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Wilson Kirwa vierailee Forssan ja Jokioisten kouluissa 29.9.

TARINAT SIIVITTÄVÄT KANSAINVÄLISYYTTÄ
Wilson Kirwa tunnetaan juoksijana, joka hallitsi suomalaisia kilpakenttiä vuosikymmenen ajan saalistaen
yhteensä 27 SM-mitalia. Hän on myös satusetä ja kirjailija, joka valittiin vuoden 2008 Positiivisimmaksi
suomalaiseksi.
Wilson tuli Keniasta Suomeen vuonna 1997 mukanaan vain muovipussi, jossa oli kolme T-paitaa. Nyt hän on
kansalaisuudeltaan ja sydämeltään suomalainen ja haluaa olla rakentamassa yhteistä hyvää: vahvaa ja
suvaitsevaista Suomea. Rakennusaineena työssään Wilson käyttää positiivista ajattelua, satuja ja opettavaisia
tarinoita.
Forssan Rotaryklubit ovat kutsuneet Wilson Kirwan vierailemaan 29.9. Forssaan ja Jokioisille. Forssassa
Wilson vierailee Forssan ala-asteen luokilla 1-4. Jokioisilla Kirwa vierailee kansainvälistymiskasvatukseen
panostavassa Kalakosken koulussa luokilla 1-4 sekä Teerimäen päiväkodissa. Lisäksi käyntinsä yhteydessä
Kirwa osallistuu Forssan rotaryklubin viikkokokoukseen, johon on kutsuttu myös Sepänhaan rotaryklubilaisia.
Hän myös osallistuu Pro Kenia ry:n kokoukseen illalla.
TIETOTEKNIIKKAA FORSSASTA KENIAAN
Forssan Rotaryklubeilla ja Forssan yhteislyseolla on ollut vuodesta 2007 lähtien yhteinen Kenian koulujen
tietotekniikkahanke. Tämä on tukenut Lyseon kansainvälistymiskasvatusta ja tuonut samalla tuulahduksen
afrikkalaisuutta Forssaan. Rotarien Kenia-hankkeen tueksi on perustettu Pro Kenia ry, jonka kotipaikka on
Forssan yhteislyseo. Suomen tunnetuin afrikkalainen Wilson Kirwa on tiiviisti mukana Pro Kenian toiminnassa.
Forssassa onkin herännyt ajatus Kirwan hyödyntämisestä tukemaan koulujen kansainvälistymiskasvatusta.
Tähän tavoitteeseen Kirwa on mitä sopivin henkilö, sillä hän kiertää paljon Suomessa kouluilla kertomassa
kotimaastaan Keniasta.
Wilson Kirwalle tarinan kerronta on luontaista afrikkalaisen syntyperän kautta. Satujen ja tarinoiden sisällöt
ovat universaaleja. Tarinoiden tarkoituksena on opettaa ja antaa kuulijan itse oivaltaa asioita. Tarinointi on
kenialainen tapa opettaa suvun historiaa kasvaville sukupolville. Tarinoiden avulla nuorempikin kuulija pysyy
innostuneena ja oppii samalla tärkeitä asioita suvaitsevaisuudesta, toisten kunnioittamisesta ja yhteistyön
merkityksestä.
Wilson Kirwan ohjelma 29.9.2011
Klo 10 Forssan Keskuskoulu
Klo 12 Forssan Rotaryklubin lounaskokous
Klo 13.30 Jokioisten Kalakosken koulu
Klo 14.30 Jokioisten Teerimäen päiväkoti
Vierailut ja haastattelut sovittava etukäteen, lisätietoja Pentti Aspila, Forssan Rotaryklubi, pentti.aspila@mtt.fi,
puhelin 040 580 3631.

