
HANKEKUVAUKSET 2017 ITÄ-AASIA  
  Siemenperunatuotannon kehittämishanke 
 Sijainti:  Kangwonin lääni: Sepon, Munchonin ja Tongchonin piirikunnat ja Pohjois-Pjonganin lääni: Jongjun piirikunta, Pohjois-Korea Budjetti 2017:  245 000 € Kesto:  2001 –  Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva Hankenumero: 5210 DAC-toimiala:  31161 Ruokakasvien tuotanto Kumppani:  Fida International  Hankealueella on paljon aliravitsemusta ja ruokaturva on heikkoa. Ruokaturva toteutuu, kun ihmisillä on kaikkina aikoina saatavilla turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi. Tähän hanke pyrkii kehittämällä ja kasvattamalla siemen- ja perunatuotantoa Jongjun piirikunnassa ja nyt vuonna 2017 siirtyen Kangwonin hallintoalueelle. Siirtymisen tarkoituksena on tukea EU:n rahoittamaa perunatuotantoa Kangwonissa. Hanke rakentaa siellä varastotiloja, hankkii koneita ja kehittää kompostointia. Hanke myös vahvistaa perunatuotantoketjua siemenperunasta runsaampaan ruokaperunasatoon. Kahden vuotuisen sadon eli kaksoissatoviljelyn käyttöönotto ruokaturvan parantamiseksi vaatii lyhyemmän kasvuajan ja paremmat varastotilat.  Hankkeen kehitystavoitteena on ravinnon saannin moninkertaistumisen ja taloudellisesti kasvaneen siemen- ja ruokaperunatuotannon kautta parantunut elämänlaatu hankkeen maatiloilla ja Sepon alueella. Välitön tavoite on lisääntynyt ja parantunut siemenperunatuotanto Sepon maatiloilla.   Hankkeen tuloksena viisi siemenperunaa viljellyttä yhteistyömaatilaa ovat perustaneet kaksoissatoviljelyn ja jakavat toisen ja kolmannen sukupolven perunat muille maatiloille Jongjun piirikunnassa. Lisäksi julkiselle ruoanjakojärjestelmälle on annettu 70% ruokaperunoista, Sepossa ylämaalle sopivin perunalajike on tunnistettu, parantuneet varastotilat ovat vähentäneet varastoinnin aikaista hävikkiä ja Sepoon on rakennettu kuusi itämis-/varastohuonetta.  Hanke kohdistuu vähävaraisiin ja haavoittuviin lapsiperheisiin. Hankkeen suorina hyödynsaajina on 2 300 maanviljelytyöntekijää ja heidän elätettävänsä. Hanke myötävaikuttaa epäsuorasti järjestelmään, joka ruokkii 150 000 ihmistä. Fida International on hankkeen toteuttaja, mutta toimii läheisessä yhteistyössä Korea-EU Cooperation Coordination Agencyn (KECCA) kanssa.   Seed Potato Development Project  
 Location:  Kangwon Province: Sepho, Munchon and Tongchon counties and North Pyongan Province: Jongju County, North Korea  Budget 2017:  245 000 € Duration:  2001 – Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security Project code:  5210 DAC purpose code:  31161 Food crop production 



Partner:  Fida International  The food security is poor and there is a lot of malnutrition in the project area. Food security exists when people, at all times, have an access to safe and nutritious food to maintain their healthy and active life. The project aims to this by developing and growing seed and potato production in Jongju county and now in 2017 by transferring the project in to Kangwon province. The purpose of the transition is that it supports already existing potato production that is funded by EU. The project will build storage rooms, provide machinery and improve composting in there. It will also strengthen potato production chain from seed potato to a more nutritious food potato. The introduction of double-cropping; raising two crops per year, to increase food security, requires a shorter growing time and improved storage facilities.  The goal of the project is an improved quality of life in the project farms and in Sepho county through multiplied access to nutrition and economically increased seed and food potato production. The purpose is an increased and improved level of seed potato production in the farms of Sepho.   As a result of the project, the five cooperative farms that have grown the seed potatoes, have established double-cropping and are distributing the second and the third generation potatoes to other farms in Jongju county. In addition, 70% of the food potato is supplied to the Public Food Distribution system, the potato most suited for the highland has been identified in Sepho, improved storage facilities have reduced loss while in storage and a total of six sprouting / storage rooms have been constructed.   The project targets poor and vulnerable families with children. The project directly benefits 2 300 farm workers and their dependents. Indirectly the project contributes to a system supplying food for 150 000 people. Fida International is the implementing agency of the project but works in close collaboration with Korea-EU Cooperation Coordination Agency (KECCA).    
