen Giapin mukaan suurin osa projektiin osallistuneista on köyhiä naisia. Le Thi Mot asuu Hai Thienin kunnassa ja hänellä on kaunis, hyvin hoidettu
vihannespuutarha talonsa pihassa. Hän kertoi oppineensa kurssilla paljon uutta vihannesten viljelystä.
”Osallistuin koulutukseen viime marraskuussa. Sain
hankkeelta kasteluletkua, harsoa suojaamaan kasveja
auringolta sekä kurkun ja papujen siemeniä. Itse ostin
lisäksi tomaatin ja kurpitsan siemeniä. Aiemmin olen
viljellyt vain bataatteja omaan käyttöön ja sikojen
ruuaksi. Ilman hankkeen tukea ja koulutusta en olisi osannut viljellä näin monenlaisia vihanneksia. Opin

istuttamaan ja hoitamaan kasveja sekä käyttämään
turvallisesti lannoitteita ja tuholaisten torjunta-aineita. Käytän nyt vain eloperäistä lannoitetta sekä NPK:
ta sekä biologisia torjunta-aineita.”
Mot kertoo, että näin pienimuotoisesta vihannestenviljelystä saatavat lisätulot eivät ole kovin suuret,
mutta perheen ruokapöytään puutarha tuo tervetulleen lisän.
”Hankkeelta saamani tuen lisäksi investoin itse
600 000 dongia (30 euroa) puutarhaan. Tänä vuonna olen toukokuuhun mennessä ansainnut 2 miljoonaa dongia (100 euroa). Kesäkuusta marraskuuhun
sää on hankala, kesällä kuuma ja kuiva ja syksyllä
on rankkasateita. Sinä aikana vihannesten kasvatus
ei onnistu.
Minulla on myös riisipeltoa ja muutamia sikoja.
Tänä vuonna muutin osan riisipellostani maissipelloksi hankkeen tuella. Maissista saan paremmat tulot
kuin riisistä. Haluaisin myös laajentaa vihannesviljelmääni, mutta työvoima on ongelma. Olen itse jo
melko vanha ja lapseni ovat muuttaneet pois kotoa.
Tällä hetkellä siankasvatus tuottaa kyllä enemmän tuloja kuin vihannesten viljely, mutta vihanneksista saaduilla lisätuloilla olen jo ostanut lisää siemeniä ja kunnostanut taloani. Ja tietysti syömme nyt
itse enemmän vihanneksia. Myös naapurit ovat tulleet katsomaan vihannestarhaani ja monet haluaisivat perustaa oman. Useimmilla ei kuitenkaan ole
tarpeeksi sopivaa maata talonsa ympärillä.”
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Verkonkutoja Tram Dai Dang Thanh aikoo perustaa kyläänsä
osuuskunnan valmiiden kalaverkkojen markkinointia
varten. Uudet koneet ja kudontamenetelmät ovat jopa
kolminkertaistaneet kutojien tulot. Kuva: Gladys Savolainen.

Tehokkuutta perinteiseen
verkonkudontaan
Tram Dai Dang Thanh asuu Tam Khen rannikkokylässä, joka on Hai Langin piirikunnan köyhintä aluetta. Maataloustuotanto on hyvin vähäistä ja
kyläläiset elävät lähinnä kalastuksesta. 42-vuotias
Thanh kertoo osallistumisestaan hankkeen rahoittamalle kurssille, jolla opeteltiin kuinka kylän perinteistä verkonkudonta-elinkeinoa voidaan tehostaa.
”Verkonkudonta on perinteinen sivuelinkeino
kylässämme kalastuksen ohella. Kudontalaitteet ovat
kuitenkin hyvin vanhanaikaisia ja tuotanto hidasta
ja huonosti kannattavaa. Siksi me 36 verkonkutojaa
halusimme hankkia sähköllä käyviä kudontakoneita ja oppia käyttämään niitä. Koneet ovat kuitenkin
liian kalliita köyhille kalastajille, ja tarpeeksi suurta
lainaakin on vaikea saada ja maksaa takaisin. Maksoimme kukin lainarahalla puolet 7 miljoonan dongin (n. 350 euron) hintaisen kutomakoneen hinnasta
ja loput saimme lahjoituksena. Osallistuimme kou-

