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Presidentti Halonen Villa Karossa
Maaliskuun 11. oli merkkipäivä Grand Popossa. Ilman beniniläisten tiedotusvälineiden apua
kaikki paikkakuntalaiset tuntuivat tietävän, että
jotain merkittävää oli tekeillä. Ja kun tuo keskiviikko kääntyi iltapäiväksi kaikki tiesivät täsmällisesti mitä oli tulossa: Suomen presidentti
Tarja Halonen vierailisi Villa Karossa.
Iltapäivällä innolla odotettu saattue saapuikin
grand-popoon, kärjessään kuuden moottoripyöräpoliisin aura.
Kaikki - ja varsinkin Grand-Popon kunnanisät
– halusivat haukata osan presidentti Halosen kallisarvoisesta iltapäivästä. Paikkakunnan pormestari saikin presidentin pysähtymään - virallisen
vierailuohjelman ulkopuolella - toimistollaan,

minne oli kerääntynyt viitisenkymmentä kunnan
johtohenkilöä. Presidentti Halonen tervehti ja
kätteli kaikkia kunnallisen vastaanottokomitean
jäseniä ennen kuin jatkoi eteenpäin Villa Karoon,
missä alkoi presidentin Beninin-vierailun yksityinen osio.
Ennen Beniniä presidentti Halonen oli vieraillut
Senegalissa, Liberiassa ja Nigeriassa. Kutakuinkin
tasan kello 15 presidentin saattue pysähtyi Villa
Karon eteen, missä arvovieraan toivotti tervetulleeksi kulttuurikeskuksen perustaja ja toiminnanjohtaja, kirjailija Juha Vakkuri.

Kuva 2 : presidentti saapuu

Kuva: Villa Karon arkisto

Presidentin seurueeseen kuuluivat mm. presidentin puoliso, tohtori Pentti Arajärvi, ministeri
Astrid Thors, valtiosihteeri Pertti Torstila, Suomen Abujassa oleva suurlähettiläs Anneli Vuorinen sekä presidentin 1. adjutantti, komentaja
Janne Muurinen, jonka johtama valtiovierailun
valmisteluryhmä oli vieraillut Villa Karossa jo
tammikuun lopulla. Presidenttiä seurasi valtiovierailulla kahdeksan suomalaista toimittajaa.
Tervetuliaisseremonioihin kuului Villa Karon
henkilökunnan ja stipendiaattien esittely. Ennen
Villa Karon monitoimitilassa Lissa Gbassassa tarjottua lounasta Grand-Popon pormestari – joka oli
kutsuttu lounaalle – tuli esikuntansa kera esittämään tervehdyksensä presidentille esitellen GrandPopon kehitystarpeita ja projekteja. Yksi projekti näkyi heti Villa Karon edessä, missä päätielle
tulevat katukivet oli pinottu kuin suojamuuriksi.
Pormestari haluaisi jatkaa tietä vielä 15 kilometriä
eteenpäin. Maalis-huhtikuussa tie on päällystetty
L'aubergeen asti.


Presidentin lounas oli hyvin epävirallinen. Tervetuliaissanoissaan Juha Vakkuri korostikin, että presidentti ja hänen seurueensa, jotka olivat kymmenen päivää noudattaneet tiukkaa virallista ohjelmaa
ansaitsivat sen lyhyen epävirallisen hetken, jonka yksityinen vierailu Villa Karoon heille tarjosi.
Presidentti Halonen kiitti tilaisuudesta vierailla
Villa Karossa, ja kertoi henkilökohtaisesta suhteestaan eri taiteisiin, joista maalaustaide ja teatteri olivat lähimpänä hänen sydäntään.
Villa Karon oman kokin Yvette Odjon valmistaman lounaan jälkeen Presidentti ja hänen puolisonsa tutustuivat togolaisen kuvataiteilijan Claude
Westin töihin, jotka olivat esillä Lissa Gbassassa.

Kuva 3
(Halonen keskustelee stippareitten kanssa)

Kuva: Villa Karon arkisto

Sen jälkeen presidentti suoritti tutustumiskierroksen Villa Karon eri rakennuksiin, ja keskusteli pitkään kulttuurikeskuksessa parhaillaan työskentelevien stipendiaattien kanssa. Presidentin vierailun
aikana talossa oli tanssitaiteilijat Eeva Muilu, Heli Mecklin ja Laura Pietiläinen, ohjaaja Elina
Putkinen sekä graafinen suunnittelija Nalle Ritvola, joka lahjoitti presidentille ensimmäisen stipendikautensa tuloksena syntyneen kuvateoksen
Alphabet naturel du Bénin. Pienoismuseossa presidentti Halosta kiinnosti mm. suomalaisnurkkaus, missä oli suomalaista Afrikka-esineistöä ja perinnettä mustasta Saarasta ja Afrikan tähti-pelistä
aina Fazerin lakritsireppuun asti. Kiertokäyntinsä
päätteeksi presidentti antoi lahjanaan Villa Karolle
hienon lasisen linnun, sekä toi tuliaisina stipendiaateille kotimaisia makeisia, jotka otettiin erittäin
innolla vastaan.



