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This is my Father´s World, tätä laulua lauloim-
me Taiwanilla kesäisin Taiwanin lähetystyöntekijöi-
den konferenssissa. Laulun sisältö on, että kaikki 
kaunis maailmassa puhuu Jumalan rakkaudesta 
meitä kohtaan. Kauniin luonnon keskellä Taivaan 
Isä puhuu meille.

Kutsu kollegoitasi liittymään Opettajien Lähetys-
liittoon. Liitto tarvitsee uusia aktiivisia jäseniä. Ole 
mukana, innosta ja innostu.

Syksyn pimetessä, sytytä kynttilä. Muista, että 
Jeesus on maailman valo. Joka häntä seuraa, ei 
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.

Taivaan Isän siunausta sinulle ja voimia pime-
nevään syksyyn.

Tuija-Riitta Heiskanen pj
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”Keltaiset lehdet ja vihreät ” leijailevat jo maahan. 
Tänään puhaltavat syksyiset tuulet. Vettä sataa ja 
on jo hämärää.

Tällä viikolla pakastin porkkanat ja punajuuret 
joulua varten. Kesän aikana olen tehnyt mehuja. 
Mustikat, vadelmat ja mansikat ovat myös pakka-
sessa.

Talvi saa siis tulla. Tänään tein myös saarnan 
ensi sunnuntaille. On kiitollisuuden sunnuntai.

Kiitollisuus on ihmeellinen asia. On tutkittu, että 
kiitollisuus vahvistaa sosiaalisia suhteita ja paran-
taa meidän ihmissuhteitamme. Emme enää vertaile 
itseämme toisiin ja esim. katkeruus, viha ja ahne-
us voivat hävitä.

Kiitollisuus avaa meidän silmämme näkemään 
tämän maailman Jumalan maailmana.
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Opettajien Lähetysliiton tulevia tapahtumia

Deep Talk -esittely, 
Tuula Valkonen 
Aika: Torstaina 27.10. klo 17 
Paikka: Opettajien Lähetysliitto, Hallituskatu 29 A 
20, 33200 Tampere

Tuula Valkonen järjestää toimistolla Deep Talk -il-
lan, jossa mukanaolijat voivat osallistua työsken-
telyyn ja harjoituksiin.

Deep Talk on Tuula Valkosen kehittämä yhteisöjen 
kehittämisen menetelmä. Sen pohjana on amerik-
kalaisen Jerome Berrymanin luoma Godly Play -us-
kontokasvatusmenetelmä, johon on lisätty yhteisö-
työskentelyä ja henkisiä harjoituksia. Kaikki lähtee 
ikiaikaisista kertomuksista, joiden kautta siirrytään 
peilaamaan osallistujien omaa ja heidän yhteisön-
sä elämää. Deep Talkia on testattu niin erilaisissa 
työyhteisöissä kuin esimerkiksi koululuokissakin 
– ja se toimii! Olennaisia menetelmässä ovat dia-
logisuus, arvostava kuuleminen ja leikin tila, jossa 
kaikki ajatukset ovat sallittuja.

Tule tutustumaan! Ilmoittautumiset toimistolle 
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi 25.10. mennessä

Opettajien Lähetyspyhä ja Lä-
hetyskalenterin 2023 esittely 
Aika: Sunnuntaina 6.11.
Paikka: Aleksanterin kirkko Tampereella

Opettajien Lähetyspyhän messu alkaa klo 10 Alek-
santerin kirkossa. Messun jälkeen Aleksanterin kir-
kon alakerran kryptassa on tarjolla OLL:n järjestä-
mät kirkkokahvit ja Lähetyskalenterin 2023 esittely 
kuvin, sanoin ja sävelin! Myynnissä kalentereita ja 
muita OLL:n tuotteita, joiden tuotto käytetään ni-
mikkokohteiden tukemiseen eri maissa.

