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Koulutus - satavuotiaan lahja maailmalle

N

MYANMARIN PAKOLAISILLA ON PULA
SUOJASTA, RUUASTA JA KOULUISTA
Bangladeshin puolelle nousseilla 
pakolaisleireillä yli puoli miljoonaa 
lasta odottaa pääsyä kouluun. 

”On aivan käsittämätöntä, miten tiheäs
ti ihmiset asuvat Kutupalongin leirillä”, 
sanoo Kirkon Ulkomaanavun koulutus
sektorikoordinaattori Kaisa-Leena 
Juvonen.

Juvonen työskenteli Bangladeshissa 
Cox’s Bazarin alueella lokamarraskuus
sa. Hän veti avustusjärjestöjen yhteistä, 
Unicefin johtamaa koulutussektori
koordinaatiota. Juvosen tehtävänä oli 
varmistaa, että mahdollisimman moni 
lapsi pääsisi pakolaisleirillä kouluun.

Juvonen ja muut paikalla olleet 
avustustyöntekijät arvioivat, että 
Bangladeshin humanitaarinen kriisi on 
mittakaavaltaan verrattavissa Haitin 
maanjäristykseen 2010 tai Kaakkois
Aasian tsunamiin 2004.

”Märkään ja mutaiseen kukkulaiseen 
maastoon muovipressuista kyhättyjen 
asumusten välissä ei ole teitä, joten 
avustustarvikkeiden ja rakennusmate
riaalien vieminen paikalle on hankalaa”, 
Juvonen sanoo.

”Suojaa, ruokaa ja muita tarvikkeita 
on vähän verrattuna siihen, miten valta
vat tarpeet ovat. Lisäksi pyörremyrsky
kausi alkaa huhtikuussa.”

”Turvallinen kouluympäristö
on tärkeä”
Pakolaisleireillä on arviolta 453 000 
lasta. Osa heistä on jo päässyt kouluun 
ja väliaikaisia kouluja rakennetaan koko 
ajan lisää. 

”Leirin uusille alueille tulee väliaikai
sia bambusta ja muovipressusta pysty
tettyjä luokkahuoneita. Koulua käydään 
kolmessa vuorossa, korkeintaan 50 lasta 
yhdessä luokkahuoneessa.”

Monet leirin lapsista ovat traumati
soituneita paettuaan väkivaltaisuuksia. 
Osa on menettänyt perheenjäseniä. 
Erityisen vaikea on 23 000 yksin tulleen 
lapsen tilanne. 

”Lapset tarvitsevat tukea sekä mah
dollisuuden olla lapsia myös vaikeissa 
olosuhteissa. Turvalliseen kouluympä
ristöön pääsy on hyvin tärkeää.”

Teksti: Ulla Kärki
Kuva: Paul Jeffrey / ACTallianssi

äin itsenäisyyden juhlavuonna on useasti todettu, kuinka satavuotiaan Suomen suurin saavutus on kaikille mak
suton peruskoulu. Koulutus on ollut avainasemassa yhdistämässä Suomen kansaa ja tekemässä köyhästä maasta 
rikkaan ja menestyneen. Oppimistuloksemme ovat maailman huipputasoa.

Koulutus on merkittävässä asemassa myös köyhien maiden nostamisessa kehityksen 
polulle. Tämä tiedostetaan yhä paremmin, ja siksi tänä vuonna Maailmanpankin kehitysra
portti keskittyi ensimmäistä kertaa juuri koulutukseen.

Raportin mukaan tänäkin vuonna yli 260 miljoonaa lasta ei käy koulua ensinkään. 
Mutta kouluun pääsykään ei takaa oppimista, sillä monissa paikoissa opettajat ovat 
epäpäteviä. On vaikea opettaa, jos ei itsekään osaa. Siksi on tärkeää panostaa siihen, 
mitä koulussa itse asiassa tapahtuu.

PISAtutkimukset ovat todenneet suomalaisen oppimismenestyksen yhdeksi 
selittäjäksi pätevät opettajat. Myös me Kirkon Ulkomaanavussa näemme, että tehok
kain tapa parantaa koulutuksen laatua on kouluttaa opettajia. 

Ammattitaitoiset opettajat siirtävät osaamistaan alaspäin, jolloin lasten ja 
nuorten mahdollisuudet pa
rempaan elämään kasvavat 
uusien tietojen ja taitojen 
myötä.

Koulutusosaaminen 
on varmasti yksi arvok
kaimmista asioista, joka 

Suomella on annettavana heikkoosaisempien maiden ihmisille. Sille on 
valtavasti kysyntää. Vuonna 2016 KUA:n koulutushankkeet mahdollistivat 
yli 132 000 lapsen ja nuoren kouluun pääsyn. Koulutimme lähes 5 000 
opettajaa, jotta nuo nuoret ja lapset voisivat aidosti oppia koulussa.

Mikä sen parempi lahja satavuotiaalta Suomelta. Tuon lahjan olette 
mahdollistaneet te, arvokkaat tukijamme. Siitä nöyrimmät kiitokset teille!
Vuoden viimeisen Tekojalehden myötä toivotamme teille hyvää joulua ja 
itsenäisyyden juhlavuoden loppua!

Mikko Koivumaa
Kirkon Ulkomaanavun viestintäpäällikkö

Auta Myanmarin kriisin

uhreja lahjoittamalla!

Lähetä viesti APU20

numeroon 16499

(20 euroa).

Bangladeshiin saapui vajaassa kolmessa kuukaudessa yli 600 000 pakolaista Myanmarista.

ON VAIKEA OPETTAA,
JOS EI ITSEKÄÄN OSAA.
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Tässä ajassa

Kirkon Ulkomaanavun nuoriso
verkoston Changemakerin hanke 
kutsui nuoria turvapaikanhakijoita 
kertomaan oman tarinansa lyhytelo
kuvan muodossa. Yleisönäytöksissä 
osallistujat ovat näyttäneet teoksi
aan ja keskustelleet yleisön kanssa 
elokuvien herättämistä kysymyksis
tä. Näytökset ovat vetäneet täysiä 
saleja.

”Eri puolilla Suomea järjestetty
jen näytösten yhteydessä syntynyt 
myönteinen vuorovaikutus suo

malaisten kanssa on ollut palkitsevaa 
niin tekijöille kuin yleisölle. Videois
saan nuoret turvapaikanhakijat ovat 
halunneet kertoa, että he ovat tavallisia 
ihmisiä, samanlaisia kuin sinä ja minä”, 
Omin sanoin hankkeen projektikoordi
naattori Elina Mäkilä kertoo.

Hankkeen päätöstilaisuus järjes
tettiin Helsingissä 22. marraskuuta. 
Lyhytelokuvat ovat katsottavissa 
Changemakerin Facebooksivuilta:
www.facebook.fi/ChangemakerFinland

OMIN SANOIN -HANKE ANTOI ÄÄNEN
NUORILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE

4

Tässä ajassa

Vuosittainen Nenäpäiväkampanja keräsi tänä vuonna tuhdin 
summan rahaa kehitysmaiden lasten ja nuorten parissa tehtä
vään työhön. Nenäpäivän tuotto jaetaan vuosittain yhdeksän 
suomalaisen järjestön kesken.

Nenäpäivän rahoilla Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten ja nuor
ten koulutusta esimerkiksi Ugandassa. Kiitos kaikille Nenäpäi
vään lahjoittaneille!

Liberiasta sai alkunsa muun
muassa tuhansien vapaaehtoisten 
verkosto Naisten Pankki.

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kymmenen 
vuotta kestänyt työ LänsiAfrikassa 
tulee päätökseen vuoden 2017 lopussa, 
kun Sierra Leonen ja Liberian maaohjel
mat lakkautetaan.

Liberian maatoimiston paikalliset 
työntekijät ovat perustaneet kansa
laisjärjestön jatkamaan KUA:n työtä 
maassa.

”On aina raskasta päättää työn 
lopettamisesta toimintamaissamme. 
Hienoa on kuitenkin, että työ Liberiassa 
jatkuu nyt paikallisin voimin. Näin sen 
on tarkoitus mennäkin”, sanoo KUA:n 
toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Lopetuspäätöksen taustalla ovat 
ulkoministeriön leikkaukset kehitysyh
teistyömäärärahoihin. Päätökseen vai
kutti myös KUA:n työn keskittäminen 
kaikkein hauraimpiin valtioihin, joihin 
nämä maat eivät enää lukeudu.

Toimeentulomahdollisuuksia
ja ebolan torjuntaa
KUA:n työ LänsiAfrikassa alkoi 
sisällissotien runtelemien maiden 

jälleenrakennuksella. 
Alkuvaiheessa ihmisil
le opetettiin maanvil
jelystaitoja ja entisille 
lapsisotilaille, erityi
sesti tytöille, tarjottiin 
psykososiaalista tukea 
ja koulutusta.

KUA tuki vuoden 
2010 Norsunluuran
nikon vaalien levot
tomuuksia Liberiaan 
paenneita ja ylläpiti 
pakolaisleireillä koulu
ja nuorille.

LänsiAfrikkaa 
piinanneen ebolaepi
demian aikana KUA jakoi hygieniatar
vikkeita, kuten saippuaa, ämpäreitä ja 
klooria, sekä järjesti mittavia valistus 
ja tiedotuskampanjoita ebolan leviämi
sen ehkäisemiseksi.

Viimeisin humanitaarinen avustus
operaatio oli avustustarvikkeiden jako 
Sierra Leonen maanvyöryjen ja tulvien 
uhreille syksyllä 2017.

Liberiassa KUA vie loppuun vankien 
oikeuksia edistävän EUrahoitteisen 
hankkeen, joka päättyy alkuvuonna 
2019.

Liberiassa syntyi muun muassa 
vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki, 
kun joukko yhteiskunnallisesti aktiivisia 
naisia tutustui Liberian naisten elä
mään KUA:n kutsumana tammikuussa 
2007. Tähän mennessä Naisten Pankin 
keräämällä yli 12 miljoonalla eurolla on 
tuettu yli 42 000:tta ihmistä kehitys
maissa.

Teksti: Minna Elo
Kuva: Ville Palonen

Ebolaepidemian aikaan KUA jakoi hygieniatarvikkeita ja järjesti tiedotuskampanjoita taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

NENÄPÄIVÄ KERÄSI YLI 2 MILJOONAA
KEHITYSMAIDEN LAPSILLE JA NUORILLE

KUA:N TYÖ LIBERIASSA JA SIERRA LEONESSA LOPPUU

KUA:n avulla monet nuoret opiskelivat itselleen ammatin ja 
pääsivät uuden alkuun.

Sadasta alakoulun aloittaneesta oppilaasta...
90 suorittaa alakoulun

10 lopettaa alakoulun

61 suorittaa yläkoulun

29 lopettaa yläkoulun

35 suorittaa lukion

26 lopettaa lukion
Suorittaa koulun loppuun             Lopettaa koulun kesken            Lopetti koulun jo aiemmin.
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Teksti: Noora Jussila
Kuvat: Tatu Blomqvist

Turvalliset koulut ja pätevät opettajat ratkaisevat
Keski-Afrikan tasavallan tulevaisuuden. Kirkon Ulkomaanavun 

työ on rohkaissut keskiafrikkalaisia lapsia ja nuoria
takaisin opintielle.

KESKI-AFRIKKA TOIPUU 
ASKEL ASKELEELTA,

KUN LAPSET
PALAAVAT KOULUUN

Kiljahdukset kuuluvat kauas Sanghan kou
lun pihalta. On välitunti ja punainen hiekka 
pöllyää, kun lauma poikia juoksee auringon 
kellertämän jalkapallon perässä.

Valkoisessa luokkahuoneessa pienet 
puiset pulpetit hipovat toisiaan. Luokkaan 
mahtuu istumaan 150 oppilasta. Ne, jotka 
eivät mahdu, saavat luvan kurkkia ikkunasta. 
Liitutaulun ylänurkkaan merkitään koulu
päivän alussa, kuinka monta oppilasta on 
tänään läsnä.

Vaikka koulussa on ahdasta, se on pa
remmassa kunnossa kuin kaksi vuotta sit
ten, kun 14vuotias Christopher Tindo aloitti 
koulussa.

”Koulussa ei ollut ovia, ikkunoita eikä 
penkkejä. Ne oli kaikki varastettu tai rikottu. 

Nyt voimme jättää kirjat kouluun ja lukita 
oven, eikä kukaan pääse ottamaan tavaroi
tamme”, Christopher sanoo.

Konflikti vei ovetkin koulusta
KeskiAfrikan tasavallan historiaan kuuluu 
veristä tyranniaa ja vallankaappauksia. Vuon
na 2013 tilanne kärjistyi väkivaltaiseksi, kun 
etupäässä muslimeista koostuva Séléka
ryhmittymä kaappasi vallan ja sitä vastaan 
nousivat taistelemaan etupäässä kristityt 
Antibalakaryhmittymät.

Aseelliset ryhmittymät käyttivät kou
luja tukikohtina niiden keskeisen sijainnin 
vuoksi. Suuri osa kouluista on vaurioitunut 
tai tuhoutunut konfliktissa täysin. Bayangan 
maakunnan opetussektorin johtaja Jean 
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Timanteista, kullasta ja muista luon
nonrikkauksistaan huolimatta Keski
Afrikan tasavalta on maailman alikehitty
neimpiä ja köyhimpiä valtioita. Berbérati 
on maan kolmanneksi suurin kaupunki, 
mutta siellä ei ole juoksevaa vettä tai säh
köjä.

Myös koulutarvikkeista on syrjä
seuduilla huutava pula. On yleistä, että 
esimerkiksi maantietoa opetetaan ilman 
karttoja. Lapset eivät osaa sijoittaa kar
talle omaa kyläänsä, saati sitten Keski
Afrikan tasavaltaa ja sen naapurivaltioita.

”Näiden lasten pitäisi mennä yliopis
toon ilman, että he ovat koskaan nähneet 
karttaa tai mikroskooppia – ja heistä pitäisi 
tulla lääkäreitä ja päättäjiä!" Ayisa sanoo.

Koulu opettaa anteeksiantoa
Vaikeuksista huolimatta koulu tuo va
kautta arkeen ja luo uskoa tulevaisuu
teen. KeskiAfrikassa toivoa herättävät 
innokkaat oppilaat.

14vuotias Christopher opiskelee 
ahkerasti. Jos hän ei ymmärrä tunnilla 
käsiteltyä aihetta, hän viettää välitunnin 
sisällä kerraten. Haaveissa on opettajan 
ammatti.

Opetussektorin johtajan Jean Lesse
nen mielestä koulu on parhaimmillaan 
yhteiskuntaa yhdistävä tekijä.

”Tärkeimpiä asioita, joita koulu voi 
opettaa, ovat rauhan merkitys ja sosiaali
nen yhteenkuuluvuus”, Lessene sanoo.

”Lasten palaaminen kouluun on koko 
yhteiskunnan – kyläyhteisön, vanhempien 
ja hallituksen – tehtävä. Se on ainoa keino 
taata tälle maalle parempi tulevaisuus.”

Christopherin lempiaine koulussa 
on rauhanopetus. Silloin opettaja kertoo 
rauhasta, yhdessä asumisesta, anteeksi
annosta ja sovinnosta.

"Rauha on todella tärkeää ja kaikkien 
tulee vaalia anteeksiantoa, rakkautta ja 
iloa kaikkialla omassa maassaan”, Chris
topher selittää.

Keski-Afrikan tasavalta kuuluu 
maailman köyhimpiin maihin. 
Vuonna 2017 se nimettiin maail-
man kolmanneksi hauraimmaksi 
valtioksi Etelä-Sudanin ja Somali-
an jälkeen.

Liki puolet maan väestöstä (2,2 
miljoonaa) on humanitaarisen 
avun tarpeessa. YK:n arvioiden 
mukaan lähes puoli miljoonaa 
Keski-Afrikan tasavallan kansalais-
ta on pakolaisina naapurimaissa 
Tšadissa, Kamerunissa ja Kongon 
demokraattisessa tasavallassa.

Kirkon Ulkomaanapu avasi 
maatoimiston pääkaupunkiin Ban-
guihin syksyllä 2013 ja on työsken-
nellyt Keski-Afrikan kaaoksen kes-
kellä siitä lähtien. KUA antaa hu-
manitaarista apua akuuteimpaan 
tarpeeseen, tukee koulutuksen 
kehittämistä konfliktin keskellä ja 
auttaa yhteisöjä ehkäisemään ja 
sovittelemaan konflikteja.

Vuonna 2016 yli 63 000 lasta 
hyötyi Keski-Afrikassa KUA:n kou-
lutushankkeista.

YLI 63 000 
LASTA PÄÄSI 
KOULUUN

Lessene kertoo, että aseelliset ryhmit
tymät irrottivat kouluista kaiken poltto
puuksi kelpaavan kattoa ja pulpetteja 
myöten ja ryöstivät kaiken vähänkään 
hyödyllisen.

Perheet pakenivat viidakkoon, kau
kaisempiin kyliin tai rajan yli naapurimai
hin. Monet lapset eivät ole uskaltaneet 
palata kouluun.

Viranomaiset, Kirkon Ulkomaanapu 
(KUA) ja kirkot ovat kampanjoineet yh
dessä houkutellakseen lapset takaisin. 
Työ on tuottanut tulosta ja monissa 
kouluissa oppilaiden määrä on kaksin
kertaistunut.

”Ennen sotaa muslimit ja kristityt 
asuivat ja kävivät koulua yhdessä. Tais
teluiden aikana muslimit pakenivat, 
eivätkä kaikki ole vieläkään uskaltaneet 
palata. Me toivomme, että he tulisivat 
takaisin”, Lessene sanoo.

Opettajien koulutuksella
valtava merkitys
Kaikki opettajatkaan eivät ole palanneet. 
Koulutetut ihmiset joko pakenevat tai 

hakeutuvat parempipalkkaisiin töihin. 
Jäljelle jää heikommin koulutettuja opet
tajia ja vapaaehtoisia.

Bayangan alueen koulujen 43:sta 
opettajasta vain 5 oli käynyt virallisen 
opettajankoulutuksen. Nyt KUA on 
kouluttanut 17 opettajaa ja maksaa 
heille pientä palkkiota. Monilla heistä 
ei ollut lainkaan aiempaa kokemusta 
opettamisesta.

”KUA:n koulutuksen ja oppimateriaa
lien ansiosta he voivat nyt opettaa lapsia 
paremmin. Ilman tätä tukea koulutuksel
la ei olisi juuri merkitystä tällä alueella”, 
Jean Lessene sanoo.

Maantietoa ilman karttoja
Muuri on korkea, ja sen päällä kimaltelee 
lasinsirpaleita. Tästä ei hevin kiivetä yli 
KUA:n Berbératin kaupungin aluetoi
mistoon. Tällaisia muureja näkee Keski
Afrikassa tiuhaan. Tilanne on edelleen 
epävakaa.

Nyt portit kuitenkin avataan, sillä 
pihalle peruuttaa kuormaauto. Kofi Ay-
isa on tyytyväinen, koulutarvikkeet ovat 

vihdoin perillä. Kuormaauto on täynnä 
oppikirjoja, vihkoja ja kyniä.

Kuljetus on muutaman päivän myö
hässä, sillä auto juuttui matkalla pariin 
otteeseen mutaan. Sadekausi on aluil
laan, ja tiet ovat mutavelliä. 

”Teemme työtä Afrikan vaikeakulkui
simmilla alueilla. Useammin kuin kerran 
olemme jääneet jumiin tien päälle, ja 
meidän on täytynyt nukkua autossa 
keskellä viidakkoa hyttysten piinatessa”, 
sanoo Togosta kotoisin oleva Ayisa, joka 
johtaa KUA:n aluetoimistoa Berbératin 
kaupungissa.

KeskiAfrikan syrjäseuduilla liikkumi
nen on erittäin vaikeaa. Kun KUA:n työn
tekijät lähtevät Berbératin aluetoimistos
ta 150 kilometrin päähän Nolan kylään, 
matkaan pitää varata viisi tuntia.

”Se on vielä melko hyväkuntoinen 
tie. Me menemme paikkoihin, joihin 
suurin osa järjestöistä ei mene. Monessa 
paikassa olemme ainoa avustusjärjestö. 
Jonkun työ on kuitenkin tehtävä, ja sil
loin KUA on paikalla. Haasteet ovat suu
ria, mutta jostain on aloitettava.”

Christopher Tindo pitää koulussa eniten rauhankasvatuksesta. Isoisä Aobimou Nzerebaile 
kannustaa poikaa opiskelemaan.

Vastausvuorosta käydään kovaa kisaa, kun oppilaita on yhdessä 
luokassa jopa 150.

Jean Lessenen mielestä koulun tärkein tehtävä on opettaa elämään 
rauhassa.
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OPPIMISEN KRIISI
VAHVISTAA KÄSITYSTÄ 
LAADUKKAAN
KOULUTUKSEN
MERKITYKSESTÄ

Yhä useampi lapsi pääsee kouluun, 
mutta miljoonat lapset ja nuoret ei-
vät siitä huolimatta opi edes perus-
taitoja. Miten maailmanlaajuinen 
oppimisen kriisi voidaan ratkaista?

Maailmanpankki julkaisi syyskuussa huo
lestuttavan raportin. Vuosittain julkaista
va kehitysraportti keskittyi ensimmäistä 
kertaa koulutukseen, eikä se ole iloista 
luettavaa.

Raportin mukaan yli 60 prosenttia 
kehitysmaiden peruskoulun oppilaista 
ei opi koulussa edes perustaitoja. Kirkon 
Ulkomaanavun (KUA) opetusalan asian
tuntija Minna Peltolaa hätkähdytti, miten 
suurista oppimiseroista on kyse sekä 
globaalisti että eri maiden sisällä.

”PISAmittauksissa parhaiten pär
jäävien maiden kaikista heikoimmillakin 
oppilailla on paremmat oppimistulokset 
kuin heikoimpien maiden parhailla oppi
lailla”, Peltola sanoo.

Kehitysmaissa köyhillä oppilailla 
on jo valmiiksi heikommat edellytykset 

oppia. Aliravitsemus, sairaudet ja huo
lehtivien vanhempien puute vaikeuttavat 
oppimista. Lisähaasteen tuo köyhien 
koulujen heikompi opetuksen laatu.

”Suomessakin vanhempien kou
lutustausta ennustaa vahvasti lasten 
koulumenestystä. Pahimmillaan koulu 
voi kasvattaa eriarvoisuutta entisestään. 
Sama ilmiö toistuu kehitysmaissa, mutta 
paljon voimakkaampana.”

Koulutus ehkäisee syrjäytymistä
Parhaimmillaan koulutus vähentää 
köyhyyttä, vahvistaa yhteiskunnallisia 
instituutioita ja lisää sosiaalista yhteen
kuuluvuutta.

Oppimisen kriisi on vakava paikka. 
Jos oleelliset taidot jäävät koulussa oppi
matta, miten nuoret pärjäävät työelä
mässä tai ylipäätään elämässä?

”Koulussa tulisi oppia taitoja, joiden 
avulla nuoret voivat työllistyä ja elää 
itselleen merkityksellistä elämää. Kou
lutus on avainasemassa, kun tahdotaan 
ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä 

köyhyydestä”, Peltola sanoo.
Ugandassa Rwamwanjan pakolais

asutusalueella KUA järjestää ammatillis
ta opetusta sekä EteläSudanista paen
neille että ugandalaisille nuorille. Siellä 
Peltola on työnsä kautta huomannut, 
että perustaitojen puute tekee ammatil
lisenkin oppimisen hankalaksi.

”On vaikea arvioida, miten kauan 
aikaa joidenkin asioiden oppimiseen 
oikeasti menee, jos osa oppilaista ei osaa 
lukea kunnolla”, hän sanoo.

Haasteista huolimatta Rwamwanjas
sa on onnistuttu. Viime vuonna valmis
tuneista oppilaista 67 prosenttia työllistyi 
seuraavan vuoden alkuun mennessä.

KUA:n hankkeissa pyritään mittaa
maan oppimista muun muassa sillä, 
kuinka moni oppilas läpäisee peruskou
lun päättökokeen, valmistuu ammattiin, 
työllistyy tai jatkaa jatkoopintoihin. 
Uusia keinoja mitata oppimista etsitään 
jatkuvasti.

”On helpompi mitata rakennettujen 
koululuokkien määrää, vaikka pitäisi pys

tyä mittaamaan mitä koulussa opitaan”, 
Peltola sanoo.

Yli 260 miljoonaa ei käy koulua
Ylivoimaisesti suurin este oppimiselle 
on silti edelleen, ettei koulua käydä 
ollenkaan. Vuonna 2016 yli 61 miljoonaa 
peruskouluikäistä ja jopa 202 miljoonaa 
toisen asteen kouluiässä olevaa lasta ei 
käynyt koulua.

Peräti kolmannes näistä lapsista 
asui hauraissa maissa tai konfliktialu
eilla. Katastrofit ja konfliktit katkaise
vat edelleen monen lapsen koulutien. 
Syyriassa kaikki lapset kävivät koulua, 
kunnes sisällissota alkoi. Vuonna 2013 
yli 1,8 miljoonaa lasta jäi ilman opetusta 
Syyriassa.

”Hauraissa maissa haasteet ovat 
monin kertaiset. Kriisitilanteessa koulut 
voidaan joutua sulkemaan yllättäen kes
ken lukukauden tai käytössä voi olla ty
pistetty opintoohjelma”, Peltola sanoo.

Kriisitilanteissa rekrytoidaan Pel
tolan mukaan usein myös epäpäteviä 

opettajia, jotka ovat itsekin käyneet läpi 
vaikeita kokemuksia. 

Opettajienkin pitää oppia
Raportissa kerrotaan seitsemän Afrikan 
maan kouluihin tehdyistä yllätystarkas
tuksista. Yllätysvierailun päivänä yksi 
viidestä opettajasta oli kokonaan poissa 
koulusta ja kaksi viidestä opettajasta oli 
muualla kuin omassa luokkahuonees
saan, vaikka olivatkin koulussa. 

Jos opettaja on paikalla, hänen tai
doissaan saattaa olla puutteita. Kaikkein 
lahjakkaimmat oppilaat eivät nimittäin 
itse halua opettajiksi. Saharan eteläpuo
lisen Afrikan 14 maassa tehdyssä testissä 
kuudennen luokan opettajat selviytyivät 
itse luetun ymmärtämisen tehtävistä 
keskimäärin samoilla tuloksilla kuin par
haimmat oppilaansa.

KUA ratkoo maailmanlaajuista 
oppi misen kriisiä kouluttamalla opet
tajia. Paras keino nostaa opetuksen 
laatua, on panostaa opettajien koulut
tamiseen.

”KUA:n hankkeissa pyritään anta
maan opettajille pitkäkestoista am
matillista koulutusta ja mentorointia, 
joka kehittää opettajien ammattitaitoa. 
Tärkeää  on, että oppiminen tapahtuu 
aidossa kouluympäristössä.”

Vuonna 2016 KUA koulutti kaik
kiaan 4 693 opettajaa muun muassa 
Eritreassa, KeskiAfrikan tasavallassa ja 
Nepalissa. Kehitystyötä tehdään yhdessä 
toimintamaiden viranomaisten kanssa 
opettajankoulutuksen ja koulujen ope
tussuunnitelmien kehittämiseksi.

Koulutukseen ja koulutuksen laatuun 
panostaminen on kaikkien etu, Peltola 
painottaa.

”Etenkin hauraissa maissa ja ka
tastrofitilanteissa koulutus luo uskoa 
tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen. 
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle 
kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentä
miselle.”

Teksti: Noora Jussila

Kuva: Tatu Blomqvist



UGANDASSA JO YLI MILJOONA PAKOLAISTA ETELÄ-SUDANISTA
Ugandaan on saapunut keskimäärin 1 800 Etelä-Sudanin pakolaista päivässä 
heinäkuusta 2016 alkaen. Kuvan pakolaiset jonottivat lokakuussa vastaanottokes-
kuksessa, jossa he viettävät yön ennen kuin heidät sijoitetaan Omogon pakolais-
asutusalueelle. Eteläsudanilaisista 85 prosenttia on naisia ja lapsia, minkä takia 
Kirkon Ulkomaanavun työ koulutuksen ja toimeentulon parissa on heille elintärkeä. 
Kuva: Tatu Blomqvist
Teksti: Erik Nyström
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Tällä aukeamalla kerromme esimerkkejä siitä, 
kuinka työmme on muuttanut ihmisten elämää. 
Kiitos muutoksesta kuuluu kaikille tukijoillem-
me, jotka ovat lahjoituksillaan tehneet tämän 
mahdolliseksi. 

lasta pääsee tammikuussa uuteen kou-

luun Keniassa, kun KUA:n uusi koulu 

valmistuu Kalobeyein pakolaisasu-

tusalueelle. KUA rekrytoi ja kouluttaa 

kouluun myös opettajat.

7 000

Deir Ballout on palestiinalaisalueiden viljaaitta, mutta vuo
siin alueen viljelijät eivät voineet haaveilla tulevasta. Ennen 
vuonna 2015 alkanutta yhteistyötä KUA:n kanssa kyläläiset 
olivat epätoivoisia. Villisiat olivat levittäytyneet alueelle eikä 
kestänyt kauaa ennen kuin tuhoutuneet sadot uhkasivat 
viedä asukkailta työn ja omavaraisen ruokatuotannon.

”Villisiat tuhosivat lähes kaiken. Moni luopui viljelystä ja 
lähti muiden töiden perään”, sanoo Ibtisam Musa.

Ongelmasta kärsivät ensi kädessä naiset, joiden vastuulla 
suurin osa palestiinalaisalueiden maanviljelystä on. Musa on 
mukana 21 hengen osuuskunnassa, jossa lähes kaikki ovat 
naisia. Hänen tulonsa romahtivat yli 7 000 eurosta vuodes
sa noin 1 200 euroon.

Ongelman ratkaisemiseksi kyläläiset pystyttivät viime 
kesänä KUA:n tuella aidan peltojen ympärille. Viljelijät pala
sivat, ja nyt vuotta myöhemmin sato on selvinnyt villisioilta. 
Musan tulot ovat palautumassa ennalleen. Hän kehuu myös 
itse työtä sen vaikutuksesta 5 000 asukkaan kyläyhteisöön.

”Aidan rakentaminen tehtiin vapaaehtoistyönä. Onnis
tuminen on tehnyt vapaaehtoistyöstä suositumpaa koko 
yhteisössä ja lisännyt tuottavuuttamme”, Musa sanoo.

Teksti: Erik Nyström, kuva: Tatu Blomqvist

AITA PELASTI VILJA-AITAN
PALESTIINALAISALUEILLA

Viljelystä saamillaan rahoilla Ibtisam Musa on kouluttanut kaksi 
poikaansa ja kuusi tytärtään.

KUA tukee rauhan ja sovintoprosesseja EteläSudanissa paikallis ja 
aluetasolla. Väkivaltaisuudet Boman osavaltiossa loppuivat vuonna 
2016 käydyssä sovintoprosessissa ja vuoropuhelussa, jonka tuloksena 
osavaltion heimot solmivat rauhan keskenään sekä naapuriosavaltio 
Jonglein kanssa. 

Prosessiin osallistui 40 avainasemassa olevaa johtajaa, mikä on 
määränä harvinaisen iso. Osapuolista yli 90 prosenttia kertoi olevan
sa tyytyväinen rauhanprosessiin, mikä lupaa hyvää kestävälle rauhalle 
osavaltiossa ja rohkaisee yhteisöjä rauhanomaisiin ratkaisuihin.

Teksti: Erik Nyström, kuva: Hugh Rutherford

KUA tukee paikallisia rauhanprosesseja myös Piborissa
Etelä-Sudanissa. Kuva neuvottelusta syyskuussa 2017. 

HARVINAISEN ISO RYHMÄ
KESKEISIÄ JOHTAJIA SOPI
RAUHASTA ETELÄ-SUDANISSA

lasta sai lämpimän aterian kou-

lussa viime kesänä Keski-Afrikan 

tasavallassa KUA:n ja Maailman 

ruokaohjelman hankkeessa.

9 953 
Opettaja huolestui, kun 14vuotias Ram lakkasi koulussa puhumasta muiden 
kanssa. Hän oli aina yksin, katse maahan luotuna. Nepalissa asuvan Ramin 
äiti oli kuollut vuoden 2015 voimakkaassa maanjäristyksessä.

Poika oli laiha ja heikossa kunnossa, kun hän saapui koulun mielenter
veystyön ohjaajan luokse. Ram nukkui huonosti, eikä hänellä ollut ruokaha
lua. Kotona hän vetäytyi omaan sänkyynsä ja oli ärtyisä, jos hänelle puhuttiin.

Turvaa Ram haki pitämällä lähellään hänen äidilleen kuuluneita vaate
kappaleita, mutta sukulaiset piilottivat äidin vaatteet, koska toivoivat sen 
edistävän pojan toipumista.

Mielenterveystyön ohjaaja pyysi Ramia piirtämään. Poika piirsi kuvan nai
sesta tuhoutuneessa talossa ja kertoi, että se oli hänen äitinsä. Ram ja hänen 
isänsä pääsivät yhdessä psykologin vastaanotolle. Isää rohkaistiin tukemaan 
poikaa, antamaan hänelle äidin valokuva ja äidille kuuluneita vaatteita. Sekä 
isää että Ramia tuettiin suuren menetyksen käsittelemisessä. Hiljalleen Ram 
alkoi toipua ja olla taas oma itsensä niin koulussa kuin kotona.

Ram on yksi niistä lähes 20 000 lapsesta ja nuoresta, jotka osallistuivat 
Nepalin maanjäristysten jälkeen KUA:n järjestämiin psykososiaalisen tuen 
aktiviteetteihin kouluissa. Maanjäristysten jälkeen KUA rakensi Nepaliin yli 
300 turvallista luokkahuonetta ja koulutti opettajia ja vanhempia tukemaan 
oppilaiden henkistä toipumista.

Teksti: Ulla Kärki, kuva: CMC Nepal

Suurestakin kriisistä selviää, kunhan ei jää yksin. Ramin nimi on muutettu 
yksityisyyden suojaamiseksi.

PSYKOSOSIAALINEN TUKI
PELASTI NEPALILAISEN RAMIN

pakolais- ja kreikkalaistaustaista lasta ja 

nuorta osallistuu KUA:n koodaustyö-

pajoihin Kreikassa marras-joulukuussa. 

Työpajoissa opitaan tärkeitä it-taitoja sekä 

tutustutaan puolin ja toisin eri kulttuureis-

ta tuleviin ikätovereihin.

80
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Piispa Irja Askola järjesti lähtöjuhlansa 
kunniaksi keräyksen Naisten Pankille.

Tässä iässä ei tarvitse enää lahjaksi kuk
kamaljakoita tai tauluja, pohti Helsingin 
piispa Irja Askola, kun eläkkeelle jäämi
nen alkoi lähestyä. Siitä syntyi ajatus 
järjestää merkkipäiväkeräys Naisten 
Pankin hyväksi. Askola on ollut Kirkon 
Ulkomaanavun Naisten Pankin osak
kaana aivan alusta, vuodesta 2007 asti.

”Naisten Pankissa viehättää erityi
sesti, että se tähtää hyvin laadukkaa
seen kehitysyhteistyöhön ja Naisten 
Pankin puuhanaiset ovat niin sitoutu
neita vapaaehtoistyöhönsä. Oli luonte
va valinta ohjata merkkipäivälahjoituk
set Naisten Pankille”, Askola sanoo.

Askolan halu auttaa kaikista hei
koimmassa asemassa olevia heräsi jo 
1960luvulla, kun uutiskuvat Biafran 

sodasta ja nälänhädästä levisivät 
Suomeen.

”Olin koululainen, kun näin en
simmäisen kerran uutiskuvia luu
rankomaisista lapsista, joiden vatsat 
pömpöttivät nälän takia. Saan vieläkin 
väristyksiä, kun muistan ne kuvat. 
Koulussa teimme Biafranukkeja ja 
myimme niitä varoja kerätäksemme.”

Kristitty antaa omastaan
Askolan mielestä hyvän tekeminen ja 
oikeudenmukaisuuden edistäminen 
ovat ihmisyyden keskeisiä piirteitä. 
Hänen oma halunsa auttaa kumpuaa 
luonnollisesti myös kristinuskosta.

”Hyvän tekeminen kannattaa aina, 
sillä se tekee hyvää myös ihmiselle 
itselleen. Kristittynä oleminen on sitä, 
että jakaa omastaan heille, jotka tarvit
sevat.”

Eläkkeen Askola aikoo aloittaa puo
len vuoden sapattivapaalla.

”Olen sopinut itseni kanssa, että 
suunnitelmani on, etten suunnittele 
mitään”, Askola hymyilee.

Yksi asia on kuitenkin varma. Nais
ten Pankin osakkaana ja vapaaehtoi
sena Askola aikoo tulevaisuudessakin 
jatkaa.

Teksti: Noora Jussila
Kuva: Tatu Blomqvist

ELÄKKEELLE JÄÄVÄ PIISPA IRJA ASKOLA: 
”HYVÄN TEKEMINEN KANNATTAA AINA”

Irja Askola on ollut mukana Naisten Pankissa sen perustamisesta asti. Merkkipäivälahjoituksen ohjaaminen Naisten Pankille oli hänen 
mielestään luonteva valinta.

Kohtauspaikka Kohtauspaikka

Voit muistaa Naisten Pankkia Irja 
Askolan kunniaksi lahjoituksella:

Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76

Viestiksi: ’Piispa Askolan 
lähtöjuhla’

Testamentti on
kaunis tapa auttaa

Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on suuri merkitys 
kehitysmaiden köyhimmille ihmisille. Lapset voivat päästä 
kouluun, nuoret saada ammattikoulutusta ja naiset keino
ja hankkia toimeentulon.

Testamentin teko ei ole vaikeaa.
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:
020 787 1201, asiakaspalvelu@kua.fi
kua.fi/testamentti

VÄHEMMÄN RUOKAHÄVIKKIÄ
– ENEMMÄN TUKEA KEHITYSMAIHIN
Suomessa hävikkiin päätyy joka vuosi noin 400 miljoo-
naa kiloa ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista.

Tekstaa WEFOOD numeroon 16499 (15 €)
Tule mukaan perustamaan hävikkiruokamyymälää ja 
osta WeFood-virtuaaliosake tekstarilla. Sähköistä vir-
tuaaliosaketta varten lähetä viesti muodossa WEFOOD 
S-POSTIOSOITTEESI.

wefood.fi #wefoodsuomi

Joulu on jo ovella, ja on aika miettiä lahjoja pukinkonttiin. 
Toisenlaisilla Lahjoilla jaat joulun lämpöä läheisillesi ja 
voit samalla lahjoittaa kaikkein köyhimmille täysin uuden 
alun! 

Toisenlaiset Lahjat toteuttavat suuria unelmia. Jo 
pienellä summalla toimeentulosta kamppaileva perhe 
saa oman kanatarhan tai vaikkapa siemenlajitelman, 
josta kasvattaa rehevä kasvimaa perheen tarpeisiin. 
Tämän joulun Stipendi tytölle lahjauutuudella voit myös 
auttaa kehitysmaan tytön koulutielle ja taata hänelle 
valoisamman tulevaisuuden. Toisenlaiset Lahjat menevät 
aina todelliseen tarpeeseen. Sinä voit tehdä tänä jouluna 
unelmista totta antamalla Toisenlaisen Lahjan! 

Joulun ihanimmat lahjat löydät Toisenlaisen Lahjan 
verkkosivuilta toisenlainenlahja.fi.

Anna tänä jouluna lahja, joka vie joulun taikaa myös 
kehitysmaahan!

toisenlainenlahja.fi | toisenlainenlahja@kua.fi | 020 787 1201

TOISENLAISET LAHJAT 
VALAISEVAT JOULUN!
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KASSIKAUPALLA
JOULUILOA!
Tästä kassista riittää 
iloa koko jouluksi. 
Kirkon Ulkomaa-
navun joulukassi 
sisältää Sambiassa 
valmistetun Monkey 
Orange -leikkiauton, 
Ugandassa kierrätys-
paperista valmistetun 
paperihelmikaulakorun, 
Argentiinassa valmis-
tetun puisen joulu-
seimiasetelman sekä 
lahjakassin.

Joulukassin tarjoushinta 32,90 euroa
(hinta erikseen ostettuna 59,40).

Tilaukset:
tilaus@sacrum.fi, www.sacrum.fi
Kotimaayhtiöiden kauppa,
Hietalahdenranta 13,
00180 Helsinki, p. 020 754 2350.

Putiikki

Varkauden seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Tiina Taavitsainen valittiin KUA:n 
vuoden yhteyshenkilöksi. Taavitsainen 
onkin melkoinen tehopakkaus: hän 
on käynnistänyt Varkaudessa Naisten 
Pankin toiminnan sekä kehittänyt Peace 
United -kampanjasta ja Toisenlaisesta 
Lahjasta oppituntiaineiston kouluille.

Kävele Naiselle Ammatti -tapah-
tumaan Taavitsainen osallistui sekä 
Varkaudessa että Pieksämäellä siitä 
huolimatta, että ne järjestettiin samana 
päivänä.

”Työ antaa minulle paljon iloa. Toivon, 
että saan työlläni ihmiset ajattelemaan”, 
Taavitsainen sanoo.

TIINA TAAVITSAINEN PALKITTIIN
TYÖSTÄÄN KUA:N HYVÄKSIRAUHALLISTA

JOULUA!
Edellisen Tekoja-lehden parhaaksi jutuksi 

äänestettiin Rohkeat päätökset toivat avun 
maailman köyhimmille. Reilun kaupan

tuotepaketin voitti Anneli Östman. Onnea!

Äänestä tämän lehden parasta juttua ja 
osallistu arvontaan viimeistään 10.1.

osoitteessa kua.fi/tekoja-lehti tai postitse 
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,

00131 Helsinki.

  Kohtauspaikka Kohtauspaikka

Toisen maailmansodan tragedia ylitti 
inhimillisen käsityskyvyn. Miljoonat 
ihmiset olivat sodan katkeroittamia, 
haavoittamia ja vailla suojaa. Siinä 
tilanteessa kirkot näkivät olevansa osa 
todellisuutta, jossa ihmisten perustur
vallisuus oli järkkynyt, maailmankuva 
sortunut ja moraali koetteilla.

Rakastavasta Jumalasta puhumi
nen oli onttoa, jos ihmisiä ei ruokittu, 
vaatetettu ja hoidettu. Kirkot näkivät, 
että oli asetuttava ihmisten rinnalle 
valikoimatta ja kyselemättä. Jakau
tuneessa maailmassa tehtävä ei ollut 
helppo.

Kirkot olivat toki auttaneet köy
hiä, sairaita ja kodittomia siihenkin 
asti, mutta nyt tarvittiin uudenlaista 
rohkeutta astua kauhun ja näköalat
tomuuden keskelle. Rohkeus nousi 
ymmärryksestä, että kirkot eivät olleet 
ulkopuolisia vaan osallisia.

Tämä kirkkojen itseymmärrystä 
muovannut murros on myös KUA:n 

synnyn taustalla. Suomi ja meidän 
luterilainen kirkkomme olivat alkuvai
heessa nimenomaan avun vastaanot
tajia. Viranomaisten arvioiden mu
kaan ensimmäisenä sodan jälkeisenä 
talvena lapsia olisi kuollut kylmään 
ja aliravitsemukseen Lapissa ilman 
Yhdysvaltain kirkoilta saatua ruokaa, 
vitamiineja, vaatteita ja kenkiä.

Kun päästiin jaloilleen, annettiin 
vuorostaan apua niin kuin kyettiin. 

KUA ammentaa rohkeutensa sa
moista juurista kuin kirkot ammensivat 
toisen maailmansodan jälkeen: siitä 
tietoisuudesta, että Kristus on tämän 
maailman keskellä, myös siellä, missä 
ihmiset ovat suojattomia, olosuhteiden 
ja toinen toistensa armoilla. Näistä 
juurista rohkeus nousee silloinkin, kun 
joudutaan vastakkain oman puutteelli
suuden, epäonnistumisen ja katkeruu
den kanssa.

Tätä rohkeutta tarvitaan, kun Kirkon 
Ulkomaanapu nyt työskentelee eri 

puolilla maailmaa, olipa kyse Keski
Afrikasta, EteläSudanista, Syyriasta, 
Nepalista tai Euroopasta. On astuttava 
rohkeasti myös niiden keskelle, jotka 
ovat etsimässä pakolaisina tai turva
paikanhakijoina turvaa tai jotka ovat 
joutuneet lain suojan ulkopuolella. On 
tuotava suojaa suojattomille, perik
si antamatonta toivoa toivottomille, 
rauhaa väkivallan keskelle.

”Totisesti minä sanon teille: kaikki, 
mitä olette tehneet yhdelle näistä 
minun vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” Matt. 25:40

Kari Mäkinen
Arkkipiispa

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui Kirkon 
Ulkomaanavun 70-vuotisjuhlasemi-
naarissa syyskuun lopussa.

ROHKEUDEN LÄHTEELLÄ
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Svenska sidor

Säkra skolor och kompetenta lärare är 
avgörande för Centralafrikanska repu-
blikens framtid. Kyrkans Utlandshjälps 
arbete har uppmuntrat barn och unga att 
återvända till skolan.

Glädjetjuten från skolgården i Sangha 
hörs redan långtifrån. Det är rast och 
den röda sanden yr omkring när ett gäng 
pojkar springer efter en sliten fotboll i 
Centralafrikanska republiken.

De små pulpeterna av trä står upp
radade tätt intill varandra i det vita 
klassrummet. Kring 150 elever får plats 
bredvid varandra, resten får följa med 
lektionen från fönstren. Dagens elevantal 
står på tavlan.

Trots trängseln är skolan i bättre skick 
än för två år sedan när 14årige Chris-
topher Tindo började skolan.

”Då hade byggnaden inga dörrar, 
fönster eller bänkar. De var alla stulna el
ler förstörda. Nu kan vi förvara böckerna 
i skolan och låsa dörren så att ingen tar 
våra saker”, säger Christopher.

Elever och lärare återvänder sakta
Centralafrikanska republikens historia 
innehåller blodig tyranni och statskup

per. År 2013 eskalerade situationen när 
koalitionen Séléka, som består huvud
sakligen av muslimer, tog makten och 
de huvudsakligen kristna grupperna 
under namnet Antibalaka började 
strida emot dem.

De väpnade grupperna använde sko
lorna som högkvarter på grund av deras 
centrala läge, vilket lett till att byggna
derna skadats eller förstörts. Allt som 
gick att ta loss användes som bränn
ved och allt av värde blev stulet, säger 
Jean Lessene som leder kommunen 
Bayangas undervisningssektor. 

Familjerna flydde till djungeln, när
liggande byar eller grannländerna och 
många barn har sedan dess inte vågat 
återvända till skolan. Myndigheterna, 
Kyrkans Utlandshjälp (KUH) och kyrkor
na har tillsammans fört en kampanj för 
att locka barnen tillbaka. I en del skolor 
har elevernas antal fördubblats.

”Före kriget gick muslimer och kristna 
i skolan tillsammans. Vi hoppas att 
också muslimerna som flytt skulle åter
vända”, säger Lessene.

En stor del av lärarna är också borta. 
Utbildade människor har antingen flytt 
eller sökt sig till ett jobb med en bättre 

lön. De som stannat har en sämre ut
bildning eller arbetar frivilligt.

Av de 43 lärare som undervisar i 
grundskolan i Bayanga har 5 gått en 
officiell lärarutbildning. Nu har 17 lärare 
fått utbildning av KUH och får nu också 
lön. En del av dem hade ingen tidigare 
lärarerfarenhet.

”Utan stödet skulle undervisningen 
här sakna betydelse”, säger Lessene.

Mitt i alla utmaningar som Central
afrikanska republiken kämpar med utgör 
skolan en fast och trygg punkt i varda
gen. Ivriga elever utgör ett hopp för lan
dets framtid.

14årige Christopher studerar flitigt. 
Om det är något han inte förstått under 
lektionen hoppar han över rasten för att 
repetera. Han drömmer om att bli lärare 
och hans favoritämne är fredsundervis
ning.

I fredsundervisningen berättar läraren 
om fred, samvaro, förlåtelse och försoning.

”Fred är mycket viktigt och alla måste 
värna om förlåtelse, kärlek och glädje i 
sitt eget land”, förklarar han.

Text: Noora Jussila

Bilder: Tatu Blomqvist

IVRIGA ELEVER UTGÖR ETT HOPP FÖR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Under jubileumsåret för Finlands själv
ständighet har det ofta konstaterats 
att det hundraåriga Finlands största 
bedrift är en gratis grundskola för alla. 
Utbildningen har spelat en nyckelroll i att 
förena Finlands folk och förvandla ett 
fattigt land till så väl rikt som fram
gångsrikt. Undervisningens resultat är av 
världsklass.

Utbildningen är avgörande i att leda 
fattiga länder till utveckling. Det här 
uppmärksammas allt bättre och därför 
koncentrerade sig Världsbankens utveck
lingsrapport i år för första gången på 
utbildning.

Enligt rapporten har 260 miljoner 
barn inte överhuvudtaget gått i skolan 
i år. Att barnen börjar skolan garanterar 
inte heller att de lär sig något eftersom 

många skolor har inkompetenta lärare. 
Det är svårt att undervisa något man 
inte själv kan. Därför är det viktigt att 
satsa på det som händer i skolan.

PISAundersökningarna tyder på att 
finländarnas framgång inom utbildning 
bland annat beror på kompetenta lärare. 
Också vi i Kyrkans Utlandshjälp anser att 
utbildningen av lärare är det effektivaste 
sättet att förbättra undervisningens 
kvalitet i uländer.

Professionella lärare förmedlar sin 
kunskap till barn och unga vars möjlig
heter till ett bättre liv växer i och med 
nya kunskaper och färdigheter.

Kunnandet inom utbildning är en av 
de viktigaste sakerna som Finland har 
att ge till människor i sämre bemedlade 
länder. Efterfrågan är enorm. År 2016 

kunde över 132 000 barn och unga börja 
skolan genom våra utbildningsprojekt. 
Vi utbildade nästan 5 000 lärare för att 
eleverna också ska utvecklas i skolan.

Vad vore en bättre gåva från ett 
hundraårigt Finland. Den här gåvan är 
möjlig tack vare er, kära understödare. Vi 
riktar er ett ödmjukt tack för ert stöd!

Med årets sista nummer av tidningen 
Handling önskar vi er en god jul och ett 
gott slut på jubileumsåret för vår själv
ständighet!

Mikko Koivumaa
kommunikationschef
på Kyrkans Utlandshjälp

Utbildning – en hundraårings gåva till världen

I Centralafrikanska republiken finns det plats för till och med 150 elever i ett klassrum. Kyrkans Utlandshjälp har återuppbyggt skolor som 
förstörts i konflikten.

Svenska sidor

Nu är det dags att tänka på glada julöverraskningar. 
Med Annorlunda Gåvor sprider du julstämning åt 
dina närmaste och förverkligar stora drömmar för de 
allra fattigaste. 

Redan en liten summa räcker till en skoluniform för 
barn eller en hönsgård för en fattig familj. I år kan du 
också ge ungdomar en yrkesutbildning och hjälpa 
barn att återvända till skolan efter krig eller katastro-
fer. Gåvorna går alltid till de mest behövande.

Mer information om såväl nya som gamla bekanta 
gåvor hittar du på www.toisenlainenlahja.fi/sv.

DE ANNORLUNDA
GÅVORNA
FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
UNDER JULEN!
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KUVASTIN
Mitä olen oppinut
Niin kauan kuin muistan minun on pitänyt taistella paikastani.

Minun on pitänyt taistella paikasta kotona, koska meitä on niin paljon. Minun on 
pitänyt taistella paikasta koulussa, koska opettaja ei halunnut päästää meitä daliteja 
luokkahuoneeseen. Muut istuvat pulpetissa. Me dalitit istuimme luokan takana lattialla.

Oli ihme, että pääsin ammattikouluun. Maksoitko juuri sinä koulumaksuni? Kiitos. Se 
oli kauniisti tehty.

Mutta täällä ammattikoulussa minun pitää taistella arvostani. Luulin, että ammatin 
saaminen avaa minulle oven. Nyt tiedän, ettei koulu poista kastittomuuteni stigmaa. 
Minusta tulee kokki, mutta yläkastiset eivät suostu syömään laittamaani ruokaa. 

Mitä sinä olet maailmasta oppinut? Opitko hyväksymään toiset? Vai varmistamaan, 
että sinulle itsellesi käy hyvin? Millaista maailmaa muille opetat?

Kaisa Raittila

Tekijä  

Juttusarjassa esitellään
Kirkon Ulkomaanavun
työntekijöitä eri puolilta
maailmaa.

ERITREA ON IKALI KARVISELLE
MYÖS DIPLOMATIAN KOULU
Ikali Karvinen johtaa koulutus-
asiantuntijana Kirkon Ulkomaan-
avun toimintaa Eritreassa.

Luokkakoot ovat suuria, oppimate
riaaleja on niukasti, eikä opettajan 
ammattia arvosteta Eritreassa. Lukui
sista haasteista huolimatta eritrealai
set opettajat ovat silti kiinnostuneita 
kehittämään opetusmenetelmiä, sanoo 
Ikali Karvinen.

Karvinen on johtanut KUA:n opetta
jankoulutushankkeita Eritreassa vuoden 
2017 alusta.

”Tavallisena työpäivänä ohjaan 
opettajia ja kollegoita, tuen tutkimuksen 
tekemistä ja suunnittelen korkeakoului
hin erilaisia aktiviteetteja, jotka kehit
tävät henkilöstön osaamista”, kertoo 
Karvinen.

Eritrean poliittinen toimintaympä
ristö on haastava, ja moni suhtautuu 

aluksi epäilevästi ulkomaisiin toimijoi
hin. Luottamuksen rakentaminen on 
tärkeää.

Veden ja sähkön heikon saatavuu
den lisäksi huonot tietoliikenneyhteydet 
tekevät päivistä hyvin erilaisia kuin Suo
messa. Moniin asioihin pitää Karvisen 
mukaan varata moninkertaisesti aikaa. 

”Kollegan kanssa naureskellaan sille, 
että parhaimmillaan neljään päivään ei 
ole saatu yhtään uutista auki netistä – 
uutisaddiktien elämä on siis hankalaa!”

Sairaanhoitajasta
koulutusasiantuntijaksi
Karvinen kuvailee urapolkuaan epätyy
pilliseksi. Sairaanhoitajaksi valmistut
tuaan hän täydensi opintojaan hoito
tieteissä ja päätyi Keniaan keräämään 
tutkimusaineistoa väitöskirjaansa 
varten. Hän väitteli kansanterveystie
teen tohtoriksi vuonna 2009.

”Eritrea on ollut minulle diplomatian  
koulu. Olen tavannut ihmisiä, jotka 
omista ja kotimaansa vaikeuksista 
huolimatta katsovat luottaen tulevai
suuteen”, Karvinen sanoo.

Työn tulokset eivät näy hetkessä, 
eivät edes vuodessa tai kahdessa. Karvi
nen toivoo työssään voivansa edistää 
opettajien ja eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä sekä tutkimusnäyttöön 
perustuvaa opetusta.

”Uskomme, että opettajat, joiden 
kanssa työskentelemme, ovat uuden 
opettajuuden airueita. He kouluttavat 
jatkossa tulevia opettajia uusin mene
telmin.”

Teksti: Minna Elo
Kuva: Saara Mansikkamäki

”Olen oppinut syvemmin kehitysyhteistyöstä ja erityisesti siitä, miten pystymme edistämään pysyvää muutosta kehittyvissä maissa”, sanoo 
Ikali Karvinen.
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