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Lenita Airisto, teksti ja kuvat
Uganda

L
oistoideat leviävät laa-
jalti. Samaan aikaan
kun Muhammad Ju-
nus ottaa vastaan No-
belin rauhanpalkinnon
Oslossa, Village Phone

pirisee ja luo yhteyksiä Ugan-
dan maaseudun köyhissä syrjä-
kylissä.

Maastoauto pomppii pitkin
Ugandan kuoppaisia maanteitä
kohti etäistä Mpigin kylää. Teo
Buvumbo, 45-vuotias seitsemän
lapsen äiti kertoo, miten mikro-
laina ja kyläpuhelinliikeidea ovat
nostaneet hänen koko perheensä

toimeentulotason reippaasti
köyhyysrajan yläpuolelle.

– Olen ollut Village Phone -

yrittäjänä kaksi vuotta, ja elä-
mänmuutos on suuri. Ennen oli
niin tiukkaa, että minulla oli ani
harvoin varaa vuokrata ompelu-
kone muutamaksi tunniksi pääs-
täkseni torille myymään itse te-
kemiäni vaatteita.

Teo Buvumbon saavutukset
mikroyrittäjänä ovat in-
nostavia. Kyläpuhelimen
tulo kaukaiseen kylään pa-
ransi hetkessä kaikkien
kyläläisten mahdollisuuk-
sia olla yhteydessä suku-

laisiinsa ja ystäviinsä muissa ky-
lissä. Kyläläiset pystyivät myös
tarkistamaan maataloustuotteit-
tensa markkinahinnat lähties-
sään myymään niitä toreille. Pu-

Miten Muhammad Junusin
ideoimat Köyhien pankki, Grameen
Foundation, Micro Finance ja Village
Phone toimivat Ugandan köyhissä
maaseutukylissä? Diplomiekonomi
Lenita Airisto oli joulukuussa
kahden viikon ajan Ugandassa
tutustumassa Grameen Bankin
toimintaan ja keräämässä
materiaalia ensi syksynä
ilmestyvään kirjaansa.

Kyläpuhelin toimii. Allen Na-
basa vaihtoi alaa alakoulun
opettajasta Village Phone -toi-
mijaksi. Liiketoimi eteni hienosti,
kunnes varas vei Allenin puheli-
men. Nyt Allen jatkaa sitkeästi
toimintaansa lainapuhelimella.
Uuden puhelimen hän hankkii
mikrolainalla.
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helinyhteydet innostivat uusiin
liikeideoihin ja lisäsivät kyläläis-
ten varallisuutta. Ja jos joku ky-
läläinen sairastui, apua saatiin
nopeasti puhelimella. Ennen
apua lähdettiin hakemaan juos-
ten tai polkupyörällä.

Buvumbon puhelin oli heti
kyläläisten ahkerassa käytössä ja
hän pystyi maksamaan mikrolai-
nansa nopeasti takaisin. Teo
päätti hankkia pian toisen puhe-
limen ja palkkasi alitoimijaksi
kylän toisella reunalla olevan
nuoren kyläkauppiaan. Puhelin
toi miehen kaupalle lisäarvoa ja
lisäsi asiakkaita.

Teo maksaa kyläkauppiaalle
kiinteää palkkaa noin kolme ja

puoli dollaria kuussa, ja mies ti-
littää puhelutulot Teolle. Kah-
den vuoden aikana Teo Buvum-
bo on ehtinyt hankkia seitsemän
puhelinta, jotka hän on sijoitta-
nut strategisesti parhaiksi katso-
miinsa kohteisiin lähialueella.
Puhelinverkosto tuottaa niin hy-
vin, että hän on ostanut pienen
maapalstan ja kolme lehmää.
Hänen miehensä hoitaa perheen
pikkufarmia ja myy palstan he-
delmiä ja vihanneksia torilla.

Teo Buvumbon kuudesta lap-
sesta vanhimmat pojat – varsin-
kin 25-vuotias esikoinen, eng-
lantia osaava Josef – ovat muka-
na täysipäiväisesti kyläpuheli-

men liiketoiminnoissa. Veljekset
toimivat äitinsä rinnalla asiakas-
palvelussa operaattoreina, lataa-
vat kyläpuhelinverkoston akut
autonakulla ja generaattorilla ja
toimittavat kyläläisille puhelin-
viestejä.

Liiketoiminnalla saaduilla tu-
loilla perheyritykseen on ostettu
myös ompelukone, ja viimeisin
hankinta on moottoripyörä.
Kaikki sijoitukset tähtäävät
uusiin liiketoimiin. Teon pojat
ovat opetelleet äidin johdolla
ompelukoneen käyttöä, ja moot-
toripyörä on Boda-Boda-taksi-
na, jolle on hankittu ulkopuoli-
nen kuukausipalkkainen kuski.