lutukseen, jossa opimme koneen kokoamisen ja turvallisen käytön. Meillä on tarkoitus perustaa kylään
verkonkudontaosuuskunta helpottaaksemme kudontatarvikkeiden ostoa ja tehostaaksemme valmiiden
verkkojen markkinointia.”
Uusi kudontakone on tuonut Thanhin perheelle
huomattavia lisätuloja.
”Aikaisemmin ansaitsin verkonkudonnalla ainoastaan 10 000-12 000 dongia (n. 50-60 senttiä) päivässä, mutta nyt tulot ovat kasvaneet kaksin- tai
kolminkertaiseksi. Lisäksi kutominen käy nopeammin ja voin käyttää enemmän aikaa muihin töihin,
lähinnä kalastukseen. Lisäansiot ovat auttaneet meitä nousemaan köyhyydestä ja voin säästää rahaa neljän lapseni koulutukseen. Nyt meillä on myös varaa
odottamattomiin menoihin kuten lääkkeisiin, jos
joku perheenjäsen sattuisi sairastumaan.”
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Hoang Thi Tuyet pystyy
hankkeelta saamiensa ja
ostamiensa parempien
välineiden ansiosta säilömään
chilikastiketta pidempään
kuin ennen. Kastiketta myös
valmistuu entistä enemmän.
Kuva: Gladys Savolainen.

Jatkojalostus tuo
lisätuloja naisille
Hanke on tukenut myös maataloustuotteiden pienimuotoista jatkojalostusta, joka tarjoaa viljelijäperheille ja erityisesti naisille mahdollisuuksia lisätuloihin. Hai Tanin kunnasta Hai Langista osallistui
20 naista chilikastikkeen valmistuskurssille. Projektin järjestelyistä vastasi Cau Nhin osuuskunta, joka
nyt auttaa naisia saamaan lisenssin ja tuotemerkin
chilikastikkeelleen. Osuuskunta tukee naisia myös
tuotannon ja markkina-alueen laajentamisessa. 40vuotias Hoang Thi Tuyet on yksi kurssille osallistuneista naisista.
”Osallistuin chilinjalostuskurssille viime vuonna.
Kurssin jälkeen saimme hankkeelta lahjoituksena

muovikoreja, sammioita, ja muovipurkkeja tuotteen
säilömiseen. Olemme valmistaneet täällä chilikastiketta jo monta vuotta, mutta vasta tämän kurssin
myötä olemme alkaneet tehdä yhteistyötä muiden
naisten kanssa Opimme myös valmistamaan parempilaatuisia tuotteita hygieenisin menetelmin.”
Tuyetin mukaan naisten yhteistyö on jatkunut
myös kurssin jälkeen.
”Jokainen meistä hoitaa tuotantoprosessin itsenäisesti, mutta kokoonnumme ajoittain yhteen jakamaan
kokemuksiamme. Olemme opettaneet chilikastikkeen
valmistusta niille, jotka eivät osallistuneet kurssille.
Pian on chilin sadonkorjuuaika, ja aiomme vuokra-
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ta yhdessä kuorma-auton ja kiertää naapurikunnissa
ostamassa chiliä jalostusta varten.”
Tuyet kertoo että chilikastikkeen valmistus kestää nelisen kuukautta. Hankkeelta saamiensa ja ostamiensa uusien ja parempien välineiden ansiosta hän
pystyy nyt säilömään kastiketta pidempään kuin
ennen sekä purkittamaan ja myymään sitä pitkin
vuotta, silloin kun on eniten kysyntää. Myös tuotantomäärä on kasvanut huomattavasti.
”Viime vuonna osallistuessani koulutukseen valmistin 100 purkkia chilikastiketta. Myin osan itse ja
osan osuuskunnan kautta. Aiempina vuosina olen pystynyt valmistamaan vain noin 20 purkkia vuodessa,
joten lisäys on huomattava. Saan noin 3500-5000
dongia (noin 20-25 senttiä) purkilta riippuen purkin
koosta. Myös valmistukseen kuluva aika on lyhentynyt paremman valmistusmenetelmän ansiosta. Ensi
vuonna saatuani lisenssin ja tuotemerkin suunnittelen tuottavani jopa 1000 purkkia chilikastiketta. Tarvitsen tosin tukea osuuskunnalta raaka-aineen ostamiseen ja valmiin tuotteen markkinointiin.”
Lisätulot tuovat Tuyetille ja hänen perheelleen
liikkumavaraa ja avaavat uusia mahdollisuuksia.
”Perheeni viljelee riisiä ja kasvattaa sikoja. Chilikastikkeen valmistus tuo minulle ylimääräisiä tuloja silloin kun maataloustöitä on vähän. Aion käyttää
lisätulot perheeni elintason parantamiseen. Minulla
on kaksi lasta, 10 ja 15-vuotiaat, joiden koulutukseen
voin nyt säästää rahaa. Myöhemmin haluan myös
investoida tuotannon laajentamiseen.”
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Tran Thi Nhung pitää
riisikakkujen valmistusta
erinomaisena lisätulojen
lähteenä maaseudun naisille.
Kuva: Gladys Savolainen.

