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toden teolla. ”Valo pimeyttä voittaa, luomakunta 
odottaa. Pian uusi päivä koittaa täynnä Herran kun-
niaa”, näin luvataan Simojoen laulussa. 

Kuinka olenkaan rukoillut, että Taivaan Isä tekisi 
koronasta lopun, rajoituksista lopun, karanteeneis-
ta lopun, etäkouluista ja –kokouksista lopun. Ru-
koillaan sitä kaikki! Muistetaan, mitä enkeli sanoi 
Marialle: ” Jumalalle mikään ei ole mahdotonta”.

Eletään tämä vuosi rukoillen ja työtä tehden ”Ora 
et labora”. 

Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla tei-
dät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen 
voimasta olisi runsas toivo. Room. 15:13

Työn iloa, uskoa, toivoa ja rakkautta! 
pj. Tuikku
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Siunattua vuotta 2022 teille jäsenillemme! 
Saamme olla tässä vuodessa hyvän Taivaallisen 

Isän huolenpidossa. Siitä on lupaus Raamatussa 
Jes. 33:6 ”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkes-
tä hetkeen, hänellä on varattuna apua yllin kyllin, 
viisautta ja tietoa. Siionin aarre on Herran pelko”. 
Meidän ei tarvitse pelätä vaan luottaa ja kunnioit-
taa Isää kaikesta siitä, mitä hän on meille tehnyt.

Siivosin joulukoristeet satakuntalaisen perinteen 
mukaan Nuutin päivänä eli 13.1. Sitten menin ys-
täväni kukkakauppaan ja ostin kevään ensimmäi-
set tulppaanit. Äidiltäni perimässä maljakossa ne 
hehkuvat hempeää oranssia. 

Kevätaurinko hohtaa hangilla. Valo on niin kir-
kasta, että talven pimeyden jälkeen se häikäisee 
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Ilmoitukset

Opettajen Lähetysliitto järjestää 
perinteisesti Lähetysjuhlilla opet-
tajille oman tilaisuuden, jonka oh-
jelmassa on musiikkia sekä kuvia 
ja tarinoita lähetystyöstä nimikko-
lähettien kertomana. Ohjelma tar-
kentuu lähempänä toukokuuta. Ti-
laisuus on maksuton. Lämpimästi 
tervetuloa!
Katso tarkempi ohjelma nettisivuil-
tamme toukokuussa: 
www.opettajienlahetysliitto.fi

Tervetuloa OLL:n tuleviin tapahtumiin!

(Kutsu lehden takakannessa)
Juhlamessun ja lähetyslounaan 
jälkeen kokoonnumme vuosiko-
koukseen Keravan seurakuntakes-
kuksessa. Tarkemmat tiedot sekä 

ilmoitus kokouksen mahdollises-
ta muuttumisesta etäkokoukseksi 
maaliskuussa 
www.opettajienlahetysliitto.fi
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Juhlamessu, lähetyslounas ja 
vuosikokous Keravalla su 27.3.2022

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Oulussa 2022
Kirkkopäivien, Lähetysjuhlien ja 
Oulun seurakuntayhtymän #YH-
DESSÄ2022-viikonloppua viete-
tään Oulussa paikan päällä järjes-
tettävänä live-tapahtumana ensi 
keväänä 20.– 22.5.2022.

Ohjelmien punaisena lankana 
kulkee keskustelukulttuuri ja sen 
muutos teemalla KUUNTELEN. YM-
MÄRRÄN. KUNNIOITAN.

Tulossa on terveysturvallinen 
tapahtuma, jonka tapahtumapai-
kat sijoittuvat Oulun keskustaan ja 
sen ympäristöön lähelle toisiaan. 
Maksulliset tapahtumat keskittyvät 
teatteriin, maksuttomat tuomio-
kirkkoon. Lisäksi tapahtumapaik-
koina ovat myös Rotuaari, seura-
kuntatalot – ja monet muut.

Lippu maksullisiin tapahtumiin 

Opettajille oma 
tilaisuus Oulun 
Lähetysjuhlilla 
la 23.5.2022!

yhdeksi päiväksi maksaa 60 eu-
roa, kahdeksi päiväksi 120 euroa. 
Lisäksi ohjelmaan on suunnitteil-
la kaksi maksullista konserttia. Li-
put tulevat myyntiin tammikuussa 
2022.

