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Yhdistyksen vuosikokous

Pidämme yhdistyksemme vuosikokouksen Espoossa 19.5. 2015 klo 19.00 osoitteessa Paimenenkallio 12 B.  
Kokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. Kokouksessa tarjolla pientä purtavaa, kahvia / teetä ja kylmiä juomia. 
Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen.

Katsaus viime toimintavuoteen

Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi  UM:n rahoittamalle ”Arusha, kuule!” - hankkeella. Toki aloitim- 
me yhdistyksen puitteissa toiminnan Arushassa jo 2013, mutta UM:n rahoituksen saimme vuosille 2014 - 2016. 

Vuosi oli menestyksellinen ja samalla opettavainen. Saimme työhömme mukaan John Hizza Juttan, joka toi mukanaan 
merkittävän IT-osaamisen lisäksi opettajuuden ja vahvan halun kehittää pedagogista ajattelua Tansaniassa. Kanssamme 
työskentelivät myös kuurot nuoret miehet Christopher Oswald ja lokakuun alusta Hillary Thobias. He muodostavat 
erinomaisen työparin, jotka vastaavat päivittäisistä teknisistä tukitoimista opettajille ja huolehtivat oppilaiden it-kerhon 
vetämisestä koulupäivän päätteeksi. Lisäksi he ovat osoittautuneet varsin taitaviksi koulutusassistenteiksi. Meru Prima-
ry Schoolissa on kaksi kuuroa opettajaa, joille Christopherin ja Hillaryn tietotekninen osaaminen on erinomainen apu. 

Olemme hankkineet myös Android-tabletteja. 
Ne ovat osoittautuneet oivaksi avuksi erityisesti alkuopetuksessa.

MPS:n opettajat ovat osallistuneet hyvinkin kattavasti järjestämiimme koulutuksiin. John Jutta piti vuoden aikana kes-
kiviikkoisin koko kuurojen osaston opettajille yhteisen koulutuksen. Sen lisäksi hän on kouluttanut viikottain opettajia 
yksittäin ja pienryhmissä. Opettajien tekniset taidot ovat kehittyneet lupaavasti. 

Huhtikuussa pidimme kaupungin johdolle ja opetusministeriön erityisopetuksen vastuuvirkamiehelle hankkeen esit-
telyn. Opettajista Mwiyombo Ibrah esitteli käyttäen monipuolisesti tietotekniikkaa apunaan opettajien koulutusta ja 
it-avusteisen luokkatyöskentelyn muotoja kuulijoille varsin ansiokkaasti. 



Rogate, Sunday ja Mwiyombo tekemässä ryhmätyötä, aiheena ympäristökasvatusprojekti

Antti Komulainen ja Eva Forssén  työskentelivät vuoden aikana kaksi jaksoa Arushassa - Antti yhteensä neljä ja Eva 
kaksi kuukautta. Jaksojen aikana Antin työn painopiste oli pedagogisessa ohjauksessa, verkottumisessa ja oppimis- 
keskushankkeen valmistelussa. Eva keskittyi pedagogisen ohjauksen ohella opettajien it-taitojen kehittämiseen ja 
opetuksen suunnitteluun yhdessä John Juttan kanssa. Lisäksi Eva ohjaa John Juttaa opettajien it-kouluttajan vaikeassa 
tehtävässä.

Asuimme vuoden aikana 2 mh + keittiö/olohuone huoneistossa yhdessä John Jutan kanssa. Ympäristön häly ja vah-
tikoirien haukku pakottivat meidät vuoden lopulla hakemaan toisen asumuksen, minne muutimmekin vuoden 2015 
alusta. 

Työn tekoon Arushassa vaikutti todella paljon sähkön saannin epävarmuus. Saatoimme olla yhtämittaisesti useita 
päiviä ilman sähköä, mikä heikensi merkittävästi koulutusjaksojemme tuloksia. Ratkaisimme asian hyvässä yhteistyössä 
UM:n kanssa. Teimme budjetin käyttötarkoituksenmuutoksen vuoden lopulla ja siirsimme vuokrakuluista säästyneet 
varat aurinkoenergiajärjestelmän hankintaan koululle. Siispä halvalla asuttu vuosi koiranhaukkuineen kuitenkin 
kannatti   Aurinkoa Arushassa riittää päivittäin, joten sähköongelma on lähestulkoon historiaa. 

Vuoden alussa Arushassa toiminut erityisopettaja Pirjo Tornberg teki hankkeen alkuarvioinnin. 
Puheenjohtajamme  Seppo Rantanen oli Arushassa marras-joulukuussa. Hän teki arvion hankkeen etenemisestä ja 
neuvotteli paikallisviranomaisten kanssa oppimiskeskushankkeen toteuttamisesta. Arviointien pohjalta valmistelimme 
toimintasuunnitelman toimintavuodelle 2015. 

Hankkeen toiminnoista olemme tiedottaneet yhdistyksen sivuilla www.fsea.fi ja fb-blogisivustollamme https://www.
facebook.com/ArushaKuule. Lisäksi Antti on kirjoittanut artikkelisarjan Erityiskasvatus-lehteen. Blogisivustomme on 
aika-ajoin toiminut ilahduttavan  vuorovaikutteisesti. Pyrimme vuorovaikutteisuuten vastaisuudessakin.

Ja sitten tähän vuoteen 

Tämän vuoden työrupeaman Arushassa Antti aloitti tammikuussa. Opettajien koulutuksen sekä koulutusjärjestelyjen 
ohessa häntä työllisti ennen kaikkea oppimiskeskushanke ja siihen liittyvät lukuisat järjestelyt.

