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Arvoisa yhdistyksemme jäsen

Kulunut vuosi on ollut toiminnan osalta historiamme vilkkain. Alkuvuoden tapahtumat totesim-
me edellisessä jäsenkirjeessämme (3.5.) ja sen jälkeen onkin ollut melkoista vilskettä. 

Yhdistyksen vuosikokous 

Pidimme yhdistyksemme vuosikokouksen Espoossa 19.5. 2015 klo 19.00 osoitteessa Paimenen-
kallio 12 B. Kokouksessa käsittelimme sääntömääräiset asiat. Vuosikokous nimitti hallitukseen 
Leena Starkin hallitustoimet jättäneen Juha Rekolan tilalle. Leena on pitkän linjan erityisluo-
kanopettaja evp. Leena on aktiivinen myös naisvoimistelun saralla.  Toivotamme hänet lämpi-
mästi tervetulleeksi mukaan kehitysyhteistyöaskareisiin.

Maailma kylässä

Toukokuussa esittelimme yhdistyksen 
toimintaa Maailma kylässä  
-tapahtumassa. Kylmästä säästä huo-
limatta Mahdollisuuksien tori -teltas-
sa oli lämmin tunnelma ja loimme 
useita uusia kontakteja. Katsotaan, 
mitä ne tuovat tulevaisuudessa tul-
lessaan.

Bertha Dennis

Sattuma toi hänet joukkoomme.  
Bertha tuli keväällä haastateltavak-
semme ja totesimme hänet varsin 
motivoituneeksi ja osaavaksi toimi-
jaksi. Kolmen kuukauden tutustu-
misjakson jälkeen teimme kanssaan 
työsopimuksen, joka on voimassa 
toistaiseksi. Bertha on opiskellut 
viestintää ja tiedottamista yliopis-
tossa ja saanut alaltaan loppututkin-
non valmiiksi. Hänen roolinsa työ-
yhteisössämme on tiedottamisen ja 
mediasuhteiden hoidon lisäksi jatko-
hankkeen valmistelun koordinointi. 
Erittäin tyytyväisinä olemme seuran-
neet työskentelyään tähän asti. Us-
komme työn laadun vain paranevan 
karttuvan kokemuksen myötä. 
Bertha on omaksunut erittäin no-
peasti viittomakielen ja perehtynyt 
laajalti koulutuskysymyksiin.
Uskomme lujasti hänen kykyihinsä 
tulevaisuudessa myös opettajien 
kouluttajana.
 

IASE

Kesäkuussa saimme Suomeen vieraita Arushasta. 
Regional Education Officer Nestory Mloka, Arushan 
kaupungin erityisopetuksen koordinaattori Eunice 
Tondi, Yaffarey Academyn erityisopetusyksikön 
johtaja Swaleha Mohamedali ja erityisopettaja 
Zamda Mkiti samasta yksiköstä tulivat tutustu-
maan suomalaiseen koulutukseen ja kulttuuriin, 
sekä osallistumaan IASE:n (International  
Association of Special Education) kongressiin  
Puolan Wrocklavissa. 

Yhdistyksellemme oli varattu hankkeemme esit-
telyyn tunti; minkä käytimme parhaan osaamisemme mukaisesti. Kongressin anti on näkynyt 
sen jälkeen monina kansainvälisinä kontakteina ja avautuneina mahdollisuuksina kehittää ja 
innovoida uusia toimintoja kansainvälisessä erityisopetusyhteisössä. 

Arusha

Yhdistyksemme pj Seppo Rantanen matkusti kesäkuussa Arushaan. Seppo huolehti oppimiskes-
kuksen rakentamisen valvonnasta ja neuvotteli eri viranomaistahojen kanssa yhteistyömme 
jatkumoista. 

Sepon homman rakennusvalvonnan osalta teki helpommaksi rakentamisesta vastannut Kendall 
Leizer, jonka toimintatapa ja osaaminen olivat meille varsin sopivat. Kendall oli sanansa mit-
tainen toimija; piti aikatauluista huolen eikä tinkinyt rakentamisessa työn laadusta. 
Sepon kotiuduttua John Jutta huolehti rakentamisen valvonnasta yhdessä rehtori Musa Luam-
banon kanssa. Matkustimme Evan kanssa elokuun alussa Arushaan valmistelemaan oppimiskes-
kuksen avajaisia. 

Oppimiskeskuksen avajaiset

19.8. saimme juhlia valmistuneen rakennuksen 
avajaisia satapäisen kutsuvierasjoukon kanssa. Ava-
jaisissa puheiden lisäksi saimme nauttia Makumiran 
Yliopiston kulttuuriopiskelijoiden  upeista musiikki- 
ja tanssiesityksistä. Loistavat taiteilijat opettivat 
myös koulun oppilaille joitakin tansseja. Kuurojen 
oppilaiden tanssiesitys avajaisjuhlassa ei jättänyt 
ketään läsnäolijoista kylmäksi. 

Opetusalan yhteistyöseminaari Arushassa

Avajaisten jälkeen ryhdyimme valmistelemaan 
Arushan alueen opetusalan seminaaria. Tarkoituk-
sena oli kerätä yhteen opetusalan viranomaisia ja 
alueella toimivat järjestöjen edustajia tutustu-
maan toisiinsa ja keskustelemaan yhteisistä tavoit-
teista erityisopetuksen kehittämisen saralla.  

21.9. oppimiskeskukseen tuli vieraaksemme liki 60  
henkilöä eri organisaatioista: järjestöt esittäytyivät 
ja saimme tutustua toisiimme. Tapaamisen tulok-
sena päätimme järjestää seuraavan opetusalan 
foorumin Arushassa helmi-maaliskuussa 2016. 

1. erityisopetuksen kehittämisfoorumi järjestettiin uudessa oppimiskeskuksessamme

Aino Korhonen ja Timo Oksanen Arushassa

Lokakuussa ansioitunut opet-
tajainkouluttaja, KM Aino 
Korhonen lähti Arushaan laa-
jentamaan hankkeemme kou-
lutustarjontaa. Aino koulutti 
niin Meru Primary Schoolin 
opettajia, kuin myös koulut-
tajatiimiämme. Palaute Ainon 
työryhtymästä oli erinomainen 
niin sikäläisen henkilöstön 
puolelta, kuin Ainon itsensäkin 
kertomana. Oletamme Ainon 
tekevän uuden koulutussession 
Arushassa tänä vuonna.  

Aino sai seurakseen Arushaan KM Timo Oksasen, joka vaikuttaa rehtorina Raaseporissa. 
Timon käynti liittyi  jatko-opintoihinsa, joille toivomme Arushan vierailun antaneen lisäpot-
kua. Ammattimiehen silmällä hän katsoi hankkeen koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Timon 
palaute meille on ollut merkittävä lisä osaamiseemme ja antaa eväitä jatkohankkeen valmis-
teluun. 

Katse tulevaan

Kaiken hyvän ohella olemme toki joutuneet kohtaamaan myös vastoinkäymisiä. Arushan kau-
punginjohtajan lupaama osarahoitus oppimiskeskuksen osalta on jäänyt toteutumatta. Seppo 
Rantasen ja allekirjoittaneen lukuisten yhteydenottojen ja neuvotteluiden tuloksena on tähän 
asti ollut pelkät lupaukset. Emme silti ole vielä heittäneet kirvestä kaivoon. Aiomme painos-
taa  hallinnon ihmisiä huolehtimaan Tansanialaisten kontribuutiosta hankkeeseen. Se antaisi 
paremmat lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle. 

Jatkohankkeen keskeiset asiat ovat jo hahmottuneet. Oppimisesteisten ja vammaisten oi-
keus tasavertaiseen koulutukseen Tansaniassa tulisi toteutua myös perusopetuksen jälkeen. 
Erilaisten oppijoiden koulutuspolkua tulee tasoittaa ja leventää huomattavasti nykyisestä. 
Se tarkoittaa melkoisia uudistuksia koko koulutussektorilla. Näiden uudistusten tarve on hy-
vin tiedossa Tansaniassa. Vasta valittu presidentti heti virkaan astuttuaan kiinnitti huomionsa 
perusopetuksen kehittämisen välttämättömyyteen. Olen varma, että hän näkee myös 2. ja 3. 
asteen koulutuksen kehittämisen tärkeäksi Tansaniassa. 

Työmaa koulutusinfran rakentamisessa on valtava. Opettajainkoulutuksen mittava lisääminen 
on heidän (niin kuin myös YK:n / UNESCOn) agendallaan. Samoin opetussuunnitelmallinen ja 
pedagoginen kehittäminen. Työllemme ja jatkohankkeellemme myös 2. asteen opetuksen ke-
hittämiseksi on olemassa tilaus. Vastaamme siihen resurssiemme mukaan.  

Olemme toimineet Arusha, kuule - hankkeen puitteissa vuoden 2014 alusta. Rakensimme 2015 
toimivan koulutuskeskuksen, kouluttaneet erityisopettajia suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti 
kahden ja puolen vuoden ajan. Heistä on kehittymässä osaava kouluttajien ryhmä. Olemme 
huolehtineet Meru Primary Schoolin kuurojen oppilaiden it-kerhojen toteutuksesta, rekrytoi-
neet  ja kouluttaneet paikallisia osaajia hankkeemme tehtäviin. 

Matka jatkuu. Tulemme tarvitsemaan matkallamme kanssakulkijoita, joiden kanssa voimme 
jakaa tämän kokemuksen. Kiitos yhdistyksemme jäsenille kuluneesta vuodesta. Tehdään yh-
dessä tästä vuodesta vieläkin parempi. 

Ilahdumme suuresti, jos saamme tänäkin vuonna uusia ihmisiä jäseniksi yhdistykseemme.  
Viestiä saa toimittaa eteenpäin.

Toivotan kaikille viestini lukijoille onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle.

Antti Komulainen
Arusha, kuule! hankkeen koordinaattori
antti.komulainen(at)mac.com
+358404150590

Lue myös Ainon blogia kokemuksistaan: https://korhosenaino.wordpress.com/

   Evan kollega Paresh Rathod oli auttamassa  
   meitä standillä

Työntekijämme Christopher, Hillary, John ja Bertha  
sekä Antti uuden oppimiskeskuksen edessä

   Eva pitämässä esitystä IASE:ssa

Zamda, Antti, Eva, Nestory, Eunice ja Swahela pukeutuneina gaalaillallista varten

Uusi oppimiskeskus valmiina

Kuurot oppilaamme esiintymässä

Kutsuvieraat tutustumassa vasta avattuun oppimiskeskukseen

Antti & Eva, kuurojen yksikön opettajia ja oppilaita sekä kutsuvieraita

Kuvia avajaisista

Aino ja Timo Hillaryn, Berthan ja Christopherin kanssa

Ilman seuraavien avokätisten lahjoittajien tukea oppimiskeskus olisi jäänyt rakentamatta:

Erick Laine, Kristen Laine, Erick J. Laine, Peter Laine, Christopher Laine (USA)
Jokilaakson Työterveys Oy, Jaana Alaja, Henrik de la Chapelle  ja Risto Nissinen (Suomi)

Heidän lahjoituksistaan varoja kertyi yhteensä 43 400€.

Toki olemme saaneet näiden lisäksi lukuisia pienempiä lahjoituksia. Suurkiitos myös niistä!

https://korhosenaino.wordpress.com/