Lisätietoja: Kirkkopäivät ja Lä-
hetysjuhlat Oulussa 2022 - Suo-
men Lähetysseura 
(suomenlahetysseura.fi)
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Papua-Uusi-Guinea / Kajaani joulukuu 2021 - Pirkko Luoma

Otteita Pirkko Luoman kirjeestä

Urimin  uutisia 

Hei rakkaat ystävät!
Lyhyt katsaus vuoteen 2021: Aloi-
tin yhteydenpidon Suomesta Pa-
pua-Uuteen-Guineaan Skypellä 
vuonna 2012, ja työ alkoi luistaa 
paljon paremmin kuin sähköpos-
tin välityksellä. Nyt lähes 10 vuot-
ta myöhemmin siirryimme käyttä-
mään älykännykkää, ja teemme 
työtä WhatsApp-puhelujen välityk-
sellä.

Ruotsalaisen konsultin Lisbeth 
Fritzellin kanssa tarkastimme uri-

minkielisen Roomalaiskirjeen lu-
vut 1-12. Ritva Hemmilän kanssa 
saimme loppuun Heprealaiskirjeen 
takaisinkäännöksen englanniksi ja 
sitten tarvitsimme konsulttia sitä 
tarkastamaan.

Papua-uusiguinealainen Kor-
ry Reuben lupautui tarkastamaan 
Heprealaiskirjeemme, mutta koro-
narajoitusten, lentojen ym. estei-
den vuoksi tarkastuksen ajankoh-
ta siirtyi ja siirtyi, kunnes PUG:ssa 
kääntäjänä ja konsulttina toimi-

nut, nyt USA:ssa eläkkeellä oleva 
Jim Farr tarjoutui auttamaan mei-
tä. Tulee olemaan haasteellista yh-
teensovittaa yhteiset WhatsApp-
puheluajat, koska konsultti (USA), 
kääntäjät (PUG) ja minä (Kajaani) 
tulemme olemaan kolmella eri ai-
kavyöhykkeellä. Eksegeettisten ky-
symysten käsittely tapahtunee lä-
hinnä sähköpostilla.

Urimin heimossa pidettiin 
30.8.–10.9. SALT-kurssi (Scripture 
Application & Leadership Training) 

Neljä SALT kurssin opettajaa opettivat uriminkielisen Sanan soveltamisen ja johtamisen koulutuksessa 30.8.-
10.9.2021. Taustalla kurssin järjestäjä Paula Akerson, Pirkko Luoman työtoveri PUG:ssa.
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Papua-Uusi-Guinea / Kajaani joulukuu 2021 - Pirkko Luoma

lähinnä kirkon johtajille rohkaisuk-
si ja innostukseksi käyttää äidin-
kielistä Jumalan sanaa. Työtoverini 
Paula Akerson oli tehnyt valmis-
teluja sen toteutumiseksi. Marjo 
Brownie ja Seija Meinander täällä 
Suomessa poimivat käännetyistä 
Uuden testamentin kirjoista monis-
tettaviksi ne raamatunpaikat, joita 
kurssilla käytettiin. Opettajina toi-
mi neljä papua-uusi-guinealaista 
siihen tehtävään koulutettua hen-
kilöä. He käyvät pitämässä tätä 
kurssia eri heimoissa, joiden kielil-
le on valmistunut tai valmistumas-
sa äidinkielinen Uusi Testamentti. 
Osallistujia oli yli 130 ja he rohkais-
tuivat äidinkielisen Sanan käyttä-
miseen. Kurssi poiki myös pidettä-
väksi esikoulun ja aikuisopetuksen 
opettajakoulutuskurssit.

P i r k o n P i l k a h d u k s i a
Elokuussa rinnassani oleva nysty-
rä todettiin syöväksi. Se leikattiin 
25.8. Sain sädehoitoa 3 viikkoa 
Taysissa Tampereella. Asuin poti-

lashotellissa. Ensimmäisen viikon-
lopun vietin ystäväni luona Kanga-
salla ja toisen viikonlopun ystävän 
ja hänen perheensä luona Hä-
meenkyrössä ja muitakin ystäviä 
sain tavata. Nyt sitten olen toipu-
massa kotonani. ”Maajalkaenke-
lit” auttoivat alkuun siivouksessa, 
kauppa-asioissa, haavojen hoidos-
sa, ulkoiluttamisessa ja monessa 
muussa. Toipuminen on mennyt 
hyvin ja muutenkin terveys on ol-
lut hyvä. Laiskottaa, väsyttää ja vä-
lillä on kipuja, mutta se kuulunee 
asiaan.

