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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!

Luettavanasi oleva uutiskirje SeedIN
numero 37 esittelee yhdistyksemme
Seed ry:n aktiivisena olevat projektikohteet. Vuonna 2007 perustettu
yhdistys on koulutusta, yrittäjyyttä
ja kehitysyhteistyötä tukeva järjestö. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Tuemme kaikin mudoin

paikallista toimintaa niin ammatillisella tasolla kuin hankinnoissamme. Kaikki ohteemme ovat paikallisten omistuksessa.
Toimitamme kannatukset lyhentämättömänä perille kohteisiin! Yhdistyksen toimintaan liittyvät kulut
katamme jäsenmaksuista.

Furaha Seed Academy

FSA on Seed ry:n päätukikohde ja sijaitsee Yalan kaupungissa, läntisessä Keniassa. Lähin suurempi kaupunki on Kisumu.
Toiminnasta vastaa paikallinen Riannas lastenkotia ja FSA
koulua hallinnoiva yhdistys,
puheenjohtajana Mary Ochieng
ja projektijohtajana Patrick
Aweyo.
Koulu on perustettu palvelemaan orpokodin ja Yalan kylän
lapsia ja nuoria. Kyläläiset
maksavat koulumaksun, joka
on perusta koulun omavaraisuuden rakentamiselle. FSA
on kasvanut 9 lapsen koulusta
noin 250 opiskelijan oppilaitokseksi. Ensimmäisellä vuosikurssilla aloittaneet oppilaat
ovat siirtyneet jatko-opiskelu
paikkoihin. Moni koulun entisistä oppilaista opiskelee jo yliopisto tasolla.
Seed ry tukee kohdetta edistäen sen johdon ammattitaitoa

vuosittain kahdesti pidettävillä seminaareilla. Käsiteltäviä
aiheita ovat olleet mm. jaettu
johtajuus, budjetin ja organisaatiorakenteen luominen, tulevaisuuden
systemaattinen
suunnittelu, henkilökunnan hyvinvointi ja sitouttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, hyvän
opiskeluympäristön luominen.
Noin kymmenessä vuodessa on
Yalaan rakennettu koulurakennus, jossa on tilat kaikille esi- ja
primarykoulu luokille. Kirjasto
ja it -luokkatilat ovat viimeistelyssä. Koulun terveydenhuollosta ja kyläläisille tarjottavista
terveyspalveluista vastaavalle
klinikalle on olemassa olevat,
viimeisteltävät tilat, koulurakennuksen päädyssä.
Tavoitteena on saada kaikki
tilat viimeisteltyä mahdollisimman pian.
Klinikalle etsimme ulkopuolista
toimijaa, jolla on luvat harjoittaa yleistä terveydenhuoltoa.

Seed kummityö

Seed ry:n kummikohteet ovat
Yalassa ja Murangassa. Kummituella mahdollistetaan orpolasten koulutus ja terveydenhoito,
sekä asumiskulut orpokodissa.
Kuukausittaisella 25€ kannatuksella voit tukea toimintaa.

Saat joko nimetyn kummilapsen, tai voit osoittaa tukesi
yleisesti koulutukseen olemalla
ns. ”Koulutuskummi”.
Tarvitsemme lisää kummivanhempia!

Kirjasto ja it -palveluiden tarjoaminen ulotetaan sekä koulun oppilaille ja henkilökunnalle, että kyläläisille.
Yrityskasvatus on uusi tulevaisuuden projektimme. Nuorten
työttömyys on Keniassa korkea. Oman yrityksen kautta itsensä työllistäminen nähdään
hyväksi mahdollisuudeksi.

Muranga Kenafin lastenkoti

Kenafin lastenkoti sijaitsee Murangassa, puolentoista tunnin
ajomatkan päässä Nairobista,
maan pääkaupungista.
Lastenkodin toiminnasta vastaa lastenkodin hallitus sen perustajan Jane Kamaun kanssa.
Kenafin lastenkoti tarjoaa suojan noin viidelletoista orvolle,
sekä apua yli 40 lapselle kyläyhteisössä. Lastenkoti on saa-

nut Suomesta avustusta, jolla
on voitu turvata lapsille koulutus, ruoka- ja terveydenhuolto
sekä asuminen.
Peruskoulutuksen lisäksi isoimmille tytöille on mahdollistettu
turvallinen opiskelu sisäoppilaitoksessa.
Pidemmällä aikavälillä tähtäämme orpokodin omavaraisuuteen. Kummityön lisäksi py-

rimme tukemaan varttuneempia nuoria yrittäjyyteen ja sitä
kautta omaehtoiseen elämään.
Lastenkoti auttaa myös paikallisia vammaisia. Toiminnassa
tähtäämme vammaisten jokapäiväisen elämän helpottamiseen ja huoltajien kouluttamiseen.

Uyoma Mama Terttu Junior School

Mama Terttu Junior School sijaitsee Victoria järven rantamilla Länsi-Keniassa. Lähin
suurempi kaupunki on Bondo.
Koulun omistavat ja sitä hallinnoivat sen perustajat Mary
ja Ben Ochieng yhdessä kyläläisten kanssa.
Mama Terttu Junior School
aloitti toimintansa huhtikuun
2018 lopulla. Koulu tarjoaa esi-

opetusta kylän pienille lapsille.
Lyhyestä
toiminta-ajastaan
huolimatta koulu on saanut
hyvän vastaanoton alueella.
Oppilaaksi tulijoita olisi enemmänkin, mutta vanhempien
suoriutuminen koulumaksuista
on rajallista.
Koulu on ollut menestys alueella. Muutamassa kuukaudessa
kunnostettu koulurakennus ja

sen yhteyteen tehdyt uudisrakennelmat palvelevat kasvavaa
oppilasmäärää.
Runsaan oppilasmäärän vuoksi on koululla tarve laajentua.
Suunnitteilla on uuden luokkahuoneen rakentaminen. Unelmana on myös peruskoulun
tarjoaminen esikoulun käyneille.

Kirjasto Keniaan - Miksi
tuen kirjastohanketta?
Alle kymmenvuotiaana lapsuudestani en muista kirjastoa. Mutta kodin lähellä olevassa kirjakaupassa kävin nuuhkimassa
kirjojen tuoksua ja ihailemassa
kuvia. Vieläkin muistan sen onnen tunteen, kun sain vähän
viikkorahaa, jolla oli mahdollista
ostaa uusi kirja. Aku Ankkaa tivattiin posteljoonilta jo monta
päivää ennen sen ilmestymistä.
Lukiossa rakastin suomen kielen
opiskelua, pidin kieliopista ja kirjojen lukeminen ja jonkinlaisten
raporttien kirjoittaminen sekä
yhdessä analysointi tunneilla oli
suurta herkkua. Ymmärrys vain
ei oikein riittänyt siihen, miksi
niin moni matikkalinjan pojista
piti koko hommaa aivan typeränä ja tarpeettomana.
Koska opiskelin luonnontieteitä, en joutunut koskaan lukemaan sivumääräisesti valtavia
kirjamääriä opiskeluaikoina. Silti kirjastojen lukusalit tulivat tutuiksi, koska niissä oli helpompi
keskittyä opiskeluun kuin kotona. Elämän eri vaiheissa
lukemisharrastus on vaihdellut. Myö-Koulu tarjoaa esiopetusta kylän pienille lapsille.
hemmin työelämässä luin paljon työelämään liittyvää kirjallisuutta, jopa niin, että ajoittain olin huolissani siitä, etten
pystynyt lukemaan romaaneja.
Nyt havaitsen saman ilmiön
ruuhkavuosiaan elävän lapseni
elämässä.

Viime vuosina suurta iloa on tuottanut ystäväpiiri, jonka kanssa
tapaamme noin kerran kuussa
ja keskustelemme yhdessä valitsemastamme kirjasta. Emme
tapaa kirjastoissa, mutta joka
kerta käymme pääkaupunkiseudun kirjastojen sähköisessä varausjärjestelmässä Helmetissä
tarkistamassa kirjojen saatavuutta. Luemme siis harvoin
aivan tuliteriä kirjoja. Yhdessä
lukemisessa on sama ilo kuin
lukiossa. Tulee luettua kirjoja,
joita ei itse valitsisi ja joskus
joudun kahlaamaan läpi jopa itselleni hyvinkin vaikealukuisia
kirjoja.
Sosiaalinen media tuntuu häiritsevän keskittymiskykyä ja
on vaikeaa erottaa kaikesta
kiinnostavasta aikaa pitkäjänteiseen lukemiseen. Käsityöfriikille kirjaston DVD-kirjat ja
viime aikoina sähköinen audiopalvelu ovat tuoneet helpotusta asiaan. Uskomatonta, että
voin tilata kirjan puhelimeeni käymättä edes kirjastossa.
Radio-ohjelmassa “New York
unelmoi isosti” New Yorkin kirjaston johtaja Anthony Marxillillä on unelma maailmanlaajuisesta kirjastosta, jossa missä
päin tahansa maailmaa ihmisillä
olisi mahdollisuus lukea verkon
kautta mihin aikaan tahansa
mikä tahansa kirja oman kirjastonsa välityksllä, ilmaiseksi. Hän
pitää sitä suurempana vallanku-

mouksena kuin kirjapainotaidon
keksimistä.
Aina hienommatkaan projektit ja ideat eivät kehitysyhteistyössä mene eteenpäin siksi, että yhteiskunnassa ei ole
riittävästi asioiden sisäistäjiä
ja osaajia, toisin sanoen ei riitä, että yksi ymmärtää, sillä
”mikään puu ei pala yksin”.
Ja oppimisvalmiuksissakin on
puutteita. Siksi pidän koulutusta
ja kirjastoa kehitysyhteistyössä
ykkösasiana. Siksi olen mukana
myös tässä kirjastoprojektissa.
Luin vuosia sitten Eero Paloheimon kirjan Tämä on Afrikka
(2007). Tehtyään useita pitkiä
matkoja eri puolille Afrikkaa Paloheimo loi omat teesinsä Afrikan pelastamiseksi. Lopetetaan
kehitysyhteistyö kokonaan, tai
vaihtoehtona laitetaan kaikki
kehitysyhteistyövarat koulutukseen. Siihen ajatukseen oli silloin ja on edelleen helppo yhtyä.
Irmeli Puntari
Suomi-Kenia Seura
Puheenjohtaja
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Harambeen tilinumero on: Seed ry: IBAN: FI82 5789 0620 0203 68, viitenumero 1520
Harambee on mainio kestävän kehityksen joululahja annettavaksi ystäville!
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:
Jäsenmaksutili:
578906-214338, viite 1122
(25€/vuosi)

Tuki ja lahjoitustili:
FI82 5789 0620 0203 68
Yala viite 2150
Muranga viite 1203
Uyoma viite 1465
Koulutuskummi viite 1957

Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.
Rahankeräyslupa (RA/2017/624) ajalle 9.6.2017-8.6.2019.
TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!

