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Hyvät ystävät. 

Ilolla olen saanut seurata Meru Primary Schoolin kuurojen yksikön toimintaa kuluvan kuukauden 
aikana – samalla toki osallistuen siihen!

Oppilaat ovat entistäkin kohteliaampia ja erittäin ystävällisiä ja avuliaita. Opettajakunta voi 
silminnähden hyvin ja on varsin motivoitunut työhönsä. Koulun hallinnon toimintatavoissa on 
tapahtunut selkeä muutos osallistuvamman johtajuuden suuntaan. Sen seuraukset näkyvät 
positiivisena työilmapiirinä. Henkilöstö viihtyy työssään.

Yksi erinomainen esimerkki on opettajien yhteinen viittomakielen opintopiiri, joka kokoontuu 
päivittäin koulupäivän jälkeen. Ryhmä on kaikkien läsnä ollessa 20 henkilöä. Mukaan on tullut 
opettajien lisäksi poliisi ja koulun keittäjä. 

Veila Wilson on ryhmän vetäjä ja toisena 
ohjaajana on entinen koulun kuuro oppilas 
Ewald Pastory. En ole lakannut ihastelemasta 
sitoutuneisuuttaan ja intoaan oppia yhä lisää 
viittomakielen salaisuuksista! Olen omalta 
osaltani yrittänyt olla mahdollisimman paljon 
heidän kanssaan, saadakseni kohennettua 
niin kiswahilin kuin viittomakielenkin taito-
jani. Oppimisprosessini tuntuvat kuitenkin 
olevan entistäkin hitaammat. 

Edellä kuvaamani kehitys ei kuitenkaan tarkoita meidän toimintamme alasajoa. Olemme edel-
leen vahvasti läsnä ja aiomme olla vastaisuudessakin. Ei vain tämän koulun kehittämistä ajatel-
len, vaan koko Arushan alueen koulutusolojen kehittämisen tähden.

Lokakuun alussa koululla vieraillut lähettiläämme Pekka Hukka korosti keskusteluissamme jär-
jestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä. Olen asiasta täysin samaa mieltä. Itsekseen tekeminen on 
melkoista puurtamista. Yhteistyö järjestöjen välillä voi tuoda huomattavan panoksen varsinkin 
vammaisten lasten koulutukseen. 

Pyrimme järjestämään yhteistyön edelleen kehittämiseksi pedagogisen forumin täällä Arushas-
sa yhdessä IAS-järjestön kanssa. Näitä forumeita olemme järjestäneet jo useamman kerran ja 
aiomme jatkaa samalla linjalla vastaisuudessakin.  Yhteinen tavoite tuntuu kiteytyvän vammai- 
sille suunnitellun ammatillisen koulutuskeskuksen rakentamiseen niin tänne Arushaan, kuin myös 
Longidon alueellekin.  Nykyinen ammatillinen koulutus ei tarjoa toimivaa vaihtoehtoa aisti-
vammaisille – eikä liioin muillekaan vammaisryhmille. Asiaa kypsyttelemme yhdessä täkäläisen 
hallinnon ja muiden asianosaisten kanssa. 

Longidon alueella Engarenaiborin kylässä vierailin heti ensimmäisenä viikonloppuna 7.10. Siellä 
aloitettu opettajien täydennyskoulutushanke yhteistyössä ABILIS-säätiön kanssa sai lisäpotkua 
toimittamiemme kannettavien tietokoneiden muodossa. Niiden käyttökoulutus,  pedagoginen 
ohjaus ja viittomakielen opetus muodostavat koulutuksen rungon. Tähtäämme tulevina vuosina 
tapahtuvan kehityksen myötä siihen, että kouluissa olisi nykyteknologiaa hyväkseen käyttäviä 
viittomakielisiä opettajia, jotka pystyvät antamaan riittävän perusopetuksen kuuroille ja muille-
kin vammaisille lapsille. 

Eva ja Bertha saapuivat  Arushaan 20.10. On 
juhlan tuntua ilmassa! Heidän jälkeensä saimme 
vieraita Yhdysvalloista: Oppimiskeskusta ra-
hoittaneesta Laineen perheestä ensimmäisiksi 
vieraiksi saimme Erick ja Susan Laineen.  
Karibuni sana! 