Tarinoita Jerusalemista, 
Paula Valtamo
Aika: Torstai 17.11. klo 17
Paikka: Opettajien Lähetysliitto, Hallituskatu 29 A 
20, 33200 Tampere 

Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuk-
sen käynyt Paula Valtamo kertoo vapaaehtoisjak-
sostaan Jerusalemin Felm-keskuksessa. 

Jerusalemissa ihmiset elävät toisistaan erillään 
omissa ryhmissään. Alle 25-vuotiaista israelilai-
sista ja palestiinalaisista 90 prosenttia ei ole kos-
kaan tavannut toisiaan arkisissa olosuhteissa. Vi-
hamielisyyden taustalla kytevät toiseuden pelko ja 
vääristyneet uskomukset.
 
Felm-keskus tarjoaa erilaisille toimijoille kohtaa-
mispaikan, jossa ihmiset luovat yhteyksiä, jakavat 
tietoa, saavat tukea ja rakentavat rauhaa ruohon-
juuritasolla. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa 
lasten oikeuksia ja hyvinvointia. (SLS)

OLL:n joulujuhla 
Aika: Maanantaina 5.12. klo 17
Paikka: Toimistolla, Hallituskatu 29 A 20, Tampere

Joulujuhlan tarkemmat tiedot tulevat joulukuun 
alussa nettisivuillemme. (Ilmoittautumiset mielel-
lään 1.12. mennessä tarjoilun järjestämiseksi.)

Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tapahtumiin! Usei-
siin tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua ennak-
koon, mutta kannattaa tarkistaa mahdolliset pe-
ruutukset nettisivuiltamme vielä samana päivänä.

Tilaisuuksien alussa on kahvitarjoilu. (Ilmoitukset 
mahdollisista allergioista voi myös lähettää etu-
käteen.)

Opettajien Lähetysliiton tulevia tapahtumia
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Lastenlauluja YouTubessa

 

la. Osassa lauluja solistina laulaa 
Jenna Kainulainen. Laulut viittoo 
Briitta Vuollo. 

Tuttuja lauluja monelle lapselle 
ovat vaikkapa Jaakko Löytyn Siu-
naa koko maailmaa, Jukka Salmi-
sen Viisi Leipää, kaksi kalaa sekä 
Pekka Simojoen Ystävyyttä. Yksi 
lauluista on aiemmin julkaisema-
ton Soikaa rauhankellot.  Laulun 
on sanoittanut Anna-Mari Kaski-
nen ja säveltänyt Antti Vuori. Lau-
lun aiheena on Ukrainan sota ja toi-
ve rauhasta. 

Kanavalla on myös soittolista, 
josta löytyy lisää lauluja.

Opettajien Lähetysliiton uudel-
ta YouTube -kanavalta löytyy pian 
Laulumeininkiä -videoita uskon-
nonopetukseen. Aihepiirit on valit-
tu uskonnon opetussuunnitelman 
pohjalta pienemmille ja isommil-
le oppilaille. Meininkiä pienempi-
en lauluihin tuovat kivat laululei-
kit ja viittomat. Värikäs kuvitus ja 
reippaat sovitukset kutsuvat myös 
isompia oppilaita laulamaan.

Laulut on sovittanut ja tuottanut 
Antti Vuori. Leikit on suunnitellut 
ja toteuttanut Siina Hirvonen apu-
naan Malmin seurakunnan lapsi-
kuoro Mari Torri-Tuomisen johdol-

Siina Hirvonen
• Muusikko, musiikkipedagogi 

(AMK) ja musiikkileikkikou-
lunopettaja 

• Toiminut varhaisiän musiikin-
opettajana sekä suunnitellut 
ja toteuttanut lastenkonsert-
teja ja -tapahtumia sekä mu-
siikkiäänitteitä. 

• Toimii myös aikuiskoulutta-
jana ja musiikkikasvattajana 
sekä juontajana erilaisissa 
lapsiyleisölle suunnatuissa 
tilaisuuksissa.