Kuva: Villa Karon arkisto

Ennen paluuta Cotonouhun presidentti antoi haastattelun vielä MTV:n toimittajalle Rita Strömmerille,
joka esitettiin kolmoskanavalla 23. maaliskuuta.
Lopuksi järjestäydyttiin koko joukolla ryhmäkuvaan Villa Karon portaille.
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Ennen astumistaan virka-autoon, presidentti Halonen kävi tervehtimässä paikallista väkeä,
jota oli kertynyt kulttuurikeskuksen eteen toivottamaan presidentille hyvää matkaa. Osa tervehdyksistä tuli selvällä suomenkielellä: ”Kaikki
hyvin!”, osa suomenkielen modernilla ja muodikkaalla anglosaksisella versiolla: ”No hätä!”


Undervisningsministeriets
understöd för jubileumsåret
utöver det norMala understödet från Undervisningsministeriet för år 2009, har ministeriet beviljat ett extra understöd för jubileumsårets aktiviteter, då isynnerhet för Radions Symfoni Orkesters
(RSO) besök och framträdande inkommande höst
i Grand Popo. Tack vare detta skrivs än en gång ett
litet stycke historia!

Aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa
ns aurinkoenergiatyöryhMä kokoontui maaliskuussa pohtimaan Villa Karon muuttamista uusiutuvalla energialla toimivaksi. Kokoukseen osallistuivat Pirjo Huvila, Anne Nurmio, Gunnar Okk,
Päivi Poikolainen, Matti Remes, Reijo Svensson
ja Heikki Yli-Kovero. Alustavien tutkimusten perusteella kulttuurikeskuksen sähköntarve arvioitiin
17 kW:ksi, mikä merkitsisi noin 130 neliömetrin
suuruista aurinkopaneelia. Parhaiten paneelit sopisivat monitoimitilan Lissa Gbassan katolle, missä
olisi myös runsaasti tilaa paneeleille. Kokouksen
tärkeimmät keskustelut liittyivät aurinkoenergian
ja tuulienergian yhdistämiseen, koska Grand-Popossa on runsaasti kumpaakin. Työryhmä päätti
myös ehdottaa asteittaista etenemistä hankkeessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi tarkoitus tutkia
noin 5 kW:n suuruisen moduulin ja siihen liittyvien akkujen rakentamista. Loppukevään aikana on
tarkoitus tutkia myös aurinkopaneelien likaantumista, mikä on perinteisesti hankaloittanut aurinkoenergian käyttöön ottoa Afrikassa.

Jäsenmaksut
täMän jäsenlehden mukana tulee perinteiseen
tapaan jäsenmaksulomake. Jo etukäteen lämmin
kiitos kaikille nykyisille ja tuleville kannatusjäsenille. Ilman teitä Villa Karo ei olisi se mikä
se on nyt!

Medlemsavgift
tillsaMMans Med detta medlemsblad kommer som
sedvanligt i början av året, en inbetalningsblankett
för årets medlemsavgift. Utan er skulle Villa Karo
inte vara det, det är idag!


Syksyn juhlaviikon ohjelma
ensi syksyn juhlaviikon (20-27.11.)
ohjelma Villa Karossa alkaa olla lukkoon lyöty.
Ohjelman pääkohdat ovat:
perjantai: lento Accraan (Ghana)
lauantai: saapuminen Villa Karoon &
tervetuliaismaljat
sunnuntai: Kwassin historialuento
Jalkapallo-ottelu RSO – Grand-Popo
Puutarhajuhla Villa Karon terassilla
maanantai: Zangbeto /voodoo) esitys
tiistai: ekskursio Ganviéhen / vapaata
keskiviikko: Juhlalounas/ Juhlakonsertti
torstai: koulu- ja kyläkonsertteja Ekskursio Ouidahiin
perjantai: vapaata, illalla paluu Accran kautta
Syksyn jäsenmatka tapahtuu siis poikkeuksellisesti
marraskuussa ja suuntautuu Villa Karon juhlaviikolle. Matkan hinta on 2 450 euroa ja se sisältää
*Lennot Helsinki-Accra-Helsinki
*Kaikki hotellit aamiaisineen
*Kuljetukset Accra - Grand-Popo -Accra
*Kaikki viikon ohjelmat (konsertit, ekskursiot,
juhlalounaan etc.

