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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Vuosi 2021 jatkui samanlaisena poikkeuksellisena kuin edellisenä vuonna koronapandemian 
vuoksi. Toimintamme pyrittiin jatkamaan mahdollisimman normaalisti vuosikokouksessa 
hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa. Toimintamme perusajatus tukea Afrikan kuurojen 
kouluja on säilynyt koronarajoituksista huolimatta. Yhteydenpito niihin kouluihin on ollut 
ilahduttavan aktiivista ja olemme saaneet päivitettyjä tietoja koulujen kuulumisista. 
 
Kuurojen Lähetyksen suorat lahjoittajat ja säännöllisesti taloudellista tukea antavat kummit 
ovat olleet arvokkaita näinä vaikeina aikoina. Kuurojen Lähetyksen perinteiset toimintamuodot 
kuten lähetyspiirit ja erilaiset tapahtumat sekä myyjäiset on jouduttu lähestulkoon kokonaan 
perumaan koronarajoitusten vuoksi. Niistä saadut tulot ovat jääneet vähäisiksi.  
 
Vuotta 2021 kuvaa parhaiten etätapaamiset ja hybridikokoontumiset sekä somekanavilla 
tiedottamiset Afrikan kuulumisista. Kukaan ei jäänyt yksin, vaan olemme voineet olla yhdessä 
jakamalla tietoja eri tavoin. Yhteydenpito toisiin ihmisiin on kullanarvoinen asia tänä päivänä. 
Rukouksin muistamme niitä Kuurojen Lähetyksen ystäviä, joita emme tavoita teknisin 
yhteydenpitovälinein. 
 
Syksyllä Kuurojen Lähetys teki toimeksiantosopimuksen Irja Seilolan kanssa, mikä tuo suurta 
helpotusta hallituksen työskentelyyn juoksevien asioiden hoidossa. Näin hallituksella on 
työrauhaa paneutua kehittämistyöhön esimerkiksi selkeään tiedottamiseen eri somekanavilla 
ja kotisivuilla. 
 
 
HÄLSNINGAR FRÅN ORDFÖRANDEN 
 
På grund av Coronapandemin fortsatte år 2021 som ett exceptionellt år. Vårt syftet var att 
fortsätta verksamheten så normalt som möjligt, inom ramen för den verksamhetsplan som 
godkändes vid årsmötet. Grundidén, att stödja dövskolorna i Afrika, har kvarstått trots 
Coronarestriktionerna. Kommunikationen med dessa skolor har varit härligt aktiv och vi har 
fått uppdaterad information om hur det går för skolorna. 
De direkta givarna av De Dövas Mission och de faddrar som regelbundet ger ekonomiskt stöd 
har varit värdefulla i dessa svåra tider. De traditionella verksamhetsområdena såsom 
missionskretsar och olika evenemang samt basarer, har nästan helt ställts in på grund av 
Coronarestriktionerna. Intäkterna från dem har varit begränsade.  
År 2021 illustreras bäst av distansmöten och hybridsammankomster, samt hälsningar från 
Afrika på sociala medier. Ingen lämnades ensam. Vi har kunnat vara tillsammans genom att 
dela information på olika sätt. Att kommunicera med andra människor är guldvärt idag. Vi 
minns med böner de vänner av De Dövas Mission, som vi inte kan nå med tekniska 
kommunikationsmedel. 
I höstas undertecknade De Dövas Mission ett sammarbetsavtal med Irja Seilola. Det 
underlättar mycket styrelsens arbete och med att sköta de löpande ärendena. På så sätt får 
styrelsen tid att fokusera på utvecklingsarbetet, till exempel att informera på olika sociala 
medier och webbplatser. 
 
