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FERIA FINLANDKUMMIMAAOHJELMA
•

Oman hyvinvoinnin myötä
halu auttaa kasvaa –
empatiaa.

•

Kummimaatuki antaa
kohteelle kasvot –
välittämistä ja vastuuta lähimmäisestä.

•

Jatkuva, kohdistettu kummimaatuki
luo ystävyyssuhteita –
erilaisten kulttuurien arvostusta.

•

Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä
toiminta on ekologisinta ja
ekonomisinta –
kärjistyvien tilanteiden
käytännön rakentavaa ratkomista.

HYVINVOINTIVALTIOIDEN
KUMMIMAATUELLA
GLOBAALIA
HYVINVOINTIA –
FERIA FINLANDIN
RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET.
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Toukokuussa 2012
TERVEYSTURISMI TAVAKSI

Miten voidaan samanaikaisesti elää
kestävää kehitystä, nauttia terveydestä, lomailla ja matkailla, tehdä sivussa kannattavaa bisnestä eläkekassan jatkoksi sekä tukea kehittyvissä maissa ekologista työllistymistä
ja ekorakentamista? Miten käännetään markkinatalouden tuhoa tuottavat osat hyvinvointia synnyttäväksi, eettiseksi toiminnaksi – globaalietiikaksi?

tat. Maa sijaitsee päiväntasaajan
eteläpuolella. Kun meillä täällä on
talvi, pimeää ja pakkasta, Namibiassa on kesä ja aurinkoa, mielin määrin
puhdasta, raikkaan suolaista meri-ilmaa. Lisäksi Namibiassa on riittävästi englannin (virallinen kieli) ja
saksan kielen taitoista väestöä voidaksemme kommunikoida sujuvasti.
Pakollisia rokotuksia ei ole. Osan
vuotta meillä on sama aikavyöhyke.
Se helpottaa yhteistyötä. Kaiken
kaikkiaan Namibia on mielenkiintoinen, laaja – kaksi ja puoli kertaa Suomen kokoinen – ja maastoltaan
vaihteleva maa myös pitempään
oleskeluun sekä kiireettömien retkien ja luontosafarien tekemiseen.
Suurta lisäarvoa ja erikoista läheisyyttä maahan tuo namibialaisten jo
yli satavuotinen ystävyyssuhde Suomen kanssa.
Namibiassa, Atlantin rannikolla,
jossa hiekka ja meri kohtaavat, on
kaupunki nimeltään Swakopmund,
jo vanhastaan saksalaisten suosima
kylpyläkaupunki, missä valtameren
vesi on vuoden ympäri reippaan viileää eteläisten merivirtojen ansiosta.
Merivirrat eivät kuitenkaan haittaa,
kun rakennamme meren äärelle Eu-

Suuret ikäluokat uudelleen
tiennäyttäjinä
Suuret ikäluokat voivat jälleen toimia edelläkävijöinä, aivan kuten sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Emme silloin ymmärtäneet niitä kauaskantoisia ekologisia vaikutuksia, joita toiminnastamme seurasi. Maksamme oppirahoja nyt, jälkikäteen.
Ekologista ja eettistä uusajattelua
kaivataan alalla kuin alalla.

Ekologinen resepti
kohdemaana Namibia
Mikä on tämä resepti? Se kuuluu
näin: Otetaan kohteeksi tuntemamme rauhallinen maa Afrikasta. Etsimättä tulee silloin mieleen Namibia.
Tarkistamme vielä tärkeimmät fak202

roopan eläkeläisille monipuolisen
Feria-nowakylpylän lämpimine, hoitavine ulkoaltaineen. Siellä yhdistyvät funktionaalinen lääketiede ja viimeisin kvanttifysiikkaan perustuva
tietämys terveydenhoidosta, joka
käsittää värähtelytaajuuksia käyttävät nopeat ja tehokkaat tutkimuslaitteet hoito-ohjelmineen. Soluravinteet sekä biodynaaminen ruokavalio täydentävät upeasti liikunnallisen ja voimaannuttavan kesä/talviloman.