Entä mitkä ovat seuraavat ta-
voitteet?

– Katson, että voin sijoittaa
lähialueelle vielä viisi kyläpuhe-
linta. Rahoitus tulee osittain
mikrolainoista, osittain Village
Phone -verkostoni toiminnasta.
Haluan kaikki lapseni mukaan
liiketoimintaan, jota aion tieten-
kin vielä kasvattaa.

Teo Buvumbon luku- ja kir-
joitustaito ovat puutteelliset.
Mutta hän osaa laskea, tehdä lii-
ketoimintasuunnitelmia ja hän
uskaltaa ottaa riskejä. Mikrolai-
na on antanut hänelle mahdolli-
suuden työllistää itse itsensä, ja
pienissä liiketoimissa saavutettu
hyvä tulos on tuonut hänestä
esiin piileviä lahjoja, taitoja ja
johtamiskykyä. Teon itseluotta-
mus on kasvanut: hän tuntee, et-
tä häntä arvostetaan koko kylä-
yhteisössä. Se on melkoinen
saavutus afrikkalaisessa kulttuu-

rissa, jossa naisen asema on ai-
na ollut erittäin alistettu.

Seuraava kohde on pieni kylä-
kauppa Mbararan kaupunkiin
johtavan maantien kupeella.
Etäisyyttä ei ole kilometreinä-

paljon, mutta matkanteko on hi-
dasta ja olo maastoauton etu-
penkillä kuin kumparelaskussa.
Vasta Nyamviza on 35-vuotias
kahden pikkutytön äiti, joka on
jo viiden vuoden ajan pitänyt
kyläkauppaa. Kolme vuotta

Kännyköitä mikrolainalla
> Afrikkalainen teleoperaattori
MTN kiinnostui Grameen Bankin ja
Telenorin kehittämästä Grameen
Phonesta ja toteutti kyläpuhelin-
idean vuonna 2003 Ugandassa yh-
teistyössä amerikkalaistaustaisen,
ei-kaupallisen Grameen Foundatio-
nin kanssa. MTN:n tarkoitus on nyt
laajentaa Village Phone -toiminta
kaikkialle Afrikkaan ja jopa Lähi-
Itään. Tällä hetkellä Ugandassa on
6 000 kyläpuhelintoimijaa, köyhää
naista, jotka mikrolainan turvin ovat
hankkineet kännykän ja myyvät pu-
heaikaa.

Nokia on kehittänyt yhteistyössä
Grameen Foundationin kanssa 
Village Phone Business Kit -tuote-
paketin, johon kuuluva kännykkä
kuuluvuutta vahvistavine ulkoisine
antenneineen ja vaihtoehtoisine la-
tausominaisuuksineen toimii ka-
ruissa ja etäisissä maaseutukylissä.

MTN Village Phonen vetäjä
Richard Mwami muistuttaa, että
etäisissä, köyhissä maaseutukylissä
eletään vaihtotaloudessa.

– Ne, jotka lähtevät myymään
tuotteitaan toreille asti, pääsevät
ehkä yhden dollarin kuukausitu-
loon. MTN Village Phone yrittäjänä
maaseudun asukkaan ansiotaso
nousee nopeasti puoleen dollariin
päivässä ja siitä ylöspäin.

Nokia on markkinajohtaja Ugan-
dan kännykkämarkkinoilla 86 pro-
sentin osuudellaan. Johanna Kor-
pia, Nokia Networksin maajohtaja
Ugandassa viittaa yhtiön yhteiskun-
tavastuulliseen toimintaan:

– Village Phone on jo nyt suuri
menestystarina, jolla on saatu köy-
hiä alueita ja ihmisiä puhelinpalve-
lujen vaikutuspiiriin. Ja kaikki osa-
puolet ovat saaneet siitä taloudel-
lista hyötyä.

Voimanaiset. Teo Buvumbo (vas.) on kyläyhteisönsä voimanainen. Hän
on Village Phone -liiketoiminnallaan vaurastuttanut kyläläisiä ja nostanut
oman perheensä köyhyysrajan yläpuolelle. Nosteesta on hyötynyt myös
hänen vanhin sisarensa (oik.).

