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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!

Uyoma



Koulukirjoja oppilaille
Oppilaiden opiskelussa ja opet-
tajien työskentelyssä merkittävää 
osaa näyttelee vaadittavat oppikir-
jat. Ilman painettua materiaalia ja 
niistä saatavaa informaatiota työs-
kentely on hankalaa ja oppimis-
tulokset jäävät heikoiksi.
Uyoman alueen vanhemmille kir-
jojen hankkiminen on ylitsepää-
semätön taloudellinen haaste.
Syksyn kannatusmaksujen lähetyk-
sen yhteydessä Seed ry lähetti 
varoja kirjojen hankintaa varten. 
Lähetyksen turvin koululle pystyt-
tiin hankkimaan mittava määrä 
koulukirjoja ala-asteen 1 ja 2 
luokille.
Kirjat olivat iloinen yllätys koulun 

Mama Terttu Junior School 
oppilaitoksen positiiviset vaikutuk-
set näkyvät Uyoman kylän koulu-
laisten elämässä. Tästä kertoo kou-
lun johdolta saatu viesti. Siinä on 
listattu kuusi kohtaa jotka nouse-
vat erityisesti esille.
1) Lasten rakkaus kouluun. 
Lapset tulevat mielellään kouluun 
opiskelemaan!
2) Lapset kommunikoivat niin 
englanniksi kuin swahiliksi.
Koulu käydään Keniassa englannin 
kieltä käyttäen. Sen alkeet opitaan
esikoulussa. Kiswahili ja 
muut heimokielet ovat käytössä 
kotipiirissä, Kiswahili toisena 
yleiskielenä.
3) Lapset kykenevät lukemaan 
aloittaessaan ala-asteen en-
simmäisen luokan.
Lukutaidon saavuttaminen esikou-
lussa ei ole itsestäänselvyys.
4) Puhdas vesi - parempi 
terveys!
Kiitos vesisäiliöiden, yleisesti 
oppilaita vaivaavat taudit, kuten 
ripuli, kolera ja punatauti, eivät 
ole olleet tämän koulun oppilaiden 
vaivana.

5) Opettajien tyytyväisyys.
Opettajat ovat ylpeitä koulusta ja 
heidän itsetuntonsa on korkealla.
6) Vanhemmat ovat ottaneet 
koulun “omakseen”.
Oppilaiden vanhemmat ovat 
vaikuttuneita lastensa koulumen-
estyksestä. He tekevät parhaansa 
mahdollistaakseen lastensa 
opiskelun Mama Terttu Juniorissa.
Oppilaiden koulutyöskentelyyn, 
intoon ja jaksamiseen, tuo oman 
vaikutuksensa koulun tarjoama 
ruoka. Jokainen oppilas saa aamu-

palan, lounaan ja vielä ennen 
koulupäivän loppumista välipalan. 
Jo yksi näistä aterioista saattaa olla 
enempi mitä köyhän perheen lapsi 
saa säännöllisenä päivittäisenä 
ateriana nautittavakseen.

johdolle, opettajille, oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen.
Koulun kuukausitapaamisessa 
vanhemmat lähettivät kiitoksensa 
tuesta ja lupasivat omalta osaltaan 
tuoda viljelemiään kasviksia kou-
lun ruokatarjonnan tueksi.

Kustannukset reip-
paassa nousussa! 
Keniassa yleiset kustannukset ovat 
olleet nousussa. Tämä koskee myös 
kaikkea rakennusmateriaaleja joita 
projekteissa käytetään.
Työttömyys on kohdannut monia 
Covid 19 pandemian jälkeen. 
Kustannusten nousun ja työttö-
myyden yhteisvaikutus näkyy
vanhempien kyvyssä huolehtia las-
tensa koulumaksuista ja projektien 
rakennuskustannusten nousuna.
Teemme työtä kuitenkin luottavai-
sin mielin ja tunnelmin. Meillähän 
on mahdollisuus myös onnistua 
erinomaisesti!
Kiitos kaikille teille tukijoillemme! 
Yhteisvoimin unelmamme raken-
tuu Uyomaan!
Luottavaisin mielin eteenpäin!

Lahjoitukset Seed ry:n tukemaan 
Uyoman kouluhankkeeseen: IBAN 
FI82 5789 0620 0203 68, viite 1465

Puhdas vesi -
parempi terveys



Uusi luokkahuone, tankki, toi-
letit ja pesutila

Yläkuva: Uusi luokkarakennus raken-
tamisen aloitusvaiheessa.
Alakuva: Toinen uusista toilettiraken-
nuksista. Keskimmäinen ovi johtaa 
pesutilaan.

Uyoman koulun kehitys on ollut 
reipastahtista. Lähes nollapisteestä 
alkanut koulutoiminta on laajen-
tunut ja jokaiselle vuosikurssille 
on ollut tarve rakentaa uudet tilat 
työskentelyä varten. 
Kuluneen kesän ja syksyn aikana 
koulun tontille on noussut jälleen 
uusi luokkarakennus ja vesitankki 
sekä uudet käymälät niin opetta-
jille kuin oppilaille. Käymälöiden 
yhteyteen on rakennettu myös 
pesutila. 
Suomi-Kenia Seura on tuke-
massa omalla “Planting Trees 
to Uyoma” -projektillaan koulun 
omavaraisuuden kehittämistä. Pro-
jektin keräyksen avulla istutetaan 
hedelmäpuita ja rakentamisseen 
soveltuvaa puuta. Niistä saatavat 
myyntitulot tulevat lisäämään aika-
naan koulun omavaraisuuden kehi-
tystä ja luomaan pohjaa kestävälle 
toiminnalle.
Oppilasmäärä koulussa on kas-
vamaan päin. Uudet rakennukset 
tulevat tarpeeseen.
Vuoden vaihteessa aloittaa taas 
uusi ikäryhmä koulunkäyntinsä ja 
heille tarpeelliten työskentelytilo-
jen suunnittelu on jo käynnistynyt.
Uusien luokkarakennusten ja 
vesitankkien rakentaminen edistyy 

den. Samalla ne mahdollistavat 
koululle tilaisuuden profiloitua 
oppilaitokseksi johon halutaan tul-
laan opiskelemaan.
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suunnitelmallisesti. Vesitankit seu-
raavat luokkarakennuksia ja niiden 
kattojen sadevedet johdetaan seu-
raaviin rakennettaviin tankkeihin.

Ajatuksissa on myös kou-
lulle tarpeellisen monitoi-
mitilan suunnittelu. 

Ajatuksissa on myös koululle 
tarpeellisen monitoimitilan suun-
nittelu. Tilat yhteiselle kokoontu-
miselle, kirjastolle ja it -luokalle. 
Kokemukset Yalan FSA projektin 
kohdalla ovat osoittaneet näiden 
tilojen ja toimintojen tarpeellisuu-



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


