
   

                                                                                                  Turku 12.9.2022 

 

 

Hei Armon päiväkodin ja koulun Ystävä,   

            

Suomen syysaurinko paistaa, mutta ajatuksissani palaan kesä- heinäkuun Ghanan reissuuni. Tällä 
kertaa toteutimme matkan kahden pojan ja kahden äidin kokoonpanolla. Juhanin ja minun mukana 
matkalla olivat myös ystävämme Eino ja Päivi. Eino ja Juhani ovat ystäviä jo päiväkotiajoilta ja 
yhteistä Ghanan matkaa oli suunniteltu jo jonkin aikaa. 

Toimme tullessamme koululle tuliaisina palapelejä ja pelejä. Niiden kanssa kiersimme eri luokissa. 
Palapelien teko ei ole tavallista Ghanassa, joten niiden teko vaati hieman opettelua, mutta nopeasti 
lapset ja nuoret oppivat. Opettajien apu oli tarpeen, jotta täydelliseltä kaaokselta vältyttiin, kun 
suuri joukko oppilaita olisi halunnut rakentaa yhtä palapeliä. Ensimmäisinä päivinämme koululla riitti 
hulinaa, kun oppilaat eri kokoonpanoilla valmistelivat opettajien johdolla esityksiä yläkoululaisten 
päätösjuhlaan.  

         
                         Valmista tuli!                          Juhani ja Eino rakensivat yhdessä oppilaiden ja opettajien  
                                                                           kanssa palapelejä. 
 
Kuten joka kerta, myös tälläkin käynnillä haastattelin useita oppilaita kuulumisten lähettämiseksi 
kummeille, erityisesti niiden oppilaiden, joita Johanna ei helmikuussa ehtinyt haastatella. Näitä 
kuulumisviestejä vielä lähettelen. Pääasiassa oppilaille kuului hyvää. Joidenkin elämä on vaikeampaa 
köyhyyden aiheuttamissa haasteissa. Joidenkin koulunkäynti on katkonaista. Poissaolopäiviä kertyy, 
koska oppilaalla on paljon velvollisuuksia kotona. Eräs oppilas kertoikin, että työnjako hänen ja 
sisarusten välillä on epäoikeudenmukainen. Hän kuurona joutuu tekemään paljon enemmän töitä 
kuin kuulevat sisarukset ja hän ei kuulevien sisarusten tapaan saa tukea vanhemmiltaan vaan hankkii 
koulukirjat ja vaatteensa itse pesemällä naapurien pyykkejä. Suhtautuminen kuuroihin lapsiin on 



   

oppilaidemme vanhempien kesken hyvin vaihtelevaa. Toiset panostavat hyvin paljon kuuroihin 
lapsiinsa: ovat esimerkiksi päättäneet tulla asumaan koulun läheisyyteen, jotta heidän lapsellaan 
olisi lyhyt koulumatka, toiset taas ovat edelleen välinpitämättömiä kuurojen lastensa suhteen.  
 
Kangashankintoja torilta tein jälleen. Pidän tästä puuhasta, koska samalla saa ihastella toinen 
toistaan kauniimpia kuoseja. Kankaita onkin jo mennyt kaupaksi yksityisesti ja seuraavaksi myymme 
niitä opistolaispäivillä.   
 

   
Lukion ensimmäistä luokkaa käyvän                  Kangashankintoja Kaneshien torilta  
            Zebborahin haastattelu.  
 
Jonas ja Frederick olivat kesäkuussa kutsuttuina Pan Africa TV:n live-lähetykseen keskustelemaan 
kuurojen koulutuksesta. Lähetys on edelleen nähtävillä koulun Facebook-sivuilla.  

 

 
                                   Pan Africa TV:ssä haastattelussa Frederick ja Jonas.  
 
  



   

Reissun kohokohtia oli yläkoulun valmistujaisjuhlat. Tämä oli toinen erä valmistuneita oppilaita 
Armon päiväkodista ja koulusta. Itse asiassa oppilaiden yläkoulu oli päättynyt jo viime vuoden 
puolella, mutta juhlia vietimme vasta 25.6. Nämä oppilaat ovat jo maaliskuussa aloittaneet lukiossa; 
suurin osa Armon koulussa, muutama Mampongin valtion kuurojen lukiossa.  

Yläkoululaisten valmistujaisjuhlia valmisteltiin täydellä tohinalla, vaikka koululla ei ollut rahaa niiden 
toteuttamiseen. Kuitenkin juuri ennen juhlia rahaa tuli erään oppilaamme veljeltä Etelä-Afrikasta. 
Hän oli pelastunut auto-onnettomuudesta, ja hänen isänsä oli kehottanut häntä “lahjoittamaan 
Jumalalle”, ja niinpä koulu sai tarvitsemansa rahat valmistujaisjuhlien toteuttamiseen. Kuten 
edelliselläkin kerralla juhlat toteutettiin muutaman kilometrin päässä koululta sijaitsevassa King’s 
University Collegessa. Valmistujaisissa piti minun, rehtorin ja vanhempaintoimikunnan edustajan 
lisäksi puheen muun muassa Kumasin yliopiston kuuro lehtori, tohtori Wisdom Mprah.    

  
    Oppilaiden tanssiesitys valmistujaisjuhlassa.                           Yläkoulusta valmistuneet.  
  

Valmistuneiden oppilaiden joukossa oli myös päiväkodissa ja koulussa hyvin pitkään, jo minun 
aikoinani olleita oppilaita. Oli liikuttavaa saada olla mukana heidän juhlapäivässään. Yksi heistä oli 
Isaac, joka oli yksi päiväkodin ensimmäisistä oppilaista. Pienestä pojasta oli kasvanut pitkä, mukava 
nuori mies.                             

      
                     Isaacin kanssa.                           Myös alempien luokkien oppilaat ottivat ilon irti  
                                                                                                        juhlapäivästä.    
Nuoremmat oppilaat viettivät juhlassa Ghanan kouluissa yleistä career day:tä eli urapäivää. He olivat 
pukeutuneina muun muassa lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi, kapteeniksi ja toimistotyöntekijöiksi. 



   

Urapäivän tarkoituksena on vahvistaa lapsen itseluottamusta ja tukea tulevaisuuden 
ammattihaaveissa.                         

     

Matkan aikana ehdin osallistua kahteen jumalanpalvelukseen koululla. Molemmat niistä toimitti 
kuuro evankelista Akorful. Toiseen jumalanpalvelukseen saimme vieraaksi Ghanan evankelis-
luterilaisen kirkon piispan John Donkoh:n.  Hän ei ollut aiemmin koskaan käynyt Armon päiväkodilla 
ja koululla. Piispa Donkoh sanoi, että he alkavat kirkossa valmistella Akorfulin ordinaatiota, jotta hän 
voisi jatkossa jakaa myös ehtoollista kuurojen seurakunnassa. Donkoh myös kehotti meitä 
osoittamaan anomuksen hänelle lisärakennuksen saamiseksi koululle.  

                  
                     Akorful toimittamassa            Vanhat  kuurot ystäväni Adamroben kylästä, 
                        jumalanpalvelusta.               jossa on paljon perinnöllistä kuuroutta.    



   

  
             Frederick tulkkaa piispa Donkoh:a.                     Seurakuntalaisia jumalanpalveluksen jälkeeen.  
                                                                                                Piispan vasemmalla puolella hänen Ugandasta  
                                                                                                kotoisin oleva puolisonsa.      
 
Armon päiväkodissa ja koulussa on kaksi päiväkotiluokkaa, alakoulu, yläkoulu ja lukio toiseen 
luokkaan asti. Tilat ovat siis erittäin tehokkaassa käytössä. Lukion vuokratilasta on taloudellisten 
vaikeuksien vuoksi jouduttu luopumaan.  
 

                                          
                                                       Nursery, pienimpien/”alin” päiväkotiryhmä. 
 

                                        
                                                                     Yläkoulun toinen luokka.  



   

  
          Koulun lounaaksi oli valmistumassa              Richard istutti suomalaisen ystävän lähettämiä  
                       jollof-riisiä ja kanaa.                             kukan siemeniä käytettyihin omavesipusseihin.  
 
Rehtori Frederick piti päiväkodin ja koulun oppilaille Work-shop päivän liittyen oppimisen 
ymmärtämiseen ja opetustaidoissa kehittymiseen. Päivi jakoi opettajan työnsä kokemuksia 
Suomesta ja minä pidin voimavarapuu -työskentelyn, jossa opettajat saivat pohtia omia voimavaran 
lähteitään, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Päivä oli rento ja hauska, ja opettajat ottivat 
aktiivisesti osaa pohdintoihin ja kertoivat kokemuksistaan.  
                                                                               

   
          Päivi Ekqvist kertoi työstään                                   Armon päiväkodin ja koulun opettajia.  
        maahanmuuttajien opettajana. 
  

Ghanassa ollessamme pidettiin myös Parent Teacher Association (PTA) eli opettajien ja vanhempain 
yhdistyksen kokous. Osa osallistujista saapui koululle ja osa osallistui Zoom-videoyhteyden kautta. 
Kokouksessa pohdittiin muun muassa sisäoppilaitoksen tarjoamisen mahdollisuutta erityisesti 
vanhemmille oppilaille. Ehdotus oli, että nämä oppilaat voisivat majoittua koulun lähellä olevassa 



   

rakennuksessa maanantaista perjantaihin päivittäisen edestakaisen matkustamisen välttämiseksi. 
Asia jäi vielä hautumaan.  

Yhtenä keskustelun aiheena oli koulubussin ylläpito, ja mahdollisen tuen hakeminen uutta 
koulubussia varten. Ehdotettiin muun muassa, että rahaa uuteen koulubussiin anottaisiin esimerkiksi 
Vodaphone- puhelinyrityksestä tai Ghanan presidentin puolisolta, First ladyltä.  

Olin iloisesti yllättynyt, miten jotkut vanhemmat ovat ottaneet suuren roolin koulun asioiden 
hoitamisessa ja ovat erittäin sitoutuneita kehittämään lastensa koulua. Toisaalta kuulin myös 
surullisen tarinan (joita kuulemma on enemmänkin), jossa perheen isä on ajanut vaimonsa ja kaksi 
kuuroa lastaan ulos heidän yhteisestä kodistaan, ja jossa sekä vaimon, että miehen suku syyttää äitiä 
lasten kuuroudesta. Rehtori Frederick kertoi myös äidistä, joka oli suunnitellut lähtevänsä ulkomaille 
tienatakseen enemmän ja jättävänsä kuurot lapset sillä aikaa heidän isoäidilleen. Frederick oli saanut 
äidin muuttamaan mielensä, kun hän toi esiin, kuinka tärkeää on, että hän on itse läsnä lastensa 
elämässä ja vastaa heidän hyvinvoinnistaan.  

      
        Zoom-kokouksen osallistujia.                                 Rehtori tulkkasi Zoom-kokouksessa kuuroille  
                                                                                                                      opettajille. 
 
Huhtikuussa päiväkodin ja koulun lomaillessa Frederick ja opettajat Doris ja Felix osallistuivat 
kahden viikon workshopiin Kumasissa Kwame Nkrumah:n tiede- ja teknologiayliopistossa 
(KNUST). Kurssin teemana oli viittomakielen koulutus viittomakielen opetussuunnitelmasta.  
 