Pienetkin lisätulot tärkeitä
Rapeiden riisipannukakkujen valmistus on toinen
maataloustuotteiden jalostusarvoa lisäävä projekti,
jota hanke on tukenut. Cam Thanhin kunnassa Cam
Lon piirikunnassa asuva Tran Thi Nhung osallistui
naisunionin järjestämään koulutukseen heinäkuussa
2004. Koulutus kesti 20 päivää, minkä lisäksi naisille
annettiin kullekin tarvikkeet pienen saviuunin rakentamiseen. Näin tarjotaan maaseudun naisille mahdollisuus ansaita itsenäisesti lisätuloja.
”Valmistan pannukakkuja joka päivä ja ansaitsen niillä 15 000 – 20 000 dongia (75 sentistä euroon)
päivässä. Teen pannukakkuja aamuisin ja myyn osan
suoraan torilla, osan ravintoloihin. Yleensä saan
kaikki myytyä”, Nhung kertoi.
Nhungin mukaan pienetkin lisätulot merkitsevät
paljon köyhälle perheelle.

”Mieheni on puuseppä. Hänen tulojensa lisäksi minä
ansaitsin aiemmin vain vähän viljelemämme riisin
ja maapähkinöiden myynnistä. Pannukakkujen valmistus onkin selvästi parantanut perheeni tuloja ja
toisaalta voin ansaita omia tuloja ympäri vuoden.”
Nhung sanoo että yhteistyö naisten kesken sujuu
hyvin myös tässä projektissa.
”Meitä osallistui koulutukseen 20 naista eri kylistä. Kaikki ovat tietääkseni päässeet hyvään vauhtiin
tuotannossaan. Saimme hankkeelta kaksi sähkökäyttöistä myllyä riisin jauhamiseen pannukakkuja varten. Molemmat koneet ovat 10 naisen yhteiskäytössä.
Maksamme 2000 dongia (10 senttiä) viiden riisikilon
jauhamisesta – rahat menevät koneen ylläpitoon ja
sähkökuluihin.
Minun mielestäni tämä on erinomainen tulonlähde maaseudun naisille, suosittelen sitä muillekin.
Olen valmis myös neuvomaan muita naisia pannukakkujen valmistuksessa.”
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”Nyt valmistamme parempilaatuista kalakastiketta, joka
menee hyvin kaupaksi”, kertoo Tran Minh Thuc.
Kuva: Gladys Savolainen.