Svenska Kulturfonden: en av de
trognaste!
svenska kulturfonden, som har understött Villar Karos verksamhet från första början fortsätter
med understöd för stipendier för svenskspråkiga
stipendiater. Ett stort tack till Kulturfonden, likaså
för det understöd som beviljats för jubileumsårets
specialaktiviteter.

Kevään jäsenilta
villa karon ystävien tämän kevään jäsenilta
pidetään tiistaina 21. huhtikuuta klo 18. Ilta koostuu entiseen tapaan ystävien vapaamuotoisesta tapaamisesta. Illan ainoa ohjelma on kirjailija Juha
Vakkurin lyhyt valokuvaesitys matkasta, jonka hän
teki Afrikan poikki Dakarista Djiboutiin tämän
vuoden tammi-maaliskuussa.
Tervetuloa!



Näyttely tiedossa
kuvittajasta tekstiilitaiteilijaksi muuntautuneen
Tini Sauvon Villa Karossa alkunsa saaneet ideat
eivät ole vieläkään ehtyneet. Valmisteilla on uusi
näyttely Raami-galleriaan Helsingissä. Ajankohta
on 23.9.-11.10.2009.
Gallerian etuhuone olisi samaan aikaan vapaana. Valoisaan tilaan sopivat hyvin esim. valokuvat,
grafiikka, maalaukset, tekstiilit. Innostuuko joku
stipendiaateista tuomaan sinne Afrikka-vaikutteisia töitään?
Lisätietoja tini.sauvo@welho.com ja www.raami.fi.
Heli Tiainen:

LASIHELMIRETKILLÄ
GHANASSA
vuorotteluvapaalla on hyvä tehdä jotain täysin
muuta kuin normaalia työtään. Niinpä me, kaksi
kuvataideopettajaa, kaksi Heliä, lähdimme
Ghanaan tutkimaan lasihelmiä.
Molemmat olimme käyneet Beninissä, Heli
Schultz stipendiaattina Villa Karossa keväällä
2007, minä tuolloin assistenttina ja matkakumppanina. Itse olin Grand Popossa uudelleen joulukuussa 2007 kuvataidekoulujen liiton opettajien
matkalla. Afrikka oli tehnyt meihin molempiin
vaikutuksen, se kiehtoi ja vaivasi. Syksyllä 2008
olimme molemmat vuorotteluvapaalla. Siispä Ghanaan, lasihelmiä tutkimaan! Kieltämättä läksimme
myös pakoon Suomen marras-joulukuun kaamosta
ja pimeyttä. Onnekkaiden yhteensattumien kautta
saimme lähtömme viime hetkillä kontaktin suomalaiseen Arja Muotkaan, joka on asunut Accrassa
perheensä kanssa 17 vuotta. Arja oli meille korvaamaton apu parin päivän ajan. Hän oli vastassa
lentokentällä, esitteli kaupunkia, tutustutti paikalliseen kulttuuriin, neuvotteli asialliset taksihinnat.
Kaikki pelkällä Suomesta tuodulla ruisleipä- lakritsi- ja salmiakkipalkalla.
Arjalla on myös vaatimaton paikka Accran
keskustassa, jossa hän majoittaa suomalaisia
opiskelijoita. Näistä useimmat tulevat Accran
katulasten kouluun (www.street-academy.com)
tekemään kenttäharjoitteluaan. Varsinainen kohteemme Ghanassa oli kuitenkin lasihelmien valmistukseen tutustuminen Odumase Krobossa,
joka sijaitsee n.70 km Accrasta koilliseen. Cedi (Nomoda Ebenezer Djaba) jatkaa sukunsa
monisatavuotista lasihelmien tekemisen perin

