
EEnsimmäinen Kapua-reissuni 
Nepaliin sai minussa jotain liik-
keelle. Ainakin vakuutuin siitä, 
että pienilläkin teoilla on mer-

kitystä. Joskus täytyy matkustaa kauas 
nähdäkseen tarkemmin lähelle. 

Kapua-reissu on kokonaisvaltainen 
projekti, joka vie mukanaan. Oma reis-
suni käynnistyi kuultuani Lääkärin So-
siaalisen Vastuun (LSV) uudesta, tällä 
kertaa Tansaniaan suuntautuvasta Oma 
Kapua –hankkeesta. Ajatus lähdöstä al-
koi pyöriä mielessä. Marraskuinen Tan-
sania pulpahteli tämän tästä pintaan, 
vaikka yritin työntää sitä sivuun. Lopul-
ta päätös oli alusta lähtien ilmiselvä. Vei 

Kapuamalla pallo paremmaksi 
– askel kerrallaan 

Kapua ry on vuonna 2006 toi-
mintansa aloittanut suomalainen 
järjestö. Se kerää varoja kumppani-
järjestöjensä kehitysyhteistyöhank-
keisiin ja tarjoaa osallistujilleen 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tu-
tustua avustuskohteeseen paikan 
päällä ja haastaa samalla itsensä 
fyysisesti. Kapuamiseen voi jäädä 
myös koukkuun. Osallistuin viime 
marraskuussa toiselle Kapua-mat-
kalleni, joka suuntautui tällä kertaa 
Tansaniaan huipentuen nousuun 
Afrikan katolle, Kilimanjaron Uhuru 
Peakille lähes kuuden kilometrin 
korkeuteen.

vähän aikaa perustella itselleni ja eten-
kin perheelleni, miksi on taas lähdettä-
vä. Tällä kertaa keräsimme rahoitusta 
LSV:n itäisen Afrikan kehitysyhteistyö-
hön eli Tansanian Kilimanjaron maa-
kunnan alueella toimivaan tyttöihin ja 
naisiin kohdistuvan sukupuolittuneen 
väkivallan vastaiseen hankkeeseen ja 
Somaliassa tehtävään tuberkuloosityö-
hön. 

Liian lyhyt lapsuus
Matkaan lähti seitsemän naista. Emme 
tunteneet toisiamme entuudestaan, 
mutta se ei haitannut menoa. Saman-
henkisinä meistä tuli nopeasti yhtenäi-
nen tiimi, joka ei vähästä hätkähtänyt. 
Kuten esimerkiksi siitä, että hotellia, 
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Machame-reitti Kilimanjarolle ei ollut pelkkää 
sunnuntaikävelyä.

Matka etenee hitaasti neljän kilometrin korkeudessa. 
Pienikin ponnistus hengästyttää.
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johon meillä oli varaus, ei ollutkaan 
enää olemassa. Luotimme siihen, että 
Tansaniassa asiat järjestyvät. Hakuna 
matata (no worries).

Tutustuimme Moshin kaupungista 
käsin toimivaan naisten oikeusapujär-
jestöön (Kilimanjaro Women Imfor-
mation and Consultancy Organization 
eli KWIECO) ja kävimme sen ylläpitä-
mässä naisten ja lasten turvatalossa. 
Naisten asema on Kilimanjaron alueel-
la vielä heikko. Monet tytöistä ympäri-
leikataan ja seksuaalinen väkivalta on 
yleistä. Tyttöjen koulunkäynti loppuu 
usein nuorena järjestettyyn avioliit-
toon. Ehkäisykeinoja ei tunneta, minkä 
vuoksi tytöistä tulee nuorina äitejä ja 
perhekoot ovat edelleen suuria. Perhe-
väkivalta on yleistä ja naiselle avioero 
on lähes mahdottomuus. KWIECO te-
keekin tärkeää työtä tukiessaan yhteis-
kunnan heikoimmassa asemassa olevia, 
kovia kokeneita naisia. LSV:n tukeman 
Bimwili-hankkeen tavoitteena oli tai-
teen ja kulttuurin keinoin ja terveystie-
don avulla voimaannuttaa Kilimanjaron 
alueen tyttöjä ja naisia, suojata heitä 
ympärileikkaukselta ja seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. Samalla pyrittiin vai-
kuttamaan taustalla oleviin syvälle juur-
tuneisiin kulttuurisiin asenteisiin.

