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TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY:N TOIMINTASUUNNIT ELMA 2012   
 

Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n toiminnan yleistavoitteena on sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen 
sekä köyhyyden vähentäminen maailmassa. Edellä mainittuihin tavoitteisiin sisältyy 
muun muassa sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmatyö yhdessä kenialaisten ja 
ugandalaisten kumppaneiden kanssa.  

 
Hankkeet 

Vuoden 2011 aikana Ugandassa lopetettiin vuonna 2005 aloitettu Suomen 
Ulkoasiainministeriön rahoittamaa Kyläyhteisön hyvinvointi (Wellbeing in the Village 
Community) - hanke, jonka tarkoituksena oli Mpigin alueen koululaisten ja perheiden 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa painottuivat 
kouluterveydenhuolto, ravitsemus sekä opetussuunnitelmatyö.  
Jatkamme yhteistyötä Mpigin terveyskeskuksen ja Kibuukan koulujen kanssa muun 
muassa opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihdon muodossa. 
 
 
CIMOn rahoittama NORTH-SOUTH-SOUTH Higher Education Institution Network 
Programme, jonka tarkoituksena on edistää korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelija- 
ja opettajavaihtoa Suomen ja Afrikan maiden välillä globaalien kehityspoliittisten 
tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2012 aikana NSS- rahoituksella toteutetaan 
vastavuoroista opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa Suomen, Ugandan ja Kenian välillä. 
Keniassa NSS- partnerimme on edelleen Masenon yliopisto Kisumussa ja 
Ugandassa uutena partnerina International Health Sciences University  
Kampalassa. 
 
 

Muu toiminta 
Toimintaa jatketaan aikaisempien yhteistyökumppaneitten kanssa Ugandassa: mm. 
School for Handicapped Children Kampala (Kampalan vammaisten koulu), 
Nsambyan sairaala, kehitysvammaisten lasten hoitokoti (Kireka Home for Mentally 
Handicapped Children) Kampalassa, Mulagon AIDS – keskus. Muita 
yhteistyökumppaneita Kampalassa ovat Mukisa Foundation (kehitysvammaisten 
päiväkuntoutuspaikka) ja katolisen kirkon ylläpitämä vanhainkoti Kampalassa. 
Aloitetaan yhteistyö Masakan  sairaanhoitajakoulu ja sairaalan kanssa. 
Keniassa ensisijaisena yhteistyökumppanina on edelleen Masenon yliopisto ja 
Nyanza Provincial General Hospital ja ko. sairaalaan kuuluva Obama lastensairaala. 
Muita yhteistyökumppaneita ja harjoittelupaikkoja ovat muun muassa St. Teresan 
orpokoti, Joylandin erityiskoulu liikuntavammaisille lapsille ja Chulambon 
terveysklinikka. Yhteyksiä pidetään yllä myös Homa Bayn lastenkotiin ja 
Kakamegassa sijaitsevaan Daisy Homeen.  
 

Yhdistyksen jäsenet, hallitus ja verkoston koordino inti 
 

Yhdistyksen jäsenmaksua maksavien henkilöjäsenten määrän tavoite on 40 ja 
yhteisöjäsenten kahdeksan (8). Kaikki yhdistyksessä ja verkostossa aktiivisesti 



TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY  
HEALTH AFRICA DEVELOPMENT CO-OPERATION ORGANISATION 

 

   
TOIMINTASUUNNITELMA 2012  25.04. 2012  
 

 
     

2 

toimivat henkilöt eivät ole vielä liittyneet henkilöjäseniksi, he ovat jäsenmaksua 
maksavien yhteisöjensä edustajina. Toivotaan, että mahdollisimman moni 
verkostossa toimiva maksaa myös henkilöjäsenmaksun. Henkilöjäsenhankintaa 
pyritään tehostamaan vuoden 2012 aikana. Jäsenmaksun suuruus on 
henkilöjäseneltä 20 euroa ja yhteisöjäseneltä 1500 euroa. Yhdistyksen toimintaa 
johtaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen ja verkoston kokoukset toteutetaan yleensä 
Adobe Connect Pro- tai Webex- yhteyksillä. Verkostokokouksia pidetään kerran 
kuukaudessa ja hallituksen kokouksia aina tarvittaessa. 

 
Koulutus- ja muu toiminta 
 

Ugandaan ja Keniaan lähteville järjestetään valmennuspäivät sekä 
kevätlukukaudella (20.01. ja 25.05.2012) että syksyllä.   
 
Osallistutaan CIMOn järjestämille NORTH-SOUTH-SOUTH -ohjelmaan liittyviin 
lähtövalmennuksiin. (kevät 10.- 11.5.2012. syksy?) 
 
Osallistutaan CIMOn järjestämiin NORTH-SOUTH-SOUTH – ohjelmaan liittyviin 
koulutuksiin ja kokouksiin. (koordinaattorikokous kevät 02.5.2012, syksy?)  
 
Osallistutaan  CIMON seminaariin The Role of Higher Education in Capacity 
Building in Developing Countries, 3.-4.5.2012. Finlandia-talo, Helsinki 
 
Osallistutaan KEPA:n järjestämään koulutukseen mm. hankkeen budjetointiin ja 
raportointiin liittyvään ym. tarpeelliseen koulutukseen sekä kokouksiin. 
 
Osallistutaan Ulkoasiainministeriön järjestämiin seminaareihin. 
 

Kehitysyhteistyöharjoittelijavaihto ja NORTH-SOUTH -SOUTH- vaihto  
 
Keväällä 2012 Suomesta Ugandaan lähtee yhteensä 11 opiskelijaa kolmen (3) kuukauden ajaksi 

• seitsemälle (7) opiskelijalle saadaan CIMOn NSS – apuraha 
 
Syksyllä 2012 SuomestaUgandaan lähtee yhteensä 12 opiskelijaa kolmen (3) kuukauden ajaksi  

• viidelle (5) opiskelijalle saadaan CIMOn NSS – apuraha  
 

 
Kenialaisten ja ugandalaisten opiskelu Suomessa:  
Keväällä 2012: 

• 6 opiskelijaa Keniasta Suomeen 3 kk (CIMOn NSS -apurahalla) 
� Kajaanin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen 

ammattikorkeakoulu 
 
neljä (4) opiskelijaa Ugandasta Suomeen kolmeksi (3) kuukaudeksi (CIMOn NSS-apurahalla) 

� Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Kemi – Tornion ammattikorkeakoulu 
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Kehitysyhteistyön asiantuntijavaihto   
Keväällä 2012:  

• Suomesta Ugandaan yksi (1) opettaja kahdeksi viikoksi NSS - apurahallla 
- Anne Jaakonaho, KPAMK, 23.2. – 9.3.2012 
 

• Ugandasta Suomeen yksi (1) asiantuntija: Lehtori Elizabeth Situma, International Health 
Sciences University, Kampala CIMO:n NSS-apurahalla. Vierailupaikkakunnat:  
-  Kemi-Tornio ja Kokkola, aika:12.3. – 23.3.2012 
 

• Keniasta Suomeen kaksi (2) asiantuntijaa: Lehtori Japhtehts Ogendi ja lehtori Linda 
Mogambo Masenon yliopisto (molemmat  CIMOn NSS - apurahalla), vierailupaikkakunnat:  
-  Helsinki, Kokkola, Seinäjoki, Hämeenlinna ja Tampere, aika: 02.05. – 26.05.2012. 
 

Syksyllä 2012: 
• Suomesta  Ugandaan  yksi asiantuntija yhdeksi kuukaudeksi   

Mirva Sundqvist - Kekäläinen , Vaasan amk 
 
 
NSS-Intensiivikurssi ja verkostokokous Ugandassa,  viikko 42  
 
Viikon pituinen NSS -intensiivikurssi pidetään Ugandassa, International Health Sciences 
University vastaa käytännön järjestelyistä paikan päällä. 
Aiheet: Community Care, Nutrition, Research Methods, eLearning. 
Intensiivikurssin yhteydessä pidetään myös NSS -verkostokokous. 
Osallistujat Keniasta, Ugandasta ja Suomesta. Osallistujien kokonaismäärä n. 60 – 70 henkilöä. 

 
 
 
Afrikan perusterveydenhuollossa ja sosiaalialalla s ekä koulutuksessa tehtävä työ  
 
Aiempien vuosien tapaan osallistutaan kouluterveydenhuoltoon, äitiys - ja 
lastenneuvolatoimintaan sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön. Vammaisten 
elinolojen edistäminen, AIDS - työ ja katulapsityö ovat myös tärkeitä toiminta-alueita.  
Osallistutaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen sekä kyläyhteisötoiminnan 
edistämiseen sekä orpolasten hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
 
Ugandan ja Kenian terveydenhuoltohenkilöstön ja ala n koulutuksen tukeminen  
Tuetaan ugandalaisten ja kenialaisten kouluttautumista CIMO:n hankemäärärahojen puitteissa 
sekä kotimaassa että vaihto-opiskelussa.  
 
 
 
Materiaalinen apu Ugandaan ja Keniaan  
 
Uganda: Autetaan mahdollisuuksien mukaan Kibuukan koulun terveysklinikan toimintaan 
tarvittavien hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinnassa sekä kouluruokailun toteuttamisessa. 
Tuetaan Kibuukan koululle perustetun sikalan toimintaa. Pyritään saamaan lahjoituksina 
harjoittelupaikkoihin hoito- ja sairaalatarvikkeita: leikkaussalisaappaita, ruiskuja, neuloja, 
esiliinoja, käsineitä. 
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Kenia: harjoittelupaikkoina toimiviin terveyskeskuksiin, sairaaloihin, orpokoteihin ja 
katulapsikeskuksiin opiskelijat vievät mukanaan hoito- ja sairaalatarvikkeita ja Masenon 
yliopistoon opetusvälineistöä. 
 
 
Yhdistyksen ja verkoston toimintaedellytykset ja ti edottaminen Suomessa  
Terve Afrikka-verkoston jäsenet jatkavat säännöllistä yhteydenpitoa toisiinsa kuukausittaisissa 
Webex -kokouksissa sekä sähköpostitse. Moodleen kerätään Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n 
ja verkoston toimintaan liittyvää tietoa. Moodlen teknisestä ylläpidosta vastaa Helinä Mesiäislehto 
– Soukka Seinäjoella.  Yhdistyksen www-sivut uudistetaan. Pyritään siihen, että kaikki verkostoon 
kuuluvat tuottaisivat mahdollisimman paljon laadukasta aineistoa www-sivulle.  Tiedotetaan 
toiminnasta suurelle yleisölle julkisten tiedotusvälineiden avulla. Pyritään saamaan tietoa Terve 
Afrikka – verkostosta jokaisen verkostoon kuuluvan koulun www-sivuille. 
 
Aloitetaan yhdistyksen juhlajulkaisun kirjoittamine. Julkaisuun kootaan toimintaan osallistuneiden 
(kenialaisten, ugandalaisten ja suomalaisten) matka- ym. raportteja.  
 
Yhdistyksen tavoitteena on lisätä suomalaisten kehitysmaatietoutta ja kiinnostusta Afrikan maihin, 
globaalista kulttuurista sensitiivisyyttä sekä kehityspoliittista tietämystä ja siten edistää 
kokonaisvaltaista kehityspolitiikkaa ja YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista. 
 
 
TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY 
 
 
 
Merja Seppälä   
Puheenjohtaja    


