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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!
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FSA
Poliittinen epävakaus tasaantumassa
Opiskelut jatkuvat kolussa!
Vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla kenialaisten elämää on varjostanut
poliittinen epävakaus. Elokuussa käydyt presidentinvaalit, niiden tuloksen
hylkääminen, uusien vaalien odotus
ja uusintavaalit, joista toinen ehdokas vetäytyi pystymättä kuitenkaan
myöntämään lopputulosta, aiheuttivat suurta sekaannusta, väkivaltaa ja
levottomuutta, ei ainoastaan Kenian
läntisellä alueella vaan koko maassa.
Paikallisten kertoman mukaan tilanne
oli kääntymässä pahemmaksi kuin 10
vuotta sitten, jolloin koettiin Kenian
itsenäisyyden ajan pahimmat levottomuudet. Vielä ennen joulua tilanne
näytti pahalta. Paikkakunta oli täynnä
poliiseja ja ilmassa vinkui luodit.
Kaikkien onneksi tilanne kuitenkin
rauhoittui vaikka poliittinen epävakaus on jatkunut. Tammikuun lopulla
opposition ehdokas vannoi myös
presidentin valan Nairobin Uhuru
puistossa. Alkuvuoden poliittiset
epäselvyydet vaikuttavat nyt juitenkin
selvinneen. Presidentti Uhuru Kenyatta ja oppositiopuolueen edustaja
Raila Odinga ovat solmineet rauhan
ja järjestys on palannut poliittiseen
elämään. Toivomme tilanteen pysyvän
selkeänä ja elämän palaavan normaaliin uomaansa. Maan sisäinen rauha
ja vakaus on koulutuksenkin kannalta
välttämätöntä.

Lastenkodin lapset turvaan

Levottomuuksien seurauksena Riannas Furaha lastenkodin lapset oli
turvallisuussyistä lähetettävä kauemmas maaseudulle sukulaisten suojaan.
Furaha Seed Academy (FSA) koulun syyslukukausi lopetettiin samasta
syystä jo lokakuun puolivälissä.

Elintarviketurvallisuus vaarassa
Elintarvike- ja tavarakuljetukset eivät

toimineet. Alueella oli suuri ongelma
ruuan ja tarvikkeiden saannin suhteen. Syömään pystyi vain sen mitä
talossa mahdollisesti oli varastoituna.
Kaupoille ei ollut asiaa turvallisuussyistä ja toisaalta eipä siellä ollut ostettavaakaan. FSA:n kanalan kasvatit
harvenivat, eikä niitä juuri pihamaalla
alkuvuodesta liikkunut.

Usko parempaan huomiseen on
säilynyt!
Koulun ja lastenkodin johtajat
Patrick ja Lilian Aweyo olivat
kuitenkin positiivisella mielellä

tulevaisuuden suhteen. Syksyn
opiskelujakson päättyessä koulun oppilasmäärä ylsi uuteen ennätykseen,
220:een. Hieno kasvukehitys! Koulutoiminta aloitettiin aikoinaan yhdeksällä oppilaalla. 17 opettajaa on myös
keskimääräistä kenialaista koulua
enemmän, sillä tällä opettajamäärällä
lähistöllä olevassa koulussa on yli 600
oppilasta.
Kaikki kahdeksannen luokan oppilaat
selvisivät valtakunnallisista tasotesteistä siirtyen opiskelemaan ylemmälle
asteelle.
Vasemmalla kuvakaappaus Google Maps
palvelusta. FSA koulu ja Riannas Furaha
lastenkoti ympäristöineen. Koulu löytyy
Furaha Seed Academy haulla Google
Maps palvelusta.
Koulun lisäsiipi jonka yläkerrassa
kirjaston ja it-luokan tilat sijaitsevat.
Alakerrassa on tilat esikoululle ja koulun
henkilökunnalle.