Pole, pole
Kuuden päivän vaelluksemme koh-
ti Kilimanjaron huippua käynnistyi 
Machame-portilta. Seitsemän naista 
sai seurakseen 18 hengen henkilökun-
nan. Oppaamme olivat kokeneita ja 
osasivat valmistaa meitä tulevaan koi-
tokseen juuri oikealla tavalla. He ko-
rostivat rauhallista etenemistä (pole, 
pole) ja kielsivät luovuttamasta. He 
myös rohkaisivat: ”strong women live 
long”. Ensimmäiset saturaatiomitta-
ukset jännittivät, mitäs jos se tipahtaa 
liian alhaiseksi jo neljän kilometrin 
korkeudessa? Kilille voi nousta montaa 
eri reittiä, joista osa on huomattavasti 
nopeampia kuin meidän Machame-
reittimme. Pidempi nousuaika tarjosi 
paremmat mahdollisuudet akklimati-
saatioon, mikä pienentää vuoristotau-
din riskiä.

Moni oli etukäteen korostanut Kilil-
le nousun helppoutta. Reitillämme oli 
kuitenkin myös haastavia osuuksia, joil-
la sai kokeilla kalliokiipeilyä. Tukevat 
vaelluskengät olivat tarpeen kavutessa 
ylös ja alas kivikkoisia jyrkkiä rinteitä.

Huiputusyö oli reissun raskain, 
mutta palkitsevin osuus. Lähdimme 
liikkeelle hieman ennen keskiyötä otsa-
lamppujen valossa. Edessämme oli yli 

kilometrin nousu hieman alle viidestä 
kilometristä Uhuru Peakin 5 895 met-
rin korkeuteen. Pakkasta oli reilusti ja 
päällämme olivat lähes kaikki mukana 
olleet vaatteet. Tunnelma oli maaginen 
edetessämme hitaasti kohti päämää-
räämme oppaiden laulaessa kumealla 
äänellään Kilimanjaro-laulua. Kuu ja 
tähdet valaisivat maisemaa, alhaalla 
näkyivät Moshin kaupungin valonau-
hat. Uhuru Peakin saavuttaminen aa-
mun häikäisevässä auringonpaisteessa 
oli käsittämättömän hieno kokemus. 
Saavutimme tavoitteen ja pääsimme 
Afrikan katolle. 

Palattuamme joulukuun alun pi-
meään ja kylmään Suomeen ajatukset 
karkailivat Tansaniaan. Moshin värik-
käille kaduille ja Kilimanjaron rinteille. 
Oli vaikea kuunnella päivittäistä vali-
tusta, koska päällimmäisenä tunteena 
oli kiitollisuus omasta etuoikeutetusta 
asemasta naisena satavuotiaassa Suo-
messa. Itsensä haastamisella ja hyvän 
tekemisellä on ihmeellisen voimaan-
nuttava vaikutus, joka kantaa arjessa 
vielä kuukausienkin päästä. Voi olla, 
että tämä ei ollut viimeinen Kapua-
reissu…

KWIECOn työntekijät ihastelevat turvatalossa Suomesta tuotuja liinavaatteita ja leluja. 

JATKUU

Erikoislääkäri 2/2018 • 28 vsk  61



Reilu viikko kotona, mutta aja-
tukset karkailevat tämän tästä 
Tansaniaan. Välillä ne käyvät 

KWIECOn (Kilimanjaro Women 
Information Exchange and Consultancy 
Organization) toimistossa, naisten tur-
vatalossa ja Moshin kaupungin värikyl-
läisillä ja tapahtumia täynnä olevilla 
kaduilla, toisinaan taas Kilin mahta-
vissa vuoristomaisemissa. Muistan 
aamupakkasessa rapisevan teltan lie-
peen ja häikäisevän auringonpaisteen. 
Tai huiputusyön maagisen tunnelman 
ja nousevan auringon kullankeltaiseksi 
värjäämän vuorenrinteen. Ja sen, kuinka 
puolen vuoden valmistautuminen hui-

pentui tavoit-
teen saavutta-
miseen. En ikinä 
unohda hetkeä 
Kilimanjaron 
Uhuru Peakillä 
kahdeksan tun-

nin öisen nousun jälkeen. Sitä varten 
kannatti pyöräillä kaatosateesta välit-
tämättä, kaivaa lenkkikengät varastosta 
ja elvyttää vanha juoksuharrastus, käydä 
tanssitunneilla ja joogata. 