  Aluesairaaloiden kehittämishanke 
 Sijainti:  1) Kangwonin lääni: Wonsanin kaupunki ja Sepon piirikunta; 2) Pohjois-Pjonganin lääni: Jongjun piirikunta; 3) Pjongjangin kaupunki: Potonggangin ja keskustan alueet, Pohjois-Korea Budjetti 2017:  180 000 € Kesto:  2004 –  Hanketyyppi (Fida): III Terveys ja koulutus Hankenumero: 5211 DAC-toimiala:  12230 Perusterveydenhuollon infrastruktuuri Kumppani:  Fida International  Pohjois-Korean terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee edelleen ulkopuolista apua, jotta se voi tarjota kansalaisille olennaisia peruspalveluja. Hankkeen tarkoituksena on tukea paikallisia sairaaloita. Vuonna 2017 tuki keskittyy keskeisten kliinisten erikoisalojen kehittämiseen, joita ovat esimerkiksi kardiologia, kirurgia, gastroenterologia ja radiologia. Hanketta toteutetaan yhteistyössä viiden kohdesairaalan hoitohenkilökunnan kanssa.   Hankkeen kehitystavoitteena on väestön parantunut terveys kohdealueilla. Välitön tavoite on kohdesairaaloiden parantunut terveydenhuollon tarjonta.  



Hankkeen tuloksena neljän kuntasairaalan palvelualueen 460 000 ihmisellä ja yhden piirikuntasairaalan 1 510 000 ihmisellä on mahdollisuus saada parempaa ja laadukkaampaa palvelua. Kumppanisairaaloiden yhteensä noin 1000 lääkärin ja sairaanhoitajan kouluttamisen kautta hanke vaikuttaa myös maan muiden sairaaloiden työntekijöihin. Fidan tarjoamien laitteiden avulla sairaaloissa tehdään vuosittain noin 120 400 diagnosoitua tutkimusta ja noin 11 500 turvallista leikkausta.   Terveysalan henkilöstön käytännön koulutuksen johdosta kasvava määrä vakavia sairauksia on mahdollista diagnosoida ja hoitaa oikein. Terveydenhuollon laadun paranemisen vuoksi kohdesairaaloiden maine on kasvanut ja potilaita saapuu myös muista piirikunnista ja lääneistä. Lisäksi lääketieteen opiskelijoilla on Fidan toiminnan vuoksi mahdollisuus tehdä harjoittelua kohdesairaaloissa.  Hanke hyödyttää vähävaraisia ja haavoittuvia lapsiperheitä, kuten tavallisia maanviljelijöitä ja työläisiä, ja myös sairaaloiden hoitohenkilökuntaa sekä lääketieteen opiskelijoita. Hankkeen toteuttaja on Fida International, mutta Fida toimii läheisessä yhteistyössä Korea-EU Cooperation Coordinating Agencyn (KECCA) kanssa.    Developing District Level Hospitals 
 Location:  1) Kangwon Province: Wonsan city and Sepho county 2) North Pyongan Province: Jongju county 3) Pyongyang city: Potonggang district and Central district, North Korea Budget for 2017:  180 000 € Duration:  2004 – Project type (Fida):  III Health and education Project code:  5211 DAC purpose code:  12230 Basic health infrastructure Partner:   Fida International  The health care system of North Korea is still in need of external assistance in order to provide its citizens essential basic service. The project focuses on supporting local hospitals. In 2017 the support targets improving the major clinical subspecialties such as cardiology, surgery, gastroenterology and radiology. The project is carried out in cooperation with the medical personnel of the five target hospitals.   The goal of the project is an improved health of the population in the target area. The project purpose is an improved supply of health services in the target hospitals.   As a result of the project, in the service area of a four county level hospitals including 460 000 people and in the service area of one province level hospital including 1 510 000 people, people have access to more improved and more qualified service. Through training approximately 1000 doctors and nurses in the partnering hospitals, the project has an influence on other hospitals’ employees in the country as well. By the equipment Fida has provided, there are 120 400 diagnostic examinations and 11 500 appropriate safe surgical procedures, annually made in the hospitals.   Through practical training of the medical personnel, an increased number of serious diseases can be diagnosed and properly treated. A reputation of the target hospitals has increased by the improvement of the health care and there are patients arriving from other districts and counties as well. In addition, medical students have an opportunity to have a practice period in the district hospitals due Fida’s work in there.   The project benefits poor and vulnerable families with children, such as ordinary farmers and workers, as well as the medical personnel of the hospitals and medical students from university hospitals. The 



implementing agency of the project is Fida International but Fida works in close collaboration with Korea-EU Cooperation Coordination Agency (KECCA).  
