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UUTISKIRJE
Tervehdys Makumirasta,
Makumiran yliopiston portilla käy vilske kesäkuun 1. päivän aamuna. Portin viereen on tuotu
käsienpesupiste: terästelineen päällä on 225 litran vesitankki, alempana paikat kolmelle pesuvadille ja
pumpattaville nestesaippuapulloille, maanrajassa polkimet. Vesi solisee pesuvatiin polkemalla, käsin
koskematta. Portilla vartija mittaa vielä kuumeen yliopiston kampusalueelle pyrkiviltä ja varmistaa, että
kaikilla on suun ja nenän peittävä kasvomaski.

Käsien pesua Makumiran pääportilla 1.6.2020.

Vartija mittaa opiskelijalta kuumeen Makumiran portilla 1.6.2020.
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Makumiran ohjeistuksen mukaan vartija soittaa kampuksen terveysasemalle, jos kuumemittari näyttää yli 37
astetta. Terveysaseman työntekijä jatkaa sitten tapauksen hoitoa.
Tansanian ensimmäinen todennettu koronatartuntatapaus julkistettiin maanantaina maaliskuun 16. päivänä.
Tansanialaisen yläkoulun rehtori oli käynyt tutustumassa koulunsa eurooppalaisiin kumppanikouluihin
Belgiassa. Matkaltaan hän toi mukanaan viruksen, jota tämä maa ei halunnut. Rehtorin tapaus sai paljon
julkisuutta, ja loppujen lopuksi hän parani sairaudestaan. Tansanian valtio reagoi ensimmäiseen tartuntaan
heti: kaikki koulut suljettiin 17. maaliskuuta, opistot ja yliopistot päivää myöhemmin keskiviikkona 18.
maaliskuuta.
Maaliskuun puolessa välissä yliopistojen, myös Makumiran opiskelijat olivat hyvin ansaitulla lomalla.
Lukuvuoden 2019-20 ensimmäinen lukukausi oli päättynyt, ja toinen lukukausi alkamassa vajaan viikon
kuluttua. Ensimmäisen virallisesti julkistetun koronatartunnan myötä opiskelijoiden väliloma venyi kolmen
kuukauden mittaiseksi. Toukokuun loppupuolella valtionjohto ilmoitti koronatapausten määrän laskeneen
Tansaniassa. Samalla ilmoitettiin suunnitelmasta aloittaa yliopistojen ja lukion päättävien luokkien opetus.
Yliopistojen ovet avautuivat 1. kesäkuuta.
Korona on menneiden kuukausien aikana vaikuttanut tansanialaisten elämään, mutta toisin kuin monet muut
eteläisen Afrikan maat, Tansania ei ole asettanut tiukkoja liikkumisrajoituksia kansalaisilleen. Maan
presidentti painottaa taloutta. Jos ihmiset eivät pääse töihin pelloille, toreille, toimistoihin, maata uhkaa
nälkä. Etätyömahdollisuus on vain harvan ulottuvilla, raha ei riitä ruokavarastojen hamstraamiseen, pienissä
asunnoissa asuu usein monta sukupolvea. Emme voi sulkea ihmisiä koteihinsa, presidentti painotti.
Kokonaan ilman rajoituksia ei olla kuitenkaan eletty. Huhtikuussa suljettiin maan ilmatila
matkustajalennoilta. Ainoastaan rahtilennot sallittiin. Kaikki suuremmat kokoontumiset, urheilutapahtumat,
poliittiset kokoukset, konferenssit, seminaarit kiellettiin. Samoin suuret hääjuhlat ja kihlajaiset. Tarpeetonta
liikkumista kodin ulkopuolella pyydettiin välttämään.
Kristittyjen ja muslimien kokoontumiset jatkuivat ’suurta varovaisuutta noudattaen’ – kuten ohje kuului.
Seurakuntalaisten tuli istua jumalanpalveluksissa turvavälin (metri tai enemmän) etäisyydellä toisistaan.
Palvelusten tuli olla lyhyitä. Ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen kädet oli pestävä juoksevalla vedellä ja
saippualla. Luterilaisen kirkon rippikouluopetus on kuitenkin korona-aikana ollut tauolla.
Terveysministeriön julisteet opastavat. Tähän sairauteen ei ole hoitoa, mutta se voidaan estää. Pese kädet
juoksevalla vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan. Vältä ruuhkia ja tarpeetonta matkustamista. Jos
yskit tai aivastat, käytä puhdasta nenäliinaa tai käsitaivetta. Tutuksi tulleita neuvoja joka puolelta maailmaa.
Tansanian terveysministeriö ei ole julkaissut koronatilastoja huhtikuun lopun jälkeen, jolloin virallisesti
ilmoitettuja tartuntatapauksia oli 509, sairauteen menehtyneitä 21. Kansan odotetaan luottavan valtionjohdon
sanaan: koronatapausten määrä on laskenut.
Makumiran kampuksella kasvonsa maskilla peittämät opiskelijat odottavat luentosalien edessä. Lukujärjestys
ei ollut vielä kesäkuun ensimmäisenä päivänä valmistunut. Opettajat pohtivat, miten toimia luentosalissa
uudessa tilanteessa: ”Pidän opetuksen lyhyenä, en kiertele salissa niin kuin tapanani on, seison opiskelijoiden
edessä, muutaman metrin päässä ensimmäisestä rivistä.”
Yliopiston juhlasalissa oli avajaisjumalanpalvelus tiistaina 2.6.2020. Jumalanpalveluksen jälkeen yliopiston
johtaja Prof. Parsalaw painotti terveysviranomaisten ohjeita: kasvomaskien käyttö on pakollista, opettajien
velvollisuus on poistaa luokista, luentosaleista opiskelijat, joilla ei maskia.
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Ennen koronaa
Palasin Tansaniaan uudelle työkaudelle uudenvuoden päivänä 1.1.2020. Takana oli melkein 10 kuukauden
Suomen jakso, vierailut nimikkoseurakunnissa ja syyslukukauden työ Jyväskylän kristillisellä opistolla
maahanmuuttajaopetuksessa. Tansanian työ- ja oleskelulupani viivästymisen vuoksi viivyin Suomessa
pitempään kuin mitä alunperin oli suunniteltu, mutta sain kuin lahjaksi antoisan syksyn opistolla opiskelijoiden
ja uusien työkavereiden kanssa. Kun Tansanian lupa-asiat lopulta järjestyivät, olin jälleen kerran valmis
matkaan.
Oli jo aikakin palata. Kilimanjaron kentällä odotti puoliso
Doward Kilasi, Makumirassa työ ja tutut työkaverit.
Tammikuun alkupuolisko kului käytännön järjestelyissä.
Listalla uusi tansanialainen henkilökortti, puhelinliittymän
rekisteröinti, paikallisen ajokortin uusiminen, työauton
vakuutusmaksu ja katsastusmaksu. Mikä tarkoittaa
ikävimmillään kärsivällistä jonottamista lukuisissa
virastoissa, hauskimmillaan riemukasta kohtaamista
puheliaan poliisiviranomaisen kanssa. Esimerkkinä
virastokierroksesta henkilökortin haku: hakupapereihin
leimat työnantajalta, paikallisviranomaisten toimistoista
(sekä kylän että katan eli kyläyhtymän toimistosta) ja
ulkomaalaisvirastosta. Minkä jälkeen suuntana maakunnan
henkilörekisterivirasto NIDA (National Identification
Authority), jonotusta, maksulomake pankkiin. Pankkireissun jälkeen takaisin NIDAn toimistoon pankkikuitin
kanssa, taas jonotusta, lopulta henkilötiedot sormenjälkiä myöten NIDAn sähköiseen tietokantaan.
Kun minä, työ- ja oleskeluoikeuteni, puhelinliittymäni, työauto ja ajo-oikeuteni olivat niin laillisia kuin ne
vaan Tansaniassa pystyvät olemaan, olikin jo aika ryhtyä työhön.
Ennen maaliskuussa tapahtunutta yliopistojen ja koulujen sulkemista ehdimme käynnistää hankkeen
alkuvuoden koulutukset. Tämän vuoden koulutuksissa pohdimme hankekoulujen opettajien kanssa
sukupuolen merkitystä opetuksessa ja oppimisessa, ja keinoja tyttöjen oppimisen tukemiseksi (gender
responsive pedagogy). Hankekouluissamme on enemmän tyttöjä kuin poikia, mutta tyttöjen oppimistulokset
ovat heikommat kuin poikien, erityisesti luonnontieteellisissä aineissa (fysiikka, kemia, biologia) ja
matematiikassa. Mistä tämä johtuu?
Hankekoulujen opettajat ja rehtorit listasivat syitä: Perinteinen jako tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten
oppiaineisiin, koulutusaloihin ja töihin hallitsee vielä ajattelua. Matematiikka ja luonnontieteet ovat miehisiä
aloja, joihin tyttöjen luonnollinen lahjakkuus ja taipumukset eivät yllä, näin ajatellaan. Kouluissa on vielä
vähän naisia matematiikan, fysiikan, kemian opettajina, joten tytöiltä puuttuvat kannustavat roolimallit.
Kotona tytöille jää vähemmän aikaa läksyjen tekemiseen kuin pojille, koska heidän odotetaan osallistuvan
kotitöihin ja nuorempien sisarusten hoitamiseen.
Myös kuukautisiin liittyvä hiljaisuus ja tabut vaikuttavat tyttöjen oppimistuloksiin. Moni tyttö jää kuukautisten
aikana muutamaksi päiväksi pois koulusta, koska hänellä ei ole varaa kunnon kuukautissuojiin. Vuoden
mittaan muutaman päivän säännöllisistä poissaoloista kertyy kymmeniä poissaolopäiviä, mikä ei voi olla
vaikuttamatta oppimiseen.
Koulutustiimissämme olivat mukana erityisopettaja Neema Mlay, kuukautisterveyteen perehtynyt kouluttaja
Seth Johnson ja PITA-hankkeen ympäristökasvattaja Peter Luhwa. On ilo tehdä töitä yhdessä nuorten pätevien
opettajien kanssa. Ennen maaliskuun koronakatkoa ehdimme järjestää koulutukset 15 hankekoulun opettajille.
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Yläkoulun opettajia hankkeemme koulutustilaisuudessa Momellan yläkoululla 25.2.2020

PITA-hankkeen kouluttajat Peter Luhwa, Neema Mlay ja Seth Johnson Nkoasengan yläkoululla 5.3.2020
4

NIIRANEN-KILASI KATRI
8.6.20

UUTISKIRJE

PITA-hankkeeseen osallistuvien yläkoulujen rehtoreiden kokous 14.3.2020

PITA-hanke on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke. PITA on
lyhenne hankkeen englanninkielisestä nimestä Participatory and Integrative Teaching Approach. Nimessä
leikitellään englannin ja swahilin kielellä. Swahilin kielen verbin pita merkitys on ohittaa, ylittää (odotukset),
läpäistä (kokeet). Nimensä mukaisesti PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien
lasten ja nuorten koulunkäyntiä.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja seuraavilla alueilla: 1. Oppilaskeskeinen kielitietoinen
pedagogiikka 2. Oppilashuollon kehittäminen 3. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden (lukihäiriön)
tunnistaminen ja tukeminen 4. Ympäristökasvatus oppiainerajat ylittävänä läpäisyaiheena.
PITA on Makumiran yliopiston aineenopettajakoulutuksen ja Lähetysseuran yhteishanke. Makumiran
yliopistokampuksen ulkopuolelle, ruohonjuuritason koulutyöhön suuntautuva hanke vahvistaa myös
Makumiran omaa aineenopettajakoulutusta. Hankekouluissa on yhteensä n. 11 000 oppilasta ja 750 opettajaa.

Lämpimin terveisin,
Katri

Katri Niiranen-Kilasi
Hankeneuvonantaja / PITA Osallistava Opetus
Yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke.

Syvyydestä minä
huudan sinua, Herra.

Myös Doward Kilasi toimii Makumiran yliopiston
lehtorina kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Herra, kuule minun ääneni.
Tarkatkoot sinun korvasi
minun rukousteni ääntä.

Makumiran yliopisto on Tansanian evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämä oppilaitos.

Psalmi 130

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
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FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

