
                                                                                   Turku 17.12.2022  

 

 

Talvinen tervehdys lumisesta Turusta! 

Välitän teille syksyn kuulumisia Armon päiväkodilta ja koululta sekä tietoa siitä, miten täällä 
Suomessa yhdessä olemme toimineet päiväkodin ja koulun hyväksi.  

Lokakuussa voittoa tavoittelematon, mediaa ja median lukutaitoa opettava järjestö ”Penplusbyte 
Ghana” sekä viestintäalan yliopiston, ”Ghana Institute of Journalism” lehtorit järjestivät yhdessä 
kahden päivän medialukutaitokoulutuksen lukion oppilaille. Opiskelijoita opetettiin ymmärtämään 
massa- ja sosiaalisen median luonnetta sekä median käytön vaikutuksia nuoriin, erityisesti 
kuuroihin. Koulutuksen rahoitti saksalainen ”DW Akademie” -akatemia. Koulutus oli osa akatemian 
digitaalisen inkluusion ohjelmaa. Samanlainen koulutus järjestettiin seuraavalla viikolla 
Mampongissa valtion kuurojen lukiossa.  
 

  
Lehtori Stephen Tindi (Ghana Institute of Journalism)                  Kamel, Jessica ja Gideon  
sekä rehtori Frederick                                                                    harjoittelivat hashtagin käyttöä.                                                            
 



   
 Lukiolaiset mediakoulutuksessa                                                       Edessä Isaac Amoah  
 

                          
                       Mampongin valtion kuurojen lukion medialukutaitokoulutuspäivässä 
                       Jonas ja Frederick Armon päiväkodin ja koulun entisten oppilaiden kanssa. 
                       Princess, Hikmaty, Amponsah, Stephanie ja Dorcas  
 
 
Lokakuussa Armon päiväkodin ja koulun oppilaat kävivät tutustumiskäynnillä Teman satamassa. 
Teman kaupunki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Accrasta.  
 
 



 

 

 

    
                                                                        Retkellä Teman satamassa. Takana hollantilainen 
                                                                           opiskelija Thomas Wilthagen.  
 

Armon päiväkodilla ja koululla on ollut hollantilainen työssä oppija, insinööriopiskelija Thomas 
Wilthagen lokakuun puolivälistä alkaen. Hänen harjoittelunsa jatkuu tammikuun lopulle asti. 
Thomas on perehtynyt päiväkodin ja koulun talouteen, varainhankintaan ja tehnyt päiväkodille ja 
koululle uusia internet-sivuja. Tällä hetkellä päiväkodilla ja koululla ei ole nettisivuja vanhojen 
sivujen lakattua toimimasta. Myös Thomaksen vanhemmat Hollannista ovat käyneet Armon 
päiväkodilla ja koululla hänen siellä oloaikanaan. Heidän suunnitelmissaan on perustaa Hollantiin 
oma tukiyhdistys päiväkodin ja koulun hyväksi. Koulun talouteen perehdyttyään Thomas havaitsi, 
että taloudessa on jatkuvaa vajetta. Me Suomesta lähetämme päiväkodille ja koululle 
kuukausittain henkilökunnan palkkarahat ja rahat jumalanpalvelusten toteuttamiseen sekä 
maksuja joidenkin oppilaiden majoitukseen, lääkkeisiin ja tukiopetukseen. Toivon, että Hollannin 
tukijat voisivat ottaa vastuuta päiväkodin ja koulun muista tarpeista, joihin paikan päällä kerätyt 
rahat eivät riitä.  
 



Inflaatio on koetellut pahasti Ghanaa. Polttoaineen ja ruuan hinta on noussut rajusti ja se on 
vaikuttanut dramaattisesti ihmisten maksukykyyn. Päiväkodin ja koulun henkilökunnan 
toimeentulon turvaamiseksi marraskuun alusta heidän palkkaa päätettiin nostaa 10 -15 % riippuen 
siitä, kuinka kauan kyseinen henkilö on työskennellyt päiväkodissa ja koulussa.  

 
Päiväkoti ja koulu on jäänyt joululomille 8.12. Viimeisenä koulupäivänä oppilaille tarjottiin 
ilmainen ateria. Henkilökunnalle annettiin jokaiselle elävä kana, riisiä ja öljyä. Jouluaterian ja 
henkilökunnan lahjat tarjosi kanssani kesällä Ghanassa vieraillut Päivi Ekqvist. Uusi lukuvuosi  
päiväkodissa ja koulussa alkaa 10.1.2023.  
     

