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PITA – Osallistava opetus
Hankenumero:

TZ701

Yhteistyökumppani:

Tumaini University Makumira / Makumiran yliopisto
- Tansanian ev. lut. kirkon ylläpitämä oppilaitos

Hankkeen kuvaus lyhyesti:
PITA-hanke on pohjoistansanialaisen Merun alueen opettajien täydennyskoulutushanke, missä koulutetaan
heikosti menestyvien syrjäseutujen yläkoulujen opettajia. Hankkeessa on mukana 24 Merun maakunnan
yläkoulua, joista suurin osa (20) on vuoden 2005 jälkeen perustettuja köyhimpien alueiden heikosti
menestyviä valtion kouluja. Hankkeessa on vertailukouluna kolme kirkon koulua ja yksi hyvin menestyvä
syrjäseudulla sijaitseva valtion koulu. Hankekouluihin valikoituvat oppilaat ovat alueen köyhien perheiden
lapsia, perheensä ja sukunsa ensimmäisen polven yläkoululaisia.

Yläkoulun opettajia PITA-hankkeen koulutustilaisuudessa Miririnyn yläkoululla 16. toukokuuta 2018
(Kuva: Katri Niiranen-Kilasi)
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.
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PITA Osallistava Opetus -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja seuraavilla alueilla:
1. Oppilaskeskeinen osallistava pedagogiikka
2. Oppilashuollon kehittäminen
3. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden (lukihäiriön) tunnistaminen ja tukeminen
4. Ympäristökasvatus oppiainerajat ylittävänä läpäisyaiheena
5. Makumiran aineenopettajakoulutuksen kapasiteetin vahvistaminen
PITA on Makumiran yliopiston aineenopettajakoulutuksen ja Lähetysseuran yhteishanke. Makumiran
yliopistokampuksen ulkopuolelle, ruohonjuuritason koulutyöhön suuntautuva hanke vahvistaa myös
Makumiran omaa aineenopettajakoulutusta.
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
- Kahdeksan koulutustilaisuutta hankekouluissa huhti-toukokuussa 2018.
Teema: Kierrätys yläkoulun oppiainerajat ylittävänä läpäisyaiheena.
PITA-hankkeen ympäristökasvatuksen teemana on vuonna 2018 ollut kierrätys. Maantieteen ja
ympäristökasvatuksen lehtori Thaddeus Lekule kertoi huhti-toukokuun koulutustilaisuuksissa kierrätyksen
perusteista. Keskusteluun nousivat erityisesti muoviset vesipullot ja muovikassit. Koulutustilaisuuksissa
tutkittiin Katri Niiranen-Kilasin johdolla, miten kierrätystä voi opettaa yläkoulun eri oppiaineissa.
Koulutuspäivät päättyivät musiikinopettaja Hanna Martikaisen ohjaamaan musiikkituokioon, jonka
tuloksena syntyi kymmeniä opettajien sanoittamia kierrätyslauluja. Hanna Martikainen oli puolisonsa
Kimmo Tapanaisen kanssa Lähetysseuran vapaaehtoisena työntekijänä Makumiran yliopiston musiikin
laitoksella lukuvuoden 2017-2018 ajan.

Thaddeus Lekule Ngyekun yläkoululla 27. huhtikuuta 2018.

(Kuva: Hanna Martikainen)
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Katri Niiranen-Kilasi, Missioblogi, kesäkuu 2018:
”Nappaan käteeni korin, perinteisen tansanialaisen luonnonmateriaalista punotun. Nostan sen opettajajoukon
eteen:
- Kuinka moni teistä ottaa tällaisen tavallisen korin mukaan toriostoksille?
Kysymys herättää hämmentynyttä huvittuneisuutta. Lopulta nuori swahilinopettaja, mies, uskaltaa sanoa
ääneen:
- Ni ushamba. Maalaiset käyttää koreja.
Puhuja palkitaan hyväksyvällä naurulla.
Pohdinta jatkuu. Mikä on loppujen lopuksi takapajuista tietämättömyyttä? Muovikassiko, jota käytetään
kerran, heitetään sitten pois ja jää lopulta roskaamaan luontoa vuosikausiksi? Vai taidokkaasti käsityönä
valmistettu perinteinen kori, jota voi käyttää satoja kertoja ja joka lopulta maaduttuaan palaa takaisin
luonnonkiertoon? Keskustelun päätteeksi opettajat nyökyttelevät perinteiselle korille: meidän täytyy uskaltaa
tuoda oma perinteinen käsityömme moderniksi käyttöesineeksi. Supermarketin tarjoama muovikassi on
helppo napata mukaan, mutta muuttuu hetkessä ongelmajätteeksi.”

Katri Niiranen-Kilasi Ngyekun yläkoululla 27. huhtikuuta 2018.

(Kuva: Hanna Martikainen)
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Hanna Martikainen Momellan yläkoululla 14. toukokuuta 2018. Opettajat sanoittivat Hannan johdolla
kymmeniä uusia kierrätyslauluja. (Kuva: KNK)

PITA-hanke sai uusia kouluttajia kesäkuussa 2018

PITA-hankkeen uudet opettajat. Englanninopettaja Peter Luhwa (vasemmalla) ja matematiikan opettaja
Ibrahim Fanuel aloittivat PITA-hankkeen kouluttajina kesäkuussa 2018. (Kuva: KNK)
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Kaikkiin hankekouluihin perustettiin kasvimaa kesällä 2018
Nkoarisambun yläkoulun uudella kasvimaalla käy vilske. Koulu sijaitsee Meru-vuoren rinteellä. Hylätty
rakennuksenpohja koulun takimmaisessa nurkassa on raivattu puhtaaksi pensaista ja rikkaruohoista, maa
muokattu ja muotoiltu leveiksi viljelypenkeiksi. Alueelle piti rakentaa koulun laboratorio, mutta
suunnitelmat hylättiin. Kesken jääneen rakennuksen ulkoseinien ensimmäiset tiilikerrokset ovat muuntuneet
kasvimaan jämeräksi aidaksi.
Kasvimaalla on töissä kolmisenkymmentä yläkoulun oppilasta. Lapiot, kuokat, haravat ja kastelukannut
kulkevat kädestä käteen. Puutarhaviljelyn neuvoja Venance Mollel ei ole tyytyväinen viljelypenkkien
sijoitteluun ja on määrännyt yläluokan pojat jättämään käytävän tiiliaidan viereen. Lapionvarteen tarttuneet
pojat yltyvät nopeuskilpailuun, lapiot iskeytyvät maahan, multa pöllyää. Työn tohinan ja rupattelun ylle
kohoaa naapurin kukon karhea kiekuminen.

Nkoarisambun yläkoulun oppilaat levittävät kompostimultaa kasvimaalle. (Kuva: KNK)
Kasvimaan reunalle on tuotu suuri keko kompostimultaa, jota oppilaat kantavat ämpäreillä kasvipenkeille.
Kompostikuoppaan on aikojen kuluessa eksynyt maatuvan jätteen sekaan kuluneita kuulakärkikyniä. Mollel
poimii kynät ja ojentaa ne oppilaille: käytetyt kynät saavat uuden elämän siementen ja pistokkaiden
kylvövälin mittatikkuina.
Tytöt etenevät pareittain viljelypenkin reunalla. Kylvöväli mitataan tarkkaan viivottimella ja kompostista
löytynyt kuulakärkikynä asetetaan osoittamaan kylvöpaikkaa, mihin syntyy parilla kuokaniskulla matala
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kuoppa. Mollelin tarkan ohjeistuksen mukaan kuoppaan pudotetaan kaksi pavun siementä 10 senttimetrin
etäisyydelle toisistaan, lopuksi pyöräytetään multaa siementen päälle.
Päivän mittaan kasvimaalle kylvetään useita pinaatti- ja papulajikkeita ja guava-hedelmäpuun siemeniä.
Työn lomassa Mollel kertoo oppilaille luonnonmukaisen viljelyn periaatteista. Pohditaan, miten kasvimaa
selviää tuholaisista ja rikkaruohoista niin, että koulu saa myöhemmin viljelypalstaltaan ruokaa.
Yläkoulujen ympäristökasvatus on osa Lähetysseuran ja Makumiran yliopiston opettajienkoulutuksen PITA
– Osallistava Opetus -hanketta. Kesällä 2018 kaikkiin hankekouluihin perustettiin kasvimaa.

Suomen Lähetysseura kiittää kaikkia PITA Osallistava Opetus -hankkeen tukijoita.

Puolenkymmentä PITA-hankkeen koulua sijaitsee Arushan luonnonpuiston läheisyydessä. Matka Momellan
yläkoululle keskeytyi kirahvien tienylityksen ajaksi toukokuussa 2018. (Kuva: KNK)

Raportoija:
Kuvatekstit ja kuvaaja:

Katri Niiranen-Kilasi, PITA-hankkeen hankeneuvonantaja
Katri Niiranen-Kilasi ja Hanna Martikainen
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