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”Emme enää
raada yksin”
N

ämä naiset muuttavat historian kulun,
ainakin kotiseudullaan Sirinkan kaupungissa Pohjois-Etiopiassa. Kahdeksankymmentä
naista on kokoontunut yhteen kertomaan,
kuinka heidän elämänsä on muuttunut Lähetysseuran tukeman kehityshankkeen ansiosta.
Naisista huokuu hyvä itsetunto ja rohkeus.
Ominaisuudet eivät ole tyypillisiä etiopialaisnaisille, joiden hyveenä on pidetty hiljaista
ahertamista perheen työjuhtana. Nämä naiset
ovat innostuneet oma-aloitteisesti perustamaan
kahviloita ja raivaamaan viljelyksiä.
”Olemme saaneet paljon hyödyllistä koulutusta.
Olemme oppineet lukemaan ja laskemaan, viljelemään uusia kasveja, valmistamaan terveellistä ruokaa ja huolehtimaan hygieniasta ja terveydestä”, Zehabu Arragow kertoo.
”Olemme oppineet säästämään ja hankkimaan
tuloja”, Taye Segede lisää.
”Tärkein hyöty on se, että itsetuntoni on vahvistunut, tunnen oikeuteni ja uskallan puolustaa
niitä”, toteaa Zebebu Ayalew.
Mulu Mellese pitää tärkeimpänä tuloksena
sitä, että naiset ovat oppineet tukemaan toi
siaan. ”Enää emme raada ja sure yksin.”
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen perheiden elinoloja naisten monipuolisen koulutuksen ja voimaantumisen kautta. Yli 17 000
naista Sirinkan-Mersan alueella on osallistunut
koulutuksiin ja tukiohjelmaan. Naiset ovat järjestäytyneet 10–20 hengen ryhmiin. Nyt 1 114
naista toimii hankkeen kautta 82 eri ryhmässä.
”Naisiin kannattaa sijoittaa ja heitä kannattaa
kouluttaa. Kaikki kehitys lähtee naisista! He
käyttävät pienenkin rahan tuloksellisesti perheen hyväksi”, sanoo projektikoordinaattori
Million Taddese.
Lähetysseuran ja Mekane Yesus -kirkon Dessien
hiippakunnan kehityshankkeesta on hyötynyt
kaikkiaan 90 000 ihmistä.
n Teksti Sari Lehtelä

Työn tuloksia juhlitaan juomalla
Zinet Aliin valmistamaa kahvia.
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Suomen Lähetysseura
on Suomen ev.lut. kirkon
lähetysjärjestö

Onnellisen
elämän
edellytyksistä

S

uomen Lähetysseuran toiminta on
ollut osa suomalaisen kansalais
yhteiskunnan rakentamista vuodesta
1859 lähtien. Se on tarjonnut lukemattomille suomalaisille mahdollisuuden
osallistua paremman elämän rakentamiseen kaukaisille lähimmäisille. Toiminta on ulottunut ainakin 30 eri
maahan.
Suurin osa toiminnasta on rahoitettu
yksityisten ihmisten tekemin lahjoituksin. Toiminnan perustana ovat olleet
kristillisestä ihmiskäsityksestä nousevat eettiset arvot, joiden pohjana on
rakkauden kaksoiskäskynä tunnettu
Jeesuksen opetus.
Nämä samat arvot ovat näkyneet
myös kansainvälisen yhteisön luomissa
tavoitteissa ja periaatteissa, jotka on
asetettu valtioiden kansainväliselle
avulle.

varoja kansalaisjärjestöiltä yritysmaailman tukemiseen. Yrityselämän tukeminen ei sellaisenaan ole huonoa asia,
mutta sen tekeminen kansalaisyhteiskunnan kustannuksella on asia, jonka
pitäisi huolestuttaa kaikkia.
Viime aikoina julkisuuteen tulleet
monet esimerkit yrityselämän kriiseistä
ovat osoittaneet, ettei yhteiskunta voi
toimia terveellisellä tavalla, jos yritys
elämää eivät rajoita selkeät eettiset
periaatteet. Yrityselämän kehittäminen
vahvasti korruptoituneissa maissa ei
voi tuottaa onnellista yhteiskuntaa, jos
kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion
rakentaminen sivuutetaan.
Suomen Lähetysseura toimii maailmalla yhteistyössä kirkollisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet jokaisen ihmisarvon kunnioittamisen mukaiseen toimintaan. Se ei
tarkoita välinpitämättömyyttä taloudellisesta kehityksestä, mutta sen toiminta muistuttaa siitä, että ”ihminen
ei elä ainoastaan leivästä”.

Suomi on osallistunut näiden tavoitteiden ja periaatteiden mukaiseen toimintaan tavalla, joka on saanut kansainvälistä tunnustusta. Suomen rahoituksen avulla on saatu paljon hyviä
asioita aikaan. Yksi keskeinen saavutus
on ollut kansalaisyhteiskunnan rakentaminen. Tässä ovat suomalaiset kansalaisjärjestöt olleet vahvasti mukana.

Toivottavasti emme joudu Suomessa
tilanteeseen, jossa tätä ei enää hyväksyttäisi kaukaisen lähimmäisen auttamisen edellytykseksi.

Nyt hallitus on siirtänyt merkittävän
osan kehitysyhteistyöhön tarkoitettuja

Seppo Rissanen, Suomen
Lähetysseuran toiminnanjohtaja
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016
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KUVA SAT-7

Lähetysseura palkittiin SAT-7
-satelliittikanavan tukemisesta

Viro

Katedraali ansambel
sai tunnustusta

T

allinnan rovastikunnan
vuosikokouksessa julkistettiin 14.4. Vuoden teko 2015.
Seurakuntien esittämien kuuden ehdokkaan joukosta oli
valittu Tuomiokirkkoseurakunnan yhtye Katedraali
ansambel.

K

ristillinen satelliitti-TV-järjestö SAT-7 vietti 20-vuotisjuhliaan kumppanuuskokouksensa yhteydessä 6.–8.4. Nico
siassa, Kyproksella. Juhla
gaa
lassa SAT-7 kiitti pitkäaikaisia
kumppanijärjestöjään. Suomen
Lähetysseura on yksi SAT-7:n
perustajista.
Lähetysseuran
edustajana palkintoa oli vastaanottamassa kirkollisen työn
koordinaattori Janetta Vettenranta.
SAT-7 lähettää arabian-, farsinja turkinkielistä ohjelmaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen
maihin. Suurin osa alueen asukkaista voi katsella näitä ohjelmia. Tuotannosta vastaavat Lähiidän kirkot. Lähetysseura tukee

Monilla pakolaisleireillä ei ole
 ouluja. Sat-7 tuottaa ja lähettää
k
ohjelmia, jotka perustuvat Syyrian ja
Libanonin opetussuunnitelmiin.

Palkittu kokoonpano syntyi
kaksi vuotta sitten aloitettujen Sanan ja musiikin iltojen
myötä. Iltoja ovat olleet käynnistämässä ja tekemässä
seurakunnan vapaaehtoisten
kanssa Suomen Lähetysseuran työntekijät Minna ja
Tommi Nikki, joista Tommi

luotsaa Katedraali ansambelia. Yhtye on palvellut kotikirkon ulkopuolellakin, mm.
Viru folgilla, Tallinnan vankilassa, Tarton Paavalin kirkossa
ja Suomessa asti.
Kirkkoherra Arho Tuhkru
sanoi, että Katedraali ansambel on elävöittänyt seurakuntaa valtavasti. ”On ollut
ilo nähdä, kuinka ihmiset,
jotka ovat vuosia käyneet
seurakunnassa ovat löytäneet
oman paikkansa ja mahdollisuuden antaa lahjansa evankeliumin käyttöön.”
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työnsä vuonna 1993. ”Se oli pioneerityötä ennen kaikkea alueen suomensukuisten kansojen keskuudessa”, he
kertovat.

n Teksti ja kuva Titta Hämäläinen

Venäjä

Kazanin kirkko nousi
tärkeään solmukohtaan

pakolaisleirien lapsille suunnattua My School -opetusohjelmaa
ja osallistuu myös keskusteluihin uusista yhteistyömahdollisuuksista. My school -ohjelman
taustalla on Syyrian pakolaiskriisi.
SAT-7:n arabiankielisen kanavan ja lasten kanavan johtaja
Rita el Mounayer on Lähetysjuhlilla Vihdissä 11.–12.6. ja mukana myös teologisessa symposiumissa Helsingissä 10.6.

Kazanin kirkko vihittiin käyttöön Tatarstanin tasavallassa
10.4. Kazan on Venäjän Euroopan-puoleisen osan kolmanneksi suurin kaupunki. Tähän asti Inkerin kirkon Uralin
rovastikunnan keskuskirkko on ollut Joshkar-Olassa. Uusi
kirkko on merkittävä alueen 11 seurakunnalle, sillä Kazan
sijaitsee alueiden solmukohdassa.

Vuoden teko -palkinnon ottivat yhtyeen edustajina
vastaan Tommi Nikki ja Raul Arras.

Janetta Vettenranta Transparency Internationalin hallitukseen
Kirkollisen työn koordinaattori
Janetta Vettenranta Lähetysseurasta on nimitetty International Transparency Suomen
hallituksen jäseneksi.

Onnitteluvuorossa Joshkar-Olan
seurakuntalaiset.

Transparency International (TI)
on kansalaisjärjestö, joka tarkkailee korruptiota ja julkaisee
vuosittain korruptioindeksin.
Sillä on paikallisyhdistyksiä yli

sadassa maassa. TI työskentelee yhdessä hallitusten, yritysten ja kansalaisten kanssa, jotta
vallan väärinkäyttö, lahjonta ja
korruptioksi luettavissa olevat

salaiset sopimukset loppuvat.
Taloudellisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen on tärkeä teema myös Lähetysseuran
uudessa strategiassa.

Sininen kirkko näkyy kauas
Kazanin kaupungissa.
”Aloitimme vastuunkantajien
kouluttamisen vuonna 2000
seurakuntakoulun muodossa.
Toivomme, että Kazanin kirkkokeskuksesta tulisi myös rovastikunnan koulutuskeskus”, Anu ja
Juha Väliaho sanovat.

Juha Väliaho toimi Joshkar-Olan ja Birskin seurakuntien kirkkoherrana sekä
Uralin rovastikunnan lääninrovastina.
Anu työskenteli mm. tulkkina ja kouluttajana. Ennen Väliahojen työn alkua
alueella oli vain yksi seurakunta. Heidän työnsä tuloksena sinne on syntynyt kymmenen seurakuntaa lisää, joista
kahdeksan syntyvaiheissa he ovat olleet
ratkaisevasti mukana.
Juha Väliaho jää eläkkeelle kesäkuun
alussa. Anu jatkaa Virossa Sauen seurakunnassa vielä kaksi vuotta.
n Teksti ja kuvat Ammi Kallio

Kirkon vihki Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi avustajinaan Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja Salon kirkkoherra Timo Hukka, Pyhän Andreaan seurakunnan kirkkoherra Anatolij Pogasij ja Uralin lääninrovasti Konstantin Subbotin sekä Suomen Lähetysseuran eläkkeellä
olevat työntekijät Juha Väliaho ja Sakari Pinola.
Paikalle oli saapunut 23 hengen seurue tukijoita Salosta
ja muualta Suomesta. Keski-Venäjän työ on tullut salolaisille läheiseksi nimikkolähettiensä Anu ja Juha Väliahon
työn kautta. Salon seurakunta on ollut hankkeen merkittävin taloudellinen tukija.
Lähetysseuran työntekijät Anu ja Juha Väliaho työskentelivät 12 vuotta Marinmaalla Joshkar-Olassa ja yli 7 vuotta
Bashkirian Birskissä ja sen ympäristössä. He aloittivat
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016
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ruohosipulinsiemeniä, ja ohikulkijat saattoivat kirjoittaa
omia ajatuksiaan Toivon puuhun.

Huhtikuun 18. päivä julkistettiin Lähetysseuran uusi visuaalinen
ilme. Uudessa logossa on Lähetyskirkon ruusuikkuna, ja uutena
värinä on kirkon seinän tiilenpuna.

Mukana tempauksessa olivat
myös Helsingin piispa Irja
Askola ja Paavalin seurakunnan
kirkkoherra Kari Kanala. Lasten
ilo ja nauru antavat toivoa sekä
Askolalle että Kanalalle.

Uudessa logossa on mukana
kolme tärkeää kristillistä tunnusta: risti muistuttamassa evankeliumin sanomasta, kirkko kutsumassa yhteyteensä ja suojaansa sekä ruusuikkuna muistuttamassa kärsimyksestä ja yhteisestä pöydästä, jonka ääreen
kutsutaan kaikki maailman kansat ja ihmiset. Väriksi löytyi lämmin punainen, joka tuo rakkauden väriä, näkyvyyttä ja erottuvuutta muista järjestöistä.
Uusi ilme liittyy Lähetysseuran
vuosien 2017–2022 strategiaan,
Toivon tiekarttaan. Edellisen kerran visuaalista ilmettä uudistettiin vuonna 2007.
”Uudistuksen tavoitteena on tuo
da Lähetysseuraa esille kokonaisvaltaisen
lähetystyön
Toivon katupartioon Helsingin keskustassa osallistuivat myös Lähetysseuran viestintäjohtaja Iiris Kivimäki
(vas.), Helsingin piispa Irja Askola ja
Paavalin kirkkoherra Kari Kanala.
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

Samanaikaisesti uuden
visuaalisen ilmeen kanssa
lanseerattiin myös Lähetysseuran uusi Toivoa.fi-kampanja. Kampanjalla kutsutaan uusia kuukausilahjoittajia.
”Toivo on elämää kannattava
voima. Toivoa.fi-kampanjamme
painottaa, että kuka tahansa
meistä voi ryhtyä toivon tuojaksi”, kertoo Lähetysseuran varainhankinnan päällikkö Henriika
Lindroos. ”Pienellä kuukausittaisella lahjoituksella saadaan
isoja tuloksia aikaan ja muutetaan köyhimpien ihmisten elä-

mää kehitysmaissa. Esimerkiksi
pelkästään Etiopiassa 7 000
kuuroa on päässyt kouluun pitkäjänteisen tuen ja työn tuloksena. Globaalisti Lähetysseuran
työn vaikutuspiirissä on miljoona ihmistä.” Toivoa.fi-kampanja
lanseerattiin Toivon katupartio
-tempauksella Helsingin keskustassa. Lähetysseuran katupartiolaiset jakoivat ihmisille aamuruuhkassa toivoa symboloivia

T

yttö on kietaissut huivin hiustensa
päälle ja sitten vielä kiristänyt leuan
alta niin kuin entisistä ajoista kertovan
suomalaisen lastenkirjan renki tai piika
hammassärkyä helpottaakseen.
Hammasta kolottaa. Näin ei ollut silloin,
kun hänellä vielä oli kummilta saatu hammasharja käytössä, mutta nyt se on kulunut loppuun. Jalassa on pienen pienet
repaleiset ballerinat, päällä erikoisesti leikattu trikoopaita ja pitkä hame paikallisen muodin mukaan.

KUVA MARJATTA KOSONEN

Uudistuksen yhteydessä päätettiin myös Lähetysseuran kansainvälisen nimen muuttamisesta. Ulkomaisessa työssä Suomen Lähetysseuran nimi on
jatkossa Felm. Aiemmin Lähetysseuran
englanninkielisen
nimen lyhenteenä käytetty
Felm on monin paikoin vakiintunut, ja jatkossa se kirjoitetaan pienin kirjaimin.

Toivoa levittämässä

KUVA ARI VITIKAINEN

”H

asiantuntijana, rohkeana edelläkävijänä ja luotettavana kumppanina. Se on kiteytetty tunnukseen Toivo. Yhteistyö. Muutos”, sanoo toiminnanjohtaja
Seppo Rissanen.

Rivakat
askeleet

Tytöllä on kiire. Hän on selvästi tottunut
vastuuseen. Hän on kummilapsista vanhimmasta päästä, teini-ikäinen, mutta jo
naisistunut ja aikuistunut, omaksunut afrikkalaisen naisen rivakan toimeliaat askeleet.
Vierailut nimikkoseurakunnissa
rohkaisivat Nepaliin palaavia
Elina ja Juha Lindiä.