Tammikuussa Antin kanssa yhtämatkaa saapui myös Loviisa Rantanen.  
Loviisa on graafista alaa opiskeleva nuori nainen, joka tuli hankkeeseemme vapaaehtoistyöntekijäksi ja tekemään 
samalla työharjoitteluaan. Pääpaino hänen työssään oli opastaa opettajia esitysgrafiikan tekemisessä. Hänen kolme 
kuukautta kestäneen “pestinsä” aikana opettajat saivatkin aikaiseksi hienoja, uusia opetusmateriaaleja.

http://www.fsea.fi
https://www.facebook.com/ArushaKuule.
https://www.facebook.com/ArushaKuule.


Helmikuussa koululla vieraili Itävallassa opiskeleva etelä-korealainen Sunghea Park. Hän tekee tutkimusta kuurojen 
ihmisten asemasta tansanialaisessa yhteiskunnassa. Tutkimukseensa liittyi runsaasti sekä oppilaiden että opettajien 
haastatteluja. 

Samanaikaisesti John Jutta vietti Suomessa kuukauden tutustuen Espoossa Koulumestarin, Ymmerstan, Kuitinmäen ja 
Kilonpuiston koulujen opetukseen. Palattuaan takaisin Arushaan hän piti innostavan esityksen opettajille kaikesta siitä, 
mitä oli kokenut ja oppinut suomalaisesta opetuksesta ja erityisesti siitä, miten kouluissa hyödynnettiin tietotekniikkaa. 
Uskomme, että hän pystyy tulevaisuudessa ammentamaan paljon kokemuksistaan ja hyödyntämään sitä opettajien 
koulutuksessa. 

Evakin ehti Arushaan yhdeksi kuukaudeksi maalis-huhtikuussa. Tällöin meillä oli mahdollisuus hyvin intensiiviseen 
opettajainkoulutusjaksoon. Opettajat saivat kukin omien tarpeidensa mukaista yksilöityä koulutusta 2-3 tuntia viikos-
sa. Lisäksi Eva valmisteli Johnin kanssa 5 portaisen “tutkintokokonaisuuden” alkaen tietotekniikan perusteista ja pää-
tyen opettajain kouluttaja -sertifikaattiin. Nyt kaikki opettajat valmistautuvat innolla suorittamaan testejä. 

Juuri ennen kotiin lähtöämme huhtikuun puolessa välissä saimme vieraaksemme Aalto-yliopistossa opettavan Tapio 
Pohjalaisen sekä hänen kaksi opiskelijaansa. Heidän käyntinsä liittyi tutkimukseensa energiaratkaisuista Afrikassa. 
Saimme arvokkaita vinkkejä sekä oppimiskeskuksen aurinkoenergiajärjestelmän hankintaan että mahdollisen uuden 
koulukeittiön rakentamiseen.  

Tässä katoksessa tehdään nuotioilla päivittäin koulun noin 1000 oppilaalle ruoka. 
Kaipaisi totisesti energiaa säästävää teknologiaa.

Oppimiskeskushanke

Vuoden ajan valmisteltu oppimiskeskushanke on käynnistynyt. Arkkitehti Joshua Mushendwan tekemän suunnitelman 
pohjalta hankimme tarjouksia eri rakentajilta. Yhteisen harkinnan jälkeen päädyimme yhteistyöhön Silver Construc-
tion and Trading -nimisen yhtiön kanssa. Hintalappunsa työlle oli riittävän alhainen ja toimintamallinsa varsin kelvol-
linen. Kendal Leizer, yhtiön päätoimija, on jonkin verran maailmaa nähnyt mies ja tuntee länsimaisen ajattelutavan. 

Hankkeen rahoituspohja varmistui meille marraskuussa 2014, kun saimme merkittävän lahjoituksen  Yhdysvalloista. 
Sen turvin saatoimme lähteä asiassa liikkeelle. Sittemmin olemme saaneet joitakin suomalaisiakin mukaan hanketta 
tukemaan. 

Yhdistyksemme velvoitteena on oppimiskeskuksen rakennuskustannusten kattaminen. Valuuttakurssien liikkeet ovat 
olleet hankkeemme kannalta varsin epämieluisat. Marraskuussa saamastamme dollarilahjoituksen arvosta on euron 
heikkenemisen myötä kadonnut lähes 20%. Moinen heilahdus tarkoittaa rakennusbudjetissamme noin 10 000 euron 
lovea. Kun ei ole näkysällä  euron arvon nousua lähikuukausina, tulemme tarvitsemaan 10 000 euroa lisää rakennus- 
kustannusten kattamiseksi. Vetoammekin nyt kaikkiin yhdistyksen jäseniin ja hankettamme tukeviin tahoihin: tulkaa 
mukaan talkoisiin. Yhdessä voimme saada kyseisen vajeen hoidettua. 



Uuden oppimiskeskuksen perustustyöt alkoivat huhtikuun alussa. Oppimiskeskus tulee palvelemaan sekä kuurojen yksikön 
oppilaita että Merun koulun ja Arushan muiden erityiskoulujen opettajien it-koulutusta.

Ajatuksemme on saada mukaan henkilö- ja yrityslahjoittajia, jotka pitävät hankettamme tukemisen arvoisena. Lisäksi 
pyrimme hankkimaan yhdistykseen lisää jäseniä. Järjestämme kuluvan vuoden aikana tukikonsertin ja muitakin tuk-
itapahtumia. Myymme Maasai-tähtiä ja nettihuutokauppaamme saamiamme lahjoitustavaroita. Kaikessa tässä työssä 
voivat yksittäiset yhdistyksen jäsenet ja tukijat auttaa meitä. 

Toivotamme teille kaikkea hyvää kuluvalle vuodelle.
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