• Tekee tv-toimittajan ja -juon-
tajan töitä sekä kirjoittaa. 

• Vuoden Kasvattaja 2010 -pal-
kinto

• Siina & Taikaradio -orkesteri 
on saanut Vuoden Lastenmu-
siikkiyhtye 2020 -palkinnon.

Opettajien Lähetysliitto sai vuon-
na 2019 testamenttilahjoituksen, 
joka oli tarkoitettu myös kotimaan 
toimintaan. Eräässä kokouksessa 
v.2021 hallituksen jäsen ja erityis-
opettaja Hanna Rahkiola-Partanen 
ehdotti, että koska monet hengelli-
set lasten laulut ja leikit olivat jo hy-
vin tuttuja ja moneen kertaan luo-
kassa leikittyjä, voisiko OLL tuottaa 
jotakin uutta? Ajatus sai kannatus-
ta ja vähitellen syntyi ajatus uusien 
laulusovitusten ja leikkien tuotta-
misesta YouTube-videoille. Kaikki-
en iloksi esiintyjäksi saatiin monil-

le lapsille tuttu musiikkikasvattaja 
Siina Hirvonen (Siina ja Taikaradio 
-yhtyeestä) ja tuottajaksi Antti Vuori.

Laulut ja leikit päätettiin an-
taa lahjaksi alakoulun opettajille, 
jotka laulujen avulla voisivat elä-
vöittää uskonnonopetusta ja luo-
da opetukseen virkistäviä hetkiä. 
Osaan lauluvideoista saatiin myös 
viittomat ja tekstitykset. Lauluvide-
ot löytyvät jatkossa YouTubesta ha-
kusanalla Opettajien Lähetysliitto. 
Kanavalle voidaan myöhemmin li-
sätä myös muitakin lähetyskasva-
tukseen liittyviä videoita.
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Puheenjohtaja Tuija-Riitta Heiskasen matkakertomus Norjan matkasta

Norjan Opettajien Lähetysliitto täyt-
ti elokuussa 120 vuotta. Tapahtu-
ma oli Oslon esikaupunkialueella 
Rönningenissä paikallisessa am-
mattioppilaitoksessa, missä on ke-
säisin kesähotelli. Puitteet olivat 
varsin hyvät.

Lensin Tampereelta Osloon. Mi-
nua olivat vastassa Anne ja Hjal-
var Hansen. Sain viettää heidän 
kanssaan aamupäivän. Iltapäiväl-
lä haimme vielä lentokentältä yh-
den juhlaan osallistuvan 92-vuoti-
aan Madagaskarin lähetin. Sitten 
ajoimme kohti Rönningeniä.

Majoituimme ja kävin virkistä-
vässä suihkussa, oli hellepäivä. Oli 
kiva tavata Inger Marieta, Norjan 
OLL:n työntekijää. Häneltä saimme 
ohjelman ja tietoa tapahtumasta. 
Sitten alkoikin jo ohjelma.

Oli juhlallinen aloitusnauhan 
katkaisu ja sitten alkoi paneeli-
keskustelu. Inger Marie haastatte-
li neljää Norjan OLL:n edustajaa. 
Hän kysyi heiltä kolme kysymystä: 
Milloin olet liittynyt OLL:on? Mikä 
on parasta OLL:ssa? Mitä odotat 
tulevaisuudelta?

Neljä vastaajaa olivat eri-ikäisiä. 
He olivat löytäneet OLL:sta paikan 
toimia, rukoilla ja kokea yhteyttä. 
Yhden puheenvuoron muistan hy-
vin. Hän sanoi, että OLL on erityi-
nen, uniikki järjestö. Miten paljon 
Norjan OLL onkaan auttanut lap-
sia ja naisia näiden 120 vuoden 
aikana lukemaan, kirjoittamaan ja 
tuntemaan oman arvonsa naisena. 