Lindit lähtevät
uudestaan Nepaliin

L

ääkärit Elina ja Juha Lind
lähtivät toukokuussa työhön Kathmanduun Nepaliin.
Aiemmin he työskentelivät Nepalin maaseudulla Lähetysseuran
lähettäminä vuosina 1992–1995
ja 1996–2000.
Lindit asuivat viimeiset 16 vuotta Padasjoella, missä Juha Lind
teki töitä apulaisylilääkärinä terveyskeskuksessa. Nyt ovat edessä
uudet haasteet.
Juha Lind aloittaa Lähetysseuran
Pakistanin ja Nepalin alueen aluepäällikkönä ja Elina Lind kirkollisen työn koordinaattorina.

Hän hymyilee vieraille vähän varovasti,
vältellen, jotenkin surumielisesti ja ohittaa
parin metrin päästä. Kuinka kauan nämä
aikovat olla? Hän kuiskaa kysymyksen
tutulle työntekijälle ja hymyilee vähän toiveikkaammin, kun kuulee, että jopa vuodenkierron ylikin. Tutustua ehkä voinkin,
mutta varon kiintymästä.
Katso, hella ei vieläkään toimi. Tavaroita
on kadonnut, tärkeitä keittiövälineitä puuttuu. Vesi valuu viemäriputkesta suoraan
lattialle. Voisiko ulkomaalaiset tehdä näille
asioille jotain? Hän pyyhkii, järjestää, osoittaa ongelmakohtia.
Sitten hän jo rientää auttamaan nuorimpiaan, huolettomampiaan leivän leipomisessa. Nuoria naurattaa, kun taikina paisuu eikä mahdu vatiin. Älkää nyt siinä lattialla, ottakaa toinen astia, lisätkää vettä,
onko kädet pesty. Siivoaa jälkiä kun muut
touhuavat. Viimeistelee, huolehtii.
Kokoontumishuoneen nurkassa on vanha
ruostunut uuni. Siinä paistetaan yhteisen

K UVA ARI VITIKAINEN

Lähetysseuran uusi ilme sai
inspiraation Lähetyskirkosta

alusimme tuoreuttaa
ilmettä raikkaalla tavalla kunnioittaen
Lähetysseuran pitkää historiaa.
Kirkko rakennuksena on aina
merkinnyt ihmisille toivoa, turvapaikkaa ja jatkuvuutta. Samoja asioita, joita myös Lähetysseura edustaa”, kertoo Lähetysseuran viestintäjohtaja Iiris
Kivimäki.
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kokoontumisen päätteeksi syötävät leivät.
Tyttö siistii sen ja erottelee päätä pyöritellen keittiövälineet maalisudeista ja pensseleistä.
Kun kaikki on valmista, hän hakee käsityöluokasta kerän villalankaa ja virkkuukoukun. Hän vaihtaa muutaman sanan
muiden isojen tyttöjen kanssa. Sitten hän
asettaa kerän kainaloon ja alkaa muodostaa ketjusilmukoita.
Hän tulee ulos aurinkoon kerän kanssa ja
katsoo ulkomaalaisen kameraa uteliaasti.
Älä vain ota minusta kuvaa, ei minua kannata kuvata. Huivin alta paljastuu kuitenkin pieni hymy ja silmissä vilahtaa pieni
pilke. Joku huomasi minut, näki minussa
jotain kuvattavaa.
Katsoessani jälkeenpäin kuvaa mietin,
että ehkä tärkein tehtävämme on auttaa
näitä päättäväisiä tyttöjä ja oppimishaluisia poikia, nuoria naisia ja miehenalkuja
saamaan äänensä kuuluville. Kun he tulevat näkyviksi ja kasvavat aikuisiksi, työllämme on paremmat tekijät.
Sen ovat monet entiset kummilapset jo
todistaneet.
Saara Purtanen
Kirjoittaja on AIDS-orpojen toimintakeskushankkeen neuvonantaja ja Suomen
Lähetysseuran Etiopian-aluetiedottaja
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016
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Kerttu Pohjala (vas.) ja Hilkka-Maija
Virrankoski ihailevat Mirja Eiran kutomaa mattoa Kellopelmanin tuvassa.
Tuvassa asui ennen kirkon kellonsoittaja perheineen.

←←

Sirkka-Liisa Juntunen tekee nalleja,
pupuja ja suloisia lampaita myyntiin
lähetystupa Toivon Jyvään Nummelassa.

←

Vihtiläiset käsityöt esillä Lähetystorilla
Vihtiläiset kädentaitajat tuovat lähetysjuhlille myyntiin itse tekemänsä
rukousrasiat, räsymatot, hyönteishotellit ja ihanat pehmoeläimet.
Teksti Marjatta Kosonen

K

irkonkylän lähetyspiiri
läiset ovat kutoneet tänä
vuonna jo 10 mattoa itse
leikkaamista kuteista Kel
lopelmannin tuvassa. He tekevät
myös monenlaisia käsitöitä myy
jäisiin, vappuvaelluksen arpajais
voitoiksi ja tänä vuonna lähetys
juhlille.

10
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Inga Forsström muistelee
opetelleensa kutomaan vuonna
1944 isoäitinsä kangaspuille Han
gossa, Kerttu Pohjala on sen
sijaan kutonut mattoja vasta muu
taman vuoden.
”Kaikilla meillä on lähetysnäky.
Haluamme käyttää Jumalan anta
mia lahjoja lähetystyön hyväksi”,

kertoo Eero Raitanen, Puuköörin
vetäjä.
Eläkkeellä oleva teknisen työn
opettaja ja luokanopettaja on
ohjannut viimeiset seitsemän
vuotta joka toinen viikko kokoon
tuvaa seurakunnan puutyöpiiriä.
n

Lähetystori on aivan
juhlateltan vieressä
lähetysjuhlilla Vihdissä.
Se palvelee lauantaina
11.6. 9–20.30 ja
sunnuntaina 12.6. 9–13.

Idänsinililjat eli skillat kukkivat vuonna 1772 valmistuneen Vihdin kirkon rinteessä.

Teksti ja kuvat Marjatta Kosonen

H

ilkka-Maija Virrankoski
pitää Vanhakirkonnie
meä ja sen rauniokirk
koa yhtenä rakkaimmis
ta paikoistaan kotiseudulla. Rau
niokirkko sijaitsee Hiidenveden
Kirkkojärven rannalla. HilkkaMaija arvostaa erityisesti sitä, että
Vihdin kirkonkylässä on säilytetty
rannat pääosin rakentamattomina.
”Se on aivan mahtavaa! Ei ole
mökkiä mökin vieressä!”

Hilkka-Maija aloitti 20 vuotta
sitten seurakunnassa lähetystyötä
tukevat vappuvaellukset, jotka tu
tustuttavat kirkonkylän kulttuuriin,
luontoon ja historiaan. Vaeltajat
ostavat kartan, kiertävät sen mu
kaan reitin kirkonkylässä ja palaa
vat arpalippuna toimivan kartan
kanssa seurakuntatalolle juhlimaan
vappua siman, munkkien ja arpa
jaisten voimin. Tapahtuman teema
ja tietoiskut vaihtelevat joka vuosi.

Idean saa viedä
omaan seurakuntaan

Koko perheen vappuvaellus on
kasvanut Vihdin suurimmaksi
vapputapahtumaksi, johon osallis
tui tänä vuonna yli 500 ihmistä.
”Tämä on meistä hieno tapah
tuma, jonka idean saa vapaasti
viedä omaan seurakuntaan ja koti
paikkakunnalle”, sanoo Pirjo Nieminen, eläkkeellä oleva seurakun
nan tiedottaja.

Ystävykset Inga
Forsström (vas.) ja
Hilkka-Maija Virrankoski järjestivät vuosia vappuvaelluksen
yhdessä muiden
kirkonkylän lähetyspiiriläisten ja
lähetyssihteeri
Tuula Kankkusen
tuella. Kerttu
Pohjala on nyt
vaelluksen vastuuhenkilöitä, Pirjo
Nieminen teki
vaelluksen aineistosta kirjan.

Lähetysjuhlilla on mahdollisuus
lähteä parin kilometrin ilmaiselle,
opastetulle vaellukselle Vihdin kir
konkylässä. Huippukuntoa ei tar
vita, mutta vaellusta vuosia järjes
tänyt Inga Forsström muistuttaa,
että ”aina kannattaa olla hyvät
kengät”.
n

Tuoreesta kirjasta Olet Vihdissä! –
kirkonkylän luontoa ja kulttuuria
voi lukea lisää sivulta 45.

Opastetut vaellukset
lähtevät lähetysjuhlilla la
11.6. klo 11.30, 12, 12.30
ja 13 seurakuntatalon
edestä. Matkan pystyy
kulkemaan lasten
vaunujen kanssa.

P
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←

Pyhän Birgitan kirkon raunioilla laulaa
satakieli ja tuomet kukkivat. Eläkkeellä
olevat maantiedon ja biologian lehtori
Hilkka-Maija Virrankoski ja tiedottaja Pirjo
Nieminen haluavat viedä lähetysjuhlavieraat vaellukselle näihin Vihdin maisemiin.

REL

Kaija Koitermaa myy lahjoituksena saaduista materiaaleista tehtyjä tuotteita
lähetystuvassa.

L AU

←←

Sinne missä
satakieli laulaa

S AT U

Puuköörin miehet työstävät
puusta monenlaista myytäväksi lähetystyön hyväksi.
Kuvassa ovat Pekka Kankkunen (vas.), Seppo Hanhikorpi,
Jaakko Illi, Pekka Ketola ja
Eero Raitanen.

OS
IIRR

KUVA MARJATTA KOSONEN

KUVA EERO RAITANEN

 MUKANA
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Oppilaasta tulee

osallistuja
Tansania | Teksti Katri Niiranen-Kilasi ja Kirsi Elo

Tansanialaisen Miririnyn koulun oppilaista
vain kolme läpäisi edellisvuonna yläkoulujen
valtakunnalliset päättökokeet. Nyt Miririnyn
ja 15 muun koulun opettajat ovat Makumiran yliopiston täydennyskoulutusohjelmassa, jossa perehdytetään oppilaskeskeisiin o
 petusmenetelmiin. Katri Niiranen-Kilasi
tiimeineen vetää hanketta.

Kikwen yläkoulun 1. luokkalaiset Flora Emmanuel ja Jackson
Kiondo näyttelevät rakastunutta nuorta paria, mikä huvittaa
koulukavereita. Onnellisissa merkeissä alkava tarina saa murheellisen lopun, kun aidsin varjo lankeaa parin ylle.

KUVA KATRI NIIRANEN-KILASI

dussa on toivomisen varaa. Tansa
niassa yli 30 prosenttia koululai
sista reputtaa yläkoulun lopussa
valtakunnallisen päättökokeen.

14
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kuorolaulua. Päivän teemana on
hiv ja aids.
Kikwen yläkoulun opettajat
osallistuivat viime syyskuussa Ma
kumiran yliopistolla järjestettyyn
hiv- ja aids-koulutukseen. He sai
vat tietoa infektiosta sekä sairastu
neiden kohtaamisesta. Luennoilla
ja ryhmissä pohdittiin, miten tee
maa voi opettaa yläkoululaisille
läpäisyaiheena mahdollisimman
monen oppiaineen tunneilla.
Koulujen määrä räjähti kasvuun

Kieltenopettaja Katri NiiranenKilasi tuli kouluttamaan uusia
opettajia Tansanian evankelislute
rilaisen kirkon yliopistoon Maku
miraan, lähelle Arushaa, vuonna
2008. Makumirassa opetettiin jo
tuolloin oppilaskeskeisiä opetus

menetelmiä, joita valtion vuonna
2005 laatima opetussuunnitelma
edellytti käyttämään. Ongelma oli,
että valtiolla ei ollut resursseja täy
dennyskouluttaa jo pidempään
työtä tehneitä opettajia, jotka oli
vat tottuneet opettajakeskeiseen
työtapaan.
Monet valtion koulut toimivat
hyvin vaatimattomissa oloissa.
Vuonna 2000 Tansaniassa oli noin
4,6 miljoonaa koululaista, kym
menen vuotta myöhemmin jo yli
10 miljoonaa. Koulujen määrä
kasvoi räjähdysmäisesti vuoden
2005 jälkeen, jolloin laki velvoitti,
että jokaisessa muutaman kylän
muodostamassa liittymässä, wardissa, oli oltava oma yläkoulu.
Yhä useampi lapsi siis pääsee
kouluun, mutta opetuksen laa

Hiv- ja aids-koulutukseen antoi oman panoksensa myös Makumiran
yliopiston musiikin laitoksen kulttuuriryhmä, joka näytti, miten
sairaudesta voi kertoa musiikin ja näytelmätaiteen keinoin.

Maantiedon opettaja Grace Sumari on saanut
PITA-hankkeesta uskoa siihen, että Kikwen
yläkoulunkin on mahdollista päästä yhtä
hyviin tuloksiin kuin mallikoulujen, joissa
kaikki oppilaat läpäisevät päättökokeen.

Moni yläkoululainen ei käy koulua loppuun asti. Syynä ovat mm. teiniraskaudet ja varhaiset avioliitot. Poikia kiinnostaa enemmän pikkubisnes tai he jäävät paimentamaan karjaa.

←

↙

↑

↓
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Ä

lkää hylätkö minua,
ystävät, älkää
hylätkö minua, kun
hetkeni koittaa, jos
teille sopii, haudatkaa minut,uudelle
asuinsijalle viekää minut lepäämään, olen väsynyt.
Suositun tansanialaisen rapartisti Professor Jayn kertosäe
kaikuu Kikwen yläkoulun pihalla
Pohjois-Tansaniassa, kun ylimmän
luokan oppilas Akida Hussein ker
too tarinan aids-potilaasta. Rapkappale varoittaa ja neuvoo,
kehottaa pitämään huolta sairas
tuneesta.
Pihanurmikolla istuvat koulu
kaverit kuuntelevat vakavina.
Ryhmä toisensa jälkeen astuu
esiin: laulua, runoa, näytelmä,
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Kikwen yläkoulun toisen luokan oppilaat
ovat jättäneet kuraiset kengät siistiin riviin
luokan ulkopuolelle.
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Opetukseen parempaa laatua

Vuonna 2014 Katri Niiranen-Kilasi
alkoi suunnitella neljän opettaja
toverinsa kanssa yläkoulun opet
tajien täydennyskoulutusta. PITAhankkeen (Participatory and
Integrative Teaching Approach)
piiriin valittiin Merun alueen syr
jäseuduilta 16 oppimistuloksiltaan
heikointa koulua. Vertailukouluiksi
otettiin neljä hyvätasoista koulua.
Niistä kolme on luterilaisen kirkon
kouluja.
Varsinainen opettajien täyden
nyskoulutus alkoi viime vuonna.
Tähän mennessä noin 150 opetta
jaa on osallistunut koulutuksiin,
joissa on pohdittu, miten sisällyt
tää ympäristökasvatus ja hiv/aidskysymykset eri oppiaineiden ope
tukseen. Lisäksi kouluvierailujen
kautta on tavoitettu yli neljäsataa
opettajaa. Tämän vuoden jälkipuo
liskolla keskitytään myös oppimis
vaikeuksiin.
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Heikosta parhaimpien
joukkoon

Katri Niiranen-Kilasi valmistui kieltenopettajaksi vuonna 1987. Hän ei
tiedä, mistä ajatus tuli, mutta hänen unelmansa oli päästä opettajaksi
afrikkalaiseen kouluun. Unelma vei hänet Tansaniaan vuonna 1990.

E

nsimmäiset kolme vuotta
Katri opetti suomalaisten
lähetystyöntekijöiden lap
sia Pohjois-Tansaniassa
Moshin kansainvälisessä koulussa
ja Lähetysseuran oppilaskodissa.
”Nyt jo lopetettu oppilaskoti
kuhisi elämää noihin aikoihin.
Lapset asuivat siellä kouluviikko
jen aikana, moni viikonloppuisin
kin. Heidän vanhempansa tulivat
ja menivät ja kertoivat tarinoita
arjen lähetystyöstä eri puolilla Tan
saniaa”, Katri muistelee.