Seminaari Masenossa

Seed ry:n järjestämä säännöllinen koulutustapahtuma FSA
koulun johdolle. Työntäyteinen viikonloppu ja irtiotto arjesta!
Seed ry:n hallitus on nähnyt projektin etenemisen kannalta välttämättömäksi jatkaa FSA koulun johdon
tiedon ja taidon kartuttamista säännöllisissä seminaareissa. Vuodenvaihteen seminaaria varten löydettiin kustannustehokas paikka Masenosta,
joka on kohtuullisen lähellä koulua ja
hyvien kulkuyhteyksien päässä.
SWOT -analyysillä tutkittiin oppilaitoksen saavuttamaa kehitystä
neljän määreen avulla. S= vahvuudet,
W=heikkoudet, O=mahdollisuudet
ja T=uhkakuvat. Nelikenttä avaa
hyvin projektin tilannetta ja auttaa
löytämään keinoja tulevaisuuden
tavoitteisiin pääsemiseksi. Vahvuudeksi koettiin mm. johdon luottamus ja keskinäinen yhteisymmärrys,
omistautuneisuus tehtävään, projektin
seuranta ja säännölliset kokoontumiset, tehtävien jako hallituksen
jäsenten kesken ja mahdollisuus kokoontua yhteen lyhyellä varoitusajalla.
Heikkouksina koettiin se, ettei projekteja oltu pystytty viemään päätökseen.
Myös oppilaiden vanhempien aktiivisempaa osallistumista kaivattiin.
Mahdollisuuksina nähtiin herkkyys
kuunnella vanhempia, yhteistyö
toisten oppilaitosten kanssa, tontille
poratun kaivon tuoma omavaraisuus
puhtaasta vedestä ja mahdollisuudet
saada lisätuloa avaamalla pienten lasten päivähoito. Heikkouksina nähdään
eritoten poliittinen epävarmuus.
Kenian uusi opetussuunnitelma
”pudottaa” kolmivuotiaat pois koulutuksen piiristä. Lapset tarvitsevat
kuitenkin hoitoa päivisin. Tässä FSA:n
hallitus näki mahdollisuuden tulojen
kartuttamiseen. Opetussuunnitelman
pudottamalle ryhmälle oli valmiina
suunnitelma perustaa päiväkoti ja tarjota näin vanhemmille mahdollisuus
tuoda lapset ohjattuun hoitoon.

Huolena poliittinen tilanne

Vapaamuotoisessa keskusteluosuudessa seminaarin lopussa nousi
esiin huoli epävakaasta poliittisesta tilanteesta. Koulun johto kokee
tärkeäksi yhteisöllisyyden lisäämisen
koulun ja kyläläisten välillä, johon
heillä oli myös jo valmiina mietittynä toimintamalleja ja ajatuksia.
Seed tukee heitä näiden päämäärien

saavuttamiseksi. Pidemmällä aikajaksolla kyläläisten tuoma henkinen ja
taloudellinen tuki on tärkeässä osassa
projektin kehittymisessä.
Artikkelia kirjoitettaessa koulunkäynti
on jälleen hyvässä vauhdissa. Seminaarissa listattu toimintasuunnitelma
sisältää monenlaista tekemistä oppilaille, opettajille ja koulun hallitukselle. Edessä on seminaarissa harkiten
pohjustettu työntäyteinen vuosi.

Koulun hallituksen jäseniä seminaarityöskentelyssä.
SWOT nelikenttä seminaarityöskentelyn
tuloksena.

Maailma kylässä -festivaali 2018

Kepa ry:n tuottama Maailma
kylässä -festivaali on ilmainen
poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali,
järjestöjen messutapahtuma, ruokakarnevaali ja ajankohtaisten aiheiden
keskusteluareena. Festivaali toteutetaan joka kevät toukokuun lopussa.
Vuodesta 1995 lähtien järjestetty
tapahtuma on yksi Suomen suurimmista festivaaleista ja suurin järjestö-,
kehitysyhteistyö- ja monikulttuurisuustapahtuma. Festivaalikävijöitä on
vuosittain noin 80 000.
Tänä vuonna teemana on Agenda
2030 - Kestävä kehitys, ja alueellinen painotus on Afrikassa.

Tule mukaan nauttimaan musiikista,
tanssista, teatterista, taiteesta, keskusteluista, kirjallisuudesta, herkullisesta ruuasta ja monipuolisesta
toiminnasta! Maailma kylässä antaa
uusia kokemuksia ja näkökulmia
suvaitsevaan monikulttuurisuuteen,
kehitysyhteistyöhön, kestävään kehitykseen ja globaaliasioihin.
Seed ry on mukana perinteiseen tapaan esittelemässä tukemiaan koulutusprojektejaan Keniassa. Toivomme
kaikkien työstämme kiinnostuneiden
tulevan käymään osastollamme alueen
Mahdollisuukien tori -pääteltassa.
Festivaalin toteutuspaikka on Hel-

singin Kaisaniemen puisto, mutta
näyttelyalue levittäytyy aina Rautatientorille saakka. Tarkka ajankohta
on 26-27.5.2018. Suosittelemme
tapahtumaa koko perheelle!

Seed ry
Kuusistonlinnantie 1 D 24,
00900 Helsinki
info@seed.fi, www.seed.fi
+358 50 525 1526
www.facebook.com/SEEDry

Pankkiyhteys: Osuuspankki,
Ruoholahti:

Tuki ja lahjoitustili:
FI82 5789 0620 0203 68
Projektituki viite 2150
Harambee viite 1520
Koulutuskummi viite 1957
Uyoma viite 1465

Jäsenmaksutili:
578906-214338, viite 1122
(25€/vuosi)

Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.
Rahankeräyslupa (RA/2017/624) ajalle 9.6.2017-8.6.2018.
TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!