 Silta yli nälkäkuilun – yhteisökeskeinen perunahanke 
 Sijainti:  Kangwonin lääni/hallintoalue, Pohjois-Korea Budjetti 2017:  n. 370 000 € Kesto:  2013 –  Hanketyyppi (Fida): IV Ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva Hankenumero: 5970 DAC-toimiala:  31161 Ruokakasvien tuotanto Kumppani:  Fida International   Suomen kehityspolitiikka ottaa vahvasti huomioon ruoka turvan tilanteen eri maissa ja antaakin kansalaisjärjestöille luvan tehdä virallista kehitysyhteistyötä myös vaikeammin tavoitettavissa maissa. Hankkeen tarkoitus on lisätä ruoka turvaa hankeen alueella. Pahin ruokapula maassa on elo- ja syyskuussa, kun pääsadot eivät vielä ole valmiita korjattavaksi. Viljelyssä keskitytäänkin tänä aikana varhaissatoon, erityisesti perunaan. Hanke toimii yhteistyössä paikallisten maatilojen kanssa.  Hankkeen kehitystavoitteena on yhteistyömaatilojen vakiintuneen perunan tuotannon kautta haavoittuvien ihmisryhmien lisääntynyt perunoiden saanti Kangwonin läänissä. Hanke keskittyy kehittämään perunan itämisen ja varastoinnin tarjontaa, tarjoamaan viljelyslaitteita apuvälineiksi vuosittaista muovin, siemenperunan ja lannoitteiden levittämistä varten sekä järjestämään erilaisia maanviljelyyn liittyviä koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.   Hankkeen tuloksena perunan tuotanto on parantunut, mikä lisää myös hankkeen yhteisömaatilojen tuotannon määrää. Neljä siemenperunan moninkertaistumiseen keskittyvää maatilaa on perustettu ja ne toimivat mallimaatiloina piirikunnan vuoristoisilla alueilla. Paikalliset biomassa kompostit on luotu ja niiden käyttö ulottuu myös mallimaatilojen ulkopuolelle. Mallimaatiloille on rakennettu varastoja, joiden tarkoitus on vähentää hävikkiä. Myös maanviljelyhenkilökunnan ja maanviljelijöiden teknilliset tiedot ja käytännön taidot, ovat kehittyneet huomattavasti.   Hankkeen maanviljelijät ja heidän perheensä, joita on yhteensä noin 3000 henkilöä, hyötyvät hankkeesta suoraan. Epäsuorasti hanke hyödyttää piirikunnan 51 000 asukasta ruokaturvan parantumisen kautta.   Closing the Cap, Community Based Potato Project 
 Location:  Kangwon Province  Budget 2017:  approx. 370 000 € Duration:  2013 – Project type (Fida):  IV Environment, climate change and food security Project code:  5970 DAC purpose code:  31161 Food crop production Partner:  Fida International  
 Finland’s development policy pays a great attention to the situation of food security in different countries and gives NGO’s a mandate to work in countries that are not easy to reach in order for them to do official development cooperation in there. The project aims to increase food security in the project area. Food shortage in DPRK is severest in August and in September when the main crops are not yet ready for 



harvest. In the combat against food shortage at that period an emphasis is given on the early crops, especially on potato. The project works in cooperation with local farms.   The goal of the project is an increased access to potatoes for vulnerable people in Kangwon province through stabilized potato production of the cooperative farms. The project’s focus is on developing the supply of potato sprouting and storage, providing agricultural machinery as a tool to support annual distribution of plastic, seed potato and fertilizer, as well as on arranging different trainings on agriculture with its partners.  As a result of the project, the potato production has improved which increases an output of the project’s cooperative farms. Four seed potato multiplication farms are established and they act as demonstration farms for mountainous areas of the province. Local biomass compost facilities are created and their use is extended beyond demonstration farms. There are storehouses constructed to the demonstration farms in order for them to decrease storage losses. Also, the technical knowledge and practical skills of the agricultural staff and farmers, have improved significantly.   The project directly benefits approximately 3000 people including project farmers and their family members. Indirectly the project benefits over 50 000 residents of the county by improving food nutrition.  
 


