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Planin Smartup Factoryssa tutustuimme järjestön tekemään kehitysyhteistyöhön ja järjestön ja Unesco-koulujen yhteiseen SmartPAD-projektiin, 
jonka aikana on tehty kierrätettäviä siteitä tytöille ja varmistettu näin heidän koulunkäyntinsä jatkuminen. Kiersimme myös läheisessä slummissa 
ja markkinoilla ja tutustuimme ugandalaisten nuorten paikallisiin elinolosuhteisiin. Lisäksi teimme YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta 
ryhmätyön ja ideoimme uutta ilmastonmuutokseen liittyvää projektia.

Kampala, Uganda
Minttu Lepistö,  
Vilma Seppänen 

Vaasan lyseon lukion ja Jyväskylän 
lyseon lukion kehitysyhteistyölei-
rikoulun opiskelijaryhmä matkus-
ti Ugandaan tammikuussa 2020 
osaamatta lainkaan odottaa sitä 
oppimisen ja oivaltamisen mää-
rää, jonka kokisi viikon aikana. 

Vierailemissamme järjestöis-
sä, Planin Smartup Factoryssa, 
Everton Ugandassa ja Suomen Pa-
kolaisavussa sekä Caring Hands 
Ugandassa, vallitsi uskomattoman 
yhteisöllinen ilmapiiri. Siellä kai-
killa oli unelmia ja tavoitteita, joi-

ta kohti mennä riippumatta siitä, 
oliko kotoisin slummista vai kau-
pungin varakkaammalta asuina-
lueelta. 

Tapasimme ihmisiä, jotka työl-
lään nostavat vähäosaisten ih-
misten yhteiskunnallista asemaa 
ja kaventavat tuloeroja Ugandas-
sa. Samalla näimme, miten kehi-
tysyhteistyö vaikuttaa monien ih-
misten elämään. 

Planin Smartup Factoryssa  ta-
pasimme 19-vuotiaan Desire Bu-
lyan, joka oli viettänyt koko elä-
mänsä slummissa. Bulya valmis-
tui Smartup Factorysta saatuaan 
käytännön koulutusta toimittajan 

työhön, josta hän oli kiinnostunut. 
Hän kasvoi perheensä ainoana 

tyttärenä, eikä hän ikinä kokenut 
saavansa ääntään kuuluviin per-
heessä, jossa oli hänen lisäkseen 
viisi veljeä. Bulyan kokemuksis-
ta kumpuaa hänen voimakas tah-
tonsa ryhtyä toimittajaksi ja tuo-
da esiin naisiin kohdistuvia yhteis-
kunnallisia epäkohtia. 

– Kyllä, on vaikeaa tavoitel-
la avoimesti yhtäläisiä oikeuksia 
meille ja miehille, mutta me as-
tumme esiin nuorina aktivisteina 
sanoen ei. Ei ole oikein, ettemme 
ole tasavertaisia, Bulya kertoo. 

– Kello on nyt kahdeksan illalla 
ja tähän aikaan tyttöjä käsketään 
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Antoinette Kalambayi Kafinga
Kongolainen pakolaisnainen
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pysymään kotona ja sisällä, kun 
taas pojille on turvallista liikkua 
ulkona ja se on väärin. 

Bulyan intohimo  sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon ja urheiluun 
johdatti hänet toimimaan Ever-
ton Ugandassa, joka pyrkii urhei-
lun kautta parantamaan slummis-
sa asuvien nuorten elämää tarjoa-
malla heille turvallisen yhteisön ja 
ulospääsyn köyhyydestä. 

Urheilussa menestyvät voivat 
saada paremmin apurahoja kou-
lumaksuihin. Järjestön toiminnas-
sa nuorilla on mahdollisuus unoh-
taa murheensa ja keskittyä yhdes-
sä pelaamisen iloon. 

Everton Ugandassa Bulya oli ke-
hittämässä Stand for Her -kampan-
jaa, jonka pyrkimyksenä on urhei-
lun kautta vähentää ja ennaltaeh-
käistä tyttöihin kohdistuvaa sek-
suaalista häirintää. 

Vierailimme myös  Suomen Pa-
kolaisavussa ja tapasimme Kon-
gon demokraattisesta tasavallasta 
Ugandaan tulleita pakolaisia.

Antoinette Kalambayi Kafin-
ga on kongolainen pakolaisnai-
nen, joka tuli Ugandaan vuonna 
2007 ja hän kertoi meille pakolai-
sen asemasta Ugandassa. 

– Pakolaisena vieraassa maassa 
on vaikeaa perustaa yritystä, kos-
ka ei ole pääomaa, Kafinga kertoi 

meille. 
– Mutta kaikista tärkeintä on 

hankkia jokin taito, jota voit to-
teuttaa käsillä. Sinulla voi olla tai-
toja olla kampaaja tai käsityöläi-
nen, eikä sitä voida ottaa sinulta 
pois. 

Tullessaan Ugandaan hän sai 
apua Suomen Pakolaisavulta eng-
lannin kielen opiskelussa ja yri-
tyksen perustamisessa sekä pääo-
mien keräämisessä säästöryhmä-
toiminnan kautta. Nyt hän pystyy 
käymään keskusteluja englannik-
si, ja hän on omistanut yli vuoden 
ajan yrityksen, joka myy hänen te-
kemiään käsitöitä. 

Tuntuu, että jokaiseen  meistä 
tarttui jotain uutta ugandalaisil-
ta ja että lähdimme takaisin Suo-
meen hiukan erilaisena kuin olim-
me sinne menneet. 

Opimme heiltä unelmoimaan ja 
tekemään työtä unelmien eteen ja 
saavuttamaan ne. Elämässä ei ole 
aikaa voivotella, vaan on elettävä 
kohti unelmia. Täytyy löytää omat 
taidot ja intohimo. 

Yhteistyöjärjestöissä tapaamil-
tamme ihmisiltä opimme, että yh-
dessä saamme maailmasta parem-
man paikan jokaiselle ja että pie-
nilläkin teoilla on suuri vaikutus. 
Epätasa-arvo ja köyhyys eivät ole 
yhden ihmisen ratkaistavissa. Ne 
ovat kaikkien yhteisiä ongelmia. u

Desire Bulyan kertoo Everton Ugandan -keskuksessa Stand for Her -kampanjasta tyttöjen itsetunnon ja tasa-
arvon parantamiseksi.

Kampala 
Mimmi Eskelä, Jaan Sui 

Ilmastonmuutoksesta puhutaan 
meillä Suomessa paljon. Erityises-
ti nuorten kokemaa ahdistusta il-
mastonmuutoksesta sekä nykyi-
sestä maailmantilasta voidaan pi-
tää yleisenä ilmiönä länsimaissa. 
Ainakin asia on usein esille me-
diassa, uutisaiheissa, vuoropuhe-
luissa ja politiikassa. 

Keskustellessamme ugandalais-
ten Planin SmartUp Factoryn men-
toreiden kanssa puheenaiheet 
vaihtelivat välillä arkisista asioista 
myös nykyhetken maailmantilan-
teeseen ja ilmastonmuutokseen. 
Vaikka Ugandan kansallinen hii-
lijalanjälki on huomattavasti Suo-
men jalanjälkeä pienempi, ilmas-
tonmuutoksesta kannetaan siellä-
kin huolta. 

Ugandalainen  Smartup Factoryn 
mentori Aidah Nkugwa tietää, 
mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. 
Nkugwan mukaan ilmastonmuu-
toksesta ei tiedetä eikä sen vaiku-
tuksia tunneta yhtä laajasti Ugan-
dassa kuin esimerkiksi Euroopas-
sa. 

Nkugwan mukaan ilmaston-
muutoksesta huolissaan ovat kui-
tenkin erityisesti maanviljelijät, 
joiden arjessa ilmastonmuutok-
sen vaikutukset näkyvät, kun kui-
vakausi ja sadekausi ovat vaihta-
neet paikkaa. 

– Nykyään kasvien istuttamisel-
le ei ole enää tarkkaa ajankohtaa, 
kuten ennen vanhaan, kun maan-
viljelijät tiesivät aina tarkan ajan-
kohdan siementen istuttamiselle.  

Planin Smartup Factoryssa 
Nkugwa järjesti viime vuonna 
myös kantaaottavan projektin, jos-
sa kritisoitiin muun muassa Ugan-
dan kansallismetsien myymistä, 
puidenhakkuuta ja uusiutumatto-
man energian käyttöä. Projektissa 

olivat mukana useita eri yliopisto-
jen opiskelijoita, jotka ovat huolis-
saan ilmastonmuutoksesta. 

Ugandan hiilijalanjälki  kasvaa 
elintason noustessa. Nkugwan ja 
muiden Planin Smartup Factoryn 
mentorien mukaan onkin tärkeää 
tiedottaa ilmastonmuutoksesta, 
jotta Ugandassa kansalaiset ja val-
tio pyrkisivät kestäviin ratkaisui-
hin. 

Tietoisuutta voidaan lisätä eri-
laisilla projekteilla sekä opetta-
malla ilmastonmuutoksesta kou-
luissa. Mentorit pitivät Ugandan 
ja Kampalan tärkeimpinä kehitys-
kohtina kaupunkisuunnittelua, 
julkisen liikenteen kehittämis-
tä sekä uusiutuvien energioiden 
käyttöä. 

Ilmastonmuutos ahdistaa 
myös Ugandassa

• Vaasan ja Jyväskylän Unesco-
koulut järjestivät yhdessä kehitys-
yhteistyöleirikoulun Ugandaan, jossa 
oli mukana 16 oppilasta. Tavoitteena 
tutustua ja tehdä kehitysyhteistyötä 
ja kasvaa maailmankansalaisena. 
Yhteistyökumppaneina ovat Planin 
Smartup Factory, Caring Hands, Suo-
men Pakolaisapu ja Everton Uganda. 

• Planin Smartup Factory auttaa 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 
antamalla heille työkaluja parem-
paan elämään. Nuoret opettelevat 
elämäntaitoja, talouden hoitoa ja 
johtamista. Tärkeintä on itsensä 
toteuttaminen ja omien unelmien 
löytäminen. SmartPad-projekti on 
Ugandan ja Suomen nuorten yhteis-
työ. Projektissa Smartup Factoryn 
nuoret valmistavat terveyssiteitä 
tytöille, jotta he voivat jatkaa koulun-
käyntiä myös kuukautisten aikana. 

• Suomen Pakolaisapu on ainoa 
kansainvälinen järjestö Ugandassa, 
joka on erikoistunut aikuiskoulutus-

työhön pakolaisten keskuudessa. 
Suomen Pakolaisapu järjestää luku-
taidon, kielitaidon ja yrittäjyyden 
kursseja, joka auttaa pakolaisia yri-
tyksen perustamisessa ja talouden 
hoidossa.  

• Caring Hands tarjoaa naisille koulu-
tusta ja elämäntaitoja sekäjärjestää 
muun muassa yrittäjyyskasvatusta. 
Caring Hands valmistaa markoista ja 
paperihelmistä tehtyjä koruja. Kaikki 
tuotteet on valmistettu kierräte-
tyistä materiaaleista, joita myydään 
hyväntekeväisyyden tukemiseksi. 

• Kaikki järjestöt hyödyntävät 
yrittäjyyskoulutusta ja säästöryhmä-
toimintaa osana toimintaa. 
Uutissivu tehtiin Vaasan lyseon 
lukion Lukion työelämäkump-
panit -hankkeen projektina. 
Siinä tavoitteena on tutustua 
yritysyhteistyön kautta erilaisiin 
työtehtäviin. 

Koonnut: Bettina Soinila
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