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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!

Yala



Oppilasmäärä 
palaamassa 
hiljalleen 
pandemiaa 
edeltävälle 
tasolle

Yksityisten koulujen oppilasmäärät 
romahtivat koulujen avauduttua 
pandemiarajoitusten jälkeen. 
Monille vanhemmille oli 
mahdotonta maksaa lastensa 
opiskelusta yksityisissä kouluissa. 
Työttömyys romahdutti perheiden 
tulot ja laski elintasoa tuntuvasti.
Valtiollisten koulujen 
oppilasmäärät nousivat lukemiin, 
joista oli mahdoton selvitä. 
Opiskelupaikkoja, luokkahuoneita, 
opettajia ja tarvikkeita ei 
yksinkertaisesti ollut riittävästi.
Seuraava siirto vanhemmilta 
oli lähettää lapset maaseudulle, 
vanhempien omille syntymä- ja 
kasvupaikoille, opiskelemaan. 
Rajat sielläkin tulevat nopeasti 
vastaan.
Käynnissä on ollut jotakuinkin 
hallitsematon muutosprosessi 
Kenian koulumaailmassa. 
Kärsijöinä sekä lapset, nuoret, 
opettajat ja vanhemmat. 
Lopputulemana monen lapsen 
ja nuoren koulunkäynti on 
hankaloitunut ja joskus jopa 
estynyt kokonaan.
Paluuta parempaan
Nyt tilanne näyttäisi kulkevan koh-
ti pandemiaa edeltäneitä aikoja. 
Oppilasmäärä FSA:ssa on kohon-
nut jo jonkin verran.Lisää oppilaita 
odotetaan kuitenkin saapuvaksi. 
Resurssit koulussa ovat hyvät ja 
ajantasaiset.
Hyvät resurssit vahva valtti
FSA:n vahva valtti on sen hyvät 
resurssit. Opiskelulle on luotu 
ajantasaiset puitteet. 

“Resurssit koulussa ovat hyvät ja 
ajantasaiset!”

Luokkahuoneet ovat tilavat, 
opiskelumateriaalit löytyvät kou-
lusta, koulun oma kirjasto mahdol-
listaa harrastelukemisen. Kirjas-
tossa löytyy opetussuunnitelman 
mukaiset oppikirjat ja  koulussa on 
tietotekniikkaluokka, jonka vertais-
ta saa hakea. Koulussa on  myös 
osaavat, motivoituneet opettajat ja 
asiansa taitava hallinto.



Uusi 
neuvotteluhuone 
käytössä!

Vaihdos 
yliopistoyhteydessä

Ensimmäiset neuvottelut pidetty
Kuten aiemmissa kirjeissä olemme 
kertoneet, Yalaan on ollut ra-
kenteilla uusi neuvottelutila, josta 
on mahdollisuus pitää etäyhteyden 
avulla tarvittaessa kontaktia ulko-
maita myöten. 
Uusi neuvotteluhuone on saanut 
jo ensikasteensa. Tila on toimiva 
ja täyttää hyvin sille asetetut 
odotukset. 
Ensimmäinen kokous oli 
pian huoneen valmistumisen 

jälkeen. Masenon Yliopiston 
tohtori Donald Gulali oli 
kutsuttu tapaamaan FSA koulun 
operatiivisia työntekijöitä ja 
tutustumaan paikan päälle.

“Uusi neuvotteluhuone on saanut 
jo ensikasteensa. Tila on toimiva 
ja täyttää hyvin sille asetetut 
odotukset.”

FSA:n hallitus on myös 
kokoontunut neuvottelemaan ja 
tutustumaan uuteen tilaan. 

Meille tuntemattomaksi jääneestä 
syystä kadotimme yhteyden 
Kakamegan yliopiston profes-
soriin, joka oli lupautunut mukaan 
Yrittäjyyskasvatus -hankkeen 
kehittämiseen ja kouluttamis-
een. Useampien tuloksettomien 
yhteydenottoyritysten jälkeen 
totesimme, että tarvitsimme uuden 
yhteyden.
Mukaan nuorta energiaa
Uusi yhteys syntyi Yalan Furaha 
Seed Academyn projektipääl-
likkö Patrick Aweyon työn 
tuloksena. Tiiviin etsinnän ja tar-
kan harkinnan jälkeen löysimme 
yhteyden Masenon Yliopiston 
tohtoriin Donald Gulaliin. 

Jo heti ensimmäisen yhteydenoton 
aikana ymmärsimme, että tohtori 
Donald Gulali  on valmis sitou-
tumaan hankkeeseen. Häneltä 
löytyy näkemystä, osaamista sekä 
halua tarttua tarjottuun tehtävään. 

“Laiva” oli saanut ruoriinsa uuden 
kapteenin.
Läheinen sijainti helpottaa 
yhteystyötä
Masenon yliopisto sijaitsee 
vain noin 20 minuutin 
ajomatkan päässä Yalasta, aivan 
päiväntasaajalla Kisumusta 
Yalaan johtavan tien varrella. 
Tällä tulee olemaan merkitystä 
yhteistyön sujuvuudelle. Helppo 
saavutettavuus on eduksi kaikille 
osapuolille. 
Myös Seed ry:n järjestämät 
vuotuiset seminaarit pidetään 
Masenossa. Tämä mahdollistaa 
Donald Gulalin osallistumisen 
seminaareihin.

Sisäänkäynti Masenon yliopiston 
kampukselle.
Kuva Stack, kuvakaappaus internetistä.

Paikallinen osaaminen 
hyödynnetty
Kalustamisessa on jälleen kerran, 
Seed ry:n periaatteiden mukaisesti, 
hyödynnetty paikallista yrittäjyyttä, 
osaamista ja ammattitaitoa. Pöydät 
on rakentanut paikallinen “fundi”, 
ammattipuuseppä.
Laajempi kaistayhteys asennettu
Merkittävä tekijä on tiloihin 
hankittu suurempikaistainen net-
tiyhteys. Palvelun toteuttaa Keni-
alainen Safaricom-yritys. 
Uusi, tehokas internet yhteys mah-
dollistaa etäyhteyden. Tähän asti 
yhteyden saaminen netin kautta 
on ollut lähes mahdotonta. Nyt 
tiedon siirto ja jopa kuvayhteyden 
pitäminen on onnistunut. Tämä 
tulee avaamaan uusia mahdollisu-
uksia koko koulun kehittämiseen.
Patrick Aweyon käyttöön on 
hankittu uusi tietokone, jossa on 
kamerayhteys. Tämä tulee helpot-
tamaan hänen yhteydenpitoaan 
muihin hallituksen jäseniin sekä 
yhteistyökumppaneihin Keniassa 
ja Suomessa.

Kuva ylhäällä: Ensimmäinen kok-
ous uudessa tilassa. Puhetta johtaa 
tohtori Donald Gulali.
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Koulutuksen merkitys korostuu!
Koulutuksen merkitys on 
korostunut entisestään 
maailmanlaajuisen Covid19 
pandemian iskiessä pahimmin 
juuri kehittyvien maiden lapsien 
mahdollisuuteen opiskella.
Pandemian seurauksena on 
syntynyt valtava globaali 
koulutuskriisi.  Unesco 
(YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö), lastenjärjestö 
UNICEF, Maailmanpankki 
ja taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö ECD julkaisivat 
kesäkuussa selvityksen, jonka 
mukaan edelleen 600 miljoonaa 
koululaista on poissa koulusta 
koronapandemian aiheuttamien 
koulujen sulkemisten vuoksi. 
Ratkaisu etäopetuksessa?
Etäopetus ei saavuta läheskään 
kaikkia – kolmannes maailman 
koululaisista jää etäopetuksen ulot-
tumattomiin.
Nettiyhteyksien, tarvittavien ti-
etoteknisten välineiden, varojen ja 
sähkön puute estää monen lapsen 
ja nuoren etäkoulutuksen.

Tytöt vai pojat?
Tunnistamme tarpeen tyttöjen 
koulutuksen mahdollistamiseksi. 
Nykyinen tilanne on vaikuttanut 
heikentävästi myös poikien 
koulutukseen.
Pitkä tauko opetuksessa vuonna 
2020 johti osaltaan siihen, 
että esimerkiksi Kisiin alueella 
(Läntisessä Keniassa) noin 5.000 
poikaa jäi palaamatta kouluun 
opetuksen jälleen jatkuessa. 
Näin suuri määrä harhailevia, 
juurettomaksi kasvavia nuoria on 
hälyttävä tekijä yhteiskunnalle.
Olkaamme mahdollistajia!
Yksi suurin este 
kouluttautumisessa on köyhyys. 
Kenian lehdistössä on ollut 
toistuvasti tarinoita nuorista 
jotka tekevät kaikkensa 
päästäkseen kouluun. Eräs tyttö 
oli valmis myymään munuaisensa 
saadakseen rahat opiskeluun.
Seed ry:n unelmana on 
mahdollistaa niin monen nuoren ja 
lapsen koulutus kuin mahdollista!
Tukemme menee edelleen 
lyhentämättömänä perille!