16

LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

Taistelu ruumiillista
kuritusta vastaan

Alkuperäisen unelmansa ytimeen
Katri pääsi Etelä-Tansanian Kidu
galassa, jossa hän toimi englannin
opettajana Eteläisen hiippakun
nan yläkoulussa ja lukiossa vuo
sina 1994–2001.
Suomalaista kansanopistoa
muistuttava Kidugalan seminaari
sijaitsee keskellä maaseutua. Lähim
pään taajamaan, Njomben kau
punkiin, on 45 kilometriä. Sadeai
kana koulun väki jäi ajoittain saar

Katri Niiranen-Kilasi tuli Tansa
niaan alun perin opettamaan
suomalaisten lähetystyöntekijöiden lapsia, n
 ykyään hän kouluttaa tansanialaisia opettajia.

roksiin, kun mutkainen kylätie
muuttui upottavaksi liejuksi.
Se oli kuitenkin vilkas koulu
tuskeskus, jonne Lähetysseurakin
lähetti 1990-luvulla useampia
opettajia tukemaan vasta peruste
tun lukion alkutaivalta. Kidugalan
raamattukoulussa oli tansanialais
ten ja suomalaisten lisäksi ruotsa
laisia ja saksalaisia työntekijöitä.
Tuohon aikaan yläkoulu ja
lukio olivat vielä harvan tansania
laisnuoren ulottuvilla. Oppilaat oli
vat erittäin motivoituneita ja innos
tuneita oppimaan uutta. Katri
nautti opetustyöstä.
Mutta tansanialainen koulujär
jestelmä oli myös erittäin ankara,
hierarkkinen ja koepainotteinen.
Pikkuhiljaa Katrille alkoi paljastua,
miten yleistä ja julmaa oli ruumiil
listen rangaistusten käyttö. Hän ja
muutamat muut opettajat alkoivat
taistella muutoksen puolesta, mutta
vastustus oli ankaraa.
”Viimein hiippakunnan piispa
asettui puolellemme ja totesi, että
kirkon koulun on oltava edelläkä
vijä ja näytettävä, että opettami
nen on mahdollista ilman keppiä.
Monien keskustelujen ja kokous
ten jälkeen Kidugalassa luovuttiin
ruumiillisesta
rangaistuksesta”,
Katri kertoo.
Kolmen vuoden jälkeen Katri
oli valmis palaamaan Suomeen.
Hänen mielensä muutti kuitenkin
eräs opettajatoveri, joka oli taistel
lut hänen rinnallaan kurituksen
lopettamisen puolesta. Vuonna
1998 Katri avioitui lukiossa maan

Vuonna 2001 Katri ja Doward tuli
vat Suomeen. Katri opiskeli lisää
ja työskenteli opettajana lukiossa
ja ammattikorkeakoulussa. Doward
suoritti kasvatustieteen maisterin
tutkinnon Helsingin yliopistossa
ja aloitti jatko-opinnot.
Seitsemän vuoden Suomessa
olon jälkeen Tansania kutsui taas,
tällä kertaa kirkon yliopisto Poh
jois-Tansaniassa, Makumirassa.
Molemmat opettavat humanisti
sessa ja kasvatustieteellisessä tie
dekunnassa, josta valmistuu kiel
ten, historian ja maantiedon opet
tajia yläkouluihin ja lukioihin.
Makumiraan perustettiin jo
1950-luvulla kirkon pappissemi
naari. Nyt siellä toimii kolmen tu
hannen opiskelijan yliopisto, jossa
on teologisen ja humanistis-kasva
tustieteellisen tiedekunnan lisäksi
oikeustieteellinen tiedekunta. Siel
lä on myös pieni musiikin laitos,
jolla on opiskelijavaihtosopimus
Sibelius-Akatemian kanssa.
Vuonna 2014 Katrin työssä
aukeni uusi ulottuvuus, kun Maku
mirassa alkoi Lähetysseuran ja
Suomen ulkoministeriön rahoit
tama hanke, joka tarjoaa täyden
nyskoulutusta yläkoulujen opetta
jille. Katri vastaa hankkeesta tii
minsä kanssa, johon kuuluu
hänen lisäkseen neljä Makumiran
tansanialaista opettajaa.
”Unelmani työstä afrikkalai
sessa koulussa elää nyt tässä työssä.
Kidugalan yläkoulun oppimistu
lokset olivat 1990-luvun alussa
heikot, mutta nykyään se on maan
parhaimpien koulujen joukossa.
Myös nämä Merun alueen hei
kosti menestyvät koulut voivat
kehittyä ja tarjota mahdollisuu
den aitoon koulutukseen köyhien
perheiden lapsille”, Katri uskoo.

KUVA KATRI NIIRANEN-KILASI

Unelma toteutui lopulta

tietoa opettavan Doward Kilasin
kanssa.

Kivikauden ihminen metsästi,
nylki saaliin, teki tulen. Miten
kertoa tämä yläkoulun oppilaille? Maruvangon koulun
historian opettaja oli tehnyt
oppilaiden kanssa savisen
eläinhahmon, jousipyssyn ja
tulentekovälineet. Yleensä
ainoa opetusväline on
liitutaulu.

n
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Suomen Lähetysseuran ja ulko
ministeriön tukema hanke toteu
tetaan yhdessä Makumiran yliopis
ton ja Tansanian kouluviranomais
ten kanssa. Opettajat ovat saaneet
työkaluja arkiseen työhönsä, mutta
myös uusia ideoita, kuten osallis
tavien menetelmien soveltaminen
suurten oppilasmäärien kanssa –
tai vaikkapa kompostin rakenta
minen.
Katri on vieraillut kouluissa
seuraamassa, miten opit ovat jal
kautuneet.
”Sekä osallistavat menetelmät
että teemat on otettu hyvin vas
taan. Emme tuo opettajille mitään
ulkoapäin, vaan ympäristökasvatus
ja hiv/aids-teema nousevat viralli
sista opetussuunnitelmista”, hän
kertoo.
Kotityöt menevät
läksyjen edelle

Palataanpa Kikwen yläkouluun.
”Oppilaamme tulevat köyhistä
perheistä. Moni heistä on sukunsa
ensimmäinen yläkoululainen”, eng
lannin opettaja Alen Mkwele ker
too. ”Eivät meidän oppilaidemme
vanhemmat kysele läksyjen perään.

18
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Kotona odottavat työt ja askareet.
Pojat vievät vuohet ja lehmät lai
tumelle, kastelevat maissipeltoja ja
tomaattiviljelyksiä. Tytöt hakevat
vettä ja pitävät huolta nuorem
mista sisaruksista.”
Koulussa on asuntolat tytöille
ja pojille, mutta niihin mahtuu
vain viidesosa koulun oppilaista.
Asuntolassa asuvilla on paremmat
mahdollisuudet opiskeluun kuin
kotona asuvilla, sillä aikaa ei kulu
kotitöihin eikä pitkään, jopa kym
menen kilometrin kävelymatkaan
kouluun. Asuntolan oppilaille on
järjestetty illalla ruokailu ja kol
men tunnin ohjattu läksyjenluku.
Oppimistulokset ovatkin heillä
yleensä paremmat kuin kotona
asuvilla luokkakavereilla. Koululle
ollaan nyt rakentamassa kolmatta
asuntolaa.

Englannin opettaja Alen Mkwele
tekee monisteita joskus omalla
kustannuksellaan, jotta useammalla
oppilaalla olisi teksti käytettävissään.
Oppikirjoja on vain kymmenkunta
koko luokkaa varten.

Ryhmää kohti
vain yksi kirja

Alen Mkwele on tuonut luokkaan
kymmenen englannin oppikirjaa
ja pinon monisteita tunnilla käsi
teltävästä oppikirjan tekstistä.
”Oppilailla ei ole omia oppikir
joja. Meillä on täällä koululla vain
kymmenen oppikirjaa toisen luo
kan englannin opetukseen. Koulul

KUVA KATRI NIIRANEN-KILASI

perinteiseen kulttuuriin liittyviä käytäntöjä, jotka edesaut
tavat hi-viruksen leviämistä. Oppilaat mainitsevat poikien
ympärileikkauksen ja tyttöjen sukupuolielinten silpomi
sen, teiniavioliitot, lesken periytymisen kuolleen aviomie
hen veljelle ja pakkoavioliitot.
Tunnin päätteeksi swahilin opettaja Fransisca Thomas
kertaa oppilaiden kanssa argumentoivan esseen periaat
teet. Oppilaat saavat tehtäväksi hiv- ja aids -aiheisen
aineen kirjoittamisen.

PITA-koulujen
opettajat tutustuivat Ngarenanyukin
luterilaiseen kouluun, joka on
ympäristökasvatuksen mallikoulu.
Sähköä tuottavat
pieni vesivoimalaitos, tuulimylly ja
aurinkopaneelit.
Koulun alueelle on
istutettu puita jo
vuosien ajan.

Tuloksia on jo näkyvissä

Makumirasta tulleen PITA-hankkeen tiimin jäsenet olivat
tyytyväisiä näkemäänsä. Kikwen yläkoulun opettajat oli
vat todella miettineet, miten käsitellä aihetta eri oppiai
neissa. Opetuksen kehittäminen on kuitenkin prosessi.
Vielä on paljon pohdittavaa jäljellä. Mutta opettajat ovat
innostuneita ja näkevät jo tuloksiakin.
”Viime vuonna 27 prosenttia oppilaistamme epäonnis
tui päättökokeissa. Se on vähemmän kuin aiempina vuo
sina. PITA-hankkeen tavoitteena on, että kaikki oppilaat
läpäisevät loppukokeen. Se on mahdollista, me pystymme
siihen kyllä!” Grace Sumari sanoo painokkaasti.

Koulu tuottaa itse
sähkönsä – ja paljon muuta

n
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la ei ole rahaa oppikirjoja eikä ko
pioita varten. Silloin tällöin mo
nistan omalla rahalla joitakin op
pikirjan tekstejä, niin että useam
malla oppilaalla on teksti luettava
naan. Yleensä jaan oppilaat kym
meneen ryhmään. Näin jokaisella
ryhmällä on yksi kirja käytössään”,
Mkwele kertoo.
Tälle tunnille Mkwele on
valinnut oppikirjasta tekstin, joka
käsittelee hiv-infektion syitä, oireita
ja ehkäisyä. Hän kerää taululle
aiheeseen liittyvää sanastoa, minkä
jälkeen oppilaat ryhtyvät tutki
maan tekstiin liittyvää luetunym
märtämistehtävää.
Maantiedon opettaja Grace
Sumari puolestaan johdattaa oppi
laat pohtimaan modernin turis
min myönteisiä ja kielteisiä vaiku
tuksia. Turismi on monelle luon
nonkauniille maalle tärkeä tulon
lähde, mutta sen kääntöpuolena
on seksiturismi ja hi-viruksen
leviäminen.
Yhteiskuntaopin opettaja Elibariki Giye nostaa keskusteluun

»Me pystymme
kyllä parempaan»

Opettajat pohtivat niin luennoilla
kuin ryhmätöissä, miten hiv- ja aidsteemaa voisi opettaa yläkoululaisille
mahdollisimman monen oppiaineen
tunneilla.

O

petussuunnitelman mukaan ympäristökasvatuksen pitäisi olla
osa yläkoulujen maantieteen, historian, yhteiskuntaopin, eng
lannin ja swahilin opetusta. PITA-koulujen opettajat kävivät
viime vuonna tutustumassa Ngarenanyukin kouluun, joka on
luterilaisen kirkon koulu ja hankkeen mallikoulu ympäristökasvatuksen
osalta.
Kymmenen vuotta sitten koulun tilanne oli lohduton: syrjäinen
sijainti, ränsistyneet rakennukset, ei sähköä, heikot oppimistulokset. Reh
tori James Somin johdolla puoliaavikolla Arushan luonnonpuiston
takana sijaitsevasta 450 oppilaan koulusta on tullut vihreä keidas.
Koulu ei vieläkään ole valtion sähköverkossa, mutta sähköenergiaa
koululle tuottavat pieni vesivoimalaitos, tuulimylly ja aurinkopaneelit.
Koulun keittiössä on polttopuuta säästävät liedet; savupiippuun upote
tussa vesitankissa lämpenee pesuvesi oppilaiden asuntolaan. Koulun kalaaltaalla kasvatettu kala ja kasvimaan antimet monipuolistavat koulu
ruokailua. Viljasiiloissa säilytetään maissia ja papuja. Kilimanjaro-vuoren
pienoismalliin upotettu vedensuodatus- ja UV-säteilylaite puhdistaa
veden juomakelpoiseksi. Jo vuosien ajan koulun alueelle on istutettu
puita.
PITA-koulujen opettajat saivat Ngarenanyukin koululta ideoita ja
rohkaisua omien koulujensa ympäristöhankkeisiin.
”PITA-hanke tulee meidän koulumme kannalta oikeaan aikaan. Kou
luni on perustettu muutama vuosi sitten. Saimme maa-alueen koulun
käyttöön. Nyt tehtävämme on suunnitella, miten käyttää koulun maaaluetta. Olen saanut täältä monia uusia ajatuksia, totesi Nkoasengan ylä
koulun rehtori Amos Msengi.
n
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Perhe opettaa eniten

Bangkokiin

”On mahtava päästä lähetysjuhlille siunattavaksi”, sanovat uudet
lähetystyöntekijät Marja ja Jarmo Karjalainen. Pari kuukautta sitten
Thaimaahan muuttanut pariskunta tulee Vihtiin neljän lapsensa kanssa.

Teksti Marjatta Kosonen

M

KUVA JARMO KARJALAINEN

arja kertoo, että tun
tuu hyvältä saada siu
naus sekä omalle
työlle että lasten elä
mälle uudessa maassa. Ennen
Thaimaahan lähtöä hän pyöritti
kotiäitinä perheen arkea Tervure

nin kunnassa, Brysselin kupeessa
Belgiassa. Jarmo työskenteli sil
loin Suomen Merimieskirkossa
Benelux-maiden Merimieskirkon
johtajana.
Karjalaiset muuttivat maalis
kuun alussa Thaimaahan. He aset

tuivat asumaan omakotitaloon
lähelle kansainvälistä koulua,
jossa vanhimmat lapset opiskele
vat. Lastenhoitaja pitää pienim
mistä huolta silloin, kun vanhem
mat ajavat junalle Bangkokin kes
kustaan opiskelemaan ja töihin.

”Työt ovat alkaneet vauhdik
kaasti”, kertoo aluepäällikkönä
aloittanut Jarmo.
Marja jatkaa vielä thaikielen
opiskelua pystyäkseen tekemään
täysipainoisesti työtä.

Jarmo ja Marja Karjalainen asettuivat
kuvaan kotiportilleen Bangkokissa
yhdessä lastensa Rosaellan (14),
Mariamin (3), Samuelin (9) ja
Moseksen kanssa (4).

Marja Karjalainen (44)
• sairaanhoitaja (AMK)
• aloittaa kielenopiskelun jälkeen
diakoniatyön Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa

Jarmo Karjalainen (43)
• pastori, erityiskasvatuksen asiantuntija (KM), sosionomi-diakoni,
sosiaalikasvattaja
• Lähetysseuran Mekongin ja
Oseanian alueen aluepäällikkö
Työtä tukevat: Kajaanin, Rautalammin, Kiteen, Hausjärven ja Mäntsälän
seurakunnat sekä Jyväskylän Palokan
alueseurakunta
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Jarmo ja Marja kertovat, että
heillä molemmilla on ollut nuo
resta asti kipinä lähetystyöhön.
Rakkaus lähetystyöhön ja lapsiin
sai Joensuussa asuneen Marjan
aikanaan valitsemaan opinnot sai
raanhoitajaksi.
”Olen aina halunnut huolehtia
lapsista ja hoivata heitä. Tämä on
toteutunut hyvin elämässäni, sillä
biologisten lasten lisäksi meillä on
adoptiolapsia ja aikaisemmin toi
min sijaisäitinä”, Marja kertoo.
Ammatissaan sairaanhoitajana
hän on työskennellyt muun
muassa sydänpotilaiden sairaan
hoitajana ja kehitysvammaisten
lasten perhehoitajana. Ihmisten
parissa tehtävä työ on myös kieh
tonut Savonlinnassa kasvanutta
Jarmoa. Hän nauttii työstä, jossa
saa olla liikkeellä ja tapahtuu pal
jon. Se on saanut hänet opiskele
maan ensin sosiaalialalle ja sitten
papiksi.
”Syvimmät oppini ihmisyy
destä olen kuitenkin saanut per
heeltäni ja lapsiltani.
Rakkaus on koko elämää yllä
pitävä voima. Meillä on monikult
tuurinen perhe; kaksi Etelä-Afri
kasta adoptoitua lasta sekä kaksi
biologista lasta. Vauhtia ja vaaral
lisia tilanteita siis riittää!”

