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Hei arvoisa jäsenemme!

Tässä päiväkirjanomaisia merkintöjämme tältä keväältä. Toivottavasti saat niistä kuvan siitä, mitä kaikkea 
talven ja kevään aikana on tapahtunut.

27. tammikuuta
Tänään aloitimme Arusha Kuule-blogin (https://www.facebook.com/ArushaKuule) kirjoittamisen. Matka on 
siis alkanut. 

Seppo Rantaselle vietiin kaksi ensimmäistä Ubuntu-käyttöjärjestelmällä varustettua konetta muutetuilla 
näppiksillä. Ne piti siis muuttaa englanninkielistä näppäimistöä vastaaviksi. Totesimme helpoimmaksi tavaksi 
maali-, pensseli- ja tussimetodin. Eva pakersi näppikset kuntoon, pakkasi koneet ompelemiinsa kangaspus-
seihin ja Antti toimitti ne yhdistyksemme pj:n luo Olariin. Sieltä ne matkaavat hänen käsimatkatavaroissaan 
Arushaan. Seppo jättää ne hotelliin, mistä Antti noutaa ne ja toimittaa Merun koululle kuljettamiensa konei-
den kanssa. Tietokoneet olemme saaneet lahjoituksina. Omasta ja yhdistyksen puolesta haluamme lämpimäs-
ti kiittää lahjoittajia osallistumisestaan projektimme edistämiseen. Alkaa sana muuttua lihaksi!

Antti lähetti tiedotteen tulostaan Arushaan Suomen kunniakonsuli Barbro Finskas-Mushendwalle. Hän 
kertoi vastauksessaan saaneensa viestin kaupungin erityisopetuksen koordinaattorilta. Tarvitsevat kuulemma 
apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa. Meillehän se sopii – niin kuin yhdistyksen nimestäkin voi tark-
kasilmäinen lukija havaita. Alan töitä on siis tarjolla.

Johanna Ylinen on ollut kohta puoli vuotta 
Njombessa kuurojen lasten sisäoppilaitok-
sessa (ja paljon muuallakin) oppimassa, 
opettamassa ja verkostoitumassa. Tavoilleen 
uskollisena hän on saanut aikaiseksi enem-
män, kuin kukaan meistä uskalsi odottaa. 
Johanna tuntuu olevan jo varsin hyvin perillä 
niin paikallisesta viittomakielestä – kuin 
kulttuuristakin. Kiswahilin simultaanitulk-
kaus ei ilmeisesti vielä suju, mutta kommu-
nikaatio paikallisella kielellä on kyllä hallus-
saan! 

Nuori yhdistyksemme ei ole minkään ulkoisen rahoittajan tuen piirissä. Toimimme niillä varoilla, mitä itse 
kullakin on käyttää. Pyrimme siihen, että työntekijöiden asuminen ja välttämättömät kulut saataisiin makset-
tua Arushassa kolmen kuukauden ajan tänä keväänä - syksyllä toivottavasti hieman pidemmän jakson. 

Projektimme alku näyttää ihan hyvältä. Olemme saaneet kasaan näin aluksi tarvitsemamme koneet ja muis-
titikut. Lisää toki tarvitsemme vastaisuudessa kumpiakin. Ensimmäinen askeleemme on oppia toimimaan 
Merun koulussa osana heidän yhteisöään ja sitten saada kymmenen koneen tuoma resurssi mahdollisim-
man hyvin käyttöön koulussa – erityisesti sen kuulovammaisten lasten opetuksen tukijärjestelmänä. Edessä 
on paljon työtä niin opettajien kuin oppilaidenkin opastamisessa tietoteknisessä toimintaympäristössä. Sitä 
olemme sinne lähdössä tekemään. Elämä näyttää, kauanko saamme toimia. 



6. helmikuuta.
Antti on saapunut turvallisesti Arushaan! 

12. helmikuuta
Ensimmäiset kuusi kannettavaa tietokonetta ovat saapuneet Merun koululle! Lyhyen visiitin jälkeen  
Antti matkusti Arushasta Mufindiin, Igodan kylään, jonne Johanna oli järjestänyt seminaarin alueella  
asuville kuuroille ja kuurosokeille sekä heidän perheilleen. Paikalla luennoimassa oli asiantuntijoita Darin 
kuurosokeiden koululta sekä Njomben kuurojen koululta. Seminaarin tavoitteena oli kartoittaa alueella asu-
via kuuroja, jotka eivät ole koulutuksen piirissä eivätkä osaa viittomakieltä. Lisäksi pääsimme keskustelemaan 
ja visioimaan kuurojenopetuksen tulevaisuutta Tansaniassa. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Mufindissa 
toimivan Fox NGO:n kanssa. 