Tulevaisuudelta he toivoivat uusia 
nuoria innostuneita jäseniä.

Norjassa kokoontuu 50 ryhmää 
ympäri Norjaa. Kun juttelin ruokai-
lujen aikana monen eri puolilta 
Norjaa tulleiden kanssa, he sanoi-
vat, että on hieno rukoilla ja kokea 
yhteyttä toisten kanssa. He ko-
koontuvat kerran kuussa.

Juhlatapaaminen oli nelipäi-
väinen. Siihen mahtuivat myös il-
taohjelmat, konsertit, aamupalat, 
lounaat ja päivälliset sekä kofeii-
nittomat iltakahvit. Oli aikaa tavata 
ihmisiä. Ohjelma oli väljä.

Norlys Nilsen Grimsby musisoi 
ensimmäisenä iltana ja lauloi suo-
raan meidän sydämiimme Jumalan 
ihmeellisestä rakkaudesta meitä 
kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Kaksi raamattutuntia oli sekä 
torstaina että lauantaina. Ne olivat 
mielenkiintoiset: Jumala, historian 
Jumala ja Kohtaamispaikka. Juma-
la, joka toimi historiassa, toimii yhä 

tänään. Hän tuntee meidän histori-
amme, hän tuntee meidät nyt. Hoo-
sean kirjan 12:5 kerrotaan, miten 
Jaakob kohtasi Jumalan. Hän pu-
hui myös Hagarista, Saaran orjat-
taresta. Hän synnytti pojan Aabra-
hamille. Saara suuttui Hagarille ja 
karkoitti hänet luotaan. Jumalan 
enkeli kuitenkin puhutteli Hagaria 
sanoen: ”Mikä sinun on, Hagar? 
Älä ole huolissasi.” Kohta Hagar 
löysi vettä ja antoi pojalleen. Ju-
mala näkee myös meidät ja tietää, 
mitä me tarvitsemme. Jumala koh-
tasi Hagarin pakomatkalla. Hän ha-
luaa kohdata myös meidät.

Sunnuntaina oli päätösjumalan-
palvelus ja sen jälkeen lounas.

Anne ja Hjalvar toivat minut 
lentokentälle ja sitten alkoi mat-
ka kohti Tamperetta. Ensi vuonna 
Norjan OLL pitää kesätapaamisen 
Kristiansandissa ja sinne lähdem-
me isolla porukalla.

Tuija-Riitta Heiskanen
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Satu Haapanen, Israel / Lähi-Itä

Sain viettää kesän töiden merkeis-
sä Jerusalemissa. Päivisin lämpö-
tila kipusi reippaasti yli 30 asteen, 
mutta illan tullen Juudean kukku-
loilla puhalsi virkistävä tuuli. Se 
kehotti lähtemään iltakävelyille 
kaupungin mielenkiintoisiin osiin. 
Tutustuinkin kesän aikana kaupun-
gin historian eri kerroksiin, vierailin 
Raamatusta tutuilla paikoilla ku-
ten Viimeisen ehtoollisen paikalla 
ja tutkailin arkeologisia kerrostu-
mia ensimmäisen temppelin ajois-
ta tähän päivään.

Jerusalemista löytyy kymmeniä 
hautausmaita, jotka kertovat pait-
si kansojen ja sukujen historiasta 
myös yksilöiden elämästä kiinnos-
tavalla tavalla. Eri hautausmailla 
käynti on muistuttanut ihmisen 
kuolevaisuudesta, mutta samalla 
myös ylösnousemuksen toivosta. 
Yksi mieleenpainuva ja kyyneleet 
silmiin nostattava vierailu oli käynti 
Oscar Schindlerin haudalla. Hänen 
onnistui pelastaa toisen maailman-
sodan aikana 1200 juutalaista nat-
sien keskitysleiriltä. Schindlerin 
haudalle tuodaan edelleen juuta-
laiseen tapaan kiviä hänen työnsä 
muistolle. Schindlerin pelastustyö 
kammottavissa olosuhteissa osoit-
taa, että yhdenkin ihmisen toimilla 

on merkitystä. Meidänkin toimiam-
me ja ääntämme tarvitaan Ukrai-
nan sodan lopettamiseksi, Afga-
nistanin naisten vapauttamiseksi 
ja ihmishenkien pelastamiseksi eri 
maanosissa.