Kapua-reissussa on jotain erityistä, 
mikä erottaa sen muista matkoista. 
Kapuamaan ei voi lähteä hetken mieli-
johteesta, vaan se on prosessi, joka vie 
mukanaan siitä hetkestä alkaen, kun 
hakemuskaavake on täytetty ja lähe-
tetty. Varainkeruu edellyttää suunnit-
telua ja toimintaa, samoin oma henki-
lökohtainen valmistautuminen. Kun 
tutustuu paikan päällä hankkeeseen, 
johon on kerännyt rahoitusta, hanke 
tulee todeksi. Samalla saa ainutlaatui-
sen mahdollisuuden nähdä ja kokea 
asioita, joihin tavallinen turisti harvoin 
törmää. Ensimmäisellä Kapua-matkal-
lani Nepalissa tullut käsitys siitä, että 

meillä, jotka luulemme olevamme maa-
ilman parhaita, onkin paljon opittavaa, 
sai vahvistusta Tansaniassa. Meillä on 
opittavaa erityisesti näiden maiden 
ihmisiltä, heidän ratkaisukeskeisestä 
ja positiivisesta asenteestaan ja hyväs-
tä motivaatiostaan, halustaan päästä 
eteenpäin. Ulkoisilla puitteilla on lo-
pulta aika vähäinen merkitys toimin-

nan lopputuloksen kannalta. Vaatimat-
tomissa oloissa ja pienillä resursseilla 
voidaan saada paljon hyvää aikaan, kun 
asenne on kohdallaan.

Teksti julkaistu Oma Kapua Kilimanjaro-blogissa, jonka päivi-
tykset voi lukea osoitteessa:

www.kapua.fi/oma/category/blogi/oma-kapua-kilimanjaro

          Asante sana on swahilia 
ja tarkoittaa kiitos paljon.

Asante sana

Kapua
Kapua kerää varoja kehitysmaiden tu-
kemiseksi kiipeämällä maailman vuorille. 
Kapua on tarjonnut yli 200 suomalaiselle 
mahdollisuuden osallistua kansainväliseen 
kehitysyhteistyöhön ja kapuamalla on 
tähän mennessä kerätty yli 860 000 euroa 
kehitysmaiden ihmisten ja luonnon hyväksi. 
Varat kanavoidaan kohteisiin luotettavien 
ja tunnettujen suomalaisten järjestöjen 
kautta. Omat matkakulunsa kapuajat mak-
savat aina itse. Kapuan kumppanijärjestöi-
nä ovat toimineet mm. Ylen Hyvä säätiö, 
Pelastakaa Lapset ry, Väestöliitto, WWF 
Suomi, Taksvärkki ry ja Kynnys ry. Kapua-
hankematka järjestetään vuosittain ja tänä 
vuonna se suuntautuu Malawiin. 
Lisätietoa: www.kapua.fi

Oma Kapua
Oma Kapua on tuonut järjestöille uudenlai-
sen mahdollisuuden hankkia omille kehitys-
yhteistyöhankkeilleen rahoitusta ja tehdä 
niitä tutuiksi. Oma Kapuassa vapaaehtoiset 
kapuajat keräävät varoja valitsemalleen 
järjestölle ja avustuskohteelle. Jokainen 
osallistuja sitoutuu keräämään tai lahjoitta-
maan vähintään 500 euroa avustustyöhön 

– ylärajaa ei ole. Kapua tarjoaa osallistujille 
välineet varainhankintaan ja tukea oman 
kampanjan markkinointiin. Oma Kapua 
Kilimanjaron osallistujat keräsivät Lääkärin 
Sosiaalisen Vastuun (LSV) Itä-Afrikan ke-
hitysyhteistyöhön yli 10 000 euroa. Omat 
matkakulunsa he rahoittivat itse.
Lisätietoa: www.kapua.fi/oma/oma-
kapua/
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