Seminaari on huikea kokemus myös järjestäjille! Se näytti todeksi sen, että työskentely tällä mantereella  
näiden asioiden parissa on todellakin mahdollista ja että työtä riittää! 
 

19. helmikuuta
Johanna ja Antti saapuivat Arushaan. Palaveri koululla pidetty ja viittovat oppilaat tavattu. Mukavaa po-
rukkaa. Iloisesti meitä tervehtivät ja asiaankuuluvin viittomin toivottivat tervetulleiksi. Koululla on ainakin 
kolme kuuroa opettajaa - mitä pidämme oikein hyvänä asiana. Johannan viittomataidot ovat olleet arvossa 
arvaamattomassa - kuin myös kiswahilin hallintansa. 

Matkan rasitukset ottivat omansa ja Johanna on huilannut vuorokauden etsien kehobalanssia. Homma näyt-
tää kehittyvän hyvään suuntaan. Antin päivä kului rehtorin kanssa palaverissa ja asunnon etsintäoperaatios-
sa. Kumpikin tuotti kohtuullisen tuloksen. Asunto olisi kyllä tiedossa. Edellyttää kuitenkin auton vuokraa-
mista / hankintaa. Arushan reuna-alueilla pientaloalueita, joissa kohtuullisen mukavia vuokra-asuntoja ja 
taloja. Asiaa tarkennellaan vielä huomenna. 

Aamusta lähtö paikallisten viranomaisten kanssa selvittelemään työlupa-asioita. Se puoli kun saadaan hyvään 
ratkaisuun, niin jo vain kelpaa täällä askarrella. 



22. helmikuuta 

Ensimmäinen työviikko Arushassa on takana. Alkuviikosta kävimme tapaamassa Merun koulun rehtorin 
Musa Luambanon kanssa Arushan kaupungin perusopetuksen johtajaa ja erityisopetuksen koordinaattoria. 
Hienoa oli kuulla, että myös kaupungin ajatuksena on kehittää Merun koulusta erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetuksen osaamiskeskusta. Samoilla raiteilla mennään siis! 

Torstaina tapasimme kuurojen yksikön opettajat, jotka olivat ryhtyneet jo aiemmin tutkimaan tuomiamme 
läppäreitä ja Ubuntu-käyttöjärjestelmää. Alkuun hieman kankeahkon tunnelman lämmettyä saimme vas-
tattavaksemme hyviä kysymyksiä niin tekniikan- kuin pedagogisten sovellustenkin osalta. Tästä se lähtee! 
Työaskareiden ohella olemme suoriutuneet muutosta vuokra-asuntoon Njiron alueelle. Auton saimme 
vuokratuksi tänään ja nelivetomaasturilla selvinnemme afrikkalaisista ajoväylistä kunnialla. Antilla on po-
rukan ainoa kansainvälinen ajokortti, joten Johanna toimii kartanlukijana toistaiseksi. Hyvin menee, mutta 
menkööt!

26. helmikuuta
Hieno mutta mainio päivä.
Koululla asiat etenevät tasaisesti. Ainoa ongelma on sähkö, jota ilman koulu on joutunut pärjäämään ei-
len ja tänään. Se on tiennyt myös läppäreiden akkujen hyytymistä, joten olemme hieman odottavalla kan-
nalla! Iltapäivästä tapasimme Barbro Finskas-Mushendwan. Suurenmoisen ystävällinen ja avarakatseinen 
kunniakonsulimme. Keskustelimme pitkät tovit kanssaan projektistamme. Barbro esitteli meille tiluksensa 
työntekijöineen ja aurinkoisen arkkitehtipuolisonsa. Häneltä saimme myös kuulla, että suurlähettiläämme on 
kiinnostunut toiminnastamme - mikä poikinee vierailun lähetystössä Dar Es Salamissa.

