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1. Hallitus 
Puheenjohtaja Soile Rinno, varapuheenjohtaja Jouko Koskinen, sihteeri Pirjo Huvila ja jäsenet Irene 
Koumolou (taloudenhoitajana 13.4.2015 alkaen), Felix Adje. Varajäsenet Antero Honkasalo, Riikka Takala, 
Linnea Olamo ja Sakari Lähteenaro (13.4.2015 saakka) sekä Jaana Lahtinen (13.4.2015 alkaen). Hallituksen 
ulkopuolinen rahastonhoitaja Maisa Toivonen 13.4.2015 saakka.  
Hallituksen kokouksia yhteensä 4 sekä 1 sähköpostikokous. Suunniteltu toimintaa ja seurattu raportteja 
avustusprojekteista. 

2. Toiminta ja varainhankintaa, tapahtumia 2015  

1. Matkamessuilla  15.-18.1. oli Suomen Afrikka-Seuran kanssa yhteinen esittelypöytä. Myyntituotteiden 
(kalenterit, äänilevyt, kassit ja korut) lisäksi markkinoitiin Beniniä matkailukohteena ja erityisesti Kon-Tikin 
Benin-Togo-kiertomatkaa tammikuulle 2016. Messujen tuotto ja ystävyysseuran näkyvyys oli hyvä. 

2. Varainhankintailta 5.9.2015 Nuorisokeskus Harjulla Helsingissä. Musiikista vastasi Noël Saizonou.  
Tilaisuuden osanottajamäärä jäi useista päällekkäisyyksistä johtuen niukaksi, mutta paikalla olijat nauttivat 
hyvästä ateriasta ja seurasta.  

3. Soile Rinno oli Lappeenrannan joulutapahtumissa myymässä kalentereita ja muita tuotteita 11.-13.12. 
jakaen esittelytilan Unicefin kanssa. Ilman omaa myyntipöytää tuotto jäi aiempaa vähäisemmäksi. 

3. Myyntituotteet
1. Valokuvakalenteri 2016. Aiheena Benin matkailumaana. Valokuvia antoivat Tuula Heinilä, Jouni Kaipia, 
Soile Rinno, Nalle Ritvola, Marco Peretto ja Anna-Maria Kokko (myös kansikuva). Painos 300 kpl, 
myyntihinta 15€. Taitto Nalle Ritvola, tekstit Soile Rinno ja käännökset ruotsiksi Chris Nyström.  
2. Afrokankaiset kassit, hinnat koon mukaan 15-30 €, yukatat 70 €. Myös koruja oli myyntitilaisuuksissa.  
3. Pronssisimpukka. Juhlavuoden koru 2013, komea pronssisimpukka 120 €. Taiteilija Eila Minkkisen 
signeeraamaa uniikkikorua tuotettiin vain 18 kpl, vielä muutama jäljellä. 

4. Avustustoiminta 
UM:n hankeprojekti ja -tuki  
UM hankerahoitus paikallisen naisjärjestön Nonvik-pokpon kanssa toteutettavaan naisten 
voimaannuttamisprojektiin vuosiksi 2014-2016. Avustus oli 10.200 € vuositasolla ja ystävyysseuran oma 
rahoitusosuus 15 % eli 1800€. Projekti painottuu naisten oman talouden kehittämiseen, ravinto- ja 
hygieniakoulutukseen ja leipomon ja sen parempien tuotteiden kehittämiseen ja markkinointikoulutukseen. 
Projektivastaavat Soile Rinno ja Pirjo Huvila tekivät yhdessä 3 viikon seurantamatkan loka-marraskuussa. 
Projektia hoitivat maatalousinsinööri Oboube Blanchard Djossou ja paikallinen kirjanpitäjä Richard 
Tandjoma. Projekti on edennyt sangen hyvin, mutta paljon on vielä kesken. Leipomon toiminta on tehostunut 
ja tiloja kohennettu. Aurinkopaneeleilla toimii valaistus ja tuulettimet ja vuosi sitten hankittu kuljetusmopo 
on saanut paremman katoksen. Myös polttopuilla on sadesuojakatos. 
  
Ravitsemuskasvatus on edennyt yli 10 kylässä ja malliviljelmiä on perustettu palauttamaan vanhoja hyviä 
ravintokasveja tuotantoon. Tomaatin ja piman tuottoisaa satoa on opittu säilömään ja kasveja säilytetään 
kuivaamalla.  

Hanke sai huomattavaa näkyvyyttä kun Nigeriasta Suomen suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhury vieraili 
leipomolla 10.11.2015 juuri kun seurantamatkalaiset olivat lähteneet takaisin Suomeen. Onneksemme Felix 
Adje puolestaan saapui sopivasti ja edusti yhdessä Blanchard Djosooun ja Richard Tandjoman kanssa 
projektia. Nonvikpokpon puheenjohtaja Eugenié Houessou ja joukko järjestön jäseniä oli myös paikalla 

Koulujen ja lasten avustaminen 
Kalenterituloista hallitus toimitti jo kesällä räätäli Elie Houessoulle Grand-Popoon 500 € koulutulokkaiden 
pukuja varten. 100 syrjäkylien tyttöä ja poikaa sai uuden koulupuvun. Elie vei projektin loppuun itsenäisesti 
ja dokumentoi myös tulokset Gbeffan, Hanoun, Saligaton, Conhon ja Toklanhoun syrjäisissä kylissä. Loput 
50 € jäi kassasta Felixille, joka yhdessä Richard Tandjoman kanssa toimitti Folicondin koululaisille kyniä, 
vihkoja ja muita tarvikkeita ison kassillisen. (Kuva lopussa) 



Nonvikpokpon järjestämään lasten joulujuhlaan Tokpa-Aizossa annettiin raha-avustusta lelu- ja 
ruokalahjoihin 250 € ja sen lisäksi n. 40 kg hyväkuntoisia käytettyjä lastenvaatteita ja leluja Suomesta ja 
niiden keräyksessä oli apuna Jaana Lahtisen mobilisoima Meri-Rastilan koulu Helsingissä.  

5. Jäsenyydet 
Suomi-Benin-ystävyysseura ry on Suomen Ystävyysseurojen Liitto ry:n ja  KEPAn jäsen.  

6. Koulutusta 
Pirjo Huvila ja Soile Rinno osallistuivat KEPAn hankeprojektikoulutukseen 15.4.2015.  

7. Yhteydenpito ja tiedottaminen 
Hallituksen kesken sähköpostiyhteydet. Jäsenkirjeitä yhteensä 6, myös entisille villakarolaisille, eikä vain 
jäsenmaksunsa maksaneille. Nalle Ritvola hoitaa tekninen toteutuksen ja lähetyksen.  
www.suomi-benin.fi -sivuja kehitetään edelleen, päivitykset siirrettiin kesällä Nalle Ritvolalle, joka uudisti 
sivut perusteellisesti. Sivuille voi jokainen tuottaa uutta aineistoa, kommentteja ja tapahtumiensa tiedotteita. 
Todella vilkasta viestintää on vuoden aikana ollut Riikka Innasen päivittämällä seuran facebook-seinällä, 
https://www.facebook.com/SuomiBenin. 

Hallitus  10.3.2016 

"                                "  
Blanchard esittelee moringaa leipomon takaisella kasvimaalla, jossa muutakin satoa runsaasti 
  

"    "  
Leipomon uusi välikatto ja uudet tuulettimet Folicondjin koululaiset kiittävät 
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