…
Lämpimät kiitokset, kun olette 
seisoneet rinnallani.
Olipa ihanaa lepuuttaa aivoja tä-
män sairastelun aikana. Nyt olen 
kokeillut taas työntekoa muuta-
man tunnin yhtenä päivänä vii-
kossa. Micah ja Jimmy juttelevat 
kanssani WhatsAppilla sieltä koti-
kylästään Laningwapista. Kolmes-
ta kerrasta yhdellä kertaa yhteyttä 
ei syntynyt ollenkaan, mutta kaksi 

kertaa yhteys toimi erittäin hyvin. 
Aloitimme jo ties kuinka monta ker-
taa kesken jääneen 1. Korinttilais-
kirjeen viimeiset korjaukset kon-
sultti Mark Hepnerin kanssa. Mark 
on hyvin perusteellinen tarkastaja 
ja on ollut liikuttavan pitkäjäntei-
nen ja lempeä meitä kohtaan!

Tämä työ näyttää tuovan minul-
le edelleen paljon iloa. Onhan ky-
symyksessä elävä ja voimallinen 
Jumalan Sana, joka tuli ihmiseksi 
Beetlehemin seimeen ensimmäi-
senä jouluna ja aikuisena sovitti 
meidät Jumalan kanssa uhrikuo-
lemallaan. Hän sai aikaan rauhan 
meidän ja Jumalan välille ja ava-
si meille tien Taivaaseen. Omis-
tetaan kaikki tämä itsellemme ja 
odotetaan Jeesusta! Hän tulee ta-
kaisin kuninkaana ja hakee meidät 
luoksensa ikuiseen elämään. Kii-
tos tästä Jumalan sanomattoman 
suuresta rakkaudesta ja armosta 
meitä syntisiä kohtaan!

Pirkko Luoma

Urimin lukemisen sujuvuusharjoitukset. Yli 130 innokasta opiskelijaa tuli kahden viikon kurssille, mukaanluet-
tuna useimmat urimilaiset papit, paikallisen hallinnon edustajat ja lain- ja oikeudenvalvojat. 
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Eeva-Liisa Rantasuomela, Angola sekä eteläinen ja itäinen Afrikka

Muutoksia työnkuvassa 
Työsopimukseni Suomen Lähetys-
seuran kanssa piti päättyä 30.9, 
mutta päivää ennen tuota päivää 
minua pyydettiin jatkamaan ensin 
lokakuun ja sittemmin joulukuun 
loppuun saakka. Lupauduin hoita-
maan eteläisen Afrikan kehitysyh-
teistyöhankkeita (KYT-hankkeita) 
Angolan hankkeiden lisäksi. Pää-
sin sukeltamaan osittain uuteen 
maailmaan. Vaikka monet asiat 
ovat yhteneväisiä kirkollisen työn 
hankkeiden kanssa, oli paljon uu-
siakin asioita. 

Nelivuotisen KYT-ohjelmakau-

den viimeinen vuosi on meneil-
lään ja siihen liittyvät ylimääräiset 
tehtävät kuten evaluoinnit, joiden-
kin hankkeiden päättymiseen liit-
tyvät prosessit, uusien hankkeiden 
suunnittelun loppuunsaattaminen 
ym. Onneksi sain apua kollegalta, 
jolla on vahva kokemus KYT-han-
ketyöstä. Joulukuun alusta alkaen 
sain luovuttaa eteläisen Afrikan 
KYT-hankkeet toiselle kollegalle-
ni ja autan nyt osittain Tansanian 
KYT-hankkeiden raportoinnissa. 

On ilo nähdä, kuinka hienoa työ-
tä tehdään eri puolilla Afrikkaa. Ru-

koillaan kaikille osapuolille kristin-
uskon vahvistumista ja niille, jotka 
eivät ole aikaisemmin kuulleet Jee-
suksen sovitustyöstä uskonlahjaa. 

Minulla jatkuu työsuhde Suo-
men Lähetysseuran kanssa vielä 
vuoden 2022 huhtikuun loppuun. 
Tulen tekemään niitä tehtäviä, joi-
ta esihenkilöni minulle osoittaa. 
Lähetystyö on ollut ja tulee pysy-
mään sydämessäni ja rukouksissa-
ni, vaikka olen tehnyt työtäni näin 
etänä. Ihmiset, ystävät, ovat niitä, 
joita kaipaan ja olisi tärkeätä tava-
ta kasvotusten. Mutta onneksi ny-
kyajan tekniikalla pystymme kom-
munikoimaan toinen toistemme 
kanssa. 

Ilmastokoulutus 
Saimme pari viikkoa sitten järjes-
tää virtuaalisesti ilmastokoulu-
tuksen Angolassa oleville työtove-
reillemme. Miia Barrow ja Ruusa 
Gawasa ovat vetäneet menestyk-
sekkäästi ilmastokoulutuksia eri 
puolilla maailmaa Suomen Lähe-
tysseuran yhteydessä työskentele-
ville työntekijöille ja muille asiasta 
kiinnostuneille. 

