AMMATTIKOULUHANKE NAKURUSSA PÄÄTTYY – YHTEISTYÖ TOIVOTTAVASTI JATKUU
Kymmenen vuotta jatkunut ammattikoulun kehittämishanke Nakurussa päättyy. Hanke luovutettiin
kenialaisille toimijoille maaliskuussa 2014. Hankeyhteistyö on jatkunut liki 10 vuotta, ja nyt
keskustellaan siitä kuinka yhteistyötä voidaan tulevaisuudessa jatkaa.
Center of Hope – ammattikoulu ( virallinen nimi Nakuru Councelling and Teaching Institute, NCTI)
perustettiin sen takia, että lastenkodista kasvaneille nuorille haluttiin taata ammatillinen koulutus.
Lukuista joukko kummirahan turvin peruskoulutettuja nuoria onkin saanut koulutuksen kampaajaksi,
ompelijaksi ja viime vuosina yhä useampi tietojenkäsittelyssä ja kirjanpidossa ”omalla”
ammattikoululla.
Puitteet kunnossa
Hankkeiden aikana on saatu paljon aikaan. Pienestä koulusta on kasvanut varsin suuri, koulun
puitteet ovat kunnossa, osaaminen on tunnistettu ja tunnustettu ja opettajat ovat ammattitaitoisia.
Viimeisellä hankekaudella keskityttiin juuri näihin asioihin. Koululle ostettiin generaattori, joka
varmistaa sen, että sähköä on käytössä. Sadevesitankeilla kerätään vettä ja säästetään näin
vesilaskuissa ja puutarhatuotantoa on tehostettu, jotta mahdollisimman edullisesti saataisiin
tuoretta tarjottavaa ruokailijoille. Rakennuksissa tehtiin useita korjausremontteja, ja pihaa
kunnostettiin. Iso hankinta viimeisellä hankekaudella oli koulubussi, joka liikennöi kouluaikoina
säännöllisellä reitillä Nakurun kaupungissa, ja näin kulkeminen koululle, joka on vähän syrjässä
huonon tien päässä ja vaikeasti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä, helpottuu.
Koulun toiminnan kestävyyden kannalta tärkeää on ollut se, että opetusohjelmia on kehitetty niin,
että liki kaikilla ohjelmilla on Keniassa annettavat laatutodistukset. Tämän pitäisi helpottaa
oppilashankintaa. Opetusohjelmia on uudistettu myös niin, että kannattamaton puuseppäkoulutus
lopetettiin. Tarjontaa on lisätty erityisesti atk-koulutuksessa, ja atk-koulutuksessa CISCOakatemiaksi pääseminen kertoo koulun tasosta hyvää.
Opettajia on hankekaudella koulutettu niin omissa opetusaineissa kuin pedagogiikassa. Opettajat
ovat uusineet opetusmateriaalit ajantasaisiksi.
Omin eväin eteenpäin
Tämä vuosi on ensimmäinen, jolloin ammattikoulun on selvittävä ilman ulkopuolista rahoitusta.
Tunnelma koululla on odottavan optimistinen. Haasteet tiedetään; opiskelijamäärää pitää pystyä
selvästi kasvattamaan, ja markkinointiin osallistuvat nyt kaikki henkilökunnasta. Kirkot ovat
paikallisittain toimivia kanavia. Kirkkojen tilaisuuksissa jaetaan esitteitä ja kerrotaan koulun
tarjonnasta. Markkinointia tehdään myös kouluvierailuilla ja mainostamalla tärkeissä
koulutustarjonnasta kertovissa julkaisuissa.
Haasteellisuutta riittävän opiskelijamäärän saamiseen tekee koulun vähän syrjäinen sijainti, ja se,
että tarjontaa on valtavasti. Keniassa koulutustarjonnasta pääosa on yksityistä, ja kasvaville
markkinoille tulee koko ajan lisää tarjontaa. Juuri tähän kilpailuun vastaamiseksi koululle on pyritty

saamaan laatutunnustukset, jotta hakijat voisivat turvallisin mielin valita oppilaitoksen omaksi
koulutuspaikakseen.
Koulutilojen käyttöä on pyritty tehostamaan. Luokkahuoneet ovat tyhjinä iltaisin ja viikonloppuisin ja
tavoitteena on ollut lyhytkurssien myyminen, mutta tämä on osoittautunut vaikeaksi. Vielä ei ole
löydetty sellaista tarjontaa, josta olisi merkittävää apua talouden tasapainossa pitämiseen. Sijainti
lienee suurin este, Keniassa pimeässä liikkuminen on turvatonta. Lyhytkursseille on Keniassa kova
kysyntä, koska työttömyyden riivaamassa maassa monet yrittävät itseään kehittämällä varmistaa
työpaikkansa.
Tilojen käytön lisäämiseksi Center of Hope/NCTI yrittää myydä myös kokous- ja seminaaripalveluita.
Kenian keskiluokkaistuminen lisää kansallista liikkuvuutta ja kokouspalvelujen kysyntää. Paikkana
ammattikoulu on kaunis, pihalta näkyy Nakuru- järvelle, ja hyvällä säällä sieltä voi nähdä flamingojen
vaaleanpunaiseksi värjäämän rantaviivan. Konferenssiasiakkaat haluavat kuitenkin vaihtelua, ja koko
ajan on pystyttävä houkuttelemaan uusia ryhmiä. Sisäoppilaitoksen huoneiden vuokraaminen on
lisääntynyt sitä myötä kun opiskelijoita on alkanut saapua suurempia määriä Kenian eriosista.
NCPA-sitotunut työn jatkaja
Koulun tulevaisuutta pitäisi turvata myös se, että taustaorganisaatio, Nakuru Christian Professional
Association (NCPA), on saanut käyntiin hotellihankkeensa. Koulun kanssa samalle tontille ollaan
rakentamassa konferenssihotellia, jonka tuotto on tarkoitus ohjata koulun tukemiseen. Hotellin
valmistuminen on viivästynyt kovasti, mutta nyt rakennustyöt ovat perustusten tekemisen jälkeen
taas jatkumassa.
Vaikka koulun tulevaisuuteen nyt liittyykin epävarmuutta, turvallisuutta tuo tieto siitä, että
ylläpitäjät ovat sitoutuneet koulun toimintaan. Taustaorganisaatio on muutaman kymmenen
ihmisen yhteisö, joka on ollut toiminnassa jo useiden vuosikymmenien ajan. Joukossa on hyvinkin
koulutettuja, hyväosaisia ihmisiä, joilla on toimivat yhteistyöverkot ja osaamista, jolla koulun
toimintaa voidaan tukea. NCPA on vahvasti kristillisiin arvoihin sitoutunut järjestö, jonka päätehtävä
on eri tavoin tukea vähävaraisia nuoria. Ryhmä järjestää muun muassa ilmaisia lääkärien
vastaanottoja ja antaa talousneuvontaa.
Tämä vuosi on koululla alkanut varsin lupaavasti. Oppilastavoitteita ei ihan ole saavutettu, mutta
henkilökunnan motivoituneisuus ja taustaorganisaation sitoutuneisuus tukevat myönteistä ilmapiiriä
ja tekemisen meininkiä. On kuitenkin hyvä muistaa myös se, että Kenian kaltaisessa maassa talouden
heilahtelut ja esimerkiksi äärisääilmiöt, jotka voivat kuivuuden tai liikojen sateiden takia tuhota
sadon, ja näin toimeentulon, vaikuttavat kaikki hyvin vahvasti kaikkeen toimintaan. Näin koulun
menestyminen ei ole pelkästään omasta osaamisesta kiinni, tarvitaan vakaata taloustilannetta ja
koska isolla osalla koulussa opiskelevista nuorista on maaseututausta, tarvitaan kohtuulliset sadot,
joiden myyntituotot mahdollistavat koulumaksuista selviämisen.
Kymmenen yhteistä hankevuotta ovat olleet pitkä taival. Yhteistyö ammattikoulun ja lastenkodin
välillä ei toivota päättyvän hankkeisiin, ja järjestöt keskustelevat nyt siitä, kuinka ja missä muodossa
yhteistyötä on nyt viisasta jatkaa. Ammattikoulun hyvinvointi on tärkeää, koska se on turvallinen ja
tuttu koulutuspaikka lähellä lastenkotia.