Kylän keskus. Nuori kyläkauppias on saanut kunnioitetun aseman kyläyhteisössä. Kauppias on Teo Buvum-
bon Village Phone -verkoston alitoimija ja pitää tarkkaa kirjanpitoa puheluista. Lähes kaikki puhelimet Ugan-
dassa toimivat pre paid -puhelinkorteilla

Teo Buvumbon
puhelinverkosto
tuottaa niin
hyvin, että hän
on ostanut
pienen
maapalstan ja
kolme lehmää.

hyötyä
➔
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sitten Vasta osti mikrolainan
turvin kyläpuhelimen, sillä hän
arveli puhelinpalvelun lisäävän
kauppansa asiakasmäärää.

– Monet asiakkaistani käyttä-
vät kyläkauppaani toimistonaan.
He soittavat täältä liikepuhelun-
sa 3–5 kertaa viikossa, ja heidän
asiakkaansa voivat puolestaan
jättää tänne puhelinviestejä, jot-
ka toimitamme edelleen perille.

Juuri nyt Vasta Nyamvizan
pienessä kaupassa ovat tori-
kauppias ja kivityömies hoita-
massa puhelimitse liiketoimi-
aan. Kummatkin kertovat, miten
paljon he säästävät aikaa ja ra-
haa voidessaan hoitaa asiat pu-
helimitse. Pitkät, kalliit ja hitaat
asiakastapaamiset hoituvat nyt
edullisesti puhelimella ja muu-
taman sykäyksen hinnalla.

Kyläpuhelinverkosto on inno-
voinut myös uudentyyppisiä ra-
dio-ohjelmia, joihin kyläläiset
voivat soittaa mainostaakseen
oman kylänsä tuotteita ja palve-
luja tai kertoa kavereilleen kuu-
lumisia. Radio kerää Vasta 
Nyamvizan kauppaan kuunteli-
joita ja asiakkaita, ja kauppias it-
se on energisten tapahtumien
keskipisteessä. Tiedustelen,
kumpi ansaitsee perheessä
enemmän, Vasta vai hänen tori-
kauppiasmiehensä. Vastaus tu-
lee Vastalta pienen hiljaisuuden
jälkeen:

– Minä ansaitsen enemmän.
Matka jatkuu seuraaviin ky-

liin. Silmät ja korvat auki rekis-
teröin liike-elämän ruohonjuuri-
tason menestystarinoita.

– Afrikka on pioneerimaan-
osa, kuten pitkän linjan Afrikka-
osaaja, Nokia Networksin maa-
johtaja Johanna Korpia asian
tiivistää.

– Täällä on energiaa ja yrittä-
jähenkeä ja ugandalaiset naiset
pitävät pohjoismaalaisia naisia
innoittavina esimerkkeinä.

On tiistai ja FINCA:n (Founda-
tion for International Communi-
ty Assistance) toimitiloissa Mba-
raran pääkadun varrella on tun-
gosta ja säpinää. Eri luotonsaa-
jaryhmät ovat maksamassa ja ti-

littämässä lainojensa korkoja ja
lyhennyksiä.

FINCA:n luotot ovat kuudeksi
kuukaudeksi, korko 3,5 prosent-
tia kuukaudessa ja lyhennykset
korkoineen maksetaan sopimuk-
sen mukaan kerran viikossa. Lai-
nojen skaala on 30 dollarista
3 300 dollariin ja liiketoiminto-
jen kirjo parista vuohesta saata-
vista tuloista aina vaatimatto-
maan majatalotoimintaan. Mik-
rolainaajista 95 prosenttia mak-
saa tunnollisesti lainansa takai-
sin. Uutena liikeideakohteena
ovat aurinkopaneelit. Lainanot-
tajista 75 prosenttia on naisia.

Francis Ssebuggwawo,
MTN:n kenttätoimintojen pääl-
likkö, kertoo uudesta yritystuot-
teesta. Kyläpuhelintoimijoille 
on tarjolla uusi Nokia Village
Phone Kit, johon lainanottaja voi
liittää vielä polkupyörän yrityk-
sen viestipalveluja varten.

– Me lainaamme rahaa vain
liiketoimintaan, Grameen Foun-
dationin kanssa yhteistyössä toi-
mivan FINCA:n lainatilien tar-
kastaja Lydia Nyamate koros-
taa. Toimintaperiaatteet on saa-
tu Grameen Bankilta.

Tarkkaillessani näiden mikro-
yrittäjien motivaatiota, energiaa,
päättäväisyyttä ja työniloa on
helppo hyväksyä Muhammad
Junusin ajatukset: ”Kaikki ihmi-

set ovat yrittäjiä, mutta kaikilla
ei ole ollut mahdollisuutta to-
teuttaa näitä kykyjään. Tulevai-
suus kuuluu itse itsensä työllis-
täjille.”