Kristiina Hovi  
Puheenjohatja, Ordförande 
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Puheenjohtaja Kristiina Hovi ja Irja Seilola  
allekirjoittamassa toimeksiantosopimusta.  
Kuva: Jaana Keski-Levijoki 
 
 
YLEISTÄ 
 

Kuurojen Lähetys- De Dövas Mission r.y. on Suomen 
Lähetysseuran yhteisöjäsen. Kotipaikkana on Turku ja 
toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea 
taloudellisesti kehitysmaissa toimivia kuurojenkouluja. 
Tavoitteena on kehitysmaiden kuurojen elinolosuhteiden 
parantaminen ja hengellisen elämän tukeminen. Yhdistys toimii 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta. 

 
HALLINTO   Hallitus kokoontui kuluneena vuonna yhdeksän kertaa 

etäyhteydellä ja kerran sähköpostin kautta. Etäyhteyksien 
kautta tapahtuneet etäkokoukset sujuivat jo rutiinilla. 
 
Hallitukseen kuuluivat Kristiina Hovi, puheenjohtaja,  
Jaana Keski-Levijoki, varapuheenjohtaja (ja myös sihteeri 
lokakuu 2021 asti) Aulikki Alimaa (varajäsen) Irma Frondelius, 
Terhi Lappinen, Maria Lindgren, (varajäsen) Tuula Mertanen, 



4 

Marjo Rajaniemi (varajäsen)  ja Virpi Vasama. Irja Seilola toimi 
hallituksen kokouksen sihteerinä marras- ja joulukuussa. 

 
 

Sääntömääräinen vuosikokous (15.6.2021) valitsi erovuoroisten 
hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja varajäsenen. 
Erovuorossa olivat varsinaisista jäsenistä Irma Frondelius ja 
Aulikki Alimaa sekä varajäsenistä Pirjo Kilkkilä. Vuosikokous 
valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Irma Frondeliuksen ja 
Annukka Hiekkasen, sekä varajäseneksi Aulikki Alimaan. 
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jaana 
Keski-Levijoen. 

 
Kummityöryhmä kokoontui neljä kertaa etänä 
koronapandemian takia.  
 
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Osmo Kalmari ja 
varatilintarkastajana Antti Miettinen, molemmat Kalmariunion 
Oy:ltä.  
 
Yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen hoiti 
Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy. 
 
 
Yhdistyksen tiedotuskanavia ovat olleet kotisivut, Facebook, 
Instagram, Twitter sekä jäsen- ja kummikirjeiden postitukset. 

 
 

JÄSENET   Yhdistyksen jäsenmäärä oli kuluneen vuoden lopussa 
                                                yhteensä 184 henkilöä. 

 
Jäsenkirjeet lähetettiin kaksi kertaa vuoden aikana. 

 
 
YHTEISTYÖ Kansainvälinen yhteistyö jatkui saksalaisten 

yhteistyökumppaneidemme kanssa etäyhteytenä, jossa 
pidettiin kokousta kaksi kertaa. Tuula Mertanen on ollut 
yhteydessä saksalaisiin sähköpostitse tai whatsappilla 
useamman kerran. 
 
Olemme myös pitäneet yhteyttä Kirkon Ulkomaanavun ja 
Suomen Lähetysseuran kanssa. 
 
Yhteistyö luotiin ruotsalaisen sisarjärjestön DAM:in kanssa 
hyvin pitkästä aikaa. Molemmat hallitukset kokoontuivat 
yhteiseen tapaamiseen, jossa päätettiin perustaa työryhmän, 
jossa on 2-3 jäsentä molemmista maista. Suomea edustavat 
Kristiina Hovi, Terhi Lappinen ja Tuula Mertanen. Työryhmän 
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tarkoituksena on vaihtaa ajatuksia, ideoita sekä tietoa kuurojen 
kouluista noin pari kertaa vuodessa.  

 
     
KUMMITOIMINTA  Kummeja oli vuoden 2021 lopulla 74. 

Kummeille on lähetetty kaksi kirjettä vuodessa ja 
sähköpostiosoite on luotu kummeja ja heidän yhteydenottoja 
varten. Se on toiminut oikein hyvin ja siitä on tullut paljon 
kiitosta. Sähköpostiosoite on lahetyskummit@gmail.com .  
 

