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J
alkapallo on joensuulaiselle 
Ringa Nenoselle, 27, paitsi tär-
keä harrastus myös ratkaiseva 
innoittaja ammatinvalinnassa. 

Urheilevalle lukiolaiselle ravitsemus 
oli tärkeä osa päivittäistä jaksamista. 

Jo silloin hän etsi tietoa, miten pitää 
syödä, jotta ruuasta saa kaiken, mitä 
kroppa tarvitsee.

Samaisen tiedonjanon perässä hän 
opiskeli lukion jälkeen ravitsemuste-
rapeutiksi Kuopiossa ja päätyi mie-
leiseensä työhön Pohjois-Karjalan 
marttojen kotitalousasiantuntijaksi.

Työ on tarjonnut monipuolisuutta 
ja vaihtelua kyllikseen. Tänä syksynä 
Nenonen matkusti jo toistamiseen 
Addis Abebaan vetämään ruuanval-

mistuspajoja etiopialaisille vammai-
sille naisille.

Työkeikat Afrikkaan ovat osa Martta-
liiton kehitysyhteistyötä, jota tehdään 
Kamerunissa, Malawissa ja Etiopi-
assa. Kaukana tehtävän työn henki 
on sama kuin Marttaliiton kotimaan 
työssäkin: tuetaan naisia ja erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevia naisia.

Vammaisten naisten järjestö EWD-
NA (Ethiopian Women With Disabi-
lities National Association) järjestää 

Addis Abebassa marttojen luoman 
mallin mukaan useita ruokakurs-
seja paikallisen kotitalousopettajan 
johdolla. 

Pääpaino on siinä, että vammaiset 
naiset rohkaistuvat itse tekemään ja 
joku voi löytää ruuanvalmistuksesta 
itselleen ammatinkin.

Varsin iso ongelma vammaisten 
naisten kohdalla on se, ettei heidän 
tekemäänsä ruokaa arvosteta perin-
teisten uskomusten ja väärien ole-
tusten takia.

– Vammaisia ei ole lapsena välttä-
mättä edes päästetty lieden ääreen. 
Kuulin paljon siitä, että uskomusten 
takia vammaisten tekemää ruokaa ei 
haluta syödä, Nenonen kertoo.

Iloinen Nenonen on siitä, että on 
päässyt paikan päälle näkemään ja 
tekemään työtä.

– Etukäteen luin etiopialaisesta 
ruuasta ja tiesin, että siihen kuu-
luu paljon kasviksia ja onneksi juu-
ri palkokasveja. Pulmana siellä on 
ravinnon yksipuolisuus, mikä näkyy 
etenkin maaseudun lapsissa aliravit-
semuksena ja puutostiloina.

Marttojen ja suomalaisen vammais-
järjestö Kynnyksen Etiopian kehi-
tysyhteistyöhankkeessa rohkaistaan 
vammaisia naisia kouluttautumaan, 
hankkimaan ammatti ja toimimaan 
mahdollisuuksiensa mukaan järjes-
töissä. 

Tukea annetaan juuri EWDNA-
järjestön kautta. Se löytyi mar-
toille yhteistyökumppaniksi 
Kynnyksen aloitteesta. Hil-
jattain edesmennyt Kalle 
Könkkölä pyysi Suomes-
ta juuri marttoja mukaan 
Etiopiaan.

EWDNA-järjestö puhuu 
vammaisten puolesta viran-
omaisten ja poliittisten päättäji-
en suuntaan ja yrittää poistaa vääriä 
käsityksiä, stigmoja, vammaisuudesta. 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Ruokaa 
rakkaudella 
Etiopiassa

Käytännön ihmisenä Ringa Nenosen oli helppo 
sukeltaa afrikkalaiseen ruokakulttuuriin ja 
löytää siitä plussat ja miinukset.
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