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Child Friendly School
“Ei saa raapia, täytyy rakastaa!”

Rakennamme unelmaa!
Emme maalaa pilvilinnoja.

Seed ry:n toiminta on unelman 
rakentamista. Tämän unelman 
olemme jakaneet yhdistyksen 
hallituksen kanssa, paikallisten 
kumppaneidemme kanssa ja myös 
kannattajiemme kanssa.
Unelmamme on tarjota parempaa 
koulutusta, kestävää kehitystä ja 
tasa-arvoista tulevaisuutta.
Unelmamme on kasvanut suurek-
si! Alkuun se oli koulu puun alla 
Yalan Rianna’s orpokodin lapsille. 
Uskoimme resurssimme riittävän 
opettajan palkkaamiseen, ehkäpä 
tarvittavien koulumateriaalien 
hankintaankin.
Pian huomasimme rakentavamme 
“Akatemiaa”! Kaksikerroksista 

koulurakennusta, sitoutuvamme 
auttamaan opettajien palk-
kaamisessa, suustamme lipsahti 
ensimmäisen kerran sanat “kirjas-
to” ja “klinikka”, muodon alkoivat 
saamaan “kummitoiminta”, “van-
hempainyhdistys”, “kouluruokai-
lu”, “jatko-opinnot” ja vielä “yrit-
täjyyskasvatus”. 
Kaikki on rakentunut vuotuisten 
seminaarien, hyvien yhteistyö-
kumppaneiden, tiukan suunnit-
telun, sitoutuneiden lahjoittajien, 
luottamuksen, antaumuksen, jat-
kuvan kanssakäymisen sekä koke-
musten kautta oppimisen varaan. 
Tulos on huikea! Seed kantaa ni-
meään pystypäin!

Meille ajatus lapsiystävällisestä koulusta on perustavanlaatuinen. Unel-
missamme näemme koulun, jonne lapset kiirehtivät hymyssä suin. Jossa 
opettajat ottavat heidät ystävällisesti vastaan ja ilmapiiri on lasta arvos-
tava.
Lapsiystävällinen koulu tarjoaa rajat ja mahdollisuudet! Uskomme 
kannustavan, innostavan opiskelun yhdessä taitavan ohjauksen kanssa 
tuottavan hyvän lopputuloksen. Antavan sille parhaan mahdollisen kas-
vualustan.
Viihtyisät, toimivat ja väljät tilat sekä kunnon tarvikkeet opettamiseen ja 
oppimiseen innostavat niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin.
Kouluruokailu antaa voimaa ja helpottaa työskentelyä. Se auttaa ja antaa 
energiaa lämpimässä ilmanalassa, jossa sitä tarvitaan jaksamiseen. 
Uskomme puheen ja ohjauksen riittävän koulukasvatuksena. Onnek-
semme Kenian valtio on kanssamme samoilla linjoilla. Ruumiillinen 
rangaistus on kielletty lailla.



Yalan koulun hallitus kokoustamassa 
seminaarissa Masenossa.

Menestysä, ei vain tarinoita!
“On nautinto saada aikaiseksi tuloksia!”
Menestystarinoita on satoja! Ja 
niitä syntyy koko ajan lisää. Ei 
itsestään, mutta ahkeran työsken-
telyn ja vaivannäön kautta. Nii-
den rinnalla “onnenkantamoiset” 
kalpenevat.
Yala Furaha Seed Academy
Yalan Furaha Seed Academy 
(FSA) on Rianna’s orpokodin 
yhteyteen rakennettu koulu. Koulu 
tarjoaa kattavan esi- ja ala-asteen 
koulutuksen orpokodin lapsille ja 
lukukausimaksua vastaan myös 
Yalan kylän kouluikäisille.

FSAn maine erinomaisena kouluna 
on kiirinyt laajalle. Se on koulu 
johon lapsien toivotaan pääsevän 
opiskelemaan.
Hyvät tulokset puhuvat puo-
lestaan. Erinomaiset arvosanat 
kansallisissa testeissä, väljät luok-
kahuoneet, ajantasaiset materiaalit 
ja koulukirjat, ammattitaitoiset 
opettajat, tietotekniikan opiskelun 
mahdollisuus, taide- ja taitoainei-
den opetus, kouluruokailu, kou-
lun oma lisääntyvän ja kattavan 
kirjamäärän omaava kirjasto... 
FSA:ssa on ilo opiskella!

Yrityskasvatus
Vuoden 2021 alusta Yalan FSA:ssa 
käynnistyi hanke jossa nuoria 
valmennetaan yrityskasvatuksen 
avulla oman yrityksen perustami-
seen, hallinnointiin ja kehittämi-
seen. Hanke toteutetaan yhdessä 
Suomen Ulkoministeriön kanssa.

FSA:n kirjastossa riittää luettavaa 
laidasta laitaa. 

Oman yrityksen johtamiseen ja kehit-
tämiseen saa tietotaitoa Yalan Yrit-
täjyyskasvatus koulutuksen kautta.

Yrittäjyyskasvatuksella luomme 
nuorille mahdollisuuden työllistää 
itsensä ja mahdollisesti myös pal-
kata myöhemmin muita työnteki-
jöitä. Se on vastauksemme pahaan 

Seed ry:n kummitoiminta on mahdol-
listanut monen orvon opiskelun ja sitä 
kautta mahdollisuuden oman elämän 
hallintaan.

nuorisotyöttömyyteen Keniassa. 
Nuoret valmistuvat ammattikou-
luista ja yliopistoista työttömäksi. 
Kortistoa ei maassa tunneta.
Kummityö
Sekä Yalan, että Kambitin koh-
teet ovat Seed ry:n kummitoimin-
nan tukikohteita. Kummityön 
avulla mahdollistetaan orpolasten 
koulutus, terveydenhuolto, asumi-
sen ja elämisen kulut ja turvataan 
perheenomaiset olosuhteet, joissa 
lasten on hyvä ja turvallista kasvaa.

Yleistymään päin on kummituki 
jota kutsumme “Koulutuskummi” 
-nimellä. Tällöin ei kummivan-
hemmalle välttämättä osoiteta 
yksittäistä tuen tarvitsevaa lasta 

vaan varat kohdennetaan tarve-
harkintaisesti kaikkien oprolasten 
kesken. Kannattaja saa itse valita 
sopivan kuukausittaisen kannatus-
summan jolla tukee koulutuksen 
mahdollistamista sitä tarvitseville.
Vammaistyö Kambitissa
Uusin tukimuotomme on vam-
maisten ihmisten toiminnan tuke-
minen. Kohteeksi on valikoitunut 
Kambitin tukikohteemme. Kyse 
on eri ikäisten ja eri tavoin vam-
maisten ihmisten mahdollisimman 
itsenäiseen toimintaan tähtäävästä 
tuesta.

Professori Willis Otuya Masinde Mu-
liro yliopistosta Kakamegasta on Seed 
ry:n yhteistyökumppani Yrittäjyys-
koulutus hankkeessa.

Rakenteilla oleva Kambiti Disability 
Center antaa mahdollisuuden vam-
maisille ihmisille toimia itsenäisesti.
Tuleva uusi keskus avaa aivan uuden-
laisia mahdollisuuksia ja on suunnan-
näyttäjänä omalla sarallaan.
Noudatamme kansainvälistä peri-
aatetta “Ei mitään meille ilman 
meitä.” 



Seed ry
Kuusistonlinnantie 1 D 24, 00900 
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Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.

TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!

Olemme mahdollistamassa uuden, 
Kambiti Disability Center -toi-
mintakeskuksen rakentamista. 
Keskuksen uudet rakennuspiir-
rustukset ovat valmiit ja niille on 
saatu rakennuslupa. 
Tulevat tilat mahdollistavat omalta 
osaltaan hyvät mahdollisuudet 
kouluttaa, kehittää ja innostaa 
tulevia käyttäjiään omaehtoiseen 
toimintaan.
Uusi keskus tulee valmistumaan 
hyvien kulkuyhteyksien päähän. 
Sinne on helppo tulla myös liikun-
tarajoitteisen ihmisen.
Tulevaisuudessa, rakentamisen 
edistyessä Kambitin orpokoti saa 
uudet tilat keskuksen yhteydestä.
Uyoma, Mama Terttu Junior 
School
Esi- ja ala-asteen koulu Uyoman 
pienille lapsille rakentuu hyvää 
vauhtia.
Luokkahuone kerrallaan nousee 
pystyyn koululle varatulle tontille. 
Ajanmukaiset määräykset täyttävät 
rakennukset, valoisat, hyvin tuu-
lettuvat tilat luovat puitteet joiden 
vertaista saa Uyomassa hakea.

Kambitin kylän keskustaa. Tänne, vilkkaalle markkinapaikalle, rakentuu 
Kambiti Disability Center, alueen vammaisten ihmisten toimintakeskus.

Uyoma Mama Terttu Junior School 
oppilaitoksen luokkarakennuksia 
nousee kouluvuosien myötä. Uusille 
oppilaille valmistuu uudet työskente-
lytilat.
Puhdas käyttövesi on arvossaan. 
Koululle rakennettavat sadeveden 
keräävät vesitankit poistavat paikalle 
tuotavan veden tarpeen.

Aamupala koulussa, lounas 
päivällä ja ennen kotiinlähtöä vielä 
puuroa. Huolehtiva henkilökunta 
ja kaiken lisäksi Mary ja Ben 
Ochien, joiden sydämellä kaikki 
alueen lapset ovat. Heidän antau-
muksensa ja sitoutumisensa on 
ollut uskomattoman suuri!
Ei vettä - ei elämää
Uyoman vesitankkiprojekti luo 
perustan koulun toiminnalle, 
kasvattaa sen omavaraisuutta ja 
mahdollistaa käyttöveden saan-
nin. Samalla se yhdistää alu-
een oppilaiden vanhempien ja 
koulun henkilökunnan yhteen. 
Talkootyönä puristetut tiilet, 
tankin perustusten kaivaminen, 

muuraus, sisäpuolen slammaus, 
putkitus, ulkokuoren rappaus... 
Alueen naiset ovat olleet pääosassa 
kantamassa vastuuta toteutunei-
den ja tulevien tankkien raken-
tamisessa. Projekti yhdistää pai-
kalliset osaajat, lähistöltä löytyvät 
materiaalit ja kestävän kehityksen!
Koulutus, koulutus, koulutus

Hyvien tuloksien, yhteisymmär-
ryksen,  luottamuksen, tulevaisuu-
teen tähtäävien päätösten, ystävyy-
den... Kaikille näille perustaa luo 
hankkeiden johdon kanssa pi-
dettävät seminaarit. Niissä asioita 
käydään läpi syväluotaavasti, 
avoimesti ja toisia kuunnellen. 
Normaalisti kahdesti vuodessa pi-
dettävät seminaarit ovat kohokohta 
yhteistyökumppaneillemme. 
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