Tervetuloa
Lähetysjuhlille
Vihtiin
Lähetysjuhlat pidetään 11.–12.
kesäkuuta Vihdin kirkonkylässä. Juhlateltta pystytetään
pesäpallokentälle, lähelle seurakuntataloa. Lastenjuhlat ovat
vanhan pappilan pihalla.
Juhlilla on tarjolla raamattutunteja, konsertteja, messuja,
yhteislauluja, tietoa lähetystyöstä ja pakolaisuudesta,
lastennäytelmä ja muuta ohjelmaa. Pekka Simojoki julkistaa
soololevynsä Avara lähetysjuhlien päätteeksi sunnuntaina
klo 15 Vihdin kirkossa.
Martat vastaavat muonituksesta Pappilanpellon koulun
liikuntasalissa.
Vihdin kirkonkylästä löytyy yksi
pankkiautomaatti noin 300
metrin päässä juhlapaikalta
kaupan vierestä (Kirjavantie 2).
Juhla-alueella ei ole mahdollisuutta nostaa käteistä rahaa.

www.lahetysjuhlat.fi

Virvelöimään Heinävedelle

Kesämökki Heinävedellä on yksi
Karjalaisten perheen rakkaista
paikoista. Marja pitää uimisesta,
Jarmo veneilee ja virvelöi tai vetää
uistinta. Muita perheen harrastuk
sia ovat yhteiset matkat, lukemi
nen, luonto ja musiikki. Mökillä
aiotaan piipahtaa myös tänä kesä
nä.
Karjalaiset ovat vierailleet jo
osassa nimikkoseurakunnistaan.
Kesäkuussa ovat vuorossa käynnit
Rautalammen ja Hausjärven seu
rakunnissa.

n

KUVA HEIKKI TAKKO

Karjalaisen perhe lähti

Uudet lähetystyöntekijät siunataan
lähetysjuhlilla sunnuntaina 12.6.
klo 13.00–14.30 pidettävässä juhlamessussa juhlateltassa. Messussa
saarnaa ja lähetystyöntekijöiden
työhön siunaamisen toimittaa
piispa Tapio Luoma, liturgina
kirkkoherra Pekka Valkeapää.
Musiikista vastaavat kanttori
Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen, Cumina, Vihdin kamarikuoro ja Risto Ranta-aho & co.

Teressa ja Janne Juhaninmäki siunataan lähetystyöhön
kesäkuussa Lähetysjuhlilla Vihdissä.

Järistyksestä toipuva
Nepal kutsui

T

eressa (33) ja Janne Juhaninmäki (34) haluavat aut
taa työllään maanjäristyksestä toipuvaa Nepalia ja
sen heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Paris
kunta muutti viime syksynä Porvoosta Kathmanduun
lastensa Olivian (6) ja Belian (3) kanssa.
”Toivon, että voimme yhdessä osallistua Nepalin lasten,
naisten, vammaisten ja alakastisten ihmisarvoisen elämän
toteutumiseen. Jo ennestään heikoimmassa asemassa ole
vat ihmiset tarvitsevat maanjäristyksen jälkeen entistä
enemmän tukea, erityisesti koulutuksen, elinolosuhtei
den ja ruokaturvan alueilla”, Teressa Juhaninmäki sanoo.
”Tarve Lähetysseuran tekemälle ammattitaitoiselle, ihmis
oikeusperustaiselle ja kristillisellä arvopohjalla olevalle
kehitysyhteistyölle on suurempi kuin koskaan.”
Teressa on yhteiskuntatieteiden maisteri ja toiminta
terapeutti ja hän työskentelee Nepalissa kehitysyhteistyö
koordinaattorina. Janne on koulutukseltaan medianomi
ja toimii tällä hetkellä vapaaehtoistyön koordinaattorina.
Nepal on heille rakas maa muutaman vuoden takaa,
sillä he työskentelivät siellä Fida Internationalin palveluk
sessa vuosina 2010–2013. Teressalla ja Jannella on vahva
kutsumus tehdä työtä ihmisten parissa Himalajalla, eikä
muutto maanjäristyksestä vaikutuksista kärsivään maa
han pelottanut.
”Olimme osanneet odottaa isoa maanjäristystä jo
asuessamme Nepalissa, koska aiheesta puhuttiin paljon.
Nepal on kohtuullisen turvallinen maa asua lasten kanssa,
joten emme kokeneet mitenkään vaikeana ratkaisuna läh
teä kahden tyttäremme kanssa takaisin Kathmanduun.”
Teressan ja Jannen työtä tukevat Nurmeksen, Ylöjär
ven, Punkalaitumen ja Ranuan seurakunnat. He vierailevat
heinäkuussa ainakin osassa nimikkoseurakunnistaan.
n
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 KALENTERI

Kalenteri-palsta kertoo lähetystyöhön liittyvistä
tapahtumista. Muista liittää m
 enovinkkeihin
tarkat ajankohta- ja ilmoittautumistiedot!
Palsta on maksuton.

Lähetä menovinkkisi mieluiten sähköpostitse o
 soitteella
lahetyssanomat@suomenlahetysseura.fi. Kirjoita teksti itse viestiin,
älä laita liitetiedostoja. Voit myös laittaa menovinkit k irjeessä osoitteella
Lähetyssanomat/Kalenteri, PL 154, 00141 Helsinki.

www.suomenlahetysseura.fi

Lähetystori palvelee Lähetysjuhlien aikaan lauantaina klo
9–20.30 ja sunnuntaina klo
9–13 juhlateltan vieressä Vihdissä. Tervetuloa tutustumaan
Lähetysseuran uutuuskirjoihin,
levyihin, kortteihin ja lahjatavaroihin eri maista!
Lähetystorilla voi tutustua
myös kotimaantyön uusiin
mahdollisuuksiin, liittyä kummiksi, tilata Lähetyssanomat tai
osallistua vaikkapa juhlien
kolehtikohteisiin. Torilta löytyvät myös Vihdin ja muiden seurakuntien monipuoliset myyntipöydät ja Lähetysseuran
yhteistyöjärjestöjen esittelypisteet. Lähetysjuhlat pidetään
11.–12.6. Vihdin kirkonkylässä.

Toivoa ja kahvia
Helsingissä
Tule tutustumaan Suomen
Lähetysseuran Toivoa.fi-kampanjaan Maailma kylässä -festivaaleille 28.–29.5. Helsingin
Rautatientorille. Osastolla saat
tietoa, miten toivo muuttaa
ihmisten ja yhteisöjen elämää
kehitysmaissa – ja myös täällä
pohjoisessa. Lähetysseuran teltassa osastolla R502 on tarjolla
kahvia ja toivon siemeniä. Voit
myös kertoa, mikä tuo sinulle
toivoa.

Porkkanamarkkinat
Turussa
Perinteiset Porkkanamarkkinat
pidetään lauantaina 17.9. kello
11–14 Turun Tuomiokirkontorilla. Markkinoilla paljon hyvää
ostettavaa ja hienoa ohjelmaa.
Laita aika ylös kalenteriin!
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Suomen Lähetysseuran rippikoulut 2017
Suomen Lähetysseura järjestää ensi kesänä kaksi perinteistä rippikoululeiriä kurssikeskus Päiväkummussa Orivedellä. Rippikouluissamme noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
rippikoulusuunnitelmaa. Leiriemme keskeisiä tunnuspiirteitä ovat kirkon lähetystehtävän ymmärtäminen, monipuolinen musiikki ja nuoria
kokonaisvaltaiseen kristilliseen identiteettiin rohkaiseva hengellisyys.
I-leiri 5.–15.7.2017		

II-leiri 19.–29.7.2017

Hakuaika kesän 2017 rippikouluihin on 10.6.–31.8.2016. Hakulomake ja
tietoa leireistä internet-sivulta www.suomenlahetysseura.fi/rippikoulut.
Rippikoululeirin osallistumismaksu on 440 euroa.
Lisätiedot: rippikoulu- ja nuorisotyön kouluttaja Janne Keränen,
puh. 040 525 5158, janne.keranen@suomenlahetysseura.fi

Miten tehdä
testamentti?
Mitä ottaa huomioon?
Tervetuloa kuulemaan vastauksia
testamenttiaiheisiin kysymyksiin
Lähetysjuhlien testamenttitilaisuuteen
lauantaina 11.6. klo 16.30-17.30.
Keskustelussa on mukana Lähetysseuran
hallintojohtaja ja juristi Tarja Larmasuo.
Tilaisuus pidetään juhlateltan vieressä
Vihdin yhteiskoulussa, Nietoinkuja 1, Vihti.

KUVA ARI VITIKAINEN

Lähetystorille viihtymään

Toivon tiekartta

Senioripäivät Päiväkummussa
29.–31.8.2016
Päiville kutsutaan Suomen Lähetys
seuran eläkeläisiä ja entisiä työntekijöitä,
jotka ovat jääneet eläkkeelle muun
työnantajan palveluksesta.
Ohjelma löytyy osoitteesta www.lahetys
seniorit.fi. Tässä poimintoja päivien ohjelmasta:
• Toivon tiekartta – Lähetysseura maailmalla
• Mission kirkko – Lähetysseuran teologinen
asiakirja ja toiminnan linja
• Ovatko Raamattu, usko ja teologia sama
k aikille? Etelän kristinuskon tulkinnat
pohjoisen haastajina
• Näköaloja Raamattuun ja maailmaan
avaamassa Kati Kemppainen, Iris Kivimäki,
Rolf Steffansson
• Kahden maan kansalaisuutta avaamassa
Jaakko Löytty
• Keskustelua ja rukousta ryhmissä
Ilmoittautuminen ensisijaisesti internetin kautta
ilmoittautumislomakkeella. Lomake löytyy
Päiväkummun sivuilta osoitteessa
www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu,
valitse Tapahtumat ja sieltä Senioripäivät.
Ellet käytä internetiä, voit ilmoittautua soittamalla Päiväkumpuun 040 534 9507 tai sähköpostitse: paivakumpu@suomenlahetysseura.fi.
Majoituspaikat (joita rajoitetusti) täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Majoitus omin
lakanoin täysihoidolla 2 hengen huoneessa 105 e,
3–4 hengen huoneessa 94 e, Aitassa 75 e. Liinavaatesetti 12,50 e, asuntoauto/-vaunupaikka 20 e
+ ruokailut 55 e (koko aika).
Tervetuloa! toivottaa päivät suunnitellut työryhmä:
Eero Junkkaala, Tarja Larmasuo, Tapio Leskinen,
Ann-Christine Marttinen ja Tuula Sääksi.

Naistenpäivät Päiväkummussa
30.9.–2.10.2016

Naisen elämää
kaikilla mausteilla
Nainen eri elämänvaiheissa, erilaiset naiset erilaisissa vaiheissa, elämän keinussa, elämän myrskyssä.
Rajoja etsien, kehoa ja mieltä kuunnellen, Jumalaa
kiittäen ja avuksi huutaen. Joskus yksin, mutta nyt
yhdessä, sisaruuden sylissä, armon äärellä.
Tule mukaan!
Mukana viikonlopussa: Raamatun opetuksessa rovasti Riitta Laakio,
naiseuden monenlaisten rajojen äärellä perheterapeutti Raija Apajalahti,
lähetysterveisin Thaimaan-lähetti Tuula Kosonen, toiver unojen tulkkina
näyttelijä, lausuntataiteilija Maija-Liisa Ström, laulaen ja laulattaen
musiikinopettaja Johanna Tähkäpää ja kuorolaisensa Petra A
 arnio,
luovasti liikkuen tanssitaiteilija Tiina Lähdekorpi.
Lähetysseurasta mukana Marja Hankela, Soili Itkonen ja Iiris Kontra.
Hemmotteluhoidot kosmetologi Anne Salmikangas ja hierojapastori
Irja Aro-Heinilä.
Hinta: täysihoito + ohjelma, 2hh 150 e / 3–4 hh 124 e, 1 hh rajoitetusti /
kysy Päiväkummusta. Päiväkäynti lauantaina 1.10., ruokailu + ohjelma 50 e.

LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

23

toukokuu | 2016

Zined Nor Addisin (10) koti on Sirinkan
seudulla Pohjois-Etiopiassa. Hänen
äitinsä Belaynesh Asem on istuttanut
mangopuita Lähetysseuran tukeman
projektin kannustamana.
Kuva Ari Vitikainen

KUVA PIRRE SAARIO

Kokemuksia

Porvoon mitalla
Teologian opiskelijat Itsararat Inlee ja Phongsak Ase
saapuivat huhtikuussa Bangkokista kuukauden harjoitteluun
Porvoon suomalaiseen seurakuntaan. Heihin on tehnyt
suuren vaikutuksen se, miten paljon seurakunnassa on
erilaisia toimintamuotoja eri-ikäisille.

Teksti Pirre Saario

P

orvoon vanhan kaupungin
puutalot näyttävät huhti
kuisena päivänä yhtä kau
niilta kuin kesälläkin. Tyh
jät kadut ja idyllinen tori odottele
vat kuitenkin vielä turisteja, ja tuuli
puuskahtelee kujilla viileän tun
tuisesti.
Itsararat Inlee (24), thaimaa
laisittain kutsumanimellään tun
nettu Tukkata, ja Phongsak Ase
(24) eli Kop, ovat saapuneet Suo
meen pari päivää aikaisemmin.
Bangkokin kostean kuumuuden
jälkeen suomalainen raikas kevät
sää saa vieraat hytisemään. ”Toi
vomme näkevämme lunta!”, he
sanovat kuitenkin rohkeasti.
Viimasta on mukava astua
sisälle seurakuntataloon, jossa tul
vahtaa korvapuustien tuoksu. Täällä
on tänään Ruustinna pop up -kah
vila, jota pidetään vapaaehtoisin
voimin joka toinen viikko. Tuotto
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menee kansainväliseen työhön,
lähetysjärjestöille ja Kirkon ulko
maanavulle. Tukkata ja Kop ovat
olleet jo aamupäivällä auttamassa
vapaaehtoisia leipureita ja opette
lemassa korvapuustien kaulimista.
Seurakuntien into yllätti

Edessä on kuukauden harjoitteluja tutustumisjakso Porvoon suo
malaisessa seurakunnassa. Idean
äitinä ja isänä ovat olleet Suomen
Lähetysseuran työntekijät, pasto
rit Katariina Kiilunen ja Tero
Massa, jotka lähtivät vuonna 2013
Thaimaahan, Katariina opettajaksi
luterilaisen kirkon koulutuskes
kukseen ja Tero seurakuntatyö
hön. Pariskunta oli ennen läh
töään töissä Porvoossa. Siitä ker
tovat riemastuksen huudahdukset
ja lämpimät halaukset Ruustinnakahvilassa vanhojen tuttujen koh
datessa.

Toukokuun puolivälissä Suo
meen oli tulossa vielä kymmenen
opiskelijaa lisää tarkoituksenaan
kiertää seurakuntia ja osallistua
myös Lähetysjuhlille Vihdissä.
Katariina ja Tero ovat hyvillä
mielin. Heidän ideanaan oli saada
pari opiskelijaa Suomeen, mutta
heidän hämmästyksekseen muu
tama seurakunta innostui kustan
tamaan isommankin joukon mat
kakulut.
”Suomeen lähtivät lopulta lähes
kaikki koulutuskeskuksemme opis
kelijat, joita on tällä hetkellä 16”,
Katariina kertoo.
Etujoukkona tulevien Tukka
tan ja Kopin harjoitteluohjelma
rakennettiin niin, että he voisivat
tutustua monipuolisesti Porvoon
suomalaisen seurakunnan toimin
taan, aina häistä ja hautajaisista
nuorten toimintaan ja diakonia
työhön.