Ilmastonmuutoksesta aiheutu-
vat haasteet olivat monelle koulu-
tukseen osallistujalle tuttuja ja he 
oppivat yhdistämään syy-seuraus-
suhteita. Kurssilaiset olivat aktiivi-
sia ja kertoivat esimerkkejä omista 
kokemuksistaan. 

Martti Luther -koulun kummilap-
sista vastaava Justina Nghilime sa-
noi heti Kunenelle kotiin päästyään 
rakentavansa kummilasten kans-
sa puita säästävän puuhellan (ks. 
kuva). Lähes kaikki kummilapset 
asuvat syrjäseuduilla ja pääasial-

Muovijätteiden vaikutus meriin. Kuva on yksityiskohta koulutuksen Po-
werPoint-esityksestä.
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Eeva-Liisa Rantasuomela, Angola sekä eteläinen ja itäinen Afrikka

linen keittäminen heidän kodeis-
saan tapahtuu avotulella.

Merien ja vesistöjen hälyttävä 
tilanne kosketti monia. Toivotaan, 
että roskien käsittely herättäisi  
kiinnostusta eri puolilla Angolaa. 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
terveyteen liittyvät kysymykset nou-
sivat myös esille ja huoli siitä, mitä 
valtio tulee tekemään kattavan jä-
tehuollon järjestämiseksi. Hienoin-
ta on, kun työtoverimme sisäistä-
vät koulutuksen asiasisällön ja 
vievät sitä eteenpäin omilla koti-
seuduillaan. Yksi hyödyllinen tieto 
oli myös se, miten tehdä lehmän-
lannasta auringossa kuivatettuja 
brikettejä polttoaineeksi. Tietoa ja 
esimerkkejä tuli paljon. 

Jospa työtoverimme saisivat voi-
mavaroja levittää saamaansa tie-
toa ja opastaa kanssaihmisiään 
omalta osaltaan taistelemaan il-
mastonmuutosta vastaan.

On aika hiljaa kiittää 
”On aika hiljaa kiittää ja kättä pu-
ristaa. Nyt meidät yhteen liittää 

vain muistojemme maa. Jäi jälki 
sydämiimme, jälki unelmiin. Teille 
laulamme nyt: näkemiin! 

Turvallista matkaa me toivotam-
me näin. On aika purjeet nostaa 
ylöspäin. Turvallista matkaa aalloil-
la elämän kanssa hyvän Ystävän! 

Ei huomispäivän teitä voi ku-
kaan aavistaa. On joskus kyyne-
leitä ja joskus naurattaa. On yksi, 
joka pysyy, kaiken ymmärtää: Jee-
sus vierellemme aina jää! 

Turvallista matkaa me toivotam-
me näin. On aika purjeet nostaa 
ylöspäin. Turvallista matkaa aalloil-
la elämän kanssa hyvän Ystävän.” 

Haluan kiittää Pekka Simojoen 
laulun sanoin kaikkia teitä rinnalla 
kulkijoita, jotka olette seuranneet 
matkantekoamme lähetystyönte-
kijöinä Angolassa. Näihin vuosiin 
on mahtunut monenlaista, mutta 
päällimmäisenä on kiitollisuus Ju-
malan huolenpidosta ja esirukoili-
joista. Olemme itseasiassa tehneet 
yhdessä teidän kanssanne tätä 
matkaa ja nyt se on päättymässä. 
Herra on meitä varjellut ja johdatta-

nut joskus syvienkin vesien kautta. 
Suurena ilonaiheena ovat lap-

senlapsemme, joista ensimmäinen 
syntyi Skotlannissa tämän vuoden 
heinäkuussa Suville ja Matthew`lle 
ja toinen marraskuussa Sinille ja 
Peterille Kanadassa. Molemmat 
ovat tyttöjä. Marko ja Kirsi asuste-
levat Helsingissä ja 9-vuotias Rami 
on kolmannella luokalla. Raunol-
la riittää töitä ja sopeutumisemme 
Suomeen on sujunut hyvin.

Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela

Nimikkolähetti Eeva-Liisa Ranta-
suomela työskentelee Suomen 
Lähetysseuran palveluksessa ete-
läisen ja itäisen Afrikan hankehal-
linnon asiantuntijana.

