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Elämää Tansaniassa 

Riitta Heino on ollut Tansaniassa yhteensä 20 vuotta. Hän on pappi ja ammatillinen opettaja. Perheeseen kuuluu aviomiehen 

lisäksi neljä aikuista lasta ja yhdeksän lastenlasta. Hän kirjoitti minulle elämästään ja työstään, josta olisi paljon kerrottavaa. 

Tansaniassa on yli 100 heimoa ja naisen asema näissä on hyvin erilainen. Hän kertoi vuosien aikana heränneensä nuoren 

naisen elämän ”karheuteen”.

Mm. maan keskiosassa asuvan Iramba-heimon keskuudessa perheen sukulaismiehet opettavat tytöille jo lapsena taitoja, joita 

he tarvitsevat, kun muuttavat kaupunkiin. Nimittäin lähes poikkeuksetta sukulaisen kaupunkiin tuoma tyttö työskentelee 

baariapulaisena ja tekee lisäksi seksityöläisen töitä.

Riitta Heino kirjoitti nuoresta perheestä, johon kuuluvat äiti, isä ja 3 hyvin peräkkäin syntynyttä lasta. Perheen isoäiti huolehti 

isommassa kaupungissa seksityössä olleen tyttären 4 aviottomasta lapsesta. Kun isoäiti kuoli, lapset siirtyivät nuoren perheen 

hoidettaviksi. Lasten äiti ei koskaan käy huolehtimassa kouluikäisistä lapsistaan. Äidin ja isän yrittelijäisyydestä huolimatta 

heillä on vaikeuksia saada joka päivä ruokaa perheelle. Vanhin tyttö, 16-vuotias Pili on yläasteella, mutta hän ei nyt halua 

mennä kouluun. Hän tuli koulusta kotiin käsivarsi turvoksissa. Perheelle selvisi, että opettaja lyö tyttöä, koska tyttö ei ole 

hankkinut uutta fysiikankirjaa. Fysiikankirja maksaa saman verran kuin perheen koko päivän ruoka. Myös 

kuukautishygieniasta huolehtiminen on Pilille suuri ongelma varojen puutteen vuoksi. Perheen kolmella tytöllä ei ole patjaa, 

vaan he nukkuvat vaahtomuovin palasilla. Tansanialaiset naiset ja lapset sivelevät iltaisin pesun jälkeen rasvaa kasvoilleen.

Perheellä ei ole varaa ostaa vaseliinia, vaan tytöt sivelevät kasvoilleen vähän ruokaöljyä. Ruokaöljy houkutteli muurahaisia,

mistä seurasi Pilin korvan tulehtuminen. Nuorempaa siskoa Happyä taas oli skorpioni pistänyt poskeen. Auttaakseen perhettä 

Riitta Heino osti tytöille patjan lattialle, hankki vaseliinia ja hygieniatarvikkeita sekä osti tarvittavat koulukirjat.



Meitä tarvitaan

Näistä Riitta Heinon kertomuksistakin tulee tunne, että vielä on paljon tekemistä, vaikka paljon on saatu 

aikaankin. Uskon, että meitä zontia tarvitaan.

Olemme mukana kansainvälisissä palvelu- ja stipendiohjelmissa, joihin kerätyillä varoilla parannetaan 

naisten ja tyttöjen asemaa yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tässä on kuvia palvelu- ja stipendiohjelmasta. Niitä ei saa siirrettyä.

Piiri 20:llä on kaksi rahastoa: Helvi Sipilä-rahasto, johon kerätyt varat Piiri 20 lahjoittaa  Zonta International 

Foundationin palvelurahaston eri ohjelmiin, ja Lisa Andström-stipendirahasto, josta jaetaan joka toinen 

vuosi stipendejä naisopiskelijoille ja –tutkijoille.



Donations 31.10.2019

Tässä on kuva lahjoituksista englanninkielisessä versiossa (Eva Mikos)



Lahjoitus ”kuppikeräys”

Piirihallitus esittää, että teemme perinteisen ”kuppikeräyksen” ja lahjoitamme 

keräyksen tuoton kansainvälisten vieraidemme kunniaksi.

”Kun kannamme vastuuta kaukana olevista, heistä tulee meille läheisiä.”

- Paula Sainio