2. maaliskuuta
Sillä aikaa Suomessa: 
Aivan mahtava konsertti projektin hyväksi oli 
tänään Olarin kirkossa! Yleisö oli riemuissaan 
ja mukavan avokätinenkin! Kiitos kaikille  
esiintyjille, kiitos Nicelaulajille. Hienosti 
sujui!



11. maaliskuuta
Ja takaisin Arushaan:
Sateet saapuivat. Täällä ovat ainakin maata viljelevät odotelleet kovasti sateita. Odotuksensa on palkittu 
kuluneen viikon aikana. Vettä on tullut liki joka yö; viime yönä erityisesti. Osa sadevesistä löysi tiensä myös 
tupaamme! 

Koululle on saapunut naapurista, Patandin opettajainkoulutuslaitoksesta, erityisopettajaksi opiskelevien  
ryhmä. He ovat olleet kanssamme työn ja opintojen äärellä viikon. Opetusharjoittelijat ovat projektistamme 
varsin innostuneita ja osallistuvat täysimääräisesti ohjaustuokioihimme. 

Huomenna aloitamme ryhmämuotoiset ohjaukset. Opettaja- ja harjoittelijakunta jaetaan kahteen porukkaan 
ja käymme läpi Wordin, Exelin ja PowerPointin perusasiat. Osa porukasta on jo aika tavalla liikkeellä, joten 
saamme kyllä toimia monilla tasoilla. 

Nettiyhteyksien saaminen koululle (ja kotiinkin) ei ole ihan yksinkertainen vääntö, mutta luulemme sitkeän 
syövän sopan tässäkin tapauksessa. Näillä mennään.

18. maaliskuuta
Taas on uusi työviikko aloitettu. Olemme palkanneet kaksi paikallista, tietotekniikkaa taitavaa nuorta miestä, 
Davisin ja Christopherin, avuksemme. 

Opettajien koulutusta jatkamme huomenna iltapäivällä. Aamun toisella tunnilla otamme ensimmäisen 
oppilasryhmän työskentelemään kanssamme. Kiva nähdä, miten koneopastus sujuu viittomakielellä...! 
Antilla viittomat ovat vielä aikaisen hakusessa, mutta Johanna kykenee jo melkoisen sujuvaan kommu-
nikointiin viittomilla. Sanna-ystävämme on tullut Iringasta seuraamme täksi viikoksi. Hän pitää ke-to 
workshopin. Living Lab on toimialueensa ja saamme siis senkin ulottuvuuden mukaan toimintaamme.

25. maaliskuuta
Eva saapui turvallisesti Arushaan. 

29.maaliskuuta
Ensimmäinen viikko Evan kanssa takana. 
Melkoisen työteliäs ja hyvä semmoinen. 
Opettajien kouluttamisen ohella aloitimme 
oppilaiden tietotekniikkakerhon. Kerhoon 
tuli heti alusta asti niin paljon oppilaita, 
että joudumme seuraavalla kouluviikolla 
jakamaan heidät neljään ryhmään, jotta 
saamme kaikille mahdollisuuden työsken-
nellä omalla koneellaan. Eva asensi heti tul-
tuaan kaikkiin koneisiin Edubuntun, joka 
on osoittautunut jo nyt varsin oivalliseksi 
työympäristöksi. Näppäinharjoitukset suju-
vat osalta porukkaa jo melkoisen sujuvasti. 
Päässä laskeminen sen sijaan toimii monel-
la nuorella sormien avulla. Drilliharjoitteita 
siis tarvitaan. Valtaisa on kyllä into tehdä 
ja oppia uutta. Kuurojen kanssa työsken-
neltäessä ei esiinny järjestyshäiriöitä! 

Antin ja Evan hääpäivän viettoa 



 
Christopher opastamassa 

Christopher, kuuro apumme täällä, on osoittautunut mitä mainioimmaksi tekijäksi. Nopeasti oppiva ja oival-
tava nuori mies pystyy omaksumaan tarvitsemansa taidot hämmästyttävän nopeasti. Meidän opetuksemme 
ei ole enää kokonaan Johannan viittomataidon varassa! Ohjeistimme molemmat nuoret herrat työtehtäviin 
koulun lomaviikon aikana. On mielenkiintoista nähdä, miten he tehtävistään selviävät. Toivon mukaan meillä 
on viikon kuluttua mm. läppäreillä lukolliset säilytyslaatikot, tietokonemaailman keskeinen sanasto englan-
ti-kiswahili-muodossa ja ainakin tärkeimmät niistä myös viittomakielisin merkein. 

