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Yrittäjyys



Three brothers 
Pienyrityksen avulla koulumaksut hoitoon!
Keniassa yrittäjyys on luonnollinen 
osa monen arkea. Pienet 
palkkatulot eivät riitä elämän 
kuluihin. Jostain on saatava 
lisätuloa. Kaikki minkä oman 
yritteliäisyyden kautta pystyy 
hankkimaan on plussaa perheen 
taloudelle.
Kaikki yrittäjyys johon olemme 
tutustuneet on ollut mikrotason 
yrittäjyyttä. Kanojen kasvattamis-
ta, vaatteiden ompelemista, tiilen 
polttamista jne. 
Rajoitteena näissä kaikissa on 
yleensä oman pääoman, pitkäjän-
teisen suunnitelman ja yritysen ke-
hittämiseen tarvittavan tietotaidon 
puuttuminen.
Mutta onnistuakin voi! Siitä hyvä 
esimerkki on kolmen nuoren 
miehen ja heidän ystäviensä 
yhteinen kanalayritys. 
Three brothers nimellä alkanut 

Yrittäjyyskasvatus- 
projektin tilanne
Olemme olleet projektin tiimoilta 
aktiivisesti yhteydessä niin Suo-
men Ulkoministeriöön, kuin 
kumppaneihimme Yalan Furaha 
Seed Academyssä sekä Masinde 
Muliro yliopistoon. 
Pandemia oli Keniassa jo heik-
kenemässä vuodenvaihteen 
jälkeen, mutta heräsi uuteen 
kiihdytysvaiheeseen alkukeväällä. 
Tämä on hidastanut projektin 
aloitusta, estäen säännölliset 
tapaamiset koulun hallituksen 
kesken. Puhumattakaan 
mahdollisuuksistamme osallistua 
Suomesta seminaareihin.
Projektia on kuitenkin edistetty 
suunnittelemalla uutta 
konferenssi- ja kokoustilaa, jonne 
saadaan tehokas nettiyhteys 
yhteydenpitoa ja koulutuksia 
varten. 
Seuraamme Kenian tautitilannetta 
suurella tarkkuudella. Toukokuun 

yritys starttasi pienestä. Mielen-
kiinnosta sitä kohtaan “sijoitimme” 
jonkin verran varoja toiminnan 
kehittämiseen ja laajentamiseen. 
Opastimme myös käytänteitä kir-
janpidon ylläpitämiseen.
Kanat kasvoivat, niitä myytiin 
ruuaksi markkinoilla ja kananmu-

nille löytyi kysyntää lähikaupungin 
hotelleja myöten. Pienestä lähtenyt 
yritys kasvoi ja laajentui myös 
sikojen kasvatukseen. 
Yrityksen toiminta on ollut positii-
vista ja mahdollistanut yrittäjille 
omien lasten koulumaksujen 
maksamisen!

alun tietojen mukaan Intian 
virusmuunnos rantautui 
myös Keniaan ja nähtäväksi 
jää sen vaikutukset maan 
terveystilanteeseen.
Unelmissamme on ollut tehdä 
vaikkapa vain lyhyempi 

vierailu paikan päälle, pitää 
yhteinen seminaari ja tavata 
kumppaneitamme, mutta olemme 
joutuneet toppuuttelemaan 
itseämme. Parasta on odottaa 
tilanteen selkeytymistä.



Yrittäjyys - luonnollinen 
jatkumo!
Hyvän koulutuksen jälkeen yrittäjyys avaa tietä 
eteenpäin
Keniassa työttömyysluvut ovat 
kasvaneet ja nuorisotyöttömyys on 
erityisen korkeaa. 
Jopa korkeasti koulutettujen 
työntekijöiden on hankala löytää 
koulutustaan vastaavaa työtä.
Kenialaisia ei voi syyttää yritys-
vastaisuudesta! Intoa kyllä riit-
tää. Katujen varsilla myydään jos 
jotakin ja kaupustelijoita riittää 
joskus kiusaksi asti. 
Seed ry:n tavoitteena on luoda 
pohjaa  kestävälle yrittäjyydelle 
ja yritystoiminnalle. Edistää 
yrittäjyyttä, joka kasvaa ja luo lisää  
työpaikkoja. 
Yrityshautomossa nuoret voivat 
hyödyntää aikaisempaa koulutusta 
ja kokemusta, ideoida ja kehittää 
uusia  kannattavia liikeideoita. 
Luoda yrittäjyydelle hyvä väylä ja 
kasvualusta.

Kokoustaminen sujuvaksi
Yalan tuleva uusi neuvotteluhuone 
mahdollistaa paremman 
yhteydenpidon

Yhteydenpito ja kokoustaminen 
ei aina ole niin mutkatonta, ei 
varsinkaan Afrikassa. Huonot 
tai jopa olemattomat, jatkuvasti 
pätkivät nettiyhteydet ovat 
arkipäivää myös Keniassa. Tämä 
yksinään tuo haastetta asioiden 
edistämiselle. Miten saada yhteys 
kaikkiin hallituksen jäseniin 
ja onnistua neuvottelemaan 
esitettävistä asioista?
Tätä silmällä pitäen on Yalan 
FSA -koulun yhteyteen päätetty 
kunnostaa omat neuvottelutilat. 
Uusi “neukkari” valjastetaan myös 

paremmalla nettiyhteydellä. Sen 
suuremmalla kaistataajuudella 
yhteyden pitäminen helpottuu.
Uuden nettiyhteyden avulla 
haetaan myös mahdollisuutta 
yhteydenpitoon maittemme välillä. 
Näin osa kokouksista voitaisiin 
tulevaisuudessa pitää yhdessä 
suomalaisten projektivastaavien 
kanssa virtuaalisesti.
Tähtäimenä on, että paremman 
tekniikan ja tarvittavien 
lisälaitteiden avulla yhteyttä 
voidaan käyttää myös 
kouluttamiseen.



Seed ry
Kuusistonlinnantie 1 D 24, 00900 
Helsinki
info(at)seed.fi, www.seed.fi
+358 44 97 67 564, julkaisut
www.facebook.com/SEEDry 

Pankkiyhteys: Osuuspankki, 
Ruoholahti:
Jäsenmaksutili: 
FI29 5789 0620 0143 38
Jäsenmaksuviite 1122 
(25€/vuosi)

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

Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.
Rahankeräyslupa (RA/2019/216) ajalle 9.6.2019-8.6.2021.

TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!

“Mikä Viidenkympin Villitys”?
Viidenkympin Villitys on kävely 
Kambitin vammaisille tulevan 
Disability Care -toiminta-
keskuksen rakentamiseksi. 

Mikä Kambiti? Mikä Kenafin?
Kambiti sijaitsee valtatien Embu-
Nairobi (C71) varrella, jonkin 
matkaa ennen Magutanon 
kaupunkia. Suomalaisittain 
kyläpahanen, mutta tässä kylässä 
asuu suurempi määrä ihmisiä kuin 
muutamassa suomalaiskylässä 
yhteensä. Täällä Kambitissa 
on toiminut Seed ry:n tukema 
Kenafin orpokoti. 
Orpokoti perustettiin vuonna 
2009. Sen toiminnasta on 
vastannut paikallinen voimanainen 
Jane Kamau. Alussa koti koostui 
kymmenkunnasta hylätystä
lapsesta, jotka Jane oli ottanut 
huostaansa. Ajan saatossa 
lapsien lukumäärä on kasvanut 
ja tukitoiminta ulottunut 
orpolasten lisäksi paikallisiin 
vammaisiin ihmisiin. Aktiivinen 
avustustoiminta on mahdollistanut 
orpolasten ala-asteen koulutuksen, 
terveydenhuollon, ravinnon ja 
asumiskulujen kattamisen. 
Vuoden 2019 aikana laajentunutta 
toimintaa varten on perustettu 
hallitus, joka koostuu paikallisista 
aktiiveista ja orpokodin jo jättä-
neistä nuorista. 
Orpokodin yhteyteen ollaan 
nyt rakentamassa vammaisten 
toimintaa tukevaa Disability Care 
-toimintakeskusta. Niiden uusi 

Viidenkympin Villitys
Urheillen koulutusta Keniaan!

yhteinen tontti sijaitsee valtatien 
varrella. Paikalle on helppo 
liikuntarajoitteisenkin tulla. Tarve 
keskukselle on suuri. Vammaisten 
ihmisten mahdollisuudet kuntou-
tukseen, koulutukseen ja omaan 
toimintaan ovat Keniassa vähäiset.

Unelmamme/Tavoitteemme
Yhteistyökumppanimme tarvitse-
vat rakennusluvan , varoja aidata 
alue, sekä suorittaa tarvittavia 
hankintoja rakentamisen aloitta-
miseksi vaihe vaiheelta. Huone 
ja rakennus kerrallaan. Ja kuten 
tähänkin asti, ilman velkavipua!
Unelmiemme keskuksessa on 
tilat lastenkodin ja vammaistyö 
-keskuksen toiminnalle. Toimis-
to, lastenkodin asuntola, kokoon-
tumistila, tila hoitaa, kuntouttaa ja 
huoltaa vaikeastikin liikuteltavaa 
henkilöä. Ja unelma, jota emme 
uskalla vielä edes lausua ääneen: 
Oma kaivo!

Me kävelemme ja rohkaisemme 
sinua tukemaan kävelyämme 
0,1€/km. Pääkävelijän tavoite on 
kävellä keskimäärin 50km/viikko 
(tästä juontaa nimi ”Viidenkympin 
Villitys”) 18.1 - 20.6 välisenä 
aikana, eli yhteensä 22 viikkoa ja 
1.100km. Yhden tukijan panostus 
olisi kokonaisuudessaan 110€. Toki 
muullakin summalla saa lähteä 
tukemaan! 
Saavutetut kilometrit ilmoitetaan 
viikoittain “Urheillen koulutusta 
Keniaan” Facebook -sivulla.
Tuki kampanjalle Seed ry:n tilille 
FI82 5789 0620 0203 68,
viitteellä 2121. Tuki menee 
lyhentämättömänä projektiin!

Seuraa kampanjaamme! 
Päivitämme lisätietoja ja 
kerromme asiasta “Urheillen 
koulutusta Keniaan” Facebook 
-sivulla viikottain!

http://www.seed.fi
http://www.facebook.com/SEEDry