Rukousaiheet 
• Angolan Luterilaisen kir-

kon piispat Ndawanapo ja 
Barros 

• kirkon itsekannattavuus 
• katulapset Angolassa 
• koulunkäynnin mahdollis-

taminen kaikille

Kuvia koulutuksen Power-
Point-esityksestä. Oikealla 
lehmänlannasta auringossa 
kuivatettuja brikettejä.
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Israel / Lähi-Itä, otteita Satu Haapasen uutiskirjeestä 29.11.2021

Lämpimät terveiset Jerusalemista! 
Aloitin työni johtajana Felm-keskuk-
sessa elokuun lopussa. Pääsimme 
nauttimaan loppukesän helteestä 
viisitoistavuotiaan tyttäreni Sagan 
kanssa ja syyskuussa seuraamme 
liittyi toinen tyttäreni Ella. Ensim-
mäiset päivät ihmettelin Felm-kes-
kuksen kauneutta, erilaisia ruusuja 
ja pihan eksoottisia kasveja sekä 
tietysti vihreitä papukaijoja, jotka 
herkuttelivat granaattiomenilla juu-
ri parvekkeemme ulkopuolella. 

Felm-keskuksen nimi tulee Suo-
men Lähetysseuran englanninkie-
lisestä Finnish Evangelical Luthe-
ran Mission -nimestä. Keskus on 
ollut Suomen Lähetysseuran omis-
tuksessa jo 70 vuotta ja tunnetaan 
paikan päällä myös Shalhevetyah-
nimellä tai suomalaisena kouluna. 
Onhan talossa toiminut aikoinaan 
koulu ja orpokoti sekä juutalaisil-
le että palestiinalaisille lapsille. Lä-
hetysseura on tehnyt työtä Pyhällä 
maalla jo melkein sata vuotta, vuo-
desta 1924 lähtien. 

Ensimmäiset työkuukaudet ovat 
olleet puuhakkaita ja ilon täyttämiä 
kuukausia, kun pitkän koronatau-
on jälkeen keskus on taas täyn-
nä toimintaa ja tapahtumia. Van-
hat ystävät ovat palanneet talolle 
ja uusia kumppanuuksiakin on sol-
mittu. Keskuksella kokoontuu ryh-
miä, joissa käydään uskontojen vä-
listä vuoropuhelua. Viikonloppuisin 
kokoontuvat etiopialainen ja kiina-
lainen seurakunta. Yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa olevien 
paperittomien ihmisten heprean ja 

Hyvät ystävät, seurakuntalaiset ja 
tukijat ajatuksissa ja rukouksissa! 

englannin kielen opetus on alka-
nut. Opettajat ovat nuoria ihmisiä, 
jotka tekevät tärkeää työtä täydes-
tä sydämestään. Kielen oppiminen 
on avain työpaikan saamiseen. 

Iloista vilskettä on perjantaisin, 
kun lasten kerho kokoontuu talol-
la ja keskiviikkoisin on peli-ilta, jol-
loin sählypallo saa kyytiä eri ikäis-
ten pelaajien voimin. Ennen joulua 
aloittaa keskuksella vielä lasten or-
kesteri soittoharjoituksensa. Lap-
set ja nuoret ovat aina tervetullei-
ta keskukselle. He ovat paremman 
tulevaisuuden rakentajia monin ta-

voin, ja kun voimme auttaa heitä 
vahvistumaan yksilöinä, olemme 
tehneet jo paljon. 

Keskus palvelee myös paikal-
lista suomalaisyhteisöä. Suoma-
laisten raamattupiiri kokoontuu 
keskuksella säännöllisesti ja ad-
venttina meillä oli ensimmäinen 
suomenkielinen jumalanpalvelus. 
Joulukuussa laulamme monikieli-
sessä lauluillassa heprean-, arabi-
an-, englannin- ja suomenkielisiä 
lauluja. Olen iloinen nähdessäni, 
että Felm-keskus voi tarjota ihmi-
sille turvallisen paikan tavata toi-

Jerusalemin vanhasta kaupungista.
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Israel / Lähi-Itä, otteita Satu Haapasen uutiskirjeestä 29.11.2021

siaan, kokoontua ja käydä keskus-
telua yli kieli- ja uskontorajojen. 
Keskus mahdollistaa lapsille ja ai-
kuisille toimintaa, jonka järjestämi-
nen muualla olisi vaikeaa tai mah-
dotonta. 

Arkipäiviin tuovat työn ohella 
rytmiä myös nuoremman tyttäreni 
koulupäivät. Saga käy anglikaanis-
ta kansainvälistä koulua. Koulupäi-
vät ovat lyhyemmät kuin Suomes-
sa, mutta läksyjä ja projekteja on 
paljon. Vanhempi tytär Ella on pys-
tynyt tekemään täältä käsin osan 
lukio-opinnoista Suomeen, mistä 
iso kiitos opettajien joustavuudelle. 
Joulukuun alussa Ella kuitenkin jat-
kaa abivuottaan Suomessa ja asuu 
mummun kanssa kotitalossamme 
Oulussa. Aikuinen Eliel-poikani on 
myös päässyt käymään täällä.

