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Arvoisat kanssakulkijat.
Hankkeemme Arushassa on kolmivuotisen ryhtymän loppusuoralla. Olemme kukin tahoillamme
tehneet parhaamme yhdessä päättämiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Monesta voimme olla
tyytyväisiä. Korjaamisen varaakin olisi. Näillä mennään – on kai tapana sanoa!
Merkittäviä toiminnallisia vastoinkäymisiä ei hankkeen aikana ole ollut. Olemme saaneet
luotua yhteistyöverkoston, jonka kautta olemme säännöllisessä vuorovaikutuksessa niin Arushan
kaupungin kuin myös sikäläisen Arusha Regionin (vastaa meidän lääni-käsitettä) viranomaisten
kanssa. Tietysti Arushan kaupungin hitaus oman kontribuutionsa osalta oppimiskeskuksen
rakentamisen osalta yllätti meidät. Saimme kuitenkin oppimiskeskuksen pääsääntöisesti
valmiiksi viime vuonna ulkopuolisen rahoituksen turvin. Hyvä niin. Toiminta jatkuu!

Tohtori Abdallah Possi (Deputy State Minister in the Prime Minister’s Office responsible for
Policy, Parliamentary Affairs, Labour, Employment, Youth and the Disabled) vieraili koulussa
maaliskuussa. Tässä keskustelemassa Antin kanssa.
Helmi-maaliskuussa vietimme (Eva ja Antti) neljä viikkoa Arushassa jatkaen
koulutusrupeamaamme Meru Primary Schoolin opettajien ja hankkeen palkkaamien paikallisten
työntekijöittemme kanssa. Työntäyteinen neliviikkoinen sujui ilman suurempia takaiskuja.
Saimme vauhditettua oppimateriaalien tuotantoa ja hiottua opettajien kouluttajataitoja.
Pedagogisen kehittämisen puolella perehdyimme erityislasten oppimisen tukijärjestelmiin
sekä havainnoinnin ja laadukkaan evaluaation tärkeyteen opetuksen kehittämisen
lähtökohtana. Pidimme esillä yhteistoiminnallisten menetelmien mahdollisuuksia kehittyvässä
oppimisympäristössä huolimatta vanhakantaisen kulttuurin rakenteellisesta torjunnasta aiheen
suhteen.

Eva opettaa Jenipheriä ja Msuyaa käyttämään digikameraa. Kiitos Pia lahjoituksista!

Maaliskuun koulutusrupeaman aikana saimme myös läpivietyä onnistuneesti
ympäristökasvatusprojektin.

Palattuamme Suomeen ryhdyimme uuden hanketukihakemuksen laadintaan. Tansanian joukot
olivat tehneet pohjatyötä asian hyväksi. Evan kanssa puskimme asian kanssa reilun kuukauden.
Saimme hankeasiakirjat valmiiksi aikataulun puitteissa ja jätimme ne Ulkoministeriön
arvioitaviksi 13.5. Tällä kertaa haemme hanketukea omana järjestönä ilman suomalaista
kumppania. Toivomme joka tapauksessa yhteistyömme Suomen Erityiskasvatuksen Liiton kanssa
jatkuu vastaisuudessakin, joskin rakenteellisesti hieman eri pohjalta. Keväällä neuvottelimme
myös Opettajien Ammattijärjestön OAJ:n kanssa mahdollisesta yhteistyöstä tulevan hankkeen
puitteissa. Toivomme ja uskomme yhteistyön käynnistyvän ensi vuoden alusta.
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.5. Hallituksen kokoonpano pysyi
entisellään. Merja Koiviston tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Sointu Vakkilainen.
28.5. talo Evantissa pidettiin hankkeen tuki-iltamat. Kotimaista kalaa oli tarjolla eri muodoissa
ja kulttuuriantikin oli läsnä olleiden palautteesta päätellen kelvollista. Keittiömestarit Esa ja
Timo ansaitsevat kiitosmaininnan paistetuista silakoista. Samoin keittiössä touhunnut joukko
aktivistinaisia. Kiitos myös Pialle, Säteelle, Mikalle, Ninnille, Helmille, Nöykkiön Nicelaulajille,
Kimmolle, Woudelle, Andreakselle ja Timolle. Vivahteikkaat ja erityisen tunnelmalliset
esityksenne painuivat syvälle kuulijoiden mieliin. Musiikin riemua oli ilma sakeana.
Kesäkuussa tapasimme Arushan kaupunginhallituksen jäsenen Raymond Moshan, joka toimii
siviiliammatissaan opettajana sikäläisessä yliopistossa. Mr. Mosha on ottanut opetusalan asiat
voimallisesti omalle agendalleen – ei vähiten oman koulutustaustansa vuoksi. Keskustelut
kanssaan ovat olleet avaavia ja rohkaisevia. Hänellä on vahva tahto edistää järjestömme ja
Arushan kaupungin välistä vuorovaikutusta ja syventää yhteistyötämme. Tulemme jatkamaan
keskusteluja kanssaan.
Haimme keväällä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:lta rahoitusta kahden
vapaaehtoisyöntekijän lähettämiseksi hankkeemme kouluttajiksi Arushaan. Myönnetty tuki
mahdollisti kahden erityisopettajan, Marja Stridin ja Matias Hynysen, lähettämisen kouluttajan
töihin Arushaan kolmeksi kuukaudeksi. Viestit Arushasta kertovat asioiden sujuvan Marjan ja
Matiaksen osalta melkoisen mukavasti. Toiminnastaan saamme raportin kesän jälkeen.

Merun koulun kuurojen yksikön opettajat ovat saaneet arvokasta kokemusta kouluttamisesta
kouluttaessaan yleisopetuksen opettajia oppimiskeskuksessa
Iloisia uutisia saimme juuri viime viikolla. Kaksi koulun erityisopettajista lähtee Mwanzaan
kouluttamaan sikäläisiä opettajia. Hankkeen tarkoitus on alusta alkaen ollut kouluttaa
opettajien kouluttajia paikallisen hallinnon tarpeisiin. Nyt ajatus alkaa muuttua toiminnaksi. Se
on hieno juttu.

Myös suru-uutinen saavutti meidät viime viikolla. Yksi koulun erityisopettajista poistui
joukostamme ennenaikaisesti. Madam Moshi siirtyi 9.7. tuonpuoleiseen. Välitämme
osanottomme hänen perheelleen.
Hanketöiden lomassa vietämme myös laatuaikaa suomalaisesta kesästä nauttien.
Saaristoaskareisiin kuuluu rakentamista, saariston kulttuuritapahtumista nautiskelua, kalan
savustusta, lastenlasten kanssa puuhailua ja paljon paljon muutakin. Toivottavasti jotkut
purjehtivista ystävistämme saapuvat laituriimme myötäisten tuulien saattamina.

Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille hehkeitä loppukesän kelejä.
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