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Arushasta arvoisaan Suomeen
Kaksi kuukautta voi olla pitkäkin aika. Tällä kertaa se tuntui lyhyeltä. Saavuttuani Arushaan
syyskuun lopulla, sain työpöydälleni mukavan nivaskan kaikenlaista puuhattavaa. Opettajien
koulutusmatkan järjestelyt, oppimiskeskushankkeen puskeminen kohti käytännön töiden aloittamista, aurinkoenergiatarjousten hankkiminen, yhteistyökumppaneiden etsiminen, etc. Jokainen
päivä on ollut sopivasti työn täyteinen.
Onneksi Eva tuli mukaan – saatiin myös opettajien koulutukseen syvyyttä ja laajuutta. Evan
kanssa teimme myös yhden yön lomamatkan Karatuun. Matka kylläkin muuttui työmatkaksi huomattuamme isäntämme Japeth Mosesin suuren kiinnostuksen hankettamme kohtaan. Niin paljon
hän innostui asiasta, että järjesti tapaamisen paikallisten hallintoihmisten kanssa sunnuntaiksi.
Tapaamiset poikivat toiveen uudesta käynnistä ja lisäinformoinnista hankkeestamme. Vaikuttaa
pitkälti siltä, että saatamme tulevaisuudessa tehdä työtä myös Karatun kouluviranomaisten ja
kaupungin isien kanssa.
Hankkeemme yksi keskeisimpiä tavoitteita on ollut Meru Primary Schoolin yhteyteen rakennettavan oppimiskeskuksen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Paikalliset olosuhteet ja
yhteistyön muodot ovat antaneet meille tilaisuuden oppia hieman toisenlaista toimintakulttuuria. Olemme havainneet, että hyvä tahto
ja keskinäinen ymmärrys neuvotteluissa
eivät vielä takaa sitä, että asiat etenisivät haluamallamme tavalla.
Oppimiskeskuksen toteuttaminen sai
merkittävästi lisäenergiaa mukaan tulleilta tukijoilta, jotka tarjosivat auttavan kätensä yli Atlantin. Heidän tukensa
myötä pystymme toteuttamaan valtaosan
uudesta rakennuksesta.
Myös kotimaiset tukijamme ovat tehneet
hienoa työtä toimittamalla hankkeemme
käyttöön lukuisia kannettavia tietokoUusi oppimiskeskus rakennetaan tähän vanhan rakennuksen ja
neita. Heidän tukensa myötä olemme
vesitornin kulmalle
saaneet varustettua kaikki koulun erityisopettajat omilla koneilla ja lisäksi koulussa on liki kaksikymmentä toimivaa oppilaskonetta,
joiden kouluaikainen käyttöaste kasvaa viikko viikolta.

Rehema on yksi innokkaimpia opettajia käyttämään tietotekniikkaa opetuksessaan. Tässä hänen kakkosluokkalaisensa ensi kertaa koneiden ääressä.

Oppilailla on mahdollisuus päivittäin osallistua tietotekniikkakerhoihin.

Materiaalisen avun ohella olemme voineet ulkoministeriön rahoituksen turvin palkata tansanialaisia työntekijöitä keventämään omaa työtaakkaamme. Erityisosaajamme John Jutta on osoittautunut varsinaiseksi kultakimpaleeksi. Hänen kykynsä ymmärtää hankkeemme pedagogisen
kehittämisen suuria linjoja on hämmästyttänyt meitä länsimaisia suuresti. Ehkä
kolmen kuukauden opiskelunsa Suomessa
avasi hänelle suomalaista koulutusjärjestelmää ja pedagogista ajattelua. Isänsä
on eläkkeellä oleva rehtori, joten pohja
on hänen kohdallaan melkoisen tukeva.
On ollut varsin antoisaa ja hedelmällistä
keskustella kanssaan koulutuksen kehittämisen mahdollisuuksista Tansaniassa.
Afrikkalainen ajattelu on hänen kanssaan
työskentelyn myötä avautunut – muodostunut jopa ymmärrykseksi.
Sunday, Njuu, John, Tesha, Lilian ja Msuya pohdiskelemassa

Syksyn rupeaman ehkäpä merkittävin kokemus
oli vierailumme Nairobissa Kilimani Schoolissa.
Opettajien reaktiot vierailun aikana ja sen jälkeen ovat olleet lievästi ilmaistuna innostuneita.
Kilimanin koulun opettajien innovatiivisuus ja
sitoutuneisuus monivammaisten lasten kanssa
työskentelyyn oli minunkin silmin katsottuna
*ihailtavaa. Koulumme opettajat saivat yhden
päivän aikana ruiskeen, jonka vaikutus kestänee
pitkään. Tulemme varmuudella muistamaan Kilimanin koulun henkilöstöä erittäin arvokkaasta
kokemuksellisesta päivästä.
Antti ja kuurosokeat tytöt

Kaiken tekemisen ja touhuamisen keskellä olemme myös ehtineet jonkin verran kohtaamaan kuuroja oppilaitamme koulullamme. He antavat
meille sen suurimman voiman jatkaa tätä työtä. Vaikka ilmaisunsa on puhuviin verrattuna kapea-alaisempaa, on ilmaisunsa syvyys tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Kunhan saamme heille
ajoissa oikeat välineet ja opettajille laajemman ymmärryksen kielellisen kehittämisen tärkeydestä myös kuurojen osalta, saamme varmastikin nauttia tulevaisuudessa lukuisista tarinoista,
joita pienet kuurot ystävämme omaksi ja toistemme iloksi kirjoittelevat.

Viimeisiksi viikoiksi saimme yhdistyksemme puheenjohtajan Seppo Rantasen Arushaan auttamaan
oppimiskeskushankkeen edistämisessä ja samalla tekemään arvioinnin hankkeen nykytilasta. Kehityskeskustelut työntekijöittemme kanssa ja hankkeen kehittämispalaveri rehtori Musa Luambanon kanssa on myös agendallaan. Ehkäpä tärkein toimi Sepon osalta oli tapaamisensa kaupungin
johtajan Juma Iddin kanssa. Yhteisymmärrys oppimiskeskuksen rakentamisen kulujen jakamisesta Arushan kaupungin kanssa syntyi neuvottelussaan tänään.

Näkymä Arusha National Parkissa, jonne teimme sunnuntaiajelun

Syksyn rupeaman jälkeen on toki hienoa palata kotimaahan. Läheisteni kanssa pääsen viettämään perinteistä glögintuoksuista joulukuun aikaa; ehkäpä kalastan saadakseni jokusen joulukalan ja asetun suomalaiseen hämärän hyssyyn kuulemaan pienen Elsi-tytön ensimmäisiä juttuja
sekä Otson, Vilhon ja Sampon kuulumisia. Kenties pyörähdän pohjoisen lumisissa metsissä ja
saariston monisävyisessä harmaudessakin. Aika näyttää!
Hienoa tulla tasa-arvoiseen Suomeen.

Rauhaisaa adventin aikaa
Espoossa 2.12.2014