 
 

EDUSTUKSET           Hallituksen jäsen Annukka Hiekkanen edusti lokakuussa                                                                                                                         
                                             Kuurojen Lähetyksen pitkäaikaisen tukijan kuurojendiakonissa  
                                             Päivi Lehtisen eläkkeelle  lähtöjuhlassa Jyväskylässä. 
 

Hallituksen jäsen Irma Frondelius kävi lokakuussa Lahden 
alueen kuurojen leiripäivillä kertomassa Kuurojen Lähetyksen  
kuulumisia.                               

                                     
Annukka Hiekkanen vieraili joulukuussa Pirkkalan 
kummipiirissä heidän kutsustaan ja vei heidän kaipaamiaan 
tietoja Eritrean kuurojen kouluista ja kummilasten   kuulumisista.  
 
Hallituksen pj Kristiina Hovi ja hallituksen jäsen Tuula Mertanen 
kertoivat marraskuussa Kuurojen Lähetyksen kuulumisia 
hiippakunnan yhteisessä kuurojentyön juhlassa Savonlinnassa 
Siellä pidettiin myös menestyksekkäästi arpajaisia Kuurojen 
Lähetyksen hyväksi. 

 

     
    Arpajaisten palkinnot Savonlinnassa. Kuva: Tuula Mertanen 
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VUOSIKOKOUS  Vuosikokous valmisteltiin Turun kristillisessä opistossa  
    järjestettäväksi huhtikuussa, mutta tilanteeseen tuli  
    hyvissä ajoin muutos koronarajoitusten tultua tiukemmiksi. 
   

 
Vuosikokous pidettiin lopulta 15.6.2021 Kuopiossa, johon 
hallitus ja teknisenä tukena IT-tukihenkilö Marika Salonen 
kokoontuivat.  Etäkokoukseen pyydettiin ilmoittautumaan 
ennakkoon, jotta hallitus on voinut tarkistaa ennen kokousta 
osallistujien äänikelpoisuutta (tarkoittaen, että jäsenmaksu on 
maksettu).  
Kokouksessa oli läsnä 33 äänivaltaista jäsentä. Kokoukseen oli 
mahdollista osallistua etäyhteydellä tai kokoontua kuurojen 
kirkon kuurojentyön tekijöiden järjestämiin tilaisuuksiin, missä 
saattoi seurata vuosikokousta etäyhteydellä 
turvallisuussuositusten turvin. 
 
Hallituksen saamien palautteiden mukaan etäyhteys ja 
kuurojentyöntekijöiden järjestämä kokoontuminen oli onnistunut 
järjestely! Tällaista toivotaan jatkossakin, jos joillekin pitkä 
matka vuosikokoukseen on haastavaa. 
 
 

 
Hallituksen jäsenet, viittomakielentulkit ja IT-tukihenkilö Marika 
Salonen valmistautuivat kokouksen aloittamiseen. Kuva: Tuula 
Mertanen 

 
 
  
STANDAARIT   Perinteiset muistamiset lähetystyön aktiivisille  
    henkilöille standaarein ei ollut jaossa v. 2021.  
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KOULUJEN KUULUMISET 
 
Yhteistyökumppanimme Joint Committeesta (JC) saksalainen Josef-pappi kertoi, että 
Eritreassa poliittiinen tilanne on näyttäytynyt suomalaisessa mediassa huolestuttavalta, mutta 
kuurojen kouluissa Asmarassa ja Kerenissä ei ole hätää. Saksalainen eläkkeellä oleva 
toimittaja ja aktiivinen vapaaehtoinen Martin Zimmermann kävi siellä ja kertoi, ettei nähnyt 
huolestuttavia merkkejä. Josef on ollut sinne puhelinyhteydessä silloin tällöin ja kaikki on 
vaikuttanut hyvältä. Asmarassa on ongelmia sähkön saamisessa, mutta Kerenissä on oma 
energiatuotanto aurinkopaneelien avulla.  
 
Lääketieteelliset avustusjärjestöt ovat aloitelleet uudelleen työnsä Eritreasssa. Josefista kaikki 
on hyvin niin kauan, että kuurojen koulut saavat olla auki ja toimia normaalisti sekä rahamme 
kulkevat sinne perille kouluihin.  
 
Njomben kuurojen koulun rehtori välittää tukijoilleen terveiset, että koulu on välillä ollut 
vaikeuksissa eri syistä, mutta ne eivät estä kumppanuuden jatkumista.  
 
 
KEREN JA ASMARA, ERITREA 
 
Taustaa molemmista kouluista 
 
Eritrean evankelis-luterilainen kirkko ELCE ylläpitää kahta kuurojen koulua, toinen on  
Asmarassa ja toinen Kerenissä. Koulut ovat maan ainoat koulut. Kuuroja on arvioitu maassa 
olevan 20–25 000. ELCE:n ylläpitämät kuurojen koulut  eivät pysty tarjoamaan kaikille 
kouluihin hakeville paikkoja. Jonotuslistalla olevien kuurojen lasten määrä lisääntyy vuosi 
vuodelta. 
 
Koulujen toimintaa rahoittaa myös lahjoittajien varoilla. ELCE rahoittaa 10% koulun tarpeita, 
joten ulkopuolisten tuki on edellytys koulujen toiminnan jatkumiselle. 
 
Koulut tarjoavat opiskelumahdollisuuksia kuuroille lapsille, joilla ei ole pääsyä kouluun. 
Lisäksi koulut tarjoavat kuuroille opiskelijoille mahdollisuuksia hankkia ammatillisia taitoja, 
jotka voivat auttaa heitä ansaitsemaan elantonsa yhteiskunnan jäsenenä. Koulut 
voimaannuttavat kuuroja yhteisönsä jäseniksi ja samalla muuttavat ihmisten negatiivista 
asennetta ja näkemystä kuuroja kohtaan. Koulut tarjoavat kuuroille oppilaille Raamatun 
perusopetuksia ja tuntevat Herran Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena pelastajanaan. 
 
 
Kerenin kuurojenkoulu 
Kerenin koulun perusti jo vuonna 1955 ruotsalainen lähetyssaarnaaja. Se on sisäoppilaitos, 
jossa opiskelee 90 oppilasta. Koulu tarjoaa oppilailleen opetuksen lisäksi ruoan, suojan ja 
muut perustarpeet.  
 
Koulu tarjoaa akateemista oppituntia 1-5 luokkien oppilaille. Tämän lisäksi koulu tarjoaa 
yksivuotista ammatillista koulutusta; kudonta-, räätälöinti-, neulonta- ja kirjontatehtäviä. 
Opiskelijat työskentelevät myös koulurakennuksen pientilalla, joka auttaa harjoittamaan 
maataloustoimintaa ja tuottamaan vihanneksia omaan käyttöönsä ja myös tulonhankintaan. 
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Kerenin kuurot opiskelijat osallistuvat sunnuntaiaamun jumalanpalvelukseen kahden viikon 
välein. Jumalanpalvelusta järjestetään myös koulun kappelissa joka toinen sunnuntai. 
Säännölliset raamatuntutkistelut ja rukousistunnot pidetään päivittäin iltaisin. Kuurojen 
opiskelijoiden kuororyhmä esittelee lauluja Kerenin seurakunnalle sunnuntaisin sekä joulun ja 
pääsiäisen kaltaisissa tilaisuuksissa. 
 
Kerenin kuurojen koulu tunnetaan menestyksestään urheilutoiminnassa. Koulun 
jalkapallojoukkue palkittiin erinomaisuudestaan muiden kuulevien koulujen välisissä kisoissa. 
 
 
 

 
Kerenin kuurojenkoulun oppilaita koulupäivän jälkeen vapaa-ajalla. Kuva: Mehdin Raka 
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Kerenin kuurojenkoulun oppilaita toiminnallisissa opetustuokioissa. Kuva: Mehdin Raka 
Asmaran kuurojenkoulu 
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Asmaran kuurojen koulu perustettiin vuonna 1989. Se on sisäoppilaitos, jossa on 80 oppilasta; 
naisia ja miehiä yhtä paljon. Asmaran kuurojen koulu tarjoaa opetusta 1-5 luokkien oppilaille  
sekä yksivuotista ammatillista koulutusta vanhemmille oppilaille 
 
Koulu toimii pienessä rakennuksessa, joka ei sovellu opetukseen eikä koulun ulkopuoliseen 
toimintaan. Vuonna 2011 koulu muutti uuteen rakennukseen, joka kuului alun perin ELCE:lle, 
mutta Etiopian ja Eritrean hallitukset ottivat sen haltuunsa. Luokkahuoneet ja muut tilat 
sopisivat  tähän tarkoitukseen. Siellä on myös tontti, jota voitaisiin käyttää osana koulun 
opetussuunnitelmaa vihannesten ja kukkien viljelyyn. 
 
Perheensä kanssa asuville 4-5-vuotiaille lapsille on päiväkoti, joka auttaa lapsia tutustumaan 
ja omaksumaan viittomakieltä sekä harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja alakoulun oppilaiden 
kanssa. 
 
Opiskelijat osallistuvat kirkon jumalanpalvelukseen säännöllisesti. Jumalanpalveluksissa on 
kuoro, joka esittää lauluja esimerkiksi jouluaattona, pääsiäisenä, kansainvälisinä päivinä, 
kuten maailman vammaisten päivänä, maailman HIV-aids-päivänä ja Maailman 
lastenpäivänä.  Raamatun perustunnit annetaan säännöllisesti joka aamu ennen oppituntien 
alkua. 
 
Asmaran kuurojen koulu vietti 25-vuotisjuhlavuottaan viime marraskuussa, jolloin esiteltiin niin 
paljon kuurojen lasten ystäviä ja perheitä. Opetusministerit ja työ- ja hyvinvointiministeri sekä 
valtion uskonnolliset johtajat osallistuivat juhlallisuuksiin. 
 

 
 
 
 
 
  

 

         Asmaran koulun oppilaat.  
         Kuva: Isaias Tekle 
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Asmaran koulun oppilaat lähettävät ILY (I Love You)-viittomilla terveisiä! Kuva: Isaias Tekle 
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MWANGAN KUUROJENKOULU, TANSANIA 
 
Mwangan kuurojenkoulun tuen piti päättyä vuonna 2020, mutta kirjanpidossa huomattiin 5000 
€ jääneen tilittämättä. Summa lähetettiin Mwangan kuurojenkouluun v. 2021 aikana. 
Tietoja koulun kuulumisista; seitsemän oppilasta on suorittanut kokeen ja päässyt jatko-
opintoihin. Suurin osa koulurakennuksista kaipaa kunnostusta, koska ne ovat vanhoja. 
Tärkeimmät kunnostettavat ovat kattomaalaus ja kattolaudat. Koulun henkilökunta lähetti 
kuvia ylimääräisestä rahallisesta tuestamme, jolla koulu osti maissia kuukausiksi. 
Henkilökunta lähetti myös videoita, joissa näkyy mihin kaikkeen lähettämämme tukemme on 
käytetty näinä vuosina.  
 
 
 
 
 
 

 
Mwangan kuurojenkoulu kävi ostamassa maissisäkkejä lähettämillämme rahoilla. 
Kuva: Enock Meyasi 
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Kuurojenpappi koulun opettaja Enock Meyasi ja muutamat oppilaat Mwangasta  

Kuva: Enock Meyasi 

 
 
NJOMBE KUUROJENKOULU, TANSANIA 
 
Njomben kuurojenkoulu on jaettu kolmeen yksikköön: alakoulu, yläkoulu sisältäen 
ammatillisen koulutuksen ja viittomakieli- ja tulkkikoulutus. Alla olevat tiedot perustuvat 
vuoden 2021 lopussa saatuihin tietoihin. 
 
Alakoulu on aloitettu vuonna 1994. Koulua johtaa John Lupenza. Yläkoulu aloitti toimintansa 
vuonna 2006 ja koulua johtaa Victoria Mligo. Lisäksi Njomben kuurojenkoulussa annetaan 
koulutusta viittomakielessä ja tulkkikoulutuksessa. Koulutusta koordinoi Peter Kayombo. Koko 
koulun hallintoa johtaa rehtori Alphonce Ngavatula. 
 
Koulussa on oppilaita yhteensä 267, heistä 7 saa ammatillista valmennusta. Lisäksi 
viittomakieli-ja tulkkikoulutuksessa on 10 opiskelijaa. 
 
Ala-ja yläkoulussa on  79 työntekijää, heistä 53 kuuluu opettajakuntaan. Loput ovat muuta 
henkilökuntaan kuuluvaa. Viittomakieli-ja tulkkikoulutuksesta vastaa 2 opettajaa ja 2 muuta 
henkilökuntaan kuuluvaa. Hallinnossa on 1 työntekijä. 
 
Njomben kuurojenkoulun toimintaa värittävät taloudelliset huolet, koska vesi-ja sähkölaskut 
ovat nousseet. Lisäksi oppilaiden vanhemmat eivät pysty suorittamaan riittävästi lahjoituksia 
perheiden lisääntyvien talousvaikeuksien takia. Tilannetta auttaisi, jos koululla on talous- ja 
projektiasioiden asiantuntemusosaamista. 
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Koulu on asettanut vuodelle 2022 tavoitteeksi perustaa ammatillinen koulutus kuuroille 
oppilaille, jotka eivät läpäise valtakunnallisissa kokeissa. Ammatillinen koulutus on keino 
vahvistaa kuurojen sosiaalista tietoisuutta ja lisätä mahdollisuuksia toimia itsenäisinä 
ammatinharjoittajina. 
 
Lisäksi viittomakieli -ja tulkkikoulutus aiotaan rekisteröidä korkeakouluun, jotta 
tulevaisuudessa voidaan paremmin tarjota osaavia opettajia ja sosiaalipalvelujen tuottajia 
(tulkkaus).   
 
Talouden vakauttamiseksi kestävälle pohjalle koulu kehittää olemassa olevia resursseja 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tähän lasketaan Suomen Kuurojen Lähetystyön  
kumppanuuden vahvistaminen. 
 
Njomben kuurojenkoulu panostaa tulevina vuosina akateemiseen suorituskykyyn, jotta ainakin 
puolet oppilaista läpäisee Division Zero-valtakunnallisen kokeen vuoden 2025 lopussa. 
 
Koulu aikoo parantaa auringosta saatavan energian kapasiteettia, jotta sähkön epävakaan 
tehon aiheuttamat ongelmat poistuisivat. 
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TOIMINTA NUMEROINA VUODELTA 2021 
 
Yhdistyksemme antoi tukea kolmelle kuurojenkoululle: 
 
 
Eritrean koulut (Asmaran ja Kerenin kuurojen koulut) 21 000€ 
 
Njombe       20 000€   
Mwangan kuurojenkoulu         5 000€ 
 
Tuki kouluille yhteensä     46 000 € 
 
 

 
 
 
VARAINHANKINNAN TUOTOT  

Yhdistyksemme tärkeimmät tulolähteet, jotka 
mahdollistavat toiminnan jatkuvuutta, ovat 
jäsenmaksutuotto, lahjoitus, kolehtituotto, eri 
tilaisuuksien (mm.lähetyspiirit) tuotto ja asuinhuoneiston 
vuokratuotto. 
 
Viittova seurakunta-ryhmä facebookissa on kerännyt 
rahaa Viitottujen joululaulujen yhteydessä, mikä on 
tervetullut ja uudenlainen tapa toteuttaa  varainkeräystä.  

 
Kuurojen Lähetys ei ole saanut myönteistä päätöstä 
Suomen evankelisen kirkon kolehtien listalle sunnuntain 
messuissa.  Kuurojen Lähetys pääsi kuitenkin listalle, 
jossa suositellaan kolehtia Kuurojen Lähetyksen 
hyväksi.  
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Kummien tekemien kuurojenkoulujen lahjoitusten lisäksi 
Kuurojen Palvelusäätiö lahjoitti joulukortteihin varatut 
rahat Eritrean Kerenin koululle. 

 
Koulujen tukeminen on toteutettu suunnitellusti. 
Tansanian Mwangan koulun tuki päättyi vuoden 2021 
loppuun. 

 
 
 
TULOT JA MENOT 

Saimme tuottoja 53 789,82 €, joka oli 21 955,07 € 
vähemmän kuin vuonna 2021. 
Tilikausi oli ylijäämäinen 1 469,64€, kun edellisenä 
vuonna se oli 6 689,33€ 

 
Tulomme oli positiivinen, koska vuonna 2021 saimme  
runsaasti lahjoituksia mm. yksityishenkilöiltä. 
Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu tukea taloudellisesti 
kehitysmaiden kuurojenkouluja, näin ollen 
varainhankinnan tulee olla entistä tavoitteellisempaa ja 
suunnitelmallisempaa kuin mitä se oli vuonna 2021. 

 
Menoja on saatu pitämään kurissa mm. 
henkilöstökuluissa. Näin yhdistys on säästänyt 
palkanmaksun lisäksi työnantajan sivukuluja. 
Myös hallituksen kokoukset on järjestetty etäyhteydellä, 
mikä toi huomattavaa säästöä matkakuluissa. 
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HALLINTO/YHTEYSTIEDOT 
 
Puheenjohtaja Kristiina Hovi, Kuopio 
Varapuheenjohtaja Jaana Keski-Levijoki, Lieto 
 
Jäsenet: 
Irma Frondelius, Hämeenkoski 
Annukka Hiekkanen, Tampere 
Jaana Keski-Levijoki, Lieto 
Terhi Lappinen, Lahti 
Tuula Mertanen, Joensuu 
Virpi Vasama, Uusikaupunki 
 
Varajäsenet: 
Marjo Rajaniemi, Helsinki 
Maria Lindberg, Helsinki 
Aulikki Alimaa, Raisio 
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Kummityöryhmä:     Yhteistyöryhmä ruotsalaisten kanssa: 
Marjo Rajaniemi     Kristiina Hovi 
Virpi Vasama      Terhi Lappinen 
Tuula Mertanen     Tuula Mertanen 
Irma Frondelius 
 
 
Sometyöryhmä:     Joint Commitee (JC) 
Jaana Keski-Levijoki     Rolf Hörndlein, pj, Saksa 
Virpi Vasama      Josef Groß, Saksa 
Terhi Lappinen     Systa Ehm 
Tuula Mertanen     Tuula Mertanen 

     Kristiina Hovi 
 
 
Postitustiedot ja muut yhteystiedot: 
 
Kuurojen Lähetys- De Dövas Mission r.y. 
C/O 
Kristiina Hovi 
Tattikuja 1 A2 
70800 Kuopio 
ainonhovi@gmail.com  
050 337 1863/tekstiviestit 
 
Tmi Irja Seilola 
irja.seilola@gmail.com 
045 318 6377/tekstiviestit 
 
Pankkiyhteystiedot: 
 
Turun seudun osuuspankki (keräystili) 
FI15 5716 9020 0021 48 
 
Kotisivut: kuurojenlahetys.fi 
Facebook: kuurojenlahetysry 
Twitter: @kuurojen 
Instagram: @kuurojenlahetys 
 
Keräyslupa: RA/2021/88, voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Myönnetty 
28.1.2021, Poliisihallitus. Kerätyt varat käytetään Eritreassa ja Tansaniassa kuuroille tarkoitettujen koulujen toiminnan 
tukemiseen. 
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Yhteisöllisyys vahvistaa kuurojen identiteettiä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Kuvassa Eritrean 
itsenäisyyspäivän esitys Asmaran kuurojenkoulussa.  Kuva: Mehdin Raka 
 


