
Terveisiä Tansaniasta
 

Taas kerran saapuminen Kilimanjaro Internationalin kentälle teetti askareita tullimuodollisuuk-
sien kanssa. Arushan hallinnon ohjeistuksia mukaellen  vastaanottohenkilö lupasi huolehtia 
mukanani tuomien kannettavien tietokoneiden tullauksen. Aiemmin niitä ei ole tarvinnut tulla-
ta, vaan ajat muuttuvat – tai niin meitä ainakin informoitiin.
Vastaanottohenkilö huolehti täkäläisen maan tavan mukaisesti muodollisuudet ja takahuonees-
ta palattuaan sanoi homman kustantavan 120 euroa. No se oli 180 euroa vähemmän, kuin mitä 
aiemmin oli ilmoitettu. Tunsin tyytyväisyyttä hetken ajan kunnes tajusin, etten tule saamaan 
ensimmäistäkään kuittia tullauksesta ja maksamani rahat tuskin päätyivät Tansanian valtion 
kassaan! Konsulttini luultavimmin jakoi potin kenttävirkailijan kanssa periaatteella fifty-sixty!  
Tervetuloa Tansaniaan, missä ohjeistusten tarkoituksena on kuulemma kitkeä korruptiota ja pi-
meätä liiketoimintaa!

Meidän toimintamme on ollut ja tulee olemaan kaikin puolin avointa ja läpinäkyvää. Kävimme 
Berthan kanssa neuvotteluja ylemmän hallinnon kanssa järjestelyistä, jotka mahdollistavat tie-
toteknisen laitteiston ja muunkin kouluissa tarvittavan välineistön toimittamisen tullimaksuitta 
maahan. Pääsimme sopimukseen menettelytavoista. Toimitamme vastaisuudessa luettelon maa-
han tuotavista laitteista ja materiaaleista. Hallinto hyväksyy ne ja toimittaa meille dokumentin, 
joka poistaa maksuvelvoitteet meidän osaltamme. Hyvä näin.
 
Longidon alueen opetustoimen päällikkö Madam Nata kutsui meidät kylään 1.10. Tapasimme 
virkaatekevän kaupunginjohtajan ja aluekoordinaattorin. Teimme selvityksen aiemmista toimis-
tamme Ngoswakin-Engarenaiborin alueella ja vuosien 2019-22 hankesuunnitelman sisällöistä 
koskien Longidon aluetta. Oman ja Berthan ymmärryksen mukaan kaikkien meidän kesken val-
litsi kohtalainen yhteisymmärrys tarvittavista ja mahdollisista toimenpiteistä koulutuksen kehit-
tämisen osalta Longidon alueella.

Olen saanut keskustella runsaasti Arushan läänin entisen opetustoimen johtajan Nestory M. 
Mlokan kanssa. Keskustelut kanssaan avasivat näkymän valtakunnalliselle tasolle koulutuskysy-
mysten –  erityisesti erityisopetuksen haasteiden osalta. Nestory raportoi ministeriön ja lääni-
tasoisten opetustoimen johtajien tapaamisesta Dodomassa ja siellä käydyistä keskusteluista 
erityisopetuksen osalta. Kanssaan olen hyvin samaa mieltä täkäläisen valtakunnallisen eri- 
tyisopetuksen strategian toteutumasta. Paljon puhetta, startegioita ja suunnitelmia – vähemmän 
toimenpiteitä! 
Yksi perusongelmista on se, että valmistuvat erityisopettajat eivät sijoitu erityisopettajien 
tehtäviin. Huutava pula alan osaajista joka puolella ja samanaikaisesti koulutuksen saaneita 
erityisopettajia on vailla työtä! Tätä yhtälöä minun on vaikea käsittää! Selitys löytynee valtion 
budjetin alimittaisuudesta.

Täällä on lukuisia hallinnollisia alueita, joissa ei ole palkattuna ensimmäistäkään erityisopetta-
jaa. Yksi esimerkki sellaisesta on Mondulin kaupunki, jossa Berthan kanssa kävimme vierailulla 
9.10. Sikäläinen Academic Officer ja opetustoimen päällikkö kävivät kanssamme  keskustelun  
alueen haasteista. Vakuuttivat olevansa erittäin sitoutuneita kaikkeen mahdolliseen 
yhteistyöhön kanssamme. Erityisenä toiveenaan sikäläisten luokanopettajien täydennyskoulutus 
niin erityispedagogiikassa kuin viittomakielenkin hallinnassa. Vaikutti siltä, että valtion toimen-
piteitä erityisopettajien määrän lisäämiseksi on kohtalaisen turha odottaa lähiaikoina.

Tämän matkan ensimmäinen tapaaminen madam Natan kanssa antoi aiheen uuteen tapaami-
seen. 15.10. hän halusi meidän tutustuvan Endirimaan, yhteen alueensa syrjäisimmistä kylistä.  
Meillä oli syy käydä Ngoswakissa samalla reissulla, joten paikallisia kyläteitä tulikin ajettua tuol-
loin suunnilleen 150 km. Ja ne tiet ovat aika ajoin jopa jalkamiehelle hankalia kuljettavia. Yksi 
haasteellisimpia ajoja, jonka olen tehdyt. 