sena siitä, että kun pidämme huolta
itsestämme, tuemme samalla myös
namibialaisten mikroyrittäjien onnistumista ja hyvinvointia. Vaikka emme ehkä eläkeiässä ole enää valmiita
uudenlaiseen yrittämiseen, on meillä
kuitenkin paljon kokemusta ja käytännön tietoa, josta voimme ammentaa sikäläisten uusien yrittäjien
auttamiseksi. Voimme toimia bisnes
enkeleinä. Voimme myös osallistua
rahoitukseen, joka mahdollistaa rakentamisen ja toiminnan kehittämisen sijoittamalla suomalaisen emoyrityksen kylpyläsviittien lomaosakkeisiin sekä yksityisinä että yrityksinä. Voimme nostaa uudenlaisen eettisen bisnesajattelun Afrikan maita
kehittäväksi, tukevaksi ja työllistäväksi liiketoiminnaksi hyvin suunnitellun, myöhemmin käyttöön otettavan fairfranchising-formaatin pohjalta.

Fairfranchising-formaatilla
ekologista vientiä
Yksityisten suomalaisten yritysten
toiminnalla on hyvää tekevät, kauaskantoiset vaikutukset kehittyvän
Namibian tulevaisuuteen. Niiden
kautta myös kehitysapu saa muodon, joka tukee namibialaisten itsenäistä yrittämistä. Juuri nyt on suomalaisilla yrityksillä oivallinen hetki
suunnata huomio ekoeettisiin Namibia-projekteihin, jotka asiantuntevasti valmisteltuina ja perusteltuina
voisivat saada huomattavaa rahoitustukea EU:n taholta. Väestö koko
Euroopassa vanhenee ja siksi ongelmat ovat kaikkialla samat: terveydenhoitokulut kohoavat pilviin kansalaisten ikääntyessä. Talvikausi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kuten
myös Keski-Euroopassa koettelee
eläkeikään ehtineitten terveyttä. Jokainen ankara talvi ja sen auringoton
pimeys ovat vähentämässä eläkeläisten elinvoimaa.
Mikä onkaan silloin parempi tapa
kuin suunnata matka Namibian aurinkoon ja terveyden lähteille tietoi-

FeriaFranchising –
Fairfranchising
Franchising on käytännöllisin ja ekologisin tapa laajentaa liiketoimintaa.
Se on aineetonta vientiä ja kotimaan
kauppaa, jossa paikalliset asukkaat
saavat työtä ja tukea uudelle yrittämiselle. Se sopii myös erittäin hyvin
eläkkeellä olevan yrittäjän toimintamuodoksi. Siinä voi käyttää hyväksi
kaiken elinaikana liikealalla ja elämässä saadun kokemuksen ja mielenkiintoisen, kehittämistyön ulkopuolelle jäävän operatiivisen toiminnan voi siirtää franchising-ketjun
avulla aloitteleville nuorille yrittäjille.
Nämä saavat tukea yrityksen perustamisessa ja kokeneen mentorin vii203

sauden avukseen.
Fairfranchising tarkoittaa, että
toiminta on humaania yhteistyötä.
Se ei ole pörssiyhtiöiden kvartaalitaloutta, vaan pitkäjänteistä toimintaa,
jossa sijoittaja saa kohtuullisen ja
varman koron sijoitukselleen. Nuori
yrittäjä saa kaipaamaansa pääomaa
ja ammatillista tukea. Nuoren yrittäjän työpanos ja innostus yhdessä
mentorin, sijoittajan, kokemuksen ja
kehitystyön kanssa tuottavat molempia osapuolia tyydyttävää ja
energisoivaa tulosta.
FeriaFranchising – fairfranchising
tuo globaalietiikkaa vastapainoksi
markkinatalouden rinnalle. Pienyrittämisellä voidaan rakentaa Afrikan
kestävää tulevaisuutta. Onko minkään pankin johdon mielessä käynyt
ajatus lainakonttorien perustamisesta kehittyviin maihin antamaan mikrolainoja köyhän väestön yrittämisen avuksi? Tässä vaiheessahan on
jo todettu, että tappiot ovat minimaaliset. Pankkien imagolle toiminta
tekisi varmasti hyvää.