Kalakastiketta uusin menetelmin
Kalakastike on olennainen osa vietnamilaista keittiötä. Sitä valmistetaan lähes kaikkialla Vietnamin pitkällä rannikolla. Myös Hai Langin piirikunnan rannikkokylissä monet perheet valmistavat
kalakastiketta sekä omaan käyttöön että myyntiin.
Tran Minh Thuc harjoittaa tätä perinteistä elinkeinoa Thuan Daun kylässä. Hän osallistui hankkeen
tukemaan projektiin, jonka tarkoituksena oli parantaa paikallisen kalakastikkeen laatua ja tuottavuutta. Hän kertoo kuinka projekti on auttanut häntä
uudistamaan tuotantoaan.
”Kalakastiketta on valmistettu täällä perinteisesti jo pitkään, minullakin on jo 20 vuoden kokemus siitä. Osallistuin koulutukseen viime vuonna ja
sain joitakin valmistusvälineitä, mm. suuria ruukkuja säilömiseen sekä pullotusvälineitä. Kurssilla opin
valmistamaan kalakastiketta edistyneemmän mene-

telmän mukaan sekä markkinointiin liittyviä asioita.
Sain myös tukea liiketoiminnan rekisteröimiseen.
Minun pitäisi vielä rekisteröidä tuotteen tavaramerkki, ja maakunnan tiede- ja teknologiaosasto on
luvannut auttaa tässä. Koulutukseen osallistui lisäkseni neljä muuta perhettä. Jokainen meistä tuottaa
kalakastiketta itsenäisesi, mutta saimme hankkeelta
pullotuskoneen, jota käytämme yhteisesti.
Kalakastikkeen valmistus on tähän asti perustunut perinteisiin menetelmiin, mutta kurssilla opimme valmistamaan parempilaatuista kastiketta ja
tekemään siitä tuotteen, joka menee paremmin kaupaksi. Meidän kylämme kaivovesi on alumiinista, ja
kurssilla opimme puhdistamaan veden suodattamalla ja biologisin menetelmin, ilman kemikaaleja. Se
oli ehkä tärkein asia mitä kurssilla opin pullotusmenetelmän lisäksi.”
Thuc kertoo, että myös tuotannon kannattavuus
on parantunut.
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”Uusin menetelmin ja isompien säilytysruukkujen
avulla tuotantoni ja nettotuloni ovat nousseet noin
30 prosenttia. Tuotantokulut eivät ole nousseet ja
saan parempilaatuisesta tuotteesta korkeamman hinnan. Myyn noin 30 litraa kalakastiketta päivässä ja
lisäksi myyn naapureilleni esikäsiteltyä kalaa kastikkeen raaka-aineeksi.
Perheeni ei kuulu virallisesti kaikkein köyhimpiin, mutta elämme siinä rajalla. Nyt kun tuotantoni on varmemmalla pohjalla, voin luottaa siihen
että pärjäämme, vaikka sattuisi jotain odottamatonta, kuten perheenjäsenen sairastuminen. Minulla
on kolme lasta, joista vanhin työskentelee Saigonissa, toinen valmistautuu pääsykokeisiin ja nuorin on
vielä koulussa. Lisätulojen myötä elintasomme on
parantunut. Pystymme maksamaan lastemme koulutuksen ja olemme ostaneet kotiimme huonekaluja.
Säästämme lisäksi tuotannon laajentamiseen. Suunnittelemme isomman varaston rakentamista kalakastikkeen säilytykseen sekä moottoripyörän ostamista
kuljetuksen helpottamiseksi. Nyt vaimoni, joka myy
tuotteemme naapurikaupungin torilla, joutuu menemään sinne päivittäin polkupyörällä.”
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Ho Thi Thu, Ho Thi Hon ja Ho Thi Nho osallistuivat
ensimmäiselle kudontakurssille Dakrongissa.
Kuva: Gladys Savolainen.