nettä Cedi Bead´s –yrityksessään. Yritys työllistää Cedin ja veljensä Kudjon lisäksi 25 paikallista. Veljekset ovat molemmat matkustelleet sekä
Euroopassa että Amerikassa ja heillä on jatkuvaa
helmien vientiä myös Australiaan ja Etelä-Afrikkaan. Kalevala-korun tuotannossa olleen Afrikan
aika –korun lasihelmet tehtiin juuri Cedin työpajassa. Lasihelmien teko tapahtuu vanhojen perinteisten menetelmien mukaan. Materiaalina käytetään kierrätyslasia, mm. lasipulloja, joita saadaan
Accran suurlähetystöistä. Lasi murskataan, osa
murskeesta jauhetaan hyvin hienoksi pulveriksi.
Murske tai jauhe asetellaan termiittikekojen savesta tehtyjen pienten muottien syvennyksiin. Muotit
laitetaan pieniin puulämmitteisiin uuneihin, missä 600-800 asteen kuumuudessa lasimurske sulaa
helmiksi. Pulloista ja purkeista tehtyä lasimurskaa käytetään yksivärisiin, läpikuultavan helmiin.
Esim. oliivinvihreät vihreät helmet saadaan entisistä pastispulloista. Punaiset lasihelmet ovat peräisin katedraalien lasimaalauslaseista, siksi harvinaisempia ja kalliimpia. Kun lasimurska jauhetaan
hienoksi pulveriksi ja värjätään pigmenteillä, sitä
käytetään isojen läpikuvioitujen helmien rakennusaineena. Sama lasipulveri vedellä ohennettuna
toimii maalina,jolla kuvioidaan helmen pintaa, tällöin helmen käsittelyyn tarvitaan kaksi polttoa.
Cedi´s Bead Factoryn alue on kauniisti rakennettu palmujen ja banaanipuiden katveeseen. Helmenvalmistuksen jokaiselle työvaiheelle on oma
katos ja paikka. Helmitehtaan työrytmi on rauhallinen, keskittynyt. Miehet murskaavat lasin, asettelevat sen muotteihin, hoitavat polton ja viimeistelyn. Naiset pujottelevat helmet Cedin ja Kudjon
ohjeiden mukaan rannerenkaiksi ja helminauhoiksi, joita myydään alueen pienessä näyttelytilassa.
Cedi on ystävällinen isäntä, jolta riittää huomiota
sekä suurten business-asioiden, että pienten yksityiskohtein valvomiseen, ja afrikkalaiseen tapaan
tietysti ihmisten kohtaamiseen. Hän on myös menestynyt mies, arvostettu työnantaja paikkakunnalla.
Taideteollisuus- ja käsityöalojen opiskelijat eri
maista saattavat viipyä helmitehtaalla viikkoja tai
kuukausia. Minä pääsin lyhyellä vierailullamme
kokeilemaan suurten kuvioitujen lasihelmien tekoa. Sain eteeni erivärisiä lasijauheita ja muutamia
muotteja. Pienillä kapeakärkisillä kouruilla lasijauhetta aseteltiin muottiin kerroksittain kuvioiden aikaansaamiseksi. Vaikka kuvataideopettajana olen
tottunut monenlaiseen avaruudellis-visuaaliseen
ajatteluun, tämä oli jotakin uutta ja tuntui aluksi
vaikealta. Tein kuusi suurta helmeä, jotka iloisesti yllättivät minut, kun helmien lopullinen väri ja
kuviointi paljastui uunista ulos oton jälkeen. Cedi


kertoi myöhemmin, että suomalaiset harjoittelijat
oppivat systeemin nopeammin kuin muista maista
tulevat ja että he tekevät kauniita yksilöllisiä helmiä. Liekö arvio pelkkää kohteliaisuutta vai johtuisiko taito suomalaisen käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten antamista valmiuksista. Vierailimme
myös isäntämme opastuksella Koforiduan kuuluisilla helmimarkkinoilla. Toinen Heli teki helmiostoksia kilokaupalla. Hän on jäänyt ”lasihelmikoukkuun” ja rakentelee ostamistaan helmistä
länsimaiseen ja suomalaiseen makuun sopivia kokonaisuuksia myytäväksi.

Kuva: Heli Tiainen

Minulle, ranskaa taitamattomalle, englanninkielisessä Ghanassa asioiden hoitaminen ja oleskelu
oli helpompaa kuin Beninissä. Ghana on Beniniä
ja Togoa länsimaisempi, sekä hyvässä että pahassa, mutta mielenkiintoinen maa, josta monta asiaa
jäi vielä tutkimatta ja näkemättä. Lasihelmipajaan
vierailulle haluavat voivat ottaa yhteyttä suoraan
isäntiin os.gudjoglassbeads@yahoo.com. vierailla nettisivuilla www.africancrafts.com tai sopia
itselleen kurssin tamperalaisen Outi Amanorin
kautta, jolla on pitkä kokemus käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden lähettämisestä Ghanaan. Katso myös www.mpomma.org.
Accralaiseen Arja Muotkaan saa yhteyden sähköpostilla arja_awaitey@yahoo.co.uk tai puhelimella +233 244 759 720. Arja löysi meille myös
hyvän kulkuyhteyden Accrasta Beniniin. Nigerialainen Efex-yhtiö liikennöi reittiäAbidjanAccra-Lome-Cotonou-Lagos Tämä firman
pienellä 15-paikkaisella ilmastoidulla bussilla matka Accrasta Grand Popoon taittui kuudessa tunnissa, hyvin organisoituine rajanylityksineen. Eli tervemenoa myös Ghanan
puolelle!