mään nähdä, kuinka yhteistyö tuottaa tuloksia, hyödyttää sekä heitä
että meitä. Työllämme on siunaus.
Jo ensimmäinen projekti avaa
meille lankakerän. Sitä keriessämme
näemme kuinka paljon paikallista
työtä projekti synnyttää. Rakennusmateriaalit tulevat luonnollisesti paikan päältä kuten myös työntekijät ja
osittain työnjohto, samoin taiteellinen suunnittelu. Suomesta tulee osa
työnjohdosta ja teknisestä suunnittelusta. Toimintaa varten tarvitaan
koulutusta monille aloille: hotellin ja
ravintolan henkilökunnalle, terveydenhoidon ammattilaisille, ravitsemusalan asiantuntijoiksi, biodynaamisen (tästä myöhemmin) ja luomuruoan tuottajiksi ja toimittajiksi.
Tarvitaan myös lisää safarijärjestäjiä ja tulkkeja, retkioppaita, kuljetusyrityksiä, b&b -yöpymispaikkoja
jne. Viimeiseksi, vaan ei vähiten: nykyisen, suomalaisen Molok-järjestelmän rinnalle tarvitaan kokeneesti organisoitu, ekologisesti uusiokäyttöön erotteleva, talteen ottava, kierrättävä ja kompostoiva jätehuoltojärjestelmä ja sitä ohjaamaan ja toteuttamaan koulutettu, paikallinen
henkilökunta. Tämän jätehuoltojärjestelmän on oltava toimintakunnossa jo kylpylän rakennustyövaiheessa. Jätekaaoksen synty estetään
alkuunsa ja huolehditaan, että herkkä luonto suojataan.

Mitä hyötyä tästä
kaikesta seuraa
Yksi asia johtaa toiseen. Syntyy hyvien tapahtumien ketjureaktio ja
yhtäkkiä ajattelumme kääntyykin
pois rahasta paljon tärkeämpään:
Miten voimme synnyttää lisää hyvää? Miten voimme vaikuttaa positiivisesti? Solmimme tuttavuuksia.
Saamme työtovereita paikallisen väestön joukosta. Viihdymme ja tunnemme olomme kotoisaksi näiden
uusien ystäviemme parissa. Antaa
syvää tyydytystä ja mielekkyyttä elä-

Lahjamme Afrikalle
Tähän asti olemme tottuneet puhumaan luomuruoasta, mutta Suomessakin on jo muutamia tiloja, jotka toteuttavat biodynaamista maa204

taloutta ja ruokatuotantoa. Biodynaaminen viljely on itävaltalaisen
Rudolf Steinerin 1900-luvun alkupuolella kehittämä kokonaisvaltainen ekologinen toimintatapa, jossa
pyritään ekologiseen tilakokonaisuuteen. Viljelijän ja kuluttajan vastuu luonnosta ja kotieläimistä, luonnon rytmien seuraaminen viljelyssä
sekä korkealaatuinen, myrkytön ravinto ovat olennainen osa toimintaa.
Biodynaamisen käytännön vieminen Namibiaan saattaa olla kallisarvoisin lahja, jonka voimme antaa
Afrikalle. Sen avulla on mahdollista
muuttaa karut ja hedelmättömät
maatilkut satoa tuottaviksi tarhoiksi,
kun vain maaperä on oikein hoidettu ja kasvit oikein valittu. Vähitellen
myös ruoan laatu ja määrä paranevat ja lisääntyvät ja maasta tulee
omavarainen. Esimerkin voimasta ja
koulutuksen ansiosta samaa kehitystä voi tapahtua muissakin Afrikan
maissa.
Kokemuksellisesti
arvokkainta
tässä on se tosiasia, että me, jotka
olemme ymmärtämättämme myrkyttäneet oman maamme maaperää
ja vesiä, voimme menneet vuosikymmenet nähneinä estää samaa
tapahtumasta Afrikassa. Voimme
vielä varjella neitseellistä maaperää,
missä öljynporaus, uraani- ja timanttikaivokset tai geenimanipuloidut
viljelykasvit eivät sitä ole turmelleet.