Kudonnasta uusi ammatti
Vuoristoinen Dakrongin alue on Quang Trin köyhintä osaa, jossa asuu paljon etnisiä ryhmiä. Vuorten saartamat pellot ovat pieniä ja asukkaiden yleinen koulutustaso heikko. Lisäansioita on kehitetty
muun muassa järjestämällä ompelu- ja kankaankudontakursseja sekä puusepän opintoja niille, joiden
maatilkut eivät tuota riittävästi kasvatettavaa myyntiin.
Dakrongissa on järjestetty kudontakursseja nuorille naisille kahdessa kunnassa, joissa koristekudonta on perinteinen sivuelinkeino. Kudontataito on
uhannut viime vuosikymmeninä hiipua, koska kutominen perinteisellä tekniikalla on työlästä ja valmiita kankaita tuodaan halvalla naapurimaasta Laosista.
Nuorisounionin järjestämillä kursseilla tytöt oppivat
ammatin, jonka avulla he pystyvät hankkimaan per-

heilleen lisätuloja. Kursseille on osallistunut yhteensä 26 tyttöä, jotka pystyvät muutaman kuukauden
koulutuksen jälkeen kutomaan kankaita myyntiin.
Ho Thi Thu, Ho Thi Hon ja Ho Thi Nho ovat
15-17 -vuotiaita tyttöjä Abungin kunnasta. He kuuluvat ensimmäiseen ryhmään, joka osallistui kolmen
kuukauden kudontakurssille.
Nho kertoo: ”Pidin kudontakoulutuksesta kovasti, koska opimme uusia taitoja. Kurssin jälkeen olemme kaikki jatkaneet kutomista. Meillä kolmella on
suunnitelmana perustaa kudontaryhmä. Haluaisimme kuitenkin isomman ryhmän, jolla olisi oma työpaja ja voisimme yhdessä markkinoida tuotteitamme.”
Tyttöjen kutomilla kankailla on jo ollut menekkiä.
Thu: ”Koulutuksen jälkeen olen kutonut 30 kangasta, niistä 25 olen myynyt täällä kotikylässäni.
Yhden kankaan hinta on 50 000-60 000 dongia (2,53 euroa) riippuen siitä kuinka monimutkainen koristelu on. Käytin osan rahasta ostaakseni lisää kudontatarvikkeita ja annoin loput äidilleni, joka osti sian
ja lehmän. Olen myös antanut kankaita lahjaksi sukulaisilleni. Ne ovat haluttuja lahjoja varsinkin
uudenvuoden aikaan.”
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Nho: ”Olen kutonut jo 15 kangasta ja myynyt 10
niistä naapurikunnissa. Loput annoin sukulaisilleni lahjaksi. Jotkut kyläläiset ovat tilanneet minulta huiveja ja hameita. Osan tuloistani olen käyttänyt kudontatarvikkeiden ostamiseen. Loput annoin
äidilleni joka käytti ne siankasvatuksen aloittamiseen.”
Thu on käynyt yläasteen loppuun. Nho ja Hon
käyvät iltakoulua ja kertovat, ettei kudontatyö haittaa opiskelua. Kudontakurssilla opeteltu moderni
kankaan kudontatekniikka eroaa hieman perintei-

sestä kudontamenetelmästä, mutta tytöt käyttävät
molempia menetelmiä. Alueen perinteisiin kankaisiin kudotaan helmiä ja tätä ei modernilla tekniikalla
pystytä tekemään.
”Pidän molemmista kudontatekniikoista. Opittuani kurssilla käyttämään moderneja kangaspuita
kudontataitoni ovat lisääntyneet. Uudella menetelmällä pystyn kutomaan nopeammin erilaisia kankaita enkä kärsi selkäkivuista kuten perinteistä menetelmää käyttäessäni”, Thu kertoo.
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Nopeasti kehittyvä Vietnam on jo saavuttanut ensimmäisen vuosituhattavoitteen, eli puolittanut äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän. Hyvinvointi
ei ole kuitenkaan jakautunut tasapuolisesti koko maahan. Suomi on vuodesta
1997 tukenut maaseudun kehityshanketta Quang Trissä, joka kuuluu Vietnamin
köyhimpiin alueisiin. Tässä esitteessä maaseudun asukkaat kertovat itse, miten
he ovat pystyneet hankkeen avulla parantamaan elinolojaan ja miten köyhyys
vähenee Quang Trissä.
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