Kuulin myönteisiä uutisia viittomakielen tulkkitilanteen parantumisesta Ghanassa. Nykyään 
tulkki on mahdollista saada Accran Legonin yliopistossa ainakin matematiikan, englannin ja 
logiikan opintoihin. Myös kaikkiin julkisiin yliopistoihin, Takoradin teknilliseen yliopistoon sekä 
kaivostoiminnan opintoihin.  



   

  
Frederick, tohtori Wisdom Mprah, lehtori Kumasin yliopistossa (Department of Disability Study 
and Rehabilitation Centre, vammais- ja kuntoutusyksikössä), Doris, Felix and Ghanan kuurojen 
liiton toiminnanjohtaja.  
 

                             
                                                       Päiväkodin ja koulun oppilaita elokuussa 
 

                                     
            Rehtori sekä Armon päiväkodin ja koulun opettajia elokuussa. Yksi puuttuu kuvasta. 



   

 
Tads -niminen muotialan instituutti järjesti opetuspäivän koululla yläkoulun ja lukion oppilaille tie-
dye  -kankaan värjäystekniikasta.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangasvärejä.                                              Valmiita tie-dye kankaita   
  
 

Kuulumisia Suomesta  

 

Myyjäispöytää pidettiin kevään opistolaispäivillä 27.3.  

                                              
                                                                 Myyjinä Eeva-Kaija ja Eira.  



   

 

Armon päiväkodin ystävät ry:n hallitus kokoontui 20.4. erityisesti valmistelemaan lähestyvää 
vuosikokousta, joka kokoontui Turun kristillisellä opistolla 26.4.  

                           
                               Sihteeri Tuovi Puustinen, hallituksen jäsenet Eira Jokinen, Hanna  
                               Boateng, varajäsen Eeva-Kaija Lemmetyinen ja takana puheenjohtaja 
                               Jukka Hautala.    
 

                       
                                        Armon päiväkodin ystävät ry:n vuosikokous opistolla.  
 
Toukokuussa olimme pitämässä myyntipöytää Etnofest-tapahtumassa Varissuolla.   
 



   

                            
                                         Etnofesteillä myyjinä Tuovi Puustinen ja Eira Jokinen.  
 
Kesällä saimme tilaisuuden muutaman vuoden tauon jälkeen myydä tuotteita Herättäjäjuhlilla 
JoensuussaTurun kristillisen opiston pöydän yhteydessä. Myyjinä ahkeroivat Tuula Halttu ja Eeva-
Kaija Lemmetyinen. Herättäjäjuhlat on ollut Armon päiväkodille ja koululle tuottoisin myyntipaikka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myyjäispöydän ääressä ahkeroivat Tuula Halttu ja Eeva-Kaija.  

 

Tervetuloa opistolaispäiville sunnuntaina 25.9. klo 10 jumalanpalvelukseen tuomiokirkkoon sekä sen 
jälkeen opistolle syömään ja seuroihin. Pidämme opistolla myyntipöytää päiväkodin ja koulun 
hyväksi. Myytävänä on tuttuun tapaan mm. ghanalaisia kankaita ja koruja, kummimummien 
valmistamia käsitöitä ja vähän kirpputoritavaraa kuten leluja.   



   

               
                        Hillot kävivät nopeasti kaupan.                  Kummimummien valmistamat kynsikkäät. 
 
 
Kuten aiemmin kirjoitin suunnitteilla on kirpputoritoiminnan aloittaminen Varissuolla. Kirpputorin 
tuotosta puolet ohjautuu Armon päiväkodille ja koululle ja puolet Katariinan seurakunnan 
nimikkolähetyskohteisiin. Olethan yhteydessä, jos haluat jollain tavalla olla mukana 
kirpputoritoiminnassa: osallistumalla myyjärinkiin tai tavaraa lahjoittamalla.  

Tuestanne lämpimästi kiittäen ja hyviä syksyisiä päiviä toivottaen,  

 

Hanna  

 
 
 
 
 
Facebook: House of Grace School for Deaf 
 


