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Yhteisöpohjainen kokonaisvaltainen terveyskasvatus 
 
Yhteistyökumppani: Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus (EECMY) 
               Development and Social Services Commission (DASSC) 
 
 
Hankkeen kuvaus: Etelä-Etiopiassa Amaron ja Wonagon alueella tehdyn selvityksen mukaan alueen 
väestöllä on terveysongelmia, jotka johtuvat pääosin heikosta hygieniasta, kunnon saniteettitilojen puutteesta 
sekä puutteista terveysasemien varustuksessa ja lääkkeiden saatavuudessa. Hankkeen vaikutusalueella asuu 
n. 70 000 ihmistä. 
 
Hankkeen tavoitteena on terveysolojen parantuminen Amaron ja Wonagon alueella parantamalla 
paikallisyhteisöjen saniteettijärjestelmiä, kouluttamalla väestöä niin ympäristöhygienian kuin 
henkilökohtaisenkin hygienian merkityksestä.  Tavoitteena on myös julkisten terveyspalvelujen parempi 
laatu. 
 
Terveysasemien henkilökunnille annetaan yhteisöpohjaisen terveystyön lisäkoulutusta, jotta he puolestaan 
voisivat kouluttaa kyläyhteisöjen jäseniä hiv & aidsista, terveellisestä ravinnosta, hygieniasta, vahingollisista 
perinteistä ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Alueelle rakennetaan yleisiä käymälöitä ja kyläyhteisöjä 
koulutetaan rakentamaan käymälöitä kotipihoilleen. Terveysasemien varustetasoa ja lääkkeiden saatavuutta 
parannetaan. 
 
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Yhteisöjen jäsenet ovat ymmärtäneet vessojen käyttämisen tärkeyden tarttuvien sairauksien ehkäisemisessä 
sekä ympäristön siisteydessä. Tämän vuoden aikana huonosta hygieniasta johtuvat sairaudet ovat 
vähentyneet 65 prosenttia ja jo 250 kotitaloutta on alkanut käyttää omaa vessaa. Lisäksi osa yhteisön 
jäsenistä on aloittanut varainkeruukampanjan yhteisten vessojen rakentamiseksi, ja omia vessoja rakennetaan 
niille yhteisöjen jäsenille, joilla ei niitä vielä ole. Hankeyhteisöjen läheisissä kylissä on myös huomattu 
vessojen tuoma hyöty sairauksien ehkäisemisessä, ja yhteisöjen jäsenet ovat alkaneet rakentaa niitä itse, joten 
hankkeella on ollut vaikutusta kohdeyhteisöjä laajemminkin. Yhteisöissä on myös perustettu komiteoita, 
jotka pitävät huolta kylien yhteisistä vessoista.  

Lisäksi 111 nuorelle on järjestetty koulutuksia lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa ja 234 nuorta on 
päässyt nuorille suunnattujen lisääntymisterveyteen erikoistuneiden terveyspalveluiden piiriin. Nuorten 
pääsy terveyspalveluiden piiriin sekä lisääntymisterveysteen liittyvät koulutukset mm. hivistä ja aidsista 
vähentävät sairauksiin liittyvää stigmaa sekä kehittävät nuorten kykyä tarkastella elämän valintoja 
pitkäjänteisesti. 

Yhteensä 1745 ihmistä sai vuoden aikana suoraa hyötyä hankkeesta terveyskoulutusten ja uusien 
rakennettujen vessojen kautta. Näistä henkilöistä 902 oli naisia, 740 miehiä, 45 tyttöjä ja 58 poikia. 
Epäsuorasti hankkeesta hyötyi 90 000 ihmistä, jotka olivat läheisten kylien ja yhteisöjen jäseniä, joiden 
kanssa hankeyhteisöjen jäsenet olivat tekemisissä, ja jotka ovat saaneet ideoita ja neuvoja vessojen 
rakentamiseen omissa kylissään.  
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Menestystarina  

Tayech Kebede, 22 vuotta.  

Tayech on naimissa ja kahden lapsen äiti. Hän kertoo, kuinka 
iloinen on uudesta yleisestä vessasta, sillä nyt ympäristö 
pysyy siistinä. Vessoja saavat käyttää kaikki ohikulkijatkin, 
mikä auttaa siinä, ettei ympäristö saastu enää. Hän kertoo 
myös, että naisten ja tyttöjen elämään vessoilla on ollut suuri 
vaikutus, sillä nyt tytöt ja naiset voivat käydä turvallisesti 
vessassa.  

Uusi julkinen vessa. 

 

 

Tällä hetkellä Suomen Lähetysseura on hankkeen ainoa tukija, joten suuri kiitos kaikille 
tukijoille! 

 

 
 

 