Bangladeshilaisena Junus tie-
tää, miten kaksi miljoonaa vaa-
tetusteollisuuden työntekijää te-
kee siellä pitkää päivää 23 dolla-
rin kuukausipalkalla, jotta eu-
rooppalaiset saisivat kauppoi-
hinsa tarpeeksi halpoja vaattei-
ta. Talouskasvua pitäisi tarkas-
tella työpaikkojen olosuhteiden,
ei kauppakeskusten kassavirto-
jen näkökulmasta. ■

1974 Ekonomisti Muhammad Ju-
nus toimii taloustieteen professori-
na Chittagonin yliopistossa Bangla-
deshissa. Työmatkallaan yliopis-
toon hän ohittaa päivittäin Bangla-
deshin köyhimmän slummialueen.
Eräänä päivänä hän vie opiskelijat
tutustumaan slummielämän ta-
lousahdinkoon.

1976 Neljäkymmentäkaksi köyhää
naista Jobran kylästä ottaa yhteyttä
Junusiin. He tarvitsevat yhteensä
27 dollaria päästäkseen irti koron-
kiskurien otteesta. Junus antaa nai-
sille rahat omasta taskustaan, il-
man takuita ja ilman korkoa. Naiset
maksavat jonkin ajan kuluttua lai-
nan takaisin. Muhammad Junus
aloittaa Grameen Bank (Kyläpankki)
-projektin.

1979 Micro Finance- ja Micro Cre-
dit -toiminnat leviävät köyhiin maa-
seutukyliin. Lainat annetaan ilman
vakuuksia 5–10 hengen ryhmälle
kyläläisiä. Lainanottaja vastaa ta-
kaisinmaksusta, muut takaavat, et-
tä henkilö toimii vastuullisesti.

1983 Grameen Bankista tulee itse-
näinen pankki, jonka toimintatavat
poikkeavat tavanomaisesta pankki-
toiminnasta. Grameen Bank lähes-
tyy nimenomaan köyhiä ja erityi-
sesti naisia, joilla ei ole mitään pää-
syä tavallisiin rahalaitoksiin. Taval-
listen pankkien mielestä naiset ei-
vät pysty käsittelemään rahaa ja
köyhät eivät koskaan maksa takai-
sin vakuudettomia lainojaan. Gra-
meen Bankin asiakkaiden lainojen
takaisinmaksuprosentti on kuiten-
kin 99.

1989 Perustetaan ei-valtiollinen
Grameen-säätiö.

1992 Muhammad Junus saavuttaa
tavoitteensa. Nyt 94 prosenttia pan-
kin asiakkaista on köyhien kylien
naisia. Musliminaiset ovat itse rik-
koneet tradition kahleet, voittaneet
omat pelkonsa ja aviomiestensä ja
mullahien vastustuksen. Kun alussa
miehet ovat olleet enemmistönä lai-
na-asiakkaissa, niin jo kuuden vuo-
den kuluttua perustamisesta naiset

muodostavat 50 prosenttia ja ovat
vihdoin 94 prosenttia asiakkaista.
Laina-asiakkaina naiset hyödyttävät
perheitään paremmin kuin miehet,
jotka ovat tuhlailevampia. Naiset
nostavat mikrolainoitetuilla pienlii-
ketoimillaan perheen elämänlaatua
ja panevat lapsensa kouluun.

1996 Grameen Bank ja norjalainen
puhelinoperaattori Telenor perusta-
vat yhteisyrityksen, Grameen Pho-
ne (Kyläpuhelin) -puhelinyhtiön. Ky-
läpuhelintoimijat, köyhät naiset,
hankkivat mikrolainalla kännykän ja
ryhtyvät pikkuyrittäjinä myymään
puheaikaa muille kyläläisille. Gra-
meen Phone eli Village Phone kas-
vaa suureksi menestystarinaksi.
Nykyisin Grameen Phonella on 10
miljoonaa asiakasta, joista 260 000
kyläpuhelintoimijaa. Idea kyläpuhe-
limesta leviää Afrikkaan, Ugandaan
ja Ruandaan.

1997 Perustetaan Grameen
Knitwear.

1998 Grameen Bankilla on 2,3 mil-
joonaa jäsentä 38 957 kylässä
Bangladeshissa.

2000 Grameen Bank tarjoaa lai-
nanottajille korkeampiin opintoihin
tähtääviä opintolainoja. Grameen
Bankin lainakorot ovat alhaisemmat
kuin Bangladeshin valtionpankin ko-
rot. Grameen Bankin lainakorkoskaa-
la alkaa 20 prosentista ja on laskeva.
Korkein korko on tulojen hankintaa
varten nostetulla lainalla. Asuntolai-
nan korko on 8 %, opintolainan 5 %
ja laina yhteisön kaikkein köyhimmil-
le, kerjäläisille, on koroton.