Helle ei pysäyttänyt Felm-kes-
kuksen toimintaa kesälläkään, 
vaan osa ryhmistä ja raamattupii-
ri jatkoivat kokoontumista. Saim-
me vieraiksi suomalaisia opettajia 
sekä nuoria Sveitsistä, kun keskus 

tarjosi tilaa kristittyjen nuorten raa-
mattukoululle. Kiinankielisten ja 
etiopialaisten kirkot kokoontuivat 
viikoittain ja he toivatkin paljon iloa 
taloon. Saimme todistaa vastikään 
kiinalaisen pariskunnan kaunista 
hääjuhlaa Felm-keskuksen kirkos-
sa. Lisäksi keskus sai arvokkaan 
lahjoituksen kiinalaiselta maalaril-
ta, joka ikuisti kauniin rakennuk-
sen öljyvärityöksi. Felm-keskus ja 
Lähetysseuran Lähi-idän työ ovat 
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Satu Haapanen, Israel / Lähi-Itä

tärkeitä sillanrakentajia ihmisryh-
mien välillä. Keskus voi tarjota si-
jaintinsakin puolesta ikkunan juu-
talaiseen uskoon ja kulttuuriin, 
kristittyjen työhön ja elämään sekä 
muslimien elämään ja arkeen. Kes-
kukselle tulevat ihmiset haluavat 
sydämestään rakentaa rauhaa ja 
ymmärrystä ja olen iloinen, että 
voimme tarjota heille turvallisen 
tilan tehdä työtä yhdessä. Yhtenä 
iltana sain kutsun Jerusalem Youth 
Choir -nuorisokuoron konserttiin. 
Kuoro koostuu israelilaisista ja pa-
lestiinalaisista nuorista. Konsertti 
antoi itselle todistuksen, että rauha 
ja yhteistyö ryhmien välillä on mah-
dollista. Nuoret ovat tässä työssä 
avainasemassa. Siksi rauhankas-
vatus on myös oman työmme pai-
nopiste. Kuva kuoron 10-vuotisjuh-
lakonsertista.

Syksy tuo keskukselle taas las-
ten kerhot, kielen opiskelijat ja 
vieraita Suomestakin. Odotam-
me nuoria Kuopion hiippakunnas-
ta sekä Jakaranda-yhtyettä teke-
mään musiikkityötä paikallisten 
kumppaniemme kanssa. Olen 
solminut yhteyksiä myös paikal-
liseen kuoroon ja pian näemme, 
mitä yhteistyöstä syntyy. Musiikki 
on tärkeä keino luoda ja rakentaa 
yhdessä ja väylä tunteiden ilmai-
suun. Keskuksen johtajana käytän 
paljon aikaa henkilöstön johtami-
seen, taloushallintoon ja ryhmien 
vastaanottamiseen. Syksyllä jat-
kamme yhteistyötä rauhankasva-
tuksen ja diakoniatyön kanssa ja 
vahvistamme keskuksen teologista 
työtä ja osaamista. Yritämme ke-
hittää työtämme ja keskusta koko 
ajan ilmastoystävällisemmäksi. 
Suomesta tulevat vapaaehtoiset 
ovat tärkeä voimavara ison raken-
nuksen päivittäisessä huolenpi-
dossa. 1800-luvulla rakennettu 
arvotalo vaatiikin tarkkaa huolen-
pitoa ja vahtimista. Syyskuun ajan 

olen Suomessa perheeni parissa 
ja palaan loppukuusta Jerusale-
miin. Saga-tyttäreni aloitti lukion 
Suomessa, ja Ellan ylioppilasjuh-
lat odottavat joulukuussa. Eliel-
poikani jatkaa opiskelua Suomes-
sa. Pyydän esirukouksianne, jotta 
tulevana syksynä ja talvena voim-
me välittää työmme kautta hyvää 
sanomaa Jeesuksesta, joka antaa 
rauhan, toivon ja uskon tulevai-
suuteen. Pyydän esirukouksianne 
johtajan työhöni ja henkilöstömme 
jaksamiseen. Teemme aika pienillä 
voimavaroilla kovasti työtä palvel-
laksemme parhaalla tavalla ihmi-
siä, jotka saapuvat Felm-keskuk-

selle tekemään rauhan ja sovinnon 
työtä monin eri tavoin. Olemme kii-
tollisia kaikista ajatuksistanne ja esi-
rukouksistanne Suomen Lähetys-
seuran työn puolesta Jerusalemissa, 
Israelissa ja Palestiinalaisalueilla.

Satu Haapanen, 
Felm-keskuksen johtaja Jerusalem

Opettajien Lähetysliiton 
nimikkolähetti

Rukousaiheet 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden 
puolesta. Lähi-idän nuorten puoles-
ta. Ihmisten toimeentulon puolesta 
Suomessa ja maailmassa.
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Otteita Tuula Kososen kirjeestä kesäkuulta, Thaimaa

Olen kiitollinen hyvistä ja toimivista 
nettiyhteyksistä. Olemme työtove-
rini Nöözan kanssa tehneet kään-
nöstyötä Zoomin välityksellä nyt jo 
kaksi ja puoli vuotta. Thaimaan ja 
Myanmarin välinen raja meni kiin-
ni maaliskuussa 2020, emmekä 
ole sen jälkeen nähneet toisiam-
me kasvokkain lainkaan. Tällä het-
kellä työstämme yhdessä Joosuan 
kirjaa. Olin jo pitänyt toista Moo-
seksen kirjaa tähän mennessä 
vaikeimpana kirjana kääntää sii-
nä olevien ylipapin vaatetukseen 
ja telttamajaan liittyvien yksityis-
kohtien vuoksi, mutta Joosuan kir-
ja ei sekään ole helppo. Kirjassa 
jaetaan luvattu maa Israelin kah-
delletoista heimolle ja kymmenissä 
jakeissa kuvataan sitä, miten näi-
den maiden rajat kulkevat vuorilla 
ja laaksoissa, solissa, eri maiden 
raja-alueilla, kaupungeista toiseen 
ja ilmansuunnista toiseen, vasta-
päätä solia ja vuoria merenrantaan 

saakka.
Haasteellista on esimerkiksi se, 

että akenkielessä ei ole lainkaan 
loppukonsonantteja ja nimet ovat 
aina vain kahden tavun mittaisia. 
Miten siis kirjoitettaisiin paikanni-
met kuten Kirjat-Sefer tai Kades-
Barnea niin, että ne kuulostaisivat 
luontevilta kuulijoiden korvaan. 
Aken kielellä myös ilmansuunnis-
ta puuttuu pohjoinen ja etelä ko-
konaan ja ne korvataan sanoil-
la ylhäällä tai alhaalla. Ongelmia 
kääntämisessä tulee silloin, jos 
samassa lauseessa tai jakeessa 
on sekä pohjoinen että yläpuoli. 
Välillä väsymme pähkäilemään ja 
pidämme tuumaustauon. Silloin 
juttelemme mukavia. Nöözan ja 
Danielin luona asuu myös opiske-
lijoita, jotka saattavat myös pistäy-
tyä tervehtimässä. Opiskelijat ovat 
kