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Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n toimintasuunnitelma 2008 

Terve  Afrikka  Kehitysyhteistyö  ry:n  toiminnan  yleistavoitteena  on  sosiaali-  ja 
terveydenhuollon  sekä  tasa-arvon  edistäminen  ja  naisten  aseman  parantaminen 
sekä köyhyyden vähentäminen. 

Hankkeet
Vuoden  2008  aikana  Ugandassa  jatketaan  vuonna  2005  aloitettua  Suomen 
Ulkoasiainministeriön rahoittamaa Wellbeing in the Village Community - hanketta, 
jonka  tarkoituksena  on  Mpigin  alueen  koululaisten  ja  perheiden  terveyden  ja 
hyvinvoinnin  edistäminen.  Hanke  toteutetaan  Kampalan  terveydenhoitajakoulun 
(Public Health Nurses´ College =PHNC) asiantuntijoiden, Mpigin terveyskeskusten 
henkilökunnan  ja  suomalaisten  asiantuntijoiden  kehitysyhteistyönä.  Hankkeessa 
painottuvat  kouluterveydenhuolto,  ravitsemus  sekä  opetussuunnitelmatyö. 
Jatkohankeanomus vuosille 2008 – 2010 tehtiin toukokuussa 2007, mutta anomus 
vedettiin pois hankevastuuvirkailija Kaija Pesosen neuvosta, koska vuosille 2005 – 
2007  myönnetystä  hankerahoituksesta  jäi  rahaa  vielä  vuoden  2008  toimintojen 
ylläpitämiseen ja hankkeen loppuun saattamiseen. Vuonna 2008 voidaan tehdä uusi 
anomus, jos uusi hanke katsotaan tarpeelliseksi.

Nutrition Friendly School - aloite ( NFS- initiative)
WHO:n ravitsemus ja terveys yksikön ( Department of Nutrition for Health and 
Development, NHD ) toimesta vuonna 2007 esiteltiin ravitsemusasiantuntijoille 
Nutrition Friendly School- aloite, johon Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:lle 
tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan jo aloitteen pilottivaiheessa. Yhdistys 
hyväksyi NFSI:n osaksi Wellbeing in the village- hanketta. WHO:n asettamien 
kriteerien täyttyessä, koulu voi saada Nutrition -Friendly School- sertifikaatin. 
Tämä edellyttää ulkopuolista arviointia. Syksyllä 2007 Kibuukan koululla tehdyn 
kartoituksen perusteella kehittämiskohteita ovat koulun kirjallisen 
ravitsemusohjelman laatiminen, ravitsemuksen sisällyttäminen 
opetussuunnitelmaan, henkilökunnan, opettajien ja kokin täydennyskoulutus 
ravitsemus- ja hygienia-asioissa ja kansallisten kouluruokailua koskevien ohjeiden 
käyttöön ottaminen. Vuoden 2008 aikana seurataan ja edistetään kehittämistä 
vaativien asioiden toteutumista ja järjestään ulkopuolinen arviointi. 

Toimintaa  jatketaan  myös  aikaisempien  yhteistyökumppaneitten  kanssa 
Ugandassa: mm. Friends of Children Association l.  FOCA (katulapsityö), Mulagon 
AIDS –keskus,  School for Handicapped Children Kampala (Kampalan vammaisten 
koulu), Nsambyan  sairaala, kehitysvammaisten  lasten hoitokoti (Kireka Home for 
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Mentally  Handicapped  Children)  Kampalassa.  Keniassa ensisijaisena 
yhteistyökumppanina on edelleen Masenon yliopisto ja Nyanza Provincial General 
Hospital.  Yhteyksiä pidetään yllä myös Homa Bayn lastenkotiin ja Kakamegassa 
sijaitsevaan  Daisy  Homeen  sekä  Sirisiassa  sijaitsevaan  oululaisten 
kehitysyhteistyöhankkeeseen

Elokuussa 2007 Leila Latvasalo ja Juha Klapuri  tekivät suunnitelman vuodelle 2008 
viestintä-  ja  kehityskasvatushankkeesta,  jonka  nimi  on  ”Koulu  oppilaiden 
hyvinvoinnin  ja  voimavarojen tukijana”.  UM myönsi  hanketukea  15 000  euroa 
vuodelle  2008.  Hankkeen  tarkoituksena  on  luoda  kontakteja  ugandalaisten  ja 
suomalaisten  koulujen  välille,  herättää  keskustelua  koululaisten  hyvinvoinnin  ja 
voimavarojen tukemisesta, koulujen kansainvälisyyskasvatuksen edistäminen sekä 
kylähyvinvointihankkeen  vaikutuksen  syventäminen  ja  laajentaminen.  Vuoden 
2008  aikana  Juho  Klapuri  tekee  suomalaisille  peruskoululaisille  tarkoitetun 
opetuspaketin,  jossa  kerrotaan  ugandalaisten  koululaisten  arjesta.  Vuoden  2008 
lopussa tai vuoden 2009 alussa järjestetään kansainvälinen kouluterveysseminaari, 
johon  pyritään  saamaan  korkeatasoisia  luennoitsijoita  Suomesta  ja  Ugandasta. 
Tarkoituksena  on,  että  seminaari  voidaan tarjota  opettajille  ja  terveydenhoitajille 
täydennyskoulutuspäiväksi. Leila Latvasalo johtaa seminaarijärjestelyjä. Hankkeen 
vastuuhenkilöt ovat Leila Latvasalo ja Juho Klapuri.

Kehitysyhteistyötä tukee myös CIMOn rahoittama  North- 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 2008 
aikana  NSS-  rahoituksella  toteutetaan  vastavuoroista  opiskelija-  ja 
asiantuntijavaihtoa  Suomen,  Ugandan  ja  Kenian  välillä  sekä  järjestetään 
ensimmäinen  intensiivikurssi  Keniassa  tai  Ugandassa.  Anotaan  jatkorahoitusta 
CIMO:n  North- South– South  Higher Education Institution Network -ohjelmasta. 
Anomus  pitää  tehdä  joulukuussa.  Helli  Kitinoja  ja  Merja  Seppälä  laativat 
projektisuunnitelman ja hankeanomuksen.

Yhdistyksen jäsenet, hallitus ja verkoston koordinointi

Yhdistyksen  jäsenmaksua  maksavien  henkilöjäsenten  määrän  tavoite  on  30  ja 
yhteisöjäsenten  kymmenen  (10).  Kaikki  yhdistyksessä  ja  verkostossa  aktiivisesti 
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  2008  aikana.  Jäsenmaksun  suuruus  on 
henkilöjäseneltä  20  euroa  ja  yhteisöjäseneltä  1500  euroa.  Yhdistyksen  toimintaa 
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johtaa  hallitus,  jossa  on  puheenjohtaja  ja  viisi  jäsentä  ja  jokaisella  jäsenellä  on 
henkilökohtainen  varajäsen.  Uusi  hallitus  valitaan  vuosikokouksessa. 
Koordinaattoreina  jatkavat  Eija-Riitta  Alho  ja  Piri  Hiltunen  Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulusta.

Hallituksen  ja  verkoston  kokoukset  toteutetaan  yleensä  puhelinneuvotteluina. 
Verkostokokouksia  pidetään  kerran  kuukaudessa  ja  hallituksen  kokouksia  aina 
tarvittaessa.

Koulutus- ja muu toiminta

Ugandaan  ja  Keniaan  lähteville  järjestetään  valmennuspäivät  sekä  keväällä 
(19.5.2008) että syksyllä.  

Osallistutaan  CIMOn  järjestämille  North-South-South  -ohjelmaan  liittyviin 
lähtövalmennuksiin.

Osallistutaan  CIMOn  järjestämiin  North-  South  -  South  –  ohjelmaan  liittyviin 
koulutuksiin ja kokouksiin.

Osallistutaan  KEPA:n  järjestämään  koulutukseen  mm.  hankkeen  budjetointiin  ja 
raportointiin liittyvään ym. tarpeelliseen koulutukseen sekä kokouksiin.

Osallistutaan Ulkoasiainministeriön järjestämiin seminaareihin.

Järjestetään NSS – ohjelmaan kuuluva intensiivikurssi ja verkostokokous Ugandassa 
15.-19.09.2008.

 Kehitysyhteistyöharjoittelijavaihto ja North- South- South - vaihto

Syksyllä 2008 Suomesta Ugandaan yhteensä 14 henkilöä
• Ugandaan 13 henkilöä 3 kk ja yksi henkilö 2 kk
• viidelle henkilölle saadaan  CIMOn NSS - apuraha

Ugandalaisten ja kenialaisten opiskelu Suomessa:
Keväällä 2008:

• 6 opiskelijaa Keniasta Suomeen n. 3  kk (CIMOn NSS -apurahalla)
 Pirkanmaan  ammattikorkeakoulu,  Kajaanin  ammattikorkeakoulu,  Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu

Syksyllä 2008:
• 2 opiskelijaa Ugandasta Suomeen n.3 kk (CIMOn NSS– apurahalla) 

 Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia, Hämeen ammattikorkeakoulu
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Kehitysyhteistyön asiantuntijavaihto
Keväällä 2008: 

• Keniasta Suomeen 2 asiantuntijaa:  Professori  Wilson Odero ja Dr.  Rose Kakai Masnon 
yliopisto  (CIMOn  NSS-apurahalla),  vierailupaikakunnat:  Oulu,  Kokkola,  Seinäjoki  ja 
Helsinki

Syksyllä 2008:
• Suomesta Ugandaan kaksi (2) asiantuntijaa, 4 – 5 viikkoa/henkilö
- Merja  Seppälä  (yhdistyksen  omalla  rahoituksella)  ja  Leena  Lerssi  (CIMOn  NSS-

apurahalla)
• Ugandasta  Suomeen  kaksi  (2)  asiantuntijaa,  3  viikkoa  (CIMOn  NSS  –  apurahalla  ja 

yhdistyksen omalla rahoituksella)

Afrikan perusterveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä koulutuksessa tehtävä työ
Ugandassa  työtä  ohjaavat  Wellbeing  in  the  Village-  hankkeen  tavoitteet,  joiden  mukaisesti 
painotetaan  kouluterveydenhuollon  ja  kouluruokailun  kehittämistä  ja  vakiinnuttamista. 
Erityisesti  painotetaan  seksuaaliterveydenhuollon  edistämistä:  Catherine  Othienon  luennot. 
Lisäksi tuetaan ensiapukoulutuksen järjestämistä Kibuukan koululla.
Aiempien  vuosien tapaan osallistutaan  terveydenhoitajakoulutuksen  kehittämiseen,  äitiys  -  ja 
lastenneuvolatoimintaan  sekä  ennaltaehkäisevään  ja  kuntouttavaan  työhön.  Vammaisten 
elinolojen edistäminen, AIDS - työ ja katulapsityö ovat myös tärkeitä toiminta-alueita.  Keniassa 
osallistutaan  sosiaali-  ja  terveysalan  koulutuksen  kehittämiseen  sekä  kyläyhteisötoiminnan 
edistämiseen. 

Afrikassa Terve Afrikka-projektiin palkattavaa henkilöstöä vuodeksi 2008 
Palkataan Wellbeing in the Village – hankkeeseen terveydenhoitaja Consolata Iyogil (päätoiminen). 
Palkataan projektikoordinaattoriksi Christine Alura (sivutoiminen) ja sihteeriksi Irene Nadzizaale 
Public  Health  Nurses´  Collegesta  (PHNC)  (sivutoiminen)  ja  rahastonhoitajaksi  Hellen  Oule-
Kamunuga  (sivutoiminen).  Lisäksi  palkataan  tarpeen  mukaan  autonkuljettajia,  vartijoita, 
keittiöhenkilökuntaa  sekä  terveyskeskusten  ja  sairaaloiden  ohjaavaa  henkilökuntaa  ja  muita 
paikallisia avustajia. 

Ugandan ja Kenian terveydenhuoltohenkilöstön ja alan koulutuksen tukeminen
Tuetaan  ugandalaisten  ja  kenialaisten  kouluttautumista  UM:n ja  CIMO:n hankemäärärahojen 
puitteissa sekä kotimaassa että vaihto-opiskelussa. 

Materiaalinen apu Ugandaan ja Keniaan

Uganda: Kibuukan  koulun  kouluterveydenhuoltoon  hankitaan  tutkimusvälineistöä  ja 
hoitotarvikkeita  sekä  kalusteita.   Kouluruokailua  varten  hankitaan  ruuan  valmistukseen 
tarvittavaa  välineistöä  sekä  muuta  materiaalia.  Terveydenhoitajakoululle  hankitaan 
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opetusmateriaalia  ja  –  välineitä.  Kibuukan  kouluille  hankitaan  opetusvälineistöä. 
Harjoittelupaikkoihin  hankitaan  hoito-  ja  sairaalatarvikkeita:  ruiskuja,  neuloja,  esiliinoja, 
käsineitä.

Kenia: harjoittelupaikkoina  toimiviin  terveyskeskuksiin  ja  sairaaloihin  opiskelijat  vievät 
mukanaan hoito- ja sairaalatarvikkeita ja Masenon yliopistoon opetusvälineistöä.

Yhdistyksen ja verkoston toimintaedellytykset ja tiedottaminen Suomessa
Terve Afrikka-verkoston jäsenet  jatkavat  säännöllistä  yhteydenpitoa toisiinsa  kuukausittaisten 
puhelinneuvottelujen  avulla  sekä  sähköpostitse.  Moodleen  kerätään  Terve  Afrikka 
Kehitysyhteistyö ry:n  ja  verkoston  toimintaan liittyvää  tietoa.  Moodlen teknisestä  ylläpidosta 
vastaa  Raija  Tolonen  Seinäjoella.  Opiskelija  Teemu  Kitinoja  jatkaa  yhdistyksen  www-sivujen 
tekemistä.   Tiedotetaan  toiminnasta  suurelle  yleisölle  julkisten  tiedotusvälineiden  avulla. 
Pyritään  saamaan  tietoa  Terve  Afrikka  –  verkostosta  jokaisen  verkostoon  kuuluvan  koulun 
www-sivuille.

Yhdistyksen  tavoitteena  on  lisätä  kiinnostusta  Afrikan  maihin,  lisätä  kehitysmaatietoutta, 
kulttuurista  sensitiivisyyttä  sekä  kehityspoliittista  tietämystä  Suomessa  ja  siten  edistää  YK:n 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY

Merja Seppälä Mirka Huhtala
Puheenjohtaja Sihteeri
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