2004 Grameen Bank tarjoaa aktii-
visesti lainoja kerjäläisille. Bangla-
deshin 85 000 kerjäläisestä 5 000
on jo siirtynyt mikroyrittäjiksi. Kerjä-
läiset tekevät itse omat talousstra-
tegiansa: millä alueilla kannattaa
kaupitella mikrolainoilla hankittuja
pikkutavaroita ja missä taas kerjää-
minen on parempi vaihtoehto.

2006 Muhammad Junus ja Gra-
meen Bank saavat Nobelin rauhan-
palkinnon.

Grameen Bankin historia

Idean isä. Muhammad Junus ja Grameen Bank saivat viime vuonna
Nobelin rauhanpalkinnon.
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Leading Lady. Lehdenkustanta-
ja Sylvia Owori on juuri valittu
kymmenen arvostetuimman 
afrikkalaisen liikenaisen jouk-
koon. Sylvia Oworilla on nime-
ään kantavia putiikkeja ja vaate-
kokoelma, joka on ollut mukana
myös Nokia Cape Town Fashion
Week -tapahtumassa. Myös Hol-
lywood-filmin The Last King of
Scotlandin tähdillä on yllään hä-
nen luomuksia. Sylvia Oworin
tuotteet valmistetaan Kampalas-
sa, omassa ompelimossa, missä
hän on halunnut antaa työpaikan
ja mahdollisuuden myös Pohjois-
Ugandasta paenneille ja sodan
runtelemille naisille.

Seitsemän 
miljoonaa
asiakasta
> Grameen Bank, köyhien pankki
ja mikrolainat auttavat slummien
ihmisiä pääsemään omin voimin
köyhyysrajan yläpuolelle.
Idea köyhien pankista on levinnyt
laajalti ympäri kehittyvää maail-
maa, Aasiasta Afrikkaan. Mu-
hammad Junusin viimeisimpänä
ideana on aloittaa mikrolainapro-
jekti Kiinan köyhimmissä maalais-
kylissä.

Grameen Bankin eri toiminta-
aloissa on nyt aktiivisesti mukana
noin miljoona ihmistä, ja pankilla
on seitsemän miljoonaa asiakas-
ta, heistä 97 prosenttia naisia.
Pankkitoiminnan skaala on laaja.
Uusiin suunnitelmiin kuuluvat
muun muassa megaluokan sata-
mahanke Bangladeshissa, maa-
seudun yhteyksiä helpottavat sil-
lat sekä tulvariskialueille raken-
nettavat betonitalot.

Pankin laina-asiakkaista jo 58
prosenttia on pääsyt irti köyhyy-
destä, ja he työllistävät nyt itse
itsensä. Junus on vakuuttunut, et-
tä köyhyys voidaan puolittaa vuo-
teen 2015 mennessä ja vuonna
2030 köyhyyttä voidaan käydä
katsomassa vain köyhyysmuse-
oissa.

Haaste on kova. Muhammad
Junus itsekin korostaa, että vaik-
ka 100 miljoonaa ihmistä on jo
päässyt mikrorahoituksen piiriin,
niin kaksi kolmannesta maailman
asukkaista on vielä rahoituspalve-
lujen ulkopuolella.

Taiteen kuuma nimi. Achola
Rosario on tämän hetken kuu-
min nimi Ugandan taidemaail-
massa. Kuvataiteilija Achola Ro-
sario korostaa maalauksissaan
naisten oikeuksia yhteiskunnan
tasavertaisina jäseninä ja hyök-
kää näkyvästi sovinismia vas-
taan. Hän omistaa myös Mama
Mo'z -gallerian, joka myy mo-
nien ugandalaisten naistaitelijoi-
den maalauksia. Hänen viimei-
sin projektinsa on Miss Uganda
-kilpailu, jonka hän on päättänyt
muuttaa naisen arvoa kunnioit-
tavaksi ja naisen oikeuksia puo-
lustavaksi voimakkaasti vi-
suaaliseksi tapahtumaksi.

➔

Maksun aika.  FINCA toimii yhteistyössä Grameen Bankin kanssa ja
myöntää  mikrolainoja pienliiketoimintaan. Lainansaajaryhmät tilittä-
vät, maksavat lyhennykset ja korot täsmällisesti kerran viikossa.
FINCAN:n mikroluottoasiakkaista 75 prosenttia on maalaiskylien köyhiä
naisia, joista 95 prosenttia maksaa tunnollisesti lainansa takaisin.