ROLLAATTORILLA RANNIKOLTA
RANNIKOLLE?
Gonzo-sukupolven parhaat journalistiset egot
tunkeutuivat maaliskuun loppupuolella ilman
ennakkovaroitusta Villa Karon toimistoon
haastattelemaan kirjailija Juha Vakkuria, joka oli
juuri palannut Afrikan poikki vieneeltä retkeltään.
Tässä ydin:
GONZOJOURNALISTIT (GJ):
Saharan korppikotkat kertoivat, että Dakarista
Djiboutiin reissasi hiljattain sinun näköisesi mies.
Taisi olla vaimon ajatus: halusiko hän iltalomaa
vai kokonaan eroon?
JV: Kyllä retki oli ihan omaa kriisiä.
GJ: Eikö keski-iän kriisille ole helpompia
hoitokeinoja?
JV: Mikä keski-iän kriisi tämä on? Kuinka monta
120-vuotiasta tunnette?
GJ: Kun libido laskee, niin reppu selkään?
JV: Harkitsen kirjalle alaotsikkoa 'Rollaattorilla
rannikolta rannikolle'.

Kuva 8

Afrikan läntisin piste: Le Point des Almadies

GJ: Mikä seikkailu se sellainen on missä henki
säilyy? Elämä ei vilahtanut sarjakuvana aivoissa
eikä silmissä sumentunut?
JV: Pari kertaa sumentui. Veden puute.
GJ: Teitkö mitään minkä kirjoitit Indiana Jonespäiväkirjaasi?
JV: Kuljin sellaisia polkuja vuorenjyrkänteillä
mitä en täysissä järjissäni tekisi. Mulla on huono
pää korkeuksien suhteen.
GJ: Jos olisit Jumala, minkä tekisit toisin?
JV: Antaisin Nigerin Nguigmin asukkaille vähän
enemmän sadetta ja vähän vähemmän pölyä.
GJ: Indy-varustuksiisi kuului kuulemma
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maailman kevyin teltta. Oliko käyttöä?
JV: 940 grammaa. Oli. Juuri siellä missä kuvittelin.
GJ: Yskit kuin keuhkotautinen. Liikaa sikareita,
Papa?
JV: Liikaa Saharan pölyä. Limakalvot saivat kyytiä.
GJ: Tapahtuiko sulle mitään todella yllättävää?
JV: Törmäsin filmitähti George Clooneyhyn
Ndjamenassa.
GJ: Mikä oli henkilökohtainen aseesi matkalla?
Machette?
JV: Fiskarsin tylppäkärkiset lasten sakset.
GJ: Mikä oli naurettavin asia, joka sattui reisun
aikana?
JV: Puhelin soi Timbuktussa, ja soittaja oli
suomalainen hautausurakoitsija, joka kauppasi
hautakiveä.
GJ: Et ostanut itsellesi Timbuktusta edes kamelia?
JV: Nigerissä ostin melkein. 350 000 CFAfrangilla
[noin 500 eurolla] olisi saanut hyvän.
GJ: Sahel ja Sahara ovat ruskeita. Näitkö mitään
sinistä, jos taivasta ei lasketa?
JV: Niger-virran Segoun luona. Kaunis kuin mikä.
GJ: Selvisit ilman malariaa? Edes moskiitot eivät
olleet kiinnostuneita sinusta?
JV: 50 000 pistoksen verran. Ja tämä on varovainen arvio.
GJ: Onko niin että seuraavat puoli vuotta tulet piinaamaan kaikkia ystäviäsi miljoonalla valokuvalla?
JV: Tarkoitus on.

Kuva 9

Gaon dyyneillä

GJ: Heräät Robert Mugaben ja Muammar
Gaddafin välistä. Mitä on tapahtunut?
JV: Joku on antanut mulle vahingossa Omar
Bongon paikan. Yli 25 vuotta hallinneiden
diktaattoreiden sänky.
(MJ & PS)
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AFRIKANSKA DRÖMMEN
NÄRMAR SIG
nästan hela afrika jublade den 15 maj 2004 då
Sydafrika vid omröstningen om arrangörskapet
för fotbolls VM, vann mot Marocko. Resultatet
ansågs innebära stora förändringar för afrikansk
fotboll. Allmänt har det konstaterats att valet av
Sydafrika och kanske först och främst valet att
ordna mästerskapet i Afrika leder till en efterlängtad diversifiering av fotbollen.
Det handlar om första gången som VM i
fotboll spelas i Afrika. Nu är det knappa ett år till
avspark den 11 juni 2010. 19:e upplagan av VM
i fotboll är inom kort ett faktum och landslag
runtom världen strävar febrilt att bli ett av de
lyckliga 32 lagen som har äran att delta i turneringen.
Som sagt, snart är det kick off för en historisk
nittonde VM-turnering. Redan nu kan man vara
säker på att Afrika, dess folk samt kultur kommer
att ge en mycket intressant prägel åt spelen.

Green Point Stadium i Cape Town

Mästerskapen har redan tagit plats i Asien, Europa, Amerika och Sydamerika det är således mer en
rätt att vi äntligen får njuta av afrikanska arrangemang.
Naturligtvis har beslutet om att ordna slutspel i
Sydafrika vållat en hel del diskussion - precis som
Peking-OS 2008 som också vållade en hel del debatt. Säkerhetssituationen i Sydafrika, sociala och
strukturella problem, långa distanser samt etiska
argumentationer har orsakat diskussion. Många
sydafrikaner har även argumenterat emot arrangemangen genom att hänvisa till den massiva ekono1

miska satsningen som enligt många kanske borde
användas för att åtgärda andra problem som existerar i området. Kanske så, man måste dock komma
ihåg att VM-slutspelen har en väldigt positiv inverkan på arbetslösheten för att inte nämna de väldiga slumområden invid spelorterna som nu äntligen repareras och byggs upp. Trots en del kritiska
röster kommer mästerskapet att hållas som planerat
och nu gäller det för Sydafrika och Afrika att få det
mesta av det väldiga PR-värde som arrangörskapet
för med sig. Alla är ense om att mästerskapet är ett
lyft för hela Afrika – VM ska lyfta kontinenten på
fler än ett idrottsligt plan.

VM i Sydafrika kommer att spelas på åtta orter
Polokwane, Tshwane/Pretoria, Nelspruit, Rustenburg, Johannesburg, Mangung / Bloemfontein,
Durban och Nelson Mandela Bay/Port Elisabeth.
Den 11 juli får segrande laget lyfta den berömda
VM-pokalen inför cirka 98 000 åskådare på Soccer City Stadium i Johannesburg – definitivt något att se fram emot!
Kristian Vakkuri

1

Jussi Moilanen:

OUIDAHIN KÄÄRMEENPALVOJAT
kivenheiton päässä Grand-Poposta sijaitsee kaupunki nimeltä Ouidah - vodoun syntypaikka.
Taianomaisen kaupungin hiekkaiset kadut ja yllätyksellinen ilmapiiri sykkivät vodouta. Kaikki
Ouidahissa muistuttaa animismin vahvasta läsnäolosta; valkoiset voodooliput liehuvat joka kulmassa, arkisia seremonioita suoritetaan kadulla,
kasvomaaleilla koristeltuja naamoja kävelee vastaan mystisten rumpurytmien kantautuessa sisäpihoilta. Koko ajan tuntuu tapahtuvan jotain jumalia
varten. Jumalat kuuluvat kaupungin arkeen.
Ouidahissa sijaitsee myös pelottavalta kuulostava, pythonkäärmeitä palvova lahko ja sen temppeli. Nämä käärmeenpalvojat ovat kirjaimellisesti
jumaloineet pythoneita jo 1600-luvulta asti, suorittaen rituaaleja, uhraten eläimiä ja myös ihmisiä
- tosin ihmisuhreista on nyttemmin luovuttu, osaa
temppelin opas kertoa. Itse käärmettä ei kuitenkaan palvota, vaan sen henkeä, Danh-Gbi:tä, jossa
jumaluus piilee. Ilmeisesti juuri tästä syystä pythoneista ei löydy juuri lainkaan jumalkuvia tai veistoksia.
Pythonlahko elää ja voi hyvin. Tämän päivän
käärmeenpalvojat ovat tavallisia ihmisiä ja tekevät tavallisia töitä. Parhaiten lahkolaisen tunnistaa
poskipäissä olevista arvista, jotka viilletään lahkolaisen ollessa vielä lapsi.
Pythonjumala, Danh-Gbi, on viisauden, maallisen autuuden ja hyväntekeväisyyden jumala. Ensimmäinen nainen ja mies olivat sokeita, mutta
Danh-Gbi avasi heidän silmänsä.
Pythonkäärmeet ovat olennainen osa myös
muita vodoun osa-alueita. Nämä ihmisystävälliset
käärmeet ovat jo muinaisina aikoina olleet maanviljelijöille suotuisia vieraita, sillä ne metsästivät
satoa vahingoittaneita jyrsijöitä.
Ouidahin pythontemppelin pythonit nauttivat
jumalallista kohtelua: niillä on oma majansa, josta ne pääsevät vapaasti ulos metsästämään öisin.
Vanha laki määräsi kaupunkilaiset palauttamaan
harhautuneet pythonit temppeliin. Tällöin henkilön, joka käärmeen palautti, tuli itse maksaa temppelille palautuspalkkio käärmeestä.
Ouidah ei ole suinkaan ainut paikka, jossa käärmeet on asetettu jumalkorokkeelle.
Kautta historian, käärme on ollut jumalhahmo monissa kulttuureissa ja uskonnoissa, monesti
myös naispuolisena; Atsteekit palvoivat käärmejumalatarta nimeltä Cihuacoatl, joka oli yksi äitiyden
ja hedelmällisyyden jumalista. Hinduilla on oma
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käärmejumalattarensa, Manasha. Antiikin kreikkalaiset ja egyptiläiset pitivät käärmeitä muuten vain
jumalaisina olentoina, kuten monet muut uskonnot, menneet ja nykyiset.
Vuonna 2006 tehty tutkimus paljasti, että maailman vanhimmassa ihmisen suorittamassa uskonnollisessa rituaalissa palvottiin pythoneita. Näin tapahtui
70 000 vuotta sitten, nykyisen Botswanan alueella.

Pythonin palvojista on kirjoitettu paljon kirjoja. The Python Killer on yksi niistä.

Ouidahin alueella pythoneita on pidetty jumalaisina jo monia satoja vuosia ja palvonta muuttui uskonnoksi jo 1700-luvulla, kun Ouidah ja
Dahomey olivat sodassa keskenään. Taisteluista kerrotaan seuraavaa: oli kerta kun Danh-Gbi
ei tullut Ouidahin avuksi ja Dahomeyn soturit
vangitsivat kaikki Ouidahin pythonit ja sanoivat: ”jos kerran olette jumalia, puhukaa ja yrittäkää puolustaa itseänne”. Vastausta ei tullut,
joten Dahomeylaiset tappoivat ja söivät pythonit. Jonkin ajan kuluttua koitti taas hetki kun
Ouidah joutui puolustamaan kaupunkiaan Dahomeyn hyökkäykseltä. Danh-Gbi tuli avuksi hyväillen Ouidahin sotureita hännällään ja
päällään. Pääpappi piti pythonia korkealla käsissään ja kantoi pyhää käärmettä sotilaiden
edessä, tällä kertaa johtaen Ouidah'n joukot
voittoon. Pythonjumalalle rakennettiin kiitokseksi temppeli. Tarina huipentuu legendaan,
jonka mukaan tuo samainen, Ouidahin soturit
voittoon johtanut python, eläisi vieläkin. Sen
sanotaan asustavan puussa, jonka latvaan se
kiipeää joka päivä, roikottaen itseään alas, mitaten pituuttaan. Kun se ylettää maahan, on se
myös tarpeeksi pitkä kurkottamaan taivaaseen.
1

Pikku-uutisia Afrikasta

40 000 ääntä ratkaisi Ghanan
presidentinvaaleissa
sosialideMokraattinen professori Atta Mills voitti
voitti niukkaakin niukemmin Ghanan presidentinvaalien toisen kierroksen: hän sai vain 40 000 ääntä enemmän kuin kilpailija Nana Addo Akufo-Addo.
Olisivatko naisäänestäjät ratkaisseet vaalit, Atta
Mills nimittäin lupasi että 40 prosenttia hänen hallituspaikoistaan menee naisille! Atta Mills sanoi
myös luopuvansa 40-auton presidentillisistä saattueista. Hän haluaa olla kansan mies.
Maatalous tulee olemaan keskeisellä sijalla uuden hallituksen kehitysohjelmassa. Atta Mills sanoi
myös tekevänsä kaikkensa estääkseen huumerahan
tulemisen mukaan Ghanan politiikkaan. Huumeparonit ovat pitkään yrittäneet saada jalansijaa maan
politiikassa. ”Ei riitä että haukumme heitä, meidän
tulee myös purra”, sanoo Atta Mills.

Kongo: Sähköä kaikille 2010!
Brazzavillen kongo, eli se pienempi Kongoista
(entinen Ranskan siirtomaa), joka voi näistä kahdesta kaimamaasta paremmin, on luvannut, että ensi
vuoden aikana koko maa on sähköistetty. Imboloun
vesivoimalaitos aloittaa toimintansa tänä vuonna.
Kovin moni muu Afrikan maa ei voi realistisesti
edes suunnitella koko alueensa sähköistämistä.
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10 vuotta pitkä tunneli Zimbabwessa
ziMBaBwelaiset talousasiantuntijat arvelevat, että
kestää ainakin kymmenisen vuotta ennen kuin Zimbabwen kansantalous ja elintaso saadaan takaisin
sille tasolle millä ne olivat vuonna 1990. Mutta nyt
kun Morgan Tsvangirai on saatu pääministeriksi,
uskotaan että tunnelin päässä näkyy valoa.

Etelä-Afrikka jyllää
viiMe vuoden kauppatilastojen mukaan Afrikan
50 suurimmasta yrityksestä peräti 38 on Etelä-Afrikassa. Nigeria joka halukkaasti korostaa omaa
suurvalta-asemaansa Afrikassa on saanut tuohon
joukkoon vain yhden yrityksen.
Maanosan suurin yritys oli algerialainen öljyyhtiö SONATRACH, jonka liikevaihto viime vuonna
oli 67 miljardia dollaria.
Gaddafille torni Dakariin
liByan presidentti Muammar Gaddafi ei väsyhankkimaan itselleen kuolemattomuutta. Nyt hän
on suunnittelee rakennuttavansa omaa nimeään
kantavan tornin Senegalin pääkaupunkiin Dakariin. Rakennuksesta tulee 200 metriä korkea.
Torniin tulee 60 kerrosta, joihin mahtuu 400huoneinen hotelli, konferenssikeskus sekä sata
huoneistoa.
Hyvä puoli hankkeessa on se, että jos suunnitelmat toteutuvat, 80 % rakennuksen tarvitsemasta
energista tulee auringosta. Rakennushankkeen kokonaisbudjetti on 200 miljoonaa euroa, ja nuolenkärkeä muistuttavan rakennuksen on tarkoitus olla
valmis vuonna 2012.
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Öljyä kaikkialla Länsi-Afrikassa
nyt on virallisesti julkistettu tietoja siitä, että
kaikkialta Länsi-Afrikan rannikon edustalta
Gabonista Senegaliin on löydetty öljyesiintymiä.
Kuinka pian näitä esiintymiä ryhdytään hyödyntämään, on eri asia, samoin kuin se, missä määrin
niistä saatava tulo kyetään jakamaan niin, että rannikkomaiden kaikki asukkaat saisivat osansa.

Lama iskee myös timantteihin
eteläisen afrikan nopeimmin kehittynyt maa
Botswana, jonka vauraus perustuu ennen muuta
timantteihin, on joutunut huomaamaan, että kansainvälinen finanssikriisi osuu myös timantteihin.
Itse asiassa timanttien kohdalla voidaan puhua selvästi lamasta: maan suurin timanttiyhtiö Debswana ilmoitti, ettei se myynyt viime marraskuussa timantin timanttia, ja joulukuunkin myynti jäi hyvin
alhaiseksi. Sama tahti jatkui tammikuussa.
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Mitä tiedämme Päiväntasaajan Guineasta?
Aika vähän, luultavasti. Sen, että se on joissain
Päiväntasaajalla, ja Afrikan länsirannikolla?
Kohta tiedämme vähän enemmän:
-Maa koostuu kahdesta alueesta: Bioko-saaresta
ja Rio Munista, joka on Afrikan mantereella Kamerunin ja Gabonin välissä.
-Maan pääkaupunki Malabo on Biokon saarella.
-Öljytuotanto on vaurastuttanut maata viime vuosina, mutta jo nyt on ymmärretty, että maan öljyesiintymät ovat rajalliset, ja maan tulee miettiä
öljyn jälkeistä elämää. Maakaasusta saattaa tulla
pelastus.
-Maatalous perustuu palmuyöljyyn, kahviin, kookospähkinöihin, ja kaakaoon, minkä lisäksi maassa
on metsiä.
-Maassa käytetään CFA-frangia.
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