Afrikkalainen aikataulutus venytti lähtömme Longidosta Ngoswakiin liki puolelle päivin. Eh-
dimme parahiksi koululle ruokailua seuraamaan. Tämän ja ensivuoden hankkeemme huolehtia 
Ngoswakin koulun kouluruoasta näytti toimivan hyvin. Lapset saivat keitettyä maissia ja papuja 
– ja olivat erinomaisen tyytyväisen oloisia ateriaansa. 
Lyhyt palaveri koulun henkilökunnan kanssa tulevista askareistamme sujui hyvässä yhteisymmär-
ryksessä. Berthan tulkkaus ja asioiden selkokielistäminen on noussut näissä tapaamisissa arvoon 
arvaamattomaan!  

Ngoswakista kiirehdimme matkaan kohti Endirimaa. Jos olisin tiennyt, kuinka pitkä ja vai-
keakulkuinen tie on sinne, olisin varannut enemmän aikaa matkoihin. 70 km suuntaansa  kyseisiä 
teitä vaatii kuskiltakin jo jaksamista! Tulimme Endirimaan perillä iltapäivällä neljän jälkeen. 
Kylän väki; naiset, miehet ja lapset olivat meitä vastassa. Lauluin ja tanssein meidät vastaano-
tettiin.  
Tulimme siis kylän koululle, joka muodostui pulpeteista ja tuoleista, sekä yhdestä kalustevaras-
tosta. Täkäläiseen tapaan meidät istutettiin omaan pöytäämme, lapset maahan istumaan ja ai-
kuiset koulun penkeille. Aloin vähitellen ymmärtää, miksi Nata halusi meidän käyvän Endirimas-
sa. Jos Ngoswakissa puute kouluruoasta oli perustason ongelma, niin Endirimassa perustason 
ongelmat ovat vieläkin syvemmälle. Kouluruoasta ei siellä tarvitse edes puhua. Hyvä, jos vettä 
lapset saavat juodakseen – ja senkin heidän tulee tuoda mukanaan kouluun omissa pulloissaan. 
Aloin oivaltaa olevani äärimmäisen köyhyyden äärellä.

Aikuiset ja lapset olivat odottaneet tuloamme aamupäivästä alkaen. En ole koskaan nähnyt niin 
väsyneitä ja janoisia lapsia, kuin meitä odottaneet olivat. Isäntien tarjoamat virvokkeet toimi- 
timme lapsille tilaisuuden lopulla. Kellekään meistä ei tullut mieleenkään juoda tarjottuja juo-
mia itse. Minulla kun ei ollut mitään tuotavaa heille, tein kylän naisten kanssa sopimuksen maa-
sai-tähtien kaupasta kanssaan. Jos saavat aikaiseksi myyntikelpoisia tähtiä, lupasin ryhtyä kau-
pan hierontaan hetimmiten! Ehkäpä otamme taas erän naisten käsitöitä myytäväksi Suomeen. 

Mitä enemmän täällä kulkee ja tarkkailee  yhteisöjä ja yksilöitä, sitä enemmän oppii kunnioit-
tamaan näiden ihmisten kykyä selvitä hengissä. Iloisuutensa on edelleen mysteeri – kaiken puut-
teen keskellä. 

Tämä matka on edelleen avannut uusia näkökulmia vallitseviin oloihin. Toisaalta – tieto lisää 
myös tuskaa! Välillisen verotuksen osuus kokonaisverotulosta on melkoisella varmuudella suu- 
rempi, kun meillä Suomessa. Suuret firmat neuvottelevat itselleen kevyen tai kokonaan verotto-
man toimintamallin 3 – 5 vuodeksi. Starttivuosien jälkeen firma myydään ja tilalle tulee toinen 
vastaava ja toiminta jatkuu aikasempaan malliin jälleen uutena starttina ilman verotusta. En 
yhtään ihmettele, että osa porukasta ajelee mitä upeimmilla autoilla ja osa porukasta odottaa 
kuolemaa ilman minkäänlaista toimeentuloa. Ehkä tilannetta kuvaa parhaiten se, että täällä 
tulotaso on vajaa 10% meikäläiseen verrattuna. Maassa 55 miljoonaa ihmistä ja valtion budjet-
ti alle viidesosa Suomen valtion budjetista. Ei ihme, että valtiotasolla Tansania on tekemässä 
yhteistyötä Suomen kanssa verojärjestelmänsä kehittämiseksi.  Aika näyttää, miten iso raha 
reagoi, jos sitä ryhdytään verottamaan täällä kehittyneiden maiden mallin mukaisesti! 

Pari yötä jäljellä ja sitten pääsen kotimaan syksyyn. Perhettäkin on jo aika lailla ikävä! 
Leppoisaa syysloman loppua toivottelen.
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