Raamatun opiskelu innosti

Tukkata on kotoisin Koillis-Thai
maan köyhältä maaseudulta. Hänen
äitinsä on kristitty, isä oli alun
perin buddhalainen, mutta kään
tyi kristityksi. Tukkata kävi pyhä
koulua ja näki myös, miten norja
lainen lähetystyöntekijä toimi
köyhien ja lasten parissa. ”Halusin
tulla samanlaiseksi kuin hän.”
Välillä Tukkata kadotti täysin
halunsa opiskella ja tutustua Raa
mattuun. ”Sitten jouduin vakavaan
auto-onnettomuuteen ja jäin puris

Itsararat Inlee eli Tukkata (vas.) ja
Phongsak Ase eli Kop toivoivat
näkevänsä lunta. Se ei ole huhtikuussa etelärannikolla todennäköistä, mutta niin vain vieraat
pääsivät jopa pulkkamäkeen!
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016
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Suomesta saa mukaan ideoita

Teologiaa myös
maallikkoevankelistoille

Pari viikkoa Porvoossa vietettyään Tukkata ja Kop
kertoivat Lähetyssanomille ensivaikutelmistaan.
Onko jokin hämmästyttänyt
suomalaisessa seurakunnassa?

Mitä haluatte kertoa
kokemuksistanne Thaimaassa?

Tukkata: Sunnuntaisin kirkossa ei käy
paljon seurakuntalaisia. Sen sijaan oli
hieno nähdä miten paljon ja miten
eri-ikäisiä ihmisiä oli kirkossa
konfirmaatiossa.

Tukkata: Minulle kerrottiin, että suoma
laiset eivät hymyile, mutta se ei pidä
paikkaansa Porvoossa! Kaupungilla
pyöräillessäni ihmiset hymyilevät ja vil
kuttavat minulle. Paikalliset työntekijät
ja seurakuntalaiset ovat jakaneet koke
muksiaan ja ottaneet meidät hienosti
vastaan.
Messussa ihastelen sitä, että papit
laulavat liturgian.
Haluaisin oppia ymmärtämään ja
tavoittamaan paremmin erilaisia ihmi
siä. Tulevassa työssäni on tärkeää se,
miten voi tulla toimeen eri ihmisten
kanssa. Esimerkiksi Bangkokissa on
valtava määrä eri-ikäisiä ihmisiä ja
erilaisia ihmisryhmiä.

↑

Katariina Kiilunen ja Tero Massa iloitsevat
siitä, että Tukkatan ja Kopin harjoittelujakson jälkeen lähes kaikki muutkin teologisen koulutuskeskuksen opiskelijat saapuvat vierailulle Suomeen.

↓

tuksiin. Lupasin Jumalalle, että jos selviän tästä, alan
opiskella Raamattua.”
Tukkata on nyt teologian opintojensa loppusuo
ralla. Hän haluaa jäädä Bangkokiin. ”Haluan tehdä
työtä slummialueilla. Siellä on paljon lapsia, joista
kukaan ei pidä huolta, kun heidän vanhempansa ovat
töissä naapurimaissa.”
Ake-vähemmistökansaan kuuluvan Kopin koti
on Huay Salassa, Pohjois-Thaimaassa.
”Olen pakolaisperheen lapsi. Synnyin Myanma
rissa, mutta lähdimme rajan yli Thaimaahan, kun
olin vuoden vanha. Vanhempani ovat baptistikristit
tyjä, ja kävin lapsena pyhäkoulua.”
Kop innostui kuultuaan Chiandg Rain alueen
luterilaiselta pastorilta Wisaranilta mahdollisuudesta
opiskella teologiaa Bangkokissa. Nyt Kopista on
tulossa ensimmäinen ake-kansaan kuuluva pastori.
”Haluan opettaa kansani jäsenille Raamattua.”
Kop toivoo kansansa pääsevän muutenkin kiinni
koulutukseen, sillä harva on saanut opetella kou
lussa muuta kuin kirjoittamista ja lukemista.
Teologisessa koulutuskeskuksessa tahti on tiukka
eikä vapaa-aikaa juuri jää. Musiikki tuo kuitenkin
vaihtelua ja rentoutta luentojen ja kirjallisten töiden
keskelle. Sekä Tukkata että Kop soittavat oppilaitok
sen musiikkiryhmässä mm. perinteisiä soittimia.
n
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Onko Porvoossa löytynyt sellaista,
mitä voisi toteuttaa Thaimaan
kirkossa?
Tukkata: Konfirmaatiokoulu. Minuun
on vaikuttanut myös se, että nuoret
voivat kokoontua arki-iltoina kirkon
tiloihin.
Kop: Isoskoulutus ja nuorisotyö.
Kaikki erilaiset tavat, joita täällä
käytetään myös lasten opetuksessa.
Se, että tehdään asioita konkreettisiksi
ja ymmärrettäviksi lapsille ja nuorille
on vaikuttanut erittäin hyvältä.
Leivontaurakan jälkeen thaimaalaiset
 iihtyivät Ruustinna-kahvilan leppoisassa
v
tunnelmassa.
K UVA PIRRE SAARIO

K UVA PIRRE SAARIO

Kop: Olen kuullut, että uskosta puhumi
nen on monille suomalaisille vaikeaa,
koska uskoa pidetään yksityisasiana.
Thaimaassa jopa henkilökorttiin
merkitään uskonnollinen vakaumus,
ja uskonnosta puhutaan usein.

Lähetystyön pitkäaikainen tukija Eila
Kemppinen opetti korvapuustien leipomista. Tuoretta pullaa saatiin maistella
Ruustinna pop up -kahvilassa, jossa thaimaalaiset myös esittäytyivät asiakkaille.

B

Kop: Seurakunnassa on päivittäin
erilaista toimintaa eri-ikäisille. Se on
vaikuttava ja hieno piirre, josta haluan
kertoa Thaimaassa. Jumalanpalvelus
elämän monipuolisuus ja jumalan
palvelusten toteuttaminen on tehnyt
vaikutuksen. Eri ihmiset vastaavat
messun eri osista. Myös kuorojen käyttö
ja musiikkielämä ovat hienoja. Ihailen
myös sitä, miten täällä otetaan huo
mioon eri puolelta tulevia ihmisiä.
n

angkokissa sijaitseva Luther Seminar in
Thailand (LST) kouluttaa Thaimaan luterilaisen kirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Seminaarissa voi suorittaa viisivuotisen
teologian kandidaatin tutkinnon ja vuoden
kestävän seurakuntatyön perustutkinnon,
minkä jälkeen opiskelijat voivat toimia evankelistoina, diakoniatyöntekijöinä, lasten- ja
nuorisotyönohjaajina. Päätoimisia opiskelijoita on tällä hetkellä 16.
Thaimaan luterilaisella kirkolla on runsaat
4 500 jäsentä. Seurakuntia on 30, joista 8
Bangkokissa ja muut Keski-, Koillis- ja Pohjois-Thaimaassa. Lisäksi on useampia saarnapaikkoja. Kirkko on kasvanut viime vuosina melko voimakkaasti, erityisesti PohjoisThaimaan etnisten vähemmistöjen parissa
(lua, akha, lahu, ake). Seurakunnat järjestävät yhdessä kirkon koulutuskeskuksen
kanssa maallikkokursseja paikallisseurakunnissa.
Tammikuussa lua-kansan asuma-alueella
Naanin maakunnassa alkoi kaksivuotinen
evankelistojen täydennyskoulutus. Mukana
on kahdeksan maallikkoevankelistaa. Alueella
on vain yksi pastori.
Luat elävät pienissä vuoristokylissä Thaimaan ja Laosin välisen rajan molemmin
puolin. Luat ovat perinteisesti olleet animisteja. Animistit uskovat, että erilaisissa luontokappaleissa on henkiä.
Evankelistoilla ei ole juuri lainkaan teologista koulutusta. Opiskelu luterilaisen kirkon seminaarissa Bangkokissa ei ole mahdollista, koska vastuu perheestä, kylän asukkaista ja seurakunnasta velvoittaa pysymään
kotiseudulla.
Tammikuussa aloitettiin koulutus Baandenin kylässä Pohjois-Thaimaassa. Bangkokin
seminaarista kurssia pitämään tuli pastori
Katariina Kiilunen. Mukana olivat myös luakansan parissa lähetystyötä tekevät Lähetysseuran työntekijät Riikka-Maria ja Tomas
Kolkka.
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Marhabanissa on ymmärretty jo kauan,
että kielen oppiminen on yleisavain
ympäröivään yhteiskuntaan.

↑

Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen ovat
elinehtoja Marseillessa, jonka asukkaista kaksi
kolmasosaa on maahanmuuttajataustaisia.

←

Marseille on rosoinen ja kova kaupunki sekä uusille
tulijoille että useimmille vanhoillekin asukkailleen.

↓

iisiä, maitoa, sokeria, vaniljaa, kanan
munia ja voita. Hassania Kandoussin marokkolaisessa riisikakussa on
hyvän olon ainekset. Nyt hän leikkaa
sitä varovasti tarjoilualustalle. Pian kakku kuul
taa kullanruskeana pienen kivijalkahuoneiston
takakeittiön pöydällä.
Taustalta kuuluvasta puheensorinasta korva
erottaa arabiaa, ranskaa, englantia ja sitten
vähän suomeakin. Ompelukone surisee, keit
tokattilan kannen alta kuuluu porinaa. Huo
pakynä vingahtaa fläppitaulun pintaa vasten.
Toimisto, monitoimitila, pikkukauppa,
kerho? Missä ollaan?
”Toisessa kodissa”, Hassania naurahtaa.
”Tervetuloa”.
Tervetuloa, tosiaan. Sitä tarkoittaa paikan
arabiankielinen nimikin. Olemme Marhaba
nissa, muutaman metropysäkin päässä Rans
kan toiseksi suurimman kaupungin Mar
seillen keskustasta.
Kapean liiketilan oven takaa avautuvat
korttelit ovat tyypillistä lähiö-Marseillea: graf

fiteja seinissä, paljon maahanmuuttajia, pieniä
työpajoja ja korttelikauppoja. Bistrojen ulko
pöydät täyttyvät heti kun aurinko pilkahtaa
esiin.
Miksi ihmeessä Ranskaan?

Täällä sijaitsee maahanmuuttajia tukeva toi
mintakeskus, jonne Suomen Lähetysseura on
keskittänyt yli 30 vuotta sitten alkaneen kotout
tamistyönsä Ranskassa.
Näissä pienissä entisissä liiketiloissa sijait
seekin eräs Suomen vanhimmista maahan
muuton ja kotouttamisen oppikouluista. Sen
työntekijät ja kävijät ovat jo kauan oppineet
yrityksen ja erehdyksen kautta vastauksia nii
hin kysymyksiin, jotka nousivat meilläkin
päivänpolttaviksi viime vuonna, kun pakolais
virta Syyrian ja Irakin sota-alueilta kiihtyi.
”Toiminnan käynnistämistä kummastel
tiin aikanaan yleisesti. Miksi nyt Ranskassa
tarvittaisiin lähetystyötä?”, muistelee pari
kymmentä vuotta sitten työnsä täällä aloitta
nut pastori Riitta Granroth.

Maahanmuuttaja sai

turvallisen tukikohdan
Kotimaassa kummasteltiin, kun Suomen Lähetysseura aloitti 1980-luvulla
maahanmuuttajatyön Ranskassa. Marseillen Marhaban-keskuksesta on
tullut monelle kuin toinen koti. Se sopisi nyt opintokohteeksi suomalaisille, jotka hakevat neuvoja kotouttamiseen ja muslimien kohtaamiseen.
Teksti ja kuvat Hannu Pesonen

30

LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

31

Marhaban-keskuksen johtaja
Mélanie Landes. ↑

Algeriasta kotoisin oleva Souad on
asunut kauan Marseillessa, joten hän
osaa tunnistaa Marhaban-keskuksen
uusien kävijöiden ongelmat ja antaa
myös neuvoja.

↗

Ammar Wahbeh (vas.) ja muut ranskankurssilaiset kuuntelevat tarkkaan
kun Agnes Estrangin (oik.) opettaa
arjen käyttösanastoa.

↓
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Nyt ihmettely on loppunut.
Päinvastoin, moni maahanmuu
ton ja kotouttamisen ongelmien
kanssa painiskeleva suomalainen
kunta ja viranomainen voisi saada
paljonkin arvokkaita ratkaisuvaih
toehtoja poikkeamalla opintomat
kalla Marhabanissa.
Sen toiminta on alusta asti
keskittynyt kotouttamisen ydinky
symykseen: miten nostaa maahan
muuttajat mahdollisimman pian
osaksi yhteiskuntaa?
”Tämä on mitä suurimmassa
määrin syrjäytyneiden voimaan
nuttamista, jotta he ottaisivat elä
mänsä omiin käsiinsä”, toteavat

Riitta Granroth ja vastikään äitiys
lomalle jäänyt keskuksen johtaja
Mélanie Landes.
Eristyksissä omassa
yhteisössä

Euroopassa kysytään, miksi isla
milaiset äärijärjestöt vetävät niin
monia Euroopassa asuvien maa
hanmuuttajaperheiden nuoria ja
miten se on mahdollista estää.
Syiksi nostetaan jihadistien
ihannointi, Isisin kaltaisten järjes
töjen taitava propaganda ja sanka
rimyytin rakentaminen, valtaväes
tön kovenevat asenteet, vastak
kainasettelun jyrkentyminen.

Mutta entä jos ennen nuoria
pitäisikin yrittää ensin tukea hei
dän vanhempiaan, kysyvät Landes
ja Granroth. ”Tärkeintä on saada
mukaan heidät, jotka eivät yleensä
pääse tai halua päästä ulos omista
hyvin suljetuista piireistään.”
Jos maahanmuuttajavanhem
milla ei ole käsitystä miten ympä
röivä yhteiskunta toimii ja ajatte
lee ja mitä se tavoittelee, heidän
on vaikea siirtää myöskään oman
uskontonsa ja kulttuurinsa peri
aatteita lapsilleen.
”Vanhempien opetuksia ei
uskota, jos nuorten arkikokemuk
set ovat ristiriidassa niiden kanssa.”

Pohjoisafrikkalainen pitoruoka rishta
kuuluu Marhabanin ruoanlaittokerhon suosikkeihin.

↑

Marokkolainen riisikakku on
 assania Kandoussin ylpeydenaihe.
H
Sitä ihastelee myös Marhaban-keskuksen egyptiläinen työntekijä
Myriam.

→

Ammar ja Lama Wahbeh pakenivat
Syyriasta kun heidän tyttärensä sai
surmansa ilmapommituksessa
Damaskoksen asuinalueille.

↓

Koska kunnon käsitystä omasta
kulttuurista ei synny, netissä ja
moskeijoissa saarnaavien ääriliik
keiden värvärien tehtävä helpot
tuu oleellisesti.
Kielitaito on yleisavain

Marhabanissa avainasemassa ovat
kin maahanmuuttajanaiset. Gran
rothin kokemusten perusteella
monet heistä ovat erittäin vähän
tekemisissä ympäröivän yhteiskun
nan kanssa eivätkä tunne sen arkea.
”Tarjoamme heille tietoa sekä
yhteiskunnasta että heidän oikeuk
sistaan ja rohkaisemme heitä
hankkimaan sitä lisää.”
Marhabanissa oivallettiin jo
alkumetreillä, että lukutaito ja
asuinmaan kielen oppiminen ovat
tärkein yleisavain tasaveroiseksi
yhteiskunnan jäseneksi. ”Ne häl
ventävät tehokkaimmin ennakko
luuloja ja kasvattavat itsetuntoa.
Niitä myös tarvitaan kansalaisuu
den hankkimiseen.”
Moni Marhabaniin saapuva
musliminainen ei tunne Koraania,
koska ei osaa lukea, Granroth ker
too.
”Silloin vain toistellaan muilta
kuultuja sanontoja. Usea heistä ei
osaa ranskaakaan, vaikka olisi asu
nut täällä jo vuosia, koska he ovat
hakeutuneet aina asioimaan kaup
poihin ja torikojuihin, joissa puhu
taan arabiaa. Kotona katsellaan
arabiankielisiä ohjelmia.”
”Pystyn nyt käyttämään met
roa, kun tunnen kirjaimet ja tie

dän millä asemalla on jäätävä pois.
Vuosien ajan minun oli pakko
vain kävellä”, sanoo Marhabanin
ranskan kielen ja lukutaidon kurs
seilla opiskeleva algerialaisrouva
Fatima Zohra Boulebda.
Kielikurssien tarve kasvaa

Marhaban on hiljattain avannut
uusia kielikursseja vastatulleille
maahanmuuttajille, koska kysyntä
on kasvanut.
”Heillä on valtava halu oppia”,
sanoo ranskankurssia vetävä Agnès
Estrangin. Hän on yksi noin 40
vapaaehtoisesta, joiden varassa
Marhabanin työ etenee. Myös kes
kuksen johtaja Mélanie Landes
tuli aikanaan Marhabaniin vapaa
ehtoiseksi lapsi- ja nuorisotyön
tekijäksi.
Syyrialainen insinööri Ammar
Wahbeh kuuntelee tarkkaan, kun
Agnès Estrangin opettaa hänelle ja

muille kurssilaisille arjen käyttö
sanastoa.
Ranskanopiskelu ja Marhaban
yleensäkin ovat tarjonneet hänelle
tärkeän kivijalan ponnisteluissa
päästä eroon Syyrian sodan tuot
tamien tuskien ja pakolaisuuden
aiheuttaman epävarmuuden kier
teestä.
Kun oppitunti päättyy, vaimo
Lama Wahbeh nostaa pöydälle
isän silmäterän. Kirjat pannaan
kassiin ja edessä on kaksikuukau
tisen Angelique-vauvan vaipan
vaihto. Wahbehit pakenivat Syy
riasta, kun heidän Maya-tyttären
sä sai surmansa ilmapommituk
sessa Damaskoksessa. Angelique
syntyi kirkastamaan jo ensim
mäistä pakolaisvuotta. Nyt häntä
ihaillaan joukolla.
Iltapäivällä lapsijoukko ajaa
toisiaan takaa Granrothin vetä
mässä leikissä keskuksen edessä
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”Marhabanin kristillinen tausta
herättää muslimeissa luottamusta”,
pastori Riitta Granroth kertoo.
Ranskalainen yhteiskunta on
hyvin maallistunut.