Työ on vienyt suurimman osan 
ajastani, mutta olemme ehtineet 
tutustua Vanhaan kaupunkiin sekä 
käydä Jaffan historiallisessa sa-
tamakaupungissa sekä Kuolleel-
la merellä. Ilmastonmuutos näkyy 
täälläkin ajoittaisena huonona il-
manlaatuna, sillä kuivuus tuo au-
tiomaasta hienoa pölyä, joka tahtoo 
tunkeutua joka paikkaan. Keskus it-
sessään on kuitenkin pieni keidas 
vilkkaan kaupungin keskellä. 

Kristillinen lähimmäisenrakka-
us on paras todistus Kristuksen 
työstä tämän päivän maailmassa, 
jossa kiire ja sydämen kovuus uu-
vuttavat ihmiset ja jättävät toivoa 
vaille. Lähimmäisenrakkaus ulot-
tuu lähetystyön kautta sinne, missä 
apua tarvitaan, kuitenkin aina ih-
mistä kunnioittaen ja yhdenvertai-
sena kohdaten. On suuri lahja, että 
saamme olla tekemässä Kristuk-
sen siunaamaa työtä lähimmäis-
temme hyväksi, sinä seurakun-
nassasi ja minä täällä Jeesuksen 
syntymäpaikan vieressä, Jerusale-
missa. 

Kiitos kaikesta tuesta, mitä seu-
rakuntanne antaa Suomen Lähe-
tysseuran työlle Jerusalemissa ja 
Palestiinalaisalueilla. Olen vierail-
lut Lähetysseuran tukemissa kris-
tillisissä kouluissa ja näen, kuin-
ka hyvä koulutus lapsille ja nuorille 
mahdollistuu Lähetysseuran tuen 
avulla. Felm-keskuksessa pystym-
me parantamaan lasten ja nuorten 
elämänlaatua, vahvistamaan hei-
kossa asemassa olevien ihmisten 
osaamista ja työllistymismahdol-
lisuuksia ja tarjoamaan ammatil-
lista tukea ja virkistystä vaativissa 

tehtävissä toimiville ammattilaisil-
le kuten opettajille tai sosiaalityön-
tekijöille. Tuellanne vahvistamme 
myös evankelisluterilaisen kirkon 
asemaa Pyhällä maalla ja luomme 
osaltamme toivoa vahvistamalla 
paikallista luterilaista kirkkoa. 

Kiitos rukouksistanne ja lämpi-
mistä ajatuksista. On hyvä tehdä 
työtä tietäen, että niin moni on siu-
nauksin mukana. 

Lämpimin terveisin, 
Satu Haapanen 

satu.haapanen@felm.org 

Keskuksella kävi naisten ryhmä Nasaretista.
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Värikkään ja työteliään elämän 
osakseen saanut opettaja Anja 
Maria Anttonen menehtyi kohta-
lokkaan sairauden uuvuttamana 
20.10. 2021 Parikkalan terveys-
asemalla. Rantasalmella vanhem-
piensa evakkomatkalla 17.7. 1941 
syntynyt Anttonen oli koko elämän-
sä kiintynyt syvästi kotikuntaansa 
Parikkalaan ja erityisesti Oronmyl-
lyn koskimaisemiin, jossa lapsuus-
vuodet kuluivat hujauksessa osa-

Opettajien Lähetysliiton jäsen, Namibian ja Angolan lähetystyöntekijä

Anja Anttonen (1941-2021)
na maatilan elämää siskosjoukon 
vanhimpana.

Anjan nuoruudessa Parikkalan 
seutu oli vahvaa kristillisen elämän 
ja toiminnan aluetta ja myös Anjan 
arvot kiinnittyivät tähän pohjaan. 
Ne viitoittivat hänen elämänsä tär-
keitä ratkaisuja sittemmin loppuun 
saakka. Ensio Lehtosen lastenlei-
rillä Kerimäellä nuori Anja jo antoi 
aran lupauksen ryhtyä lähetysmaa-
työhön, jos sellainen kutsu hänelle 
joskus tarjottaisiin.

Tie opettajaksi 
Koulunkäynti ei tuottanut terävä-
päiselle tytölle ongelmia ja opetta-
jan kehotus jatkaa opintoja vielä 
eteenpäin lankesi otolliseen maa-
perään. Taimi-äiti kotona oli ha-
vainnut vanhimmassaan pyrkimys-
tä opilliseen eteenpäinmenoon ja 
rohkaisi siihen aina ehdoitta.

Anja Anttonen lähtikin opiskele-
maan Jaakkiman Kristilliseen opis-
toon vuonna 1958, jonka jälkeen 
tie vei Helsingin Evankeliseen kan-
sankorkeakouluun. Sieltä opiske-
lu-ura avautui Kajaanin opettajase-
minaariin. Ei-ylioppilaiden joukosta 
Anttonen kelpuutettiin joukkoon 
pätevyytensä ansiosta. Opettajak-
si hän valmistui 1967.

Neljä kautta Lounais-Afrikassa 
(Namibiassa) ja Angolassa
Haastattelun ja psykologisten tes-
tien jälkeen koittivat lähetyskurssi 
sekä kielikurssi Englannissa. Suo-
men Lähetysseura määräsi Anjan 
työalueeksi Lounais-Afrikan (sit-
temmin Namibia). Siellä vierähti-
vät vuodet 1969-73. Esimiehenä 

lähetysasioissa toimi tuolloin Mikko 
Ihamäki. Lähettäjänä toimi Helsin-
gin Kallion seurakunta.

Ennen uudelle työkaudelleen 
Angolaan siirtymistä Anja otti tun-
tumaan kotimaan lasten opetuk-
seen Saaren Tarnalan koululla 
vuosina 1973-77. Sitten koittivat 
vuodet Angolassa, josta Anja mää-
rättiin poistumaan vuosi etuajassa 
levottomuuksien vuoksi. Kolman-
tena työkautena oli edessä paluu 
Namibiaan 1987-89. Sitä seurasi 
neljäs työkausi Saaren ja Parikka-
lan nimikkolähettinä 1991-1993 
edelleen Namibiassa.

Anttosen hyvä järjestelykyky ja 
oikeudentunto joutuivat koville Afri-
kan kuuman auringon alla. Kielitai-
to karttui kahdella uudella Afrikan 
heimomurteella. Kavangossa oli 
huolehdittava 150 oppilaan koulu-
asuntolasta Nkurenkurussa. Monet 
oppilaista olivat Anjaa vanhempia, 
joskus varsinkin poikien kohdalla 
joutui käyttämään tiukkaa kieltä. 
Tytöille Anja piti paljon käsityökurs-
seja.

Ensimmäisen työkautensa lo-
puksi Anja sai siirron Ambomaan 
seurakuntaopistoon kansanopis-
tolinjan vastaavaksi. Noina aikoi-
na eteläafrikkalaiset sotilaat al-
koivat aktivoitua pelätessään 
vapautusliikkeiden heräävää toi-
mintaa. Anjaltakin evättiin viisumi 
monen muun lähetysihmisen lailla, 
koska hallinto pelkäsi heidän autta-
van vapautusliikkeitä. Sotilaalliset 
levottomuudet värittivät Anjan mui-
takin työkausia Angolan sisällisso-
dasta eteenpäinkin. Yhtään asioi-
ta ei helpottanut kaikkialle vyöryvä 
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kommunistinen propaganda. Lo-
pulta Suomen Lähetysseura päät-
ti kutsua kaikki työntekijänsä kotiin 
vuoden 1980 alussa.

Namibian kaudella 80-luvun 
lopulla olot alkoivat hieman rau-
hoittua. Anjan päätyö oli tuolloin 
koulunpito Atlantin rannikollla Swa-
kopmundissa. Suomalaisten avulla 
saatiin aikaan muun muassa uusi 
kirkkorakennus Mondesaan. Mart-
ti Ahtisaari tuli käymään rauhan- ja 
itsenäisyysneuvotteluja.

Vielä kerran Anja sai virkava-
pautta Parikkalan kunnan opetta-
jantoimesta 1991-93. Työ Oniipas-
sa kehitysapuvaroilla rakennetussa 
ompelimossa vastaavana ja monis-
sa muissa käytännön töissä. Anja 
itse arveli, että oman äidin toivo-
mukset lähetystehtävästä ja käy-
tännön ompelutyöstä yhdistyivät 

hedelmällisesti tällä tavoin.
Anja Anttosen toimintaa lähetys-

työn hyväksi on toivotonta saada 
mahtumaan yhteen muistokirjoi-
tukseen. Ei tähänkään. On help-
poa kuitenkin yhtyä Anjan omaan 
arvioon sitä, että koskettavaa oli, 
kun 570 bushmannia kastettiin sa-
massa kastejuhlassa ja kaksi hei-
dän omaa pappiaan vihittiin vir-
koihinsa.

Sanon tämän omalla kirjoittajan 
vastuullani: afrikkalaisia veljiä ja 
siskoja auttaessaan Anja omalta 
osaltaan loi pohjaa sille, että Afri-
kassa pystyttiin rakentamaan rau-
haa ja että Martti Ahtisaari onnistui 
toivottomaksi koetussa tehtäväs-
sään.

Pekka Koiso-Kanttila
(Kirjoittaja on Anja Anttolan 

nuorimman siskon aviopuoliso.)

Laaja-alainen taitaja
Harva entinen lähetystyöntekijä omistautui sellaisella tarmolla 
lähetystyön tukemiseen kuin Anja.  Hän oli laaja-alainen erilais-
ten käsitöitten taitaja. Hän hallitsi niin ompelu-, virkkaus-, nyp-
läys-, kirjonta-, neulonta-, olki-, punonta- kuin kudontatyöt ja oli 
myös taitava piirtäjä. Hän ohjasi mielellään lasten askartelua ja 
johti käsityöpiiriä. Lisäksi hän hallitsi kaikki muutkin naisten työt 
ruoanlaiton ja säilönnän saloista puutarhatöihin. Kävin joka kesä 
ihailemassa hänen puutarhaansa Parikkalassa poiketessani. 

Anja oli aktiivinen seurakunnassa. Osasi näytellä, lauloi kirkko-
kuorossa ja toimi erilaisissa luottamustehtävissä myös kunnassa. 
Hän innostui myös postimerkkien ja korttien keräilystä. Tämän 
arvokkaan kokoelmansa hän on luovuttanut Suomen Lähetys-
seuran työlle. Hän johti loppuun asti lähetyspiiriä ja aloitti Parik-
kalassa kesätorin ja kesäkahvilan toiminnan ja hänen käsitöitään 
on edelleen myynnissä Parikkalan Lähetysopessa.

Hänen poismenoaan jäivät kaipaamaan kolme sisarta perhei-
neen, tädit, kymmenisen kummilasta sekä lähetystyön ja Oron-
myllyn ystävät, entiset opettajatoverit sekä monet Afrikan työto-
verit, joihin itsekin kuulun.

Sirkku-Maria Tommola
o.s. Sieviläinen
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

        
                  

Ristipistokortti	 			 	 					kpl				Täynnä	luottamusta	-runokirja	 																				kpl

Heijastin	  	 					kpl				Hiuspanta	                        kpl

Kynä	 	 			 																			kpl				Syntymäpäiväkortti	 	 	 						kpl	

	Vauvaonnittelukortti	 	 					kpl	 	Hääonnittelukortti	 	 																				kpl	 	
  
  

Myyntituotteet
Osta itsellesi tai lahjaksi, tuet samalla lähetystyötä.

posti-
merkki

Tilauslipuke

 

Käsityönä tehdyt hiuspannat 5 € / kpl

Kynä 2 € / kpl

Täynnä luottamusta
runokirjanen 20 € / kpl

Herkistä, hauskoista ja voimaan-
nuttavista lähetyskalenteriru-
noista ja -kuvista koottu kirjanen.

Runot: Anja Karkiainen, Pia 
Perkiö ja Kaija Pispa. Kirja on 
pehmeäkantinen, kevyt ja sopii 
A5- kirjekuoreen, joten voit lähet-
tää sen helposti myös postitse 
lahjaksi ystävällesi!

Etiopiassa tehdyt ristipistokortit  5 € / kpl

Käsityönä tehdyt heijastimet 5 € / kpl)

Hintaan lisätään postikulut.

Käsityönä tehdyt onnittelukortit 3  € / kpl
syntymäpäivä-, hää-, ja vauvaonnittelukortit)
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Myyntituotteet
Osta itsellesi tai lahjaksi, tuet samalla lähetystyötä.

OLL:n messu ja vuosikokous

Tervetuloa Opettajien Lähetysliiton messuun 
ja vuosikokoukseen
 Keravalle sunnuntaina 27.3.2022

Olet sydämellisesti tervetullut!

Klo 10.00
Messu Keravan kirkossa os. Papintie 2-6, 04200 Kerava
Saarna: OLL:n puheenjohtaja, pastori Tuija-Riitta Heiskanen

Klo 11.30
Lähetyslounas Keravan Seurakuntakeskuksessa, 
Papintie 2-6, 04200 Kerava

Klo 13.00
Opettajien Lähetysliiton vuosikokous 
Keravan seurakuntakeskuksessa, Papintie 2-6.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ mukaiset asiat.
Opettajien Lähetysliiton hallitus kokoontuu vuosikokouksen jälkeen.

Vuosikokouksen esityslista on nähtävillä Opettajien Lähetysliiton 
nettisivuilla maaliskuun aikana www.opettajienlahetysliitto.fi

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan OLL:n nettisivuilla ennen kokousta.

Keravan kirkko 
(rakennettu 1963).