muuallakin, etsitään keinoja mahdollisimman monen, varsinkin nuoren, työllistämiseen, on 2x6 tunnin
työaikareformi erikoisen tervetullut
ratkaisu. Työaikareformin avulla
työllistetään mahdollisimman monta
ja samalla kuitenkin suodaan mahdollisuus opiskeluun, lisäopiskeluun
ja ammatissa kehittymiseen ilman
loppuun palamista. Kun työn määrää tasataan niin, että siitä riittää
mahdollisimman monelle, kohotetaan samalla koko kansan koulutusja elintasoa. Tämä tapahtuu silloin,
kun ihmiset ajattelevat humaanisti ja
jättävät itsekkyyden syrjään.

TAR – koko maailma
rahoittajana
Mitä vähemmän käytämme autoja,
laivoja ja lentokoneita ja sen sijaan
turvaudumme junakuljetuksiin, sitä
enemmän säästämme luontoa. Autot ja lentokoneet myrkyttävät ilman
ja maan, laivat taas pilaavat meret.
On viisasta harkita asiaa kaukonäköisemmin ja ennakoivasti jo vähentää näitä pitkän matkan liikkumismuotoja keskittymällä juniin. Junaristeilyt ovat numero yksi tulevaisuuden liikkumis- ja lomailumuotona.
Sähköjunien aikakauden valmistelu
Afrikassa voi alkaa heti, kun auto-,
laiva-, lentokone- ja paperiteollisuus
oivaltavat, miten siirtyä kehityksessä
eteenpäin ja korvata taantunut kysyntä kääntämällä tehtaiden toiminta junateollisuuden moniin tuotantoaloihin. Risteilyjunat ja junaristeilyt
ovat lähitulevaisuutta.

Toinen lahjamme Afrikalle
Koska Afrikassa ja myös Namibiassa
on paljon työttömiä ja siellä, kuten
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Paras keino järjestää oman maan
asukkaille jatkuva, säännöllinen tulolähde on taata rauhalliset olot kaikille matkailijoille ja lomailijoille. Turistit ovat tuottava, kasvava ja jatkuvasti uusiutuva luonnonvara, joka
tulee vain sinne, missä on luontoa,
rauhaa, kauneutta, puhtautta, rehellisyyttä, ystävällisyyttä ja turvallisuutta. Oloja tasoittaa ratkaisevasti
se oivallus, että Afrikan valtiot kylpevät jatkuvassa tulolähteessä, auringon paisteessa. Pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat tarvitsevat aurinkoa pysyäkseen terveinä. Ottamalla terveysturismin tavaksi, meidän Pohjolan asukkien vieraillessa
pari kertaa vuodessa eteläisellä puoliskolla, kaikki voivat hyvin, niin isännät kuin vieraat.

Lisäys helmikuussa 2013

AURINKOENERGIAN
HAJATUOTANTO
Sijainniltaan Namibia on erikoisen
sopiva aurinkosähkön paikalliseen
tuottamiseen. Oman tarpeensa lisäksi se pystyy tulevaisuudessa valmistamaan viimeisen teknisen tiedon mukaisia aurinkopaneeleita ja
tuottamaan sähköä myös muun eteläisen Afrikan käyttöön. Tästä tulee
uusi, jatkuva, kestävän kehityksen
myyntiartikkeli ja tulolähde Namibian valtiolle. Paikallisesti tuotettu
aurinkoenergia on luonnollinen ja
ekologisin ratkaisu.