↑

Lait ovat usein sokeita kun kyseessä
on maahanmuuttaja. Lain jumalatar
on saanut hupun silmilleen
Marseillen päärautatieasemalla.

↓
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sijaitsevalla torintapaisella. Marha
banin tukiopetus, päiväkerho ja
kieliluokat eivät ole tärkeää kotout
tamista vain lapsille vaan myös
vanhemmille.
”Usein vanhemmat kysyvät lap
siaan tuodessaan kaikkea mahdol
lista – tai jäävät juttelemaan mui
den äitien kanssa. Nämä hetket
saattavat olla ainoita, jolloin he koh
taavat muita kuin omaa kieltään
puhuvia”, Granroth muistuttaa.
Suomessa käytävässä keskuste
lussa päivähoito-oikeuden rajoitta
misesta pitäisi muistaa miten tär
keä osa sillä on kotouttamisessa.
Uusia taitoja ja
paljon ystäviä

Marhabanin ruoanlaitto- tai ompe
lukurssit eivät nekään ole vain tai
kinan nostattamista tai neulanpis
toja. Ne merkitsevät uusien säikei
den kutomista. Täälläkin verkos
toidutaan, muistuttaa keskuksen
kolmas työntekijä Myriam.
Egyptistä turvapaikanhakijana
tullut Myriam on elävä esimerkki
siitä, miten arkinen kotouttami
nen tuottaa tuloksia. Häntä veti
Marhabaniin aikanaan naisille ja
lapsille järjestetty toiminta, kieli
kurssit – sekä toisten tuki ja seura.
”Opin kielen, ryhdyin toimi
maan vapaaehtoisena, ja nyt olen
saanut Marhabanista sekä työpai
kan että sisältöä elämääni.”

Myriamin kaltaiset pitkään
Marseillessa asuneet maahanmuut
tajat ovat tärkeitä uusille tulijoille.
He osaavat kertoa uskottavalla
tavalla, miten kotouttaminen onnis
tuu.
Heihin kuuluu myös Alge
riasta kotoisin oleva Souad, joka
omien kokemustensa pohjalta
osaa tunnistaa tulokkaiden ongel
mat ja antaa neuvoja.
”Viranomaisten tarjoama aut
taminen ja sopeuttaminen ovat
usein liikaa teknisiä suorituksia ja
materiaalin jakamista. Niitä toki
tarvitaan, mutta vielä enemmän
tunnetta siitä, että meitä kuunnel
laan ja huolistamme välitetään.”,
Souad ja Hassania korostavat, kun
istumme syömään pohjoisafrikka
laista pitoruokaa, rishtaa.
Ohuiden vermisellimakaronien,
kanan, perunan ja porkkanan
yhdistelmä kuuluu Marhaban-kes
kuksen ruoanlaittokerhon suosik
keihin. Se tarjoillaan keittiön pöy
dän ääressä kertakäyttölautasilta
veden, suolan ja vilkkaan keskus
telun höystämänä.
Hauraimmat kärsivät eniten

Torjunta ja välinpitämättömyys
tulevat sekä yhteiskunnalle että
maahanmuuttajille kalliiksi ja vaa
ralliseksi, muistuttavat Riitta
Granroth ja Mélanie Landes.
Samaa korostaa Marhabanin
yhteistyökumppanin, turvapaikan
hakijoita käytännön kysymyksissä
avustavan Jane Pannier -keskuk
sen lakimies Christine Poncin.
Hänen mielestään Marhaba
nin kaltaisten järjestöjen merkitys
kotouttamisessa kasvaa oleellisesti
silloin kun viranomaiset eivät pyri
aidosti vastaanottamaan maahan
muuttajia. Näin on hänen mieles
tään juuri nyt Ranskassa.
Sitä mukaa kun ääri-islamilai
suuden ja maallisen läntisen yhteis
kunnan vastakkainasettelu on
kärjistynyt verisiksi terroriteoiksi,
maahanmuuttajat ovat saaneet
kokea nahoissaan mitä tarkoittavat

”poikkeusolojen nojalla tapahtuvat
turvatoimenpiteet” – vaikka olisi
vat asuneet Ranskassa vuosikym
meniä.
Viranomaiset hyödyntävät poik
keussäännöksiä peratessaan maa
hanmuuttajien joukosta mahdolli
sesti vaarallisia ääriliikkeiden edus
tajia – tai käyttävät niitä muuka
laisvastaisen syrjinnän tekosyinä
esimerkiksi asuntoja, työpaikkoja
ja sosiaalietuja jaettaessa.
”Hauraat ihmiset kärsivät eni
ten eivätkä voi pitää puoliaan. On
paradoksaalista, että juuri he jou
tuvat taistelemaan eniten saadak
seen apua”, Mélanie Landes sanoo.
Viranomaisten ehtojen täyttä
minen on rankkaa päivittäistä
kamppailua. Lupa-asioita käsitte
levän viraston oven eteen saate
taan tulla jonottamaan jo aamu
neljältä, koska päivän aikana ehdi
tään käsitellä vain ensimmäisten
hakijoiden asiat.
”Kun maahanmuuttajia vahdi
taan tarkemmin ja epäillään enem
män, menetämme nuorten ihmis
ten kyvyn, tarmon ja tärkeät voi
mavarat. Ne hiipuvat viranomaisten
byrokratiaan”, Poncin varoittaa.
Niin voi helposti käydä Suo
messakin, jos kotoutus tapahtuu
haluttomasti, minimitasolla ja vain
koska kansainväliset velvoitteet
niin vaativat.
Risteyspaikkana
pari tuhatta vuotta

Marseillessa kyllä tiedetään, mistä
on kysymys. Päärautatieasemalle
vievää porraskäytävää vartioi lain
jumalattaren patsas. Kiviveistok
sen silmät on sidottu punaisella
hupulla.
Osallistuvaa tilataidetta vai
yksityinen protesti? Harva ohikul
kija pysähtyy miettimään.
Aihetta olisi. Suurin osa kau
punkilaisista on kotoisin jostain
muualta kuin Ranskasta. Välime
ren vilkkaimpiin kuuluva satama
kaupunki on yli 2 500 vuotta kes
täneen olemassaolonsa ajan ollut

Lapset viihtyvät päiväkerhossa, ja
äidit voivat tutustua toisiinsa tuodessaan sinne lapsiaan. Tarjolla on myös
tuki- ja kieliopetusta sekä lapsille
että aikuisille.

risteysasema, maahanmuuttajien
ja maasta lähtijöiden keskus.
Ranskan 66 miljoonasta asuk
kaasta yksi kymmenestä on mus
limi, Marseillessa yksi neljästä.
Kaikkiaan maahanmuuttajia tai
heidän jälkeläisiään väestöstä on
jopa kaksi kolmasosaa. Marseille
on myös Euroopan kolmanneksi
suurin juutalaisasutuksen keskus.
Nyt väkeä saapuu Syyriasta ja
Irakista, mutta ennen heitä tänne
oli jo ehtinyt moni muu: köyhät
kreikkalais- ja italialaissiirtolaiset
1800-luvulla, armenialaiset Turkin
toteuttaman kansanmurhan seu

rauksena 1900-luvun alkupuolella,
juutalaiset natsi-Saksan kansan
murhan jälkeen toisen maailman
sodan jälkeen, Ranskan itsenäisty
neistä Pohjois-Afrikan siirtomaista
muuttaneet arabit.
Marseille on myös ollut Väli
meren yli vievän ihmis- ja huume
kaupan tärkeimpiä kohteita jo
kauan ennen kuin nykyisestä
maahanmuuttoaallosta on alettu
puhua. Sen markkinoista taisteli
vat verisesti sekä omat että Sisilian
ja Napolin mafian salakuljettajat.
Marseille on rosoinen ja kova
kaupunki sekä uusille tulijoille
että useimmille vanhoillekin asuk
kailleen. Mutta juuri samasta syystä
sen elinehtoihin kuuluvat myös
suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sie
täminen. Koska lähes kaikki ovat
muualta tulleita, kyky ymmärtää
on päässyt kasvamaan käytännön
ratkaisuiksi.

Uskonnollinen tausta
herättää luottamusta

Ehkä siksi ei olekaan loppujen lo
puksi niin ihmeellistä, että kauan
eristyksissä elänyt musliminainen
valitsee kristillisen Marhabanin.
”Itse asiassa he tunnistavat
meissä myös oman tapansa uskoa.
Ranskalainen yhteiskunta on hyvin
maallinen, valtio ja uskonto ovat
tiukasti erossa toisistaan”, Gran
roth miettii.
Uskonto, niiden oikeutukset ja
vertailut ovat jatkuvia keskuste
lunaiheita.
”Kaikilla on vapaus ilmaista
itseään. Sitä toki emme suvaitse,
että joku ryhtyy aggressiivisesti
markkinoimaan islamia tai kris
tinuskoa.”
”Kerromme myös, mitä tar
koittaa ekumenia ja suvaitsevai
suus ja miten ranskalainen yhteis
kunta suhtautuu uskontoon.”

Marhabanin toiminnassa ei
korosteta kristinuskoa, mutta sen
yhteydessä tehdään ajoittain vierai
luja kirkkoihin ja myös synagogaan.
”Se auttaa ymmärtämään, miten
tässä yhteiskunnassa on eroista
huolimatta mahdollista elää rin
nakkain.”
Kasvanut pakolaistulva Euroop
paan näkyy Marhabanin toimin
nassa. Keskuksen pieniin tiloihin
ahtautuu viikon kuluessa 250
ihmistä.
”Ehkä voidaan sanoa, että
olemme suosiomme vankeja”,
Granroth ehdottaa kun hän päi
vän päätteeksi tyhjenneen pöydän
ääressä alkaa yhdessä Landesin ja
Myriamin kanssa suunnitella huo
misen päivän tapahtumia.
Silloin sanotaan taas marhaban, tervetuloa. Monta kertaa, ja
lämmöllä.
n
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↖

Huhtikuun 25. päivä tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun maanjäristys
tappoi Nepalissa lähes 9 000 ihmistä ja tuhosi paikoittain jopa
90 prosenttia rakennuksista. Jälleenrakennus on ollut hidasta.
Vieläkin 2,5 miljoonaa ihmistä asuu väliaikaisiksi tarkoitetuissa
asumuksissa. Nyt on toivoa siitä, että jälleenrakennus pääsee
vihdoin käyntiin.

”
36

LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016

Chandra Kumari Pariyar ja 3-vuotias Shajan-poika Anni Takon
kanssa maanjäristyksessä tuhoutuneen kotitalonsa edessä. Perhe
oli käyttänyt kaikki säästönsä
kodin rakentamiseen, ja nyt se
on asuinkelvoton.

↑

Chandra Maya Pradam on saanut
Sahaksen kautta tukea kanankasvattamiseen ja onkin onnistunut siinä hyvin. Chandran koti
tuhoutui maanjäristyksessä ja
toimii nyt kanalana, hän itse
asuu peltimajassa.

↗

Vaurioitunut koti, jota on yritetty korjata pellillä ja pressulla,
Alaichin kylä.

↗↗

Teksti Anni Takko ja Kirsi Elo
Jälleenrakennuksen viivästymi
sen taustalla on muun muassa
hitaus kansallisen jälleenra
kentamisviranomaisen (NRA)
muodostamisessa”, Nepalin työ
aluetiedottaja Anni Takko kertoo.

KUVA ANNI TAKKO

KUVA ANNI TAKKO

Miljoonat asuvat
yhä teltoissa tai
peltimajoissa

KUVA ANNI TAKKO

KUVA ANNI TAKKO

KUVA HARI ADHIKARI

Nepal vuosi maanjäristyksen jälkeen

Bhaldandan kylän terveysasemasta jäivät jäljelle vain portaat.
Lähetysseura tuki väliaikaisen
terveysaseman perustamista
(teltta vieressä) ja rahoittaa
uuden terveysaseman rakentamista.

”Perustamisensa jälkeen NRA on
kärsinyt henkilöstövajeesta, minkä
vuoksi jälleenrakennukseen liitty
vien ohjeiden ja sääntöjen laatimi
seen on kulunut aikaa. Eikä syk
syllä alkanut, neljä kuukautta kes

tänyt Intian asettama kauppasaar
tokaan helpottanut tilannetta.”
Jälleenrakentamisessa tulee
noudattaa viranomaisten ohjeita,
joten kansalaisjärjestöt tai yksit
täiset ihmiset eivät ole voineet

Alaichin naistenryhmä on juuri
aloittanut taas kokoontumisen
maanjäristyksen jälkeen. Se luo
toivoa kyläläisille ja on yksi
merkki siitä, että paluu normaaliin elämään on mahdollista.
Etualalla Pan Maya.

→
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KUVA ANNI TAKKO

» Hätäapu oli
suuri helpotus»

Lahjoita

Lasten Pankki

Lasten Pankkiin

SIJOITA LASTEN TULEVAISUUTEEN

suomenlahetysseura.fi/lastenpankki

Maksun saaja:
Suomen Lähetysseura
IBAN:
FI38 8000 1400 161130
BIC: DABAFIHH

aloittaa työtä ilman niitä. Väärän
laisen talon rakentaminen voisi
tarkoittaa kotinsa menettäneelle
hallituksen lupaaman 1 800 euron
jälleenrakentamisavustuksen me
nettämistä.
”NRA on nyt ilmoittanut ole
vansa loppusuoralla ohjeistuksen
laatimisen kanssa. Kotinsa menet
täneet ovat viettäneet jo yhden
sadekauden ja hyytävän kylmän
talven väliaikaisissa asumuksissa.
Pysyvien talojen rakentaminen
olisi tärkeää aloittaa viipymättä”,
Anni Takko huolehtii.
Suomen Lähetysseura aloitti
kumppaneidensa kautta avustus
työn heti maanjäristyksen jälkeen.
Siihen sisältyi pressuja, ruokatar
vikkeita, saippuaa, astioita ja lukol
lisia peltilaatikoita tärkeiden tava
roiden säilyttämiseksi. Myös tarve
psykososiaaliselle tuelle oli valtava.
Suomalaisten antama katastrofi
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”Kaikki tarvitsivat apua”

Alaichin kylässä Gorkhan läänissä
lähes kaikki rakennukset sortuivat.
Moni loukkaantui, mutta kukaan
ei kuollut.
”Olimme juuri syöneet ja ajat
telimme levätä hetken talomme
edustalla. Kun maanjäristys alkoi,
kaikki lähtivät hätäpäissään juok
semaan. Niin minäkin. Tyttäreni
jäi sortuvaan taloon”, Pan Maya
BK kertaa tapahtumia silmät kyy
nelissä. ”Kun tulin kotiin, näin
tyttäreni hiukset raunioissa kivi
kasojen alla.” Tytär oli tajutto
mana kolme päivää, mutta jäi
henkiin.
”Meitä kaikkia pelotti. Luu
limme kuolevamme. Jälkijäristyk
set jatkuivat koko ajan. Kaikki

tarvitsivat apua, eikä kukaan ehti
nyt auttaa toisia, koska kaikilla oli
sama tilanne.”
Alaichin kylässä, kuten muual
lakin Nepalissa, ihmiset pysyivät
yhdessä päivien, jopa viikkojen ajan
maanjäristyksen jälkeen. ”Kokoon
nuimme kaikki samaan paikkaan.
Yhdessä sitten etsimme kotien
raunioista ruokaa ja ruuanlaitto
välineitä”, Pan Maya kertoo.
Lähetysseuran kumppanit oli
vat tehneet työtä tuhoalueilla jo
vuosia ennen maanjäristystä, siksi
he tunsivat kylät, ihmiset ja myös
paikalliset viranomaiset. Alaichin
kyläänkin apua saatiin nopeasti
perille Sahas-järjestön kautta.
”Hätä
apu oli korvaamattoman
suuri helpotus”, Pan Maya toteaa.
Jälleenrakennus vie vuosia

”Tuntuu pahalta nähdä, miten
kyläläiset kärsivät”, kertoo Sahasjärjestön kenttätyöntekijä Hari
Adhikari.
”Työskentely ennen maanjäris
tystä oli helppoa, sillä kyläläiset
olivat innoissaan mukana kylien
kehittämisessä. Joitakin projekteja
saimme päätökseen juuri paria
päivää ennen järistystä. Sitten –

n

Keräyslupa: Manner-Suomi POL-2014-10091, voimassa 2015–2016, myönnetty
23.10.2014, Poliisihallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–2018 aikana Suomen
Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

apu – yli 400 000 euroa – saavutti
kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Kun NRA:n ohjeistus tulee,
Lähetysseura aloittaa jälleenra
kennuksen tukemisen pahiten
tuhoutuneen Gorkhan läänin kylis
sä, jotka ovat sen kumppanijärjes
tö Sahaksen toiminta-aluetta. Myös
psykososiaalisen tuen antaminen
mielenterveystyötä tekevän CMCjärjestön kautta jatkuu.

Tiedonantoihin merkintä:
Lasten Pankki

Virolaiset kuorot laulavat Lähetysjuhlilla

V

irolaiset kuorot Lambertus
ja Misjonikoor tulevat esiintymään Lähetysjuhlille Vihtiin.

Misjonikoor on Viron evankelisluterilaisen kirkon Lähetyskeskuksen kuoro, jonka tavoitteena
on palvella ihmisiä ja seurakuntia Jumalan sanalla ja musiikilla.
Siihen kuuluu noin 40 laulajaa
eri puolilta Viroa ja eri kirkkokunnista.
Kuoro on esiintynyt muun
muassa Suomessa ja Yhdysvalloissa ja se on julkaissut useita
äänitteitä, viimeisimpänä toukokuussa julkaistun Hingekuld
(Sielun kulta), jolta ovat myös
Lähetysjuhlilla laulettavat laulut.
Kuoroa johtaa Maarja Vardja.

Kuorossa laulavat myös lähetystyöntekijät Pia Ruotsala, Anu
Väliaho ja Tommi Nikki, joka
johtaa Misjonikoorin soitinyhtyettä. Yhtye ei tule Suomeen.
Lähetystyöntekijä Minna Nikki
toimii konsertissa esirukoilijana
ja tulkkina.

KUVA SAKARI NIKKI

Lähetysseura on tukenut myös
Alaichin kylän väliaikaisen koulun
rakentamista

yksi minuutti – ja monin paikoin
työstä oli jäljellä vain hiekkakasa.”
Gorkhan läänissä melkein kaik
ki koulurakennukset vaurioituivat
käyttökelvottomiksi ja jopa 90
prosenttia kodeista tuhoutui. Jäl
leenrakentamisen tarve on valtava.
”Ihmiset ovat lukossa, sairastu
neet henkisesti. Vuoden jatkuneet
jälkijäristykset ja hallituksen puut
teelliset toimenpiteet ovat passi
voineet ihmiset. Heillä ei ole mah
dollisuuksia jälleenrakentamiseen,
eikä se myöskään tunnu mielek
käältä, sillä uusi maanjäristys voi
tuhota kodin taas”, Hari Adhikari
kertoo.
Kylien ihmiset ovat selvinneet
peltihökkeleissään sadekaudesta
ja kylmästä talvesta. Talot ovat
hajoilleet tuulesta ja rakeista, teltat
ovat repeilleet ja lähteneet tuulen
mukaan. Veden kanssa on suuria
ongelmia. Maanjäristys muutti
vesilähteiden paikkaa ja kastelu
järjestelmät rikkoutuivat. Siksi vil
jeleminenkin on nyt vaikeaa.
Hari Adhikari on haluton
arvioi
maan, kauanko jälleenra
kentaminen vaatii aikaa. ”Kaikki
riippuu hallituksen kyvykkyy
destä ja päätöksistä. Jos kaikki
menee hyvin, niin 7–8 vuotta”,
hän sanoo vastahakoisesti.
Vaikka järistys teki pahaa
tuhoa, ei järjestöjen työ ole silti
mennyt hukkaan. ”Nyt jos kos
kaan tarjoamamme opit ja koulu
tukset esimerkiksi elannon hank
kimiseksi ja ravinteikkaampien
kasvien viljelemiseksi ovat tär
keitä”, Hari Adhikari sanoo.
”Koulutusta, uuden oppimista
ja tietoa ei voi maanjäristyskään
riistää.”

12.6. kello 20.30–22
Oled siin – kontserdil
juhlateltassa
Lähetysjuhlilla

Ylistystä viroksi
Lambertus on Viron luterilaisen
kirkon Hagerin seurakunnan
kamarikuoro. Sen tavoitteena
on julistaa Jumalan sanaa virolaisten säveltäjien tuotannon
sekä ulkomaisen hengellisen
kuoromusiikin kautta.
Kuoro on konsertoinut muun
muassa Englannissa, Saksassa,
Latviassa ja Suomessa sekä jul-

kaissut useita äänitteitä. Viimeisin julkaisu on vironkielinen
Pekka Simojoen Ylistys-levy,
jolta ovat myös Lähetysjuhlilla
esitettävät laulut. Kuoroa johtavat Sigrid Põld ja Merle Liblik.
Lähetystyöntekijä Tero Ruotsala johtaa Lambertusta säestä-

Virolainen Misjonikoor esiintymässä
Kuressaaren kirkossa Saarenmaalla.

vää yhtyettä ja osallistuu nuorten juhlien ohjelmaan Joel Reinarun kanssa.
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Vaalitoimikunta kiittää

L

ähetysseuran vuosikokouksessa Rovaniemellä asetettiin vaalitoimikunta. Sen tehtävänä on tehdä esitys vuoden
2016 vuosikokoukselle hallitukseen vuosiksi 2016–2019 valittaviksi jäseniksi. Hallitus on
12-jäseninen ja erovuorossa on
vuosittain neljä jäsentä.
Jäsenseurakunnilla, jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä oli mah-

dollisuus esittää ehdokkaita hallitukseen. Määräaikaan mennessä vaalitoimikunta sai ehdotuksia kahdeksasta henkilöstä,
jotka myös olivat antaneet
suostumuksensa.
Vaalitoimikunta kiittää heitä
halusta palvella Lähetysseuraa
myös sen hallinnosta käsin. Samoin kiitämme kaikkia jotka näkivät ehdolle asettamisen vaivan.

Pakistan

Hallituksessa on oltava vähintään yksi äidinkielenään ruotsia
puhuva jäsen. Lisäksi vaalitoimikunnan on pidettävä tavoitteena, että hallituksessa on piispakunnan edustus, monipuolista suuren järjestön hallitustyöskentelyssä tarvittavaa osaamista sekä riittävän tasapuolinen
hiippakuntien, järjestöä tuke
vien hengellisten suuntausten
sekä molempien sukupuolten edustus.

Suomen Lähetysseura
ry:n vuosikokous
Paikka Vihdin kirkko, Kirkkotie 1, Vihti
Aika lauantai 11.6.2016 klo 13.00
Valtakirjojen tarkastus suoritetaan kokouspaikalla klo 11–13.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1
2

Pääsiäisristikon ratkaisu
Kirjapalkinnon voittivat arvonnassa Anneli Misikangas
Rovaniemeltä ja Pirjo Sundqvist Kuusistosta.
Hyviä lukuhetkiä!

!
#

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
tilintarkastajien lausunnon esittäminen

!

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä
hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle ja muille
vastuuvelvollisille annettavasta vastuuvapaudesta päättäminen

&

toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

7

jäsenmaksujen määrääminen

8

hallituksen jäsenten valitseminen 
erovuoroisten tilalle

9

vaalitoimikunnan asettaminen seuraavaa hallituksen jäsenten vaalia varten

Hallitus 4.4.2016
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kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

6
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➞ kunta), vs. kirkkoherra Jussi

Peräaho Lapualta (Lapuan
hpk), toimistopäällikkö Lea
Purhonen Helsingistä (Helsingin hpk) ja piispa Matti
Repo Tampereelta (Tampereen hpk).
Hallituksessa jatkavat Helena
Castrén (Mikkelin hpk), Heidi
Juslin-Sandin (Porvoon hpk),
Jaana Marjanen (Kuopion
hpk), Ulla Mäkinen (Oulun
hpk), Mirja Niemi (Lapuan
hpk), Ilari Rantakari (Helsingin hpk), Tapani Rantala
(Turun arkkihpk) sekä Vesa
Viitaniemi (Turun arkkihpk).
Helsingissä 3.5.2016
Erkki Haarala, vaalitoimikunnan puheenjohtaja

puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan
ja ääntenlaskijoiden valitseminen

10 kahden tilintarkastajan ja kahden 
varatilintarkastajan valitseminen

40

Vaalitoimikunta otti huomioon
ehdolle asetettujen ansiot, osaamisen ja kokemuksen sekä sääntöjen edellyttämät tasapuolisuusnäkökohdat. Toimikunta
päätti yksimielisesti esittää Vihdin vuosikokoukselle, että hallitukseen vuosiksi 2016–2019
valitaan kansanedustaja Simon
Elo Espoosta (Espoon hiippa-

Ennakkoon ehdolle
asetettuja vaalitoimikunta pyysi kirjal-

3

5

lisesti arvioimaan vahvuuksiaan
Lähetysseuran hallinnon, toiminnan ja talouden hoidossa. Kaikilla olisi vastausten perusteella annettavaa seuran hallinnolle.
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Vihtiläiset Kallet
Ambomaalla
Karl August Weikkolin ja
Kaarle Koivu tekivät uraauurtavaa lähetystyötä
ensimmäisten suomalaisten joukossa Ambomaalla,
nykyisessä Namibiassa.
Tutustu sinäkin vihtiläisten
lähettien matkaan Vihdin
museossa lähetysjuhlien
aikana.
Pienoisnäyttely on avoinna
11.–12.6. klo 12–16 ja lähetysjuhlien jälkeen 2.10. asti
ti–pe klo 12–16 ja su 12–15.
Liput 3 e, alle 18 v. maksutta. Pienoisnäyttely on esillä
Vihdin museossa Niuhalan
vanhassa kansakoulussa
(Kirkkoniementie 4).
www.vihti.fi/museo

Kristityt nuoret
elävät varjossa
”Kristityt nuoret ovat erityisen
haavoittuva ryhmä kirkon ulko
reunalla. He käyvät koulua ja elävät
valtauskontoon kuuluvien varjossa.
Heidän tukemisensa on tärkeää,
mutta resurssit siihen ovat hyvin
rajalliset”, sanoo Lähetysjuhlille
tuleva pakistanilainen Nargus Azhar.

N

argus Azhar on teologian ja islamin tutkimuksen maisteri, joka johtaa tunnustustenvälisen Avoimen teologisen seminaarin
nuorisotyön osastoa Lahoressa, Pakistanissa.
Osasto tuottaa muun muassa opetusmate
riaa
lia Pakistanin kirkkojen nuorisotyöhön,
jotta nuoret kristityt voivat pohtia omaa
identiteettiään ja kasvuaan kristittynä keskellä islamilaista yhteiskuntaa. Uskontojen
vuoropuhelu on olennainen osa opetusmateriaalia.
”Nuoret ovat herkkiä ulkoisille vaikutuksille,
sillä heidän uskonsa on vielä ohutta. Kristityille vaikeinta ei ole terrorismi vaan se, että
on huomaamaton. Kristityt johtajat ovat saaneet aikaan hyviä asioita, mutta he eivät saa
työstään tunnustusta. Esimerkiksi koulukirjoista heidät on unohdettu kokonaan. Totta
kai väkivalta vaikeuttaa elämää, mutta vainon alla kirkko myös kasvaa.”
”Kristityt ovat yleisesti ottaen köyhiä, eikä
heillä ole hyviä koulutus- ja työmahdollisuuksia. Monet nuoret haluavat samaistua
mieluummin ympärillään näkemiinsä varakkaisiin ja vaikutusvaltaisia suhteita omaaviin
musliminuoriin kuin alempiarvoisina pidettyihin kristittyihin.”
Pakistan on islamilainen tasavalta, jonka
väestöstä yli 96 prosenttia on muslimeja.
Kristittyjä arvioidaan olevan alle kolme pro-

Nargus Azhar on mukana Vihdin
Lähetysjuhlilla 11.–12.6. mm. juhlateltan
ohjelmissa lauantaina klo 15 ja sunnuntaina klo 10.30. Hän myös saarnaa Vihdin
kirkossa lauantaina klo 22 alkavassa
nuorten yömessussa. Perjantaina 10.6. hän
on mukana Teologisessa symposiumissa
Lähetyskirkossa.
www.lahetysjuhlat.fi

senttia. Heistä noin puolet on katolilaisia,
puolet protestantteja. Lähetysseuran yhteistyökirkko on Pakistanin kirkko, jonka perustivat vuonna 1970 anglikaanit, metodistit,
presbyteerit ja luterilaiset.
Vähemmistökirkon heikko asema, islamilaisen perustuslain vaikutukset ja kristittyjen
muuttoliike ulkomaille vaikeuttavat kirkkojen toimintaa. Kirkot eivät voi tehdä laajaa
evankelioimistyötä, vaan kristillinen julistus
rajoittuu perinteiseen seurakuntatyöhön kristittyjen keskuudessa ja sosiaalisten palvelujen yhteydessä tapahtuvaan vuorovaikutukseen muslimien kanssa. Yksi kirkkojen tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa niiden omien
jäsenten kristillistä identiteettiä ja rohkaista
heitä olemaan Kristuksen todistajia.
Avoin teologinen seminaari järjestää eritasoisia koulutuskursseja etäopintoina, joihin
kuuluu myös lähijaksoja. Opiskelijoita on tällä
hetkellä runsaat 2 000 eri puolilla maata.
LÄHETYSSANOMAT 5 | 2016
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Lähetyssanomat G lähetystyön ykköslehti
KUVA PIRRE SAARIO

Jumalan valona
maailmassa
Lue Lähetyssanomista, kuinka
seurakuntia syntyy ja kasvaa ja
evankeliumi leviää ympäri
maailman. Lähetyssanomat kertoo
myös kuinka köyhiä ja syrjäytyneitä
tuetaan heidän matkallaan parempaan, ihmisarvoiseen elämään.
Lehti ilmestyy vuonna 2016 yhdeksän
kertaa, joista yksi on kaksoisnumero.

Mukavia kesäpäiviä! Seuraava numero
ilmestyy 15. elokuuta. Tervetuloa
Lähetysjuhlilla Basaarin ja Lähetys
sanomien pisteeseen Lähetystorilla!