Erinäiset palaverit hallinnon edustajien ja yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuvat tulevina 
viikkoina. Evan kanssa tulemme kouluttamaan Arushan alueen erityisopettajia ja toki myös oppi-
miskeskuksen henkilökuntaa. 

Espoo 09.12.2017

Joulua kohti mennään. Maa mustana mutta mieli valoisana. Takana kohtalaisen mukavasti onnis-
tunut koulutusrupeama Arushassa ja sen päälle kotimaisia askareita. 

Eva koulutti Arushassa Berthan ja Deaf Unitin opettajien kanssa  Arusha Districtin erkkaopetta-
jia. Ohjelmassa oli viittomakieltä ja tietotekniikkaa.  Varsin sitoutunut ryhmä opettajia osallistui 
täysimääräisesti koulutuksiin ja tulivat hienosti ajoissa paikalle. Olimme siitä enemmän kuin 
hyvillämme.
 

Allekirjoittanut koitti samanaikai-
sesti saada irrallaan olevia palikoi-
ta paikalleen niin Longidon alueen 
opettajien koulutuksen  – kuin koko 
Arushan alueen koulutusfooruminkin 
osalta. Kumpikin toimi vaikuttaa 
etenevältä. Paikalliset toimijat ovat 
ottaneet asiat omikseen ja vievät 
prosesseja eteenpäin. 

Juurikin tänään puhuimme pitkän 
puhelun Bertha Dennisin kanssa em. 
hankkeiden vaatimista toimen- 
piteistä. Tekemätöntä on toki vielä 
– mutta paljon on jo tehtykin. Peda-
goginen Forum toteutuu helmikuussa 
2018 ja Longidon alueen opetta-
jien koulutus saa jatkoa huomenna 
maanantaina alkavan koulutusru-

peaman myötä. Liki parikymmentä opettajaa tulee Longidosta Arushaan opiskelemaan viikoksi. 
Heidän ohjelmansa sisältää sekä viittomakielen opintoja, että it-pohjaista pedagogista koulu-
tusta. Kouluttajina toimivat Bertan lisäksi Meru Primary Schoolin opettajat ja oppimiskeskuksen 
henkilöstö (Christopher & Hillary – kuurot entiset työntekijämme - nyt kaupungin palkkalistalla). 

Longidon alueella käydessämme saimme lisävalaistusta alueen ihmisten arjesta. Kuiva kausi on 
jatkunut alueella vuosia ja maasaiden elinehto – karja – on nääntymäisillään tai osittain jo tu-
houtunutkin.  Alueella on huutava pula vedestä, mitä hallitus onkin ryhtynyt toimittamaan  
Kilimanjarolta rakennettavan vesiputken kautta. Milloin putki valmistuu on vielä epäselvää, 
mutta työt ovat käynnissä. Se tulee helpottamaan itse Longidon kaupungin vesipulaa, mutta ei 
ratkaise etäällä olevien kylien vesiongelmaa. 

Veden puutetta alueella koitetaan helpottaa myös porakaivojen avulla. Niitä on kuitenkin vasta 
muutamia Engarenaiborin ja Ngoswakin alueella. Kaivoilla on kuitenkin aivan ratkaiseva merkitys 
alueen elinkeinorakenteen muutoksessa: maasait ovat siirtymässä karjataloudesta viljelijöiksi! 
Olen yhden kaivon nähnyt toiminnassa ja sen vaikutus lähiympäristöön on melkoinen. Alueella 
viljellään eri hyötykasveja. Kylän väki ehtii paremmin peltotöihin, kun vedenhakumatka lyhe-
nee oleellisesti. Samalla saadaan myös kasteluvettä viljelmille. Alueella saadaan parhaimmil-
laan jopa 4 satoa vuodessa! Lisääntyvä viljely mahdollistaisi myös kylän yhteiset ponnistelut 
kouluruokailun järjestämiseksi alueen kouluissa – ja se jos mikä parantaisi huomattavasti lasten 
koulumotivaatiota ja suoritustasoa. Me kaikki tiedämme, että nälkäinen lapsi oppii huonosti!

Meillä oli suuri ilo ja kunnia olla läsnä Ngoswakin kylän kirkossa, kun kylän väki antoi meille 
maasai nimet ja ottivat meidät yhteisönsä jäseniksi. Minua kutsutaan siellä nimellä Saruni 
(hän, jonka luo ihmiset tulevat), ja Evaa nimellä Ngoto Saruni Olimme hieman hämillämme 
saamastamme huomiosta. Lämminhenkinen tilaisuus sulatti meidän sydämet ja saimme yhdessä 
maasaiden kanssa iloita yhteisyytemme tulevaisuusnäkymistä. 

Juhlallisuudet alkamassa Ngoto Saruni ja Saruni

Videopätkä tilaisuudesta löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=Is1P7Cbxf8Y&fea-
ture=youtu.be

Tulemme jatkamaan työtämme heidän kanssaan ja pyrimme kaikin keinoin ratkaisemaan alueel- 
liset akuutit ongelmat yhteisön ihmisten kanssa. Se tulee vaatimaan melkoisia ponnistuksia 
lähivuosina – mutta sehän on meille tuttua. Tulemme etsimään parhaita mahdollisia pitkän 
aikavälin ratkaisuja niin ravinnon tuottamisen – kuin koulutuksen kehittämisenkin saralla. Koulu-
tus on meille jo jossain määrin tuttua mutta maatalouden kehittäminen sitä vastoin vähemmän 
tuttua. Siinä asiassa saamme onneksi apua ja tukea ystäviltämme, jotka ovat asian äärellä toi- 
mineet Tansanialaisessa  toimintaympäristössä. 

Järjestöjen välinen yhteistyö tulee olemaan ratkaisevassa asemassa näiden suurten kysymysten 
äärellä.  

Tansanialaiset kumppanimme valmistelevat kovaa kyytiä opetus- ja sosiaalialan foorumia 
Arushaan helmikuussa 2018. Alalla toimivat järjestöt ja opetusalan ihmiset pyritään saamaan 
yhteen keskustelemaan erilaisten oppijoiden 2. asteen koulutuksen kehittämisestä alueella.  
Arusha City District Comissioner kertoi tapaamisemme yhteydessä heillä olevan erityisoppilaitok-
sen tarvitsema tontti. Opetusalan virkamiehillä tuntuu olevan myös tahtoa toteuttaa erilaisten 
oppijoiden tarvitsema 2.asteen koulutuskeskus. 

Monessa on oltu mukana ja paljon on vielä tekemätöntäkin.
Kaikki ne toimet, mitä Tansaniassa olemme tehneet, ovat edellyttäneet myös taloudellista pa-
nostusta.  
Yhdistyksemme jäsenet, toimintaamme tukeneet yritykset, säätiöt ja yksityiset kansalaiset 
ovat mahdollistaneet kaiken edellä mainitun. Haluamme kiittää kaikkia teitä omasta ja tansani-
alaisten lasten ja heidän opettajiensa puolesta. Työ jatkuu ja siitä iloitsemme tänäkin jouluna. 

Rauhaisaa joulun odotusta teille 

t. Antti Komulainen

Paikallinen monitoiminaisemme, Bertha Dennis, oppilaiden kanssa

Antti viittomakielen tunnilla

Susan ja Rick Laine vierailivat kanssamme Longidon 
alueen maasaikylissä

Arushan alueen erityisopettajat Antin koulutettavina

Pedagogisen forumin suunnittelutiimi

Kuivaa, kuivaa

Merun koulun oppilaat saavat jo kokemusta viljele-
misestä. Kun Longidon alueelle saadaan kyliin kaivot, 
myös maasailapset pääsevät opiskelemaan tätä 
tärkeää taitoa

Merun koululla Hillary, Christopher ja Bertha jat-
kavat hienoa työtään lasten parissa. Tänä vuonna 
on uutena asiana tullut koodaamisen opetus. Siitä 
monet lapset ovat innoissaan.

Vaan myös leikki on lasten työtä: kerran viikossa 
tietokonekerhon sijasta on “leikki- ja pelikerho”. 
Legot ovat kovin mieleisiä oppilaille - ei taida 
kenelläkään olla sellaisia kotona. Myös erilaiset 
lauta- ja logiikkapelit ovat suuressa suosiossa.

https://www.youtube.com/watch?v=Is1P7Cbxf8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Is1P7Cbxf8Y&feature=youtu.be