Öljy ja kaivokset mennyttä
aikaa – tulevaisuus
turismissa

Safaria Group –
lomailijan Afrikka

Öljyn ja kaivosten luontoa ja ihmisten terveyttä tuhoavat haitat kuuluvat menneelle vuosituhannelle. Teollisuusmaiden moraalinen velvollisuus onkin siivota aiheuttamansa
sotkut ja aidosti tukea Afrikkaa sen
kehityksessä lapsipuolesta täysivertaiseksi jäseneksi maailman kansojen
joukossa. Meidän on ymmärrettävä,
että Afrikassa on koko maailman tulevaisuus. Se on meidän alkukotimme ja sinne palaamme tervehtymään ja lepäämään muun maailman
temmellyksistä. Afrikan luonto on
korvaamaton meille.
Afrikan valtioitten väliset levottomuudet tyrehtyvät vallanpitäjien
ymmärrettyä, että aurinkoenergian
tuotannon lisäksi tarvitaan rauhaa.

Turismi tuottaa työtä ja tuloja maitten kansalaisille mikro- ja pienyritysten avulla. Korruptio katoaa, sillä järjestyneissä oloissa sille ei ole enää tilaa. Teollisuusmaitten apu on tervetullutta kaikenlaiseen koulutukseen,
turismin kehittämiseen, biodynaamiseen viljelyyn ohjaamiseen ja
pankkitoimintaan pienten mikrolainojen järjestämisessä. Terveys- ja safarimatkailu sopii niille Afrikan maille, joissa on rauhalliset ja turvalliset
olot ja jo alustavasti matkailutoimintaa. Tällaisia maita ovat nyt Namibian lisäksi Etelä-Afrikka, Gambia,
Ghana, Kenia, Senegal ja Tansania.
Mielenkiintoisia ovat alkuperäisen
kulttuurinsa takia myös Benin ja Togo.*
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Kaikkien edellä mainittujen maiden kesken olisi mahdollista muodostaa yhteisesti Safaria Group,
lomailijan Afrikka, jonka yritystoimintaa tuettaisiin nykyisten avustusten sijasta tai rinnalla. Safaria Groupin rauhallisia maita suositeltaisiin
myös matkailijoille ja Namibian Swakopmundin kaltaisten Feria-nowakylpylöiden perustamista tuettaisiin
koulutuksella ja taloudellisesti. Ehkä
silloin myös kapinoivat maat ymmärtäisivät, että rauhalliset olot ovat
paras edellytys taloudelliselle tuelle.
Ihmisrotu on aikanaan lähtenyt Afrikasta ja nyt, 70 000 vuotta myöhemmin, se voisi taas alkaa vierailla
lapsuudenkodissaan rakkaita sukulaisia tervehtimässä ja nauttimassa
auringosta, lomasta ja luonnon antamasta terveydestä.

rikasta voidaan siirtyä – luonnon ehdoilla, ilman sähköjohtoja – luksusristeilyjunalla Etelä-Afrikan eteläisimpään kolkkaan, ovat vapaan
energian esteet jo poistuneet. Öljy
on silloin enää toisarvoinen tarveaine ja ilman voimalinjoja toimiva vapaa energia on luontoa suojeleva
vaihtoehto. Trans African Railways –
TAR – Afrikan päärata mantereen
halki, ja siitä erkanevat sivuhaarat,
ovat erinomaisia kohteita maailman
valtioiden, järjestöjen, yritysten ja
yksityisten avustuksille. Niiden rakentaminen tulisikin jakaa maitten
välisiin osuuksiin, jotka antavat kaikille säännöllistä työtä sekä vievät
nuorten miesten energian ja huomion pois mellakoinnista ja sodista
rakentamaan omaa, rauhallista tulevaisuutta kuuden tunnin työllä, opiskelulla ja ammattiin koulutuksella.
* Mondo nro 2/2013 Juha Vakkuri/Afrikan ystävä, ss. 72-74

Rauhoittava ratarakennus
Kun Välimeren rannalta Pohjois-Af-
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