Lähetyssanomien tilaajapalvelu on avoinna ti–to klo 9–15

020 712 7220, vaihde (09) 12971
www.suomenlahetysseura.fi/lahetyssanomat

Voit tilata myös puhelimitse tai netissä!

netissä:

Tilaan Lähetyssanomat

kestotilauksena 57 €/vuosi
opiskelijatilauksena 42,75 €/vuosi
Lähetyssanomat ilmestyy vuodessa
9 kertaa, joista yksi on kaksoisnumero

Vanha osoite tai tilauksen maksaja

Uusi osoite tai lahjatilauksen saaja

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Lähetyssanomat

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Tunnus 5001638

Puhelin (suuntanumeroineen)

Puhelin (suuntanumeroineen)

Sähköposti

Sähköposti

*
*
*
(

)

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaan tilaajan holhoojan allekirjoitus)
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   KIRJAT
Päiväkummun miestenpäivät 7.–9.10.2016

Oppiiko mies? – Jeesus opettajana
Mukana mm. evankelista Ilkka Puhakka,
lähetystyöntekijä, muusikko Tero Ruotsala,
muusikko Joel Reinaru, Päiväkummun
toiminnanjohtaja Kai Sippola, pastori
Janne Keränen, juhlakoordinaattori,
lähetystyöntekijä Jussi Hankela ja
kalibrointiasiantuntija, musiikkimies
Jukka Rantanen

Käytännön opastusta matkaajalle

K

Hinta: 96–155 e majoituksesta riippuen
(opiskelija-alennus 40 %).
Ilmoittaudu 25.9. mennessä osoitteessa
www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu
olevalla ilmoittautumislomakkeella tai
puhelimitse 043 824 3269 / Kai Sippola.
Päivien ohjelma: www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu

KUVA TOPI PENTIKÄINEN

   ONNEA
90 vuotta
17.8.2016 rovasti Arvo Eirola. Mahdolliset muistamiset Namibian
pappien koulutukseen. Saaja: Suomen Lähetysseura, FI 16 8000
1400 1826 72, Viite: Arvo Eirola 90 vuotta

Arja Helinä Lehmijoki
24.5.1946–13.3.2016
Arvo Eirola suorittamassa kastetta läntisellä
Ambomaalla (Namibiassa) vuonna 1967.

Tukikeräysten keräysluvat:
• Manner-Suomi POL-2014-10091, voimassa 2015–2016, myönnetty 23.10.2014, Poliisihallitus
• Ahvenanmaa 2015/8614, voimassa 2016, myönnetty 25.8.2015, Ahvenanmaan maakuntahallitus

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kansainvälinen toimija, ulkoasiainministeriön
kumppanuusjärjestö sekä Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Toimimme 30 maassa sadan
kumppanikirkon ja -järjestön kanssa.
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Mitä pakata mukaan? Miten
perhe saattaa reagoida tilanteeseen? Mikä on olennaisinta
matkassa? Mitä vaaroja tiellä
voi olla? Miten suhtautua
kulttuurišokkiin tai yllättävään

vierauden tunteeseen kotiin
palatessa? Kirjasessa on neuvoja erilaisiin tilanteisiin, olipa
sitten kysymys lahjan antamisen tavoista eri kulttuureissa
kuin matkaryhmässä syntyvien
ristiriitojen ratkaisemisesta. Tekstit auttavat myös turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten kohtaamisessa koti-Suomessa.
Kirjaa voi käyttää myös hengellisenä matkakumppanina ja hartauskirjana.
Käy peremmälle on syntynyt
Amerikan luterilaisen kirkon
laajaa vuotuista hiippakuntien
lähetysmatkojen ohjelmaa var-

ten. Se on suomennettu ja
muokattu suomalaiseen käyttöön ja soveltuu moneen: ulkomaanmatkaajalle yleensä, kirkkojen lähetys- ja avustustyöhön tutustuvalle, matkanjohtajalle, ulkomaiseen harjoitteluun,
vapaaehtoistyöhön tai pitempiaikaiseen palveluun lähtevälle.
Kirja sisältää vinkkejä myös
matkanjohtajalle.
Kirjan on suomentanut Suomen Lähetysseuran eläkkeelle
jäänyt viestintäjohtaja Eeva
Kemppi-Repo.

Vihdin historiaa ja luontoa
raikkaalla tavalla

Pakistanin-lähetti, hum. kand.
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äy peremmälle – Maailmanmatkaajan
kenttäopas
(Suomen Lähetysseura 2016)
on suunniteltu kristitylle matkaajalle: niin matkalle lähtöä,
kohdemaassa oleskelua kuin
kotiinpaluuta ajatellen – hyvän
Isämme johdatuksessa. Kirjan
perusajatuksena on, että Jumalan luoma maailma on yksi ja
olemme maailmankansalaisia.
On vain ”meitä”, ei ”noita” lainkaan.

Kerätyt varat käytetään v uosien 2016–2018
aikana Suomen Lähetysseuran u
 lkomaantyöhön.
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Suomen Lähetysseura kustantaa kirjoja, äänitteitä,
Lähetyssanomat-lehteä ja ruotsinkielistä Mission-lehteä.
Se on myös mukana JiiPee-verkkojulkaisun, Liftarin ja
Hetkinen Raamatun lukemiseen -lehden julkaisemisessa.

Puheluiden hinnat Suomen Lähetysseuran numeroihin soitettaessa:
Puhelinvaihteen (09) 12971 kautta normaali kiinteän puhelinverkon hinta.
Työntekijöiden suoriin 020-alkuisiin numeroihin soitettaessa:
• kiinteästä puhelinverkosta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min
• matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min

V

appuna julkaistiin Vihdin
kirkonkylää esittelevä kirja
Olet Vihdissä! – kirkonkylän
luontoa ja kulttuuria. Sen
avulla lukija voi löytää kylän
hienoimmat maisemat, oppia
alueen monisatavuotisesta historiasta ja pysähtyä ihastelemaan luonnon pieniä ihmeitä.
Teos on kuvitettu sekä historiallisin että tuorein valo- ja piirroskuvin. Selkeisiin karttoihin
on merkitty 52 tutustumiskohdetta.

Joka vuodella on ollut teema,
joka on antanut uuden näkökulman tutun ympäristön tarkastelemiseen. On vaellettu Viidellä kukkulalla, Puulta puulle,
Runon siivillä ja Silmät auki. On
tutkittu Vihdin vesiä ja maisemaa. Näin on joka vuosi koettu
aina jotain uutta, vaikka alue
on sama.

Kirjan aineisto on koottu lehtori Hilkka-Maija Virrankosken
vuosina 1997–2013 suunnittelemien vappuvaellusten aineistosta. Kevään herääminen, kotiseuturakkaus, historia sekä ympä-

Kirjassa esitellään myös kaikki
seurakunnan entiset ja nykyiset nimikkolähetit ja -kohteet
aina vuodesta 1868, jolloin vihtiläinen Karl August Weikkolin
lähti ensimmäisten lähetystyön-

ristö ja sen suojeleminen ovat
tärkeitä teemoja. Opaskirja
kokoaa vaellusten helmet kaikkien saataville.

tekijöiden
Afrikkaan.

mukana

Lounais-

Mukavankokoinen kirja houkuttelee lukijaa tunnelmoimaan hyvien kuvien ja piirrosten parissa, ja pohtimaan, löytyisikö omasta pihapiiristä
vaikkapa pähkinähakkia, saarnia tai näsiää.

Kirjan julkaisijat ovat Vihdin
seurakunta ja Vihti-Seura ja sen
on toimittanut Vihdin seurakunnan eläkkeellä oleva tiedottaja Pirjo Nieminen. Kirjan
hinta on 20 e, ja sen tuotto lahjoitetaan lähetystyön hyväksi.
Kirjaa myydään lähetysjuhlilla.
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   HETKI HILJAA

Lähetysseuran
vuosijuhlilta 1935

R

ukouksen ja kiitoksen hengessä oli lähetyskansa koolla
tappioittensa ja voittojensa keskellä. Toivorikkaina saapuivat tänne Helsinkiin maalaisystävämme. Merkillistä kansaa! Köyhiä ja vaatimattomia! Mutta sellaisia, jotka vaikeuksissa katsovat Jumalaan, häneen, jolla on kaikki valta taivaassa
ja maassa. Sieltä he tietävät tulevan avun suurimpaankin vaikeuteen.
Kun tervehdyspuheissa tulivat vastaamme erikoisesti Kiinan
vaikeudet, oli edustajain vastauksensa heidän tervehdyksissään Jumalan horjumattomat lupaukset, varma tieto siitä
että Herra on kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.
Erikoisesti mainitsemme tohtori Rainion ja sisar Leväsen esitykset Ambomaan lääkärilähetystyöstä. Niistä selveni, että
lääkärilähetystyö on raivannut tietä Kristuksen evankeliumille ja saanut ylistämään Herraa monet sielut, jotka eivät
muuten olisi joutuneet Herran kosketukseen.
Vuosikokouksessa todettiin kiitollisina, että Herra kuluneena
vuonna on armossaan täyttänyt kaikki tarpeemme. Tämän
vuoden lisääntyneisiin menoihin pyydettiin erityisesti Lähetyssanomien lukijoita kiinnittämään huomiotaan. He voisivat
tuoda taloudellisen helpoituksen, jos kaikki olisivat mukana
avustamassa.
Juhlan vaikutelmat kohosivat epäilemättä huippuunsa viimeisenä päivänä, jolloin lähetyskansa kokoontui Johanneksen kirkkoon opettajatar Maija Länsiön matkaan siunaamista
varten saaden sitten polvistua lähtijän kanssa Herran pöytään. Erikoispiirteenä näillä juhlilla oli myöskin vastikään
lähetysalalta palanneitten lähetystyöntekijäin tervehdykset.
Tervehdystilaisuudessa veli Petäjä antoi meille aivan kuin
tuulahduksen Ambomaalta ja juhlan viimeisenä päivänä veli
Lehto toi meille sellaisen voimakkaan todistuksen Herran
työstä, missä sitten olemmekaan, Ambomaalla tai kotimaassa,
että vanhat lähetysystävät sanoivat tuntevansa virkistyneensä
kuten ennen Hannulan aikoina.
Virkistyneinä Hengen läsnäolosta palattiin takaisin koteihin
haluten siellä hiljaisuudessa jatkaa Herran työtä.

Kotimaahan
saapui kesäkuun 7. p. lähetysalan esimies Viktor Alho
puolisoineen. Heidän viimeinen työkautensa lähetysalalla kesti
10 vuotta, joten virkistys ja lepo kotimaassa jo oli hyvin tarpeen.
Saakoon Herra siunata heidän olonsa kotimaassa ja antakoon
heille sekä Hengen että ruumiin virkistystä.
– Lähetyssanomat, elokuu 1935
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Matti Huotari

Toivoa ilmassa
Pieni lintu parvekkeen kaiteella
katsoo suoraan silmiini
toistaa toistamiseen
samaa säettä
iloisesti vakuuttaen:
”Niin se on
on se niin
uskotko --- uskotko --- uskotko ---”
Vastaan kuin lukisin
uskontunnustusta:
”Uskon --- uskon --- minä uskon:
aina sentään joku ilo
joku mahdollisuus
joku toivo --Aina sentään tässä pimeydessä
ja kylmyydessä
joku lämmin käsi
joku avoin mieli
aina joku ihmisen veli.
Ja niin kauan
emme ole hukassa.”

Maaria Leinonen: Ilo siltana päiväsi yli
(Kirjapaja 2008)

Runo on kieli, jolla voi sanoa vähin sanoin pal
jon. Sellainen kieli on täynnä tekemisen sanoja.
Usko on yksi sen kielen teonsana, rakkaus on
toinen. Ja toivo – yksi sen kielen ydinsanoista on
toivo.
Toivo, rakkaus ja usko kuuluvat yhteen. Toivo
perustuu uskoon. Usko taas on ”sen näkemistä,
mitä ei nähdä.” (Hepr. 11:1) Usko, toivo ja rak
kaus muodostavat kolminaisuuden, jossa usko
pitää yllä toivoa ja toivo on näkökulma uskoon.
Yhdessä ne ovat rakkauden peruselementtejä.
Kristillinen toivo kuuluu uskon perussalaisuuk
siin, sillä Jumalan Sanan lupaus ja elämäntilan

teemme saattavat olla pahasti risti
riidassa keskenään. Henri J. M.
Nouwen on sanonut: ”Kaikki mitä
meille annetaan ja kaikki mitä meiltä
otetaan pois on aina vain sormi, joka
viittaa Jumalan kätketyn lupauksen
suuntaan, lupauksen, jonka täyttymys
on kerran oleva omanamme.” Jumala
on luvannut kulkea kanssamme, olipa
osanamme epäusko, epävarmuus tai
epätoivo. Toivon syvä salaisuus elää
mielemme avunhuudossa: ”Minä
uskon! Auta minua epäuskossani!”
(Mark. 9:24)
Raamatussa toivo perustuu Jumalan
liikkeellä oloon. Toivo ei ole haihatte
lua tai ennustelua, ei seisomista jalat
tukevasti ilmassa tai kokoelma erilai
sia odotuksia. Kristillinen toivo on
sidoksissa siihen että Jumala itse on
aktiivinen. Siksi sinun toivosi ei pysy
tai kaadu sen varassa, miltä tänään

sattuu tuntumaan. Toivosi perustuu
Jeesuksen lupaukseen: ”Minä näen
teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän
sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan
voi teiltä riistää.” (Joh. 16:22)
Oikeastaan Jeesus lupasi enemmän.
Hän ei ainoastaan sattumoisin tapaa
sinua uudelleen. Hän lupaa etsiä
sinut käsiinsä, jos eksyt. Hän ei hyl
kää ketään. Hän kulkee etsimässä
heikoimpia, haavoittuneimpia ja epä
toivoisimpia.
Kerran, näihin aikoihin vuotta, kun
veljeni oli kävelyllä pellonpientareella,
hän näki pahassa ahdingossa olevan
pienen linnun. Se oli jotenkin saanut
pensaan okaan pystyyn suuhunsa,
eikä kyennyt sulkemaan nokkaansa.
Veljeni halusi auttaa sitä. Hän heitti
takkinsa linnun päälle ja työnsi varo
vasti kätensä takin alle. Hän sai lin

nun kämmenelleen, mutta silloin
lintu teki viimeisin voimin epätoivoi
sen pyristelyn. Se pääsi irti ja lensi
pois, eikä sitä nähty enää koskaan.
Haavoittuneessa linnussa on maail
man epätoivon ja toivon koko kuva.
Evankeliumin Jeesus kutsuu sinut
tämän maailman teille ja aitovierille
etsimään niitä, joilla on haavoittunut
lintu sydämessään. Sinä olet toivon
kuva. Toivo on!
”Aina sentään tässä p
 imeydessä
ja kylmyydessä
joku lämmin käsi
joku avoin mieli
aina joku ihmisen veli.
Ja niin kauan
emme ole hukassa.”

Kirjoittaja on pastori ja seurakuntien
palvelupäällikkö Suomen Lähetysseurassa.
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Kirjat ja musiikki
Suomen Lähetysseurasta
Jonathan Aitken

Simojoki & Kaskinen

John Newton – Armottomuudesta
ihmeelliseen armoon

UUTUUS

,
34–

,
17–

John Newton (1725–1807) kirjoitti yhden
maailman kauneimmista virsistä, Amazing
Gracen. Hänen elämäkertansa on kiehtova
muotokuva orjakauppiaasta ja kapteenista,
josta tuli orjuutta vastustava pappi.

Parasta laatua

Parasta laatua -levyn lastenlaulut kutsuvat iloon, ihmettelyyn ja luottamukseen.
Levy on jatkoa samojen
tekijöiden suositulle
Lauluvintti-levylle.

CD

UUTUUS

,
23–

Käy peremmälle

Maailmanmatkaajan
kenttäopas

Leena Haavisto (toim.)

Käytännön opas kristitylle matkaajalle ja
hänen läheisilleen. Kyseessä voi olla vaikka tutustumismatka tai seurakuntavierailu
vieraaseen kulttuuriin. Kirjassa on vinkkejä myös matkanjohtajille.

Viisaita ja herkkiä runoja. Kuvituksena
suomalaisia luontokuvia. Pieni lahjakirja
mahtuu hyvin myös kirjekuoreen.

Toivon silmuja

8,–

Taizén veli Alois

UUTUUS

Uskallamme uskoa
Veli Alois käsittelee ihmisen perimmäisiä
kysymyksiä kirkkovuoden juhlien pohjalta.

Onnittelukortit Lähetysseurasta

19,–
94 Punainen tulppaani,
tekstitön

Risto A. Ahonen

95 Iso orkidea,
tekstitön

3,–

Verkkokauppa:

.fi
http:// basaari.mission
Verkkokaupassamme voi
maksaa omassa
verkkopankissa tai kortilla
(Visa, Mastercard, Debit
tai Visa Electron)

Tulevaisuuden kirkko
Kristillisen kirkon tulevaisuus on muodostumassa toisenlaiseksi kuin on odotettu.

iso taittokortti
+ kuori

Saatavilla myös e-kirjana: www.elibris.fi
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