 

 
Johanna, Davis, Christopher ja Eva opettamassa 6. luokkalaisia



Internet-yhteyksien hankkimisen olemme suosiolla jättäneet syksyn askareeksi. Projektille taitaa tällä hetkellä 
riittää lähiverkon kuntoon saaminen ja erilaisten oppimista edistävien ohjelmien käytön opettelu. 
Huomenna lauantaina saamme pari opettajaa kylään. Puhoksesta noudimme kaksi kanaa kynittyinä ja pakat-
tuina (aiheellinen lisäys täällä, koska kanoja voi ostaa toki elävinäkin, jolloin ne säilyvät varmasti tuoreina!) 
Uunivuokaan taidamme ne laitella ja kupeelleen riisiä ja öljyssä kypsennettyjä perunasiivuja. Opettajat 
taitavat tuoda muutaman pienen pojan mukanaan, joille tarjonnemme ruoan lisäksi hetken pelimaailman 
lumoissa…

Koulut pitävät tulevan viikon ovensa suljettuina, joten Antilla ja Evalla on tiedossa tutustumista täkäläi- 
siin luonnonpuistoihin näin sadekauden aikaan. Ystävämme Shaffie lähtee oppaaksemme ja kuskiksemme 
ja käymme viikon aikana Lake Manyaralla, Ngorongorossa ja Serengetissä. Johanna jää Arushaan taloa 
pitämään ja vahvistamaan sosiaalista verkostoamme. 

14. huhtikuuta
Hommat etenevät vauhdikkaasti! Koulutuksien piiriin ovat liittyneet oppilaiden ja opettajien lisäksi myös  
viisi kuurojen yksikön entistä oppilasta. Heillä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa opintojaan Secondary 
Schoolissa, koska opetusta viittomakielellä ei saa!   

Neljä viidestä nuoresta kuurosta, joita Christopher opastaa tietotekniikan saloihin

Kannettavat ovat siis kovassa käytössä jo aamulla ennen koulun alkua. Suuri kiitos lahjoittajille! Olisi 
mahtavaa jos voisitte olla paikan päällä todistamassa sitä iloa, joka näiden oppijoiden kasvoilta heijastuu ja 
riemunkiljahduksista kuuluu. Onneksi Eva on tämän viikon tallentanut kuvaa ja videota ahkerasti ja   
materiaalia löytyy nyt myös Internetistä. 
> http://evantti.pp.fi/images/album/FSEA/
> http://www.youtube.com/watch?v=x_7A4IDtla8

Hankehakemuksen kanssa on tehty lujasti töitä ja olemme saaneet paljon apua tapaamisista KEPA:n,  
FIDA:n sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Eilen kävimme myös tutustumassa taidekeskus 
Shangaan (www.shanga.org), joka työllistää mm. Arushan alueen kuuroja sekä tukee alueen kouluja, jossa 
opiskelee erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Samalla saimme tiedon että ensi viikolla Arusha Lutheran Medical 



Centrerissä tehdään kuulon tutkimuksia sekä jaetaan kuulolaitteita ilmaiseksi - tästä saattaa olla hyötyä  
joillekin huonokuuloisille oppilaillemme ja koko yksikkö onkin lähdössä sinne. Paikalle odotetaan satoja 
kuuroja ja kuulovammaisia.  

Evalla ja Antilla käynnistyy viimeinen viikko täällä tällä erää, joten huomenna opettajat ja opettajiksi opis- 
kelevat tulevat luoksemme viettämään iltaa. Luvassa lihapullia, nakkeja ja perunasalaattia sekä puheensorinaa 
että viittovia käsiä. Tämä yksikön henkilökunta on huippua ja tiivistä porukkaa. Yhteisöllisyys onkin varmas-
ti yksi tämän projektin kantavista voimista tulevaisuudessa - tupo pamoja!
 

Läksiäisjuhlaa kotona Njirossa – mukana Davis, Christopher, opettajia ja opetusharjoittelijoita - Johanna taisi 
olla kameran takana

19. huhtikuuta
Eva ja Antti saapuivat turvallisesti Suomeen. Johanna jäi vielä kuukaudeksi Tansaniaan. 

Lisää sitten seuraavassa jäsenkirjeessä.

Terveisin
Antti, Eva ja Johanna