  

Oppilaita jouluaterialla  

 

 



Kuulumisia Suomesta  
Syysopistolaispäivää vietettiin 25.9. Turun kristillisellä opistolla. Armon päiväkodilla ja koululla oli 
siellä myyntipöytä. 

     
  Ostoksilla opiston kurssisuunnittelija Anna Kaisa Siltanen.  
  Myyjinä kuvassa Hanna ja Eeva-Kaija.  

 
Armon päiväkodin ystävät ry:n tilinpäätöksen vapaaehtoistyönä huhtikuussa teki alan 
ammattilainen Heivi Oksanen. Syyskuussa tapasimme, ja kiittelimme häntä. Lokakuussa 
tapasimme joitakin pohjanmaan Armon päiväkodin ja koulun pitkäaikaisia tukijoita, erityisesti 
Sirkka Lemmetyistä, joka aikanaan rekrytoi suuren joukon ihmisiä, varsinkin kristillisistä 
eläkeläisistä, tukemaan Armon päiväkotia ja koulua.  
 

                                  
   Heivi Oksanen                                                 Armon päiväkodin ja koulun tukijat, sisarukset  
                                                                           Pirjo-Riitta Tiittanen ja Sirkka Lemmetyinen  
 
Lokakuussa saimme käynnistettyä kirpputoritoiminnan Turun Varissuolla osoitteessa Kousankuja 5 
A. Kirpputori on auki torstaisin klo 13-17. Myyjinä toimii vapaaehtoisia pareittain vuoroviikoin. 



Joulutauolla kirppari on 16.12.22-11.1.23. Kirpputorin tuotto jakaantuu puoliksi Armon 
päiväkodille ja koululle sekä Katariinan seurakunnan lähetyskohteille.  
 
 

                                              
Kirpparin vapaaehtoisia: Pirjo ja Tuire                                           Kirpputori sijaitsee seurakuntien   
                                                                                                       asuintalojen alakerrassa.  
 
Ystäväjoukko on ahkeroinut suuren määrän erilaisia käsitöitä ja hilloja, joita olemme myyneet 
myyjäisissä ja yksityisestikin.   
 

                                     
                                                                                    Riitta Arosuon tekemiä enkeleitä  
 



Myyjäispöytää on pidetty Varissuon kirkolla 1. adventtina sekä itsenäisyyspäivänä Katariinan 
pappilan pihapiirissä sekä Turun kristillisellä opistolla jouluseurojen yhteydessä. Myös Turun 
NNKY:ssä on pitkin syksyä ollut erilaista myyntiä päiväkodin ja koulun hyväksi. Sieltä on voinut 
ostaa viherkasvin vaikka joululahjaksi. Viherkasveja on kasvattanut ja lahjoittanut Anita 
Lemmetyinen. 
 

                        
Itsenäisyyspäivän myyjäisissä Tuovi ja Eeva-Kaija 
 

                               
Myyjäiset opiston jouluseurojen                                 Myyntipöydän takana Tuovi ja Eeva-Kaija  
yhteydessä 



Lääkäri Hanna Halkosaari osallistui Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan kristillisen 
opiskelijajärjestön Ristisiteen järjestämään Afrikka-iltaan. Hanna kertoi illassa vuonna 2019 
päiväkodilla ja koululla olleen lääketieteen opiskelija Liina Saarisen kokemuksia silmätutkimuksista, 
joita hän tuolloin teki päiväkodin ja koulun oppilaille. Toivottavasti joku lääketieteen opiskelijoista 
innostuisi lähtemään koululle tekemään näkötutkimuksia. Liinan tutkimuksen seurauksena eräältä 
oppilaalta löytyi glaukooma ja hän on saanut siihen kummin tuella lääkityksen. Toisella oppilaalla 
todettiin tarve silmälaseille.   
 
Tänä vuonna Turun kristillisen opiston työntekijät saivat valita vastaanottavatko opiston 
joululahjan vai lahjoittavatko lahjarahan Armon päiväkodille ja koululle. Moni valitsi lahjoittamisen 
päiväkodille ja koululle. Lämpimät kiitokset heille tästä yllätyksestä!  
 
 

                                                    
 
Kiitän teitä jokaista tukijaa: olipa roolisi sitten esirukoilija, kuukausilahjoittaja, muu lahjoittaja, 
kummi, sukankutoja tai muu kädentaitaja, myyjäisten tai kirpputorin myyjä, joku muu tai näistä 
useampia. Ilman panostanne Armon päiväkodin ja koulun toiminta ei olisi mahdollista. 
 
Hyvää joulumieltä ja siunausta uudelle vuodelle 2023!  
 
Toivottaa, Hanna             
 
Facebook: House of Grace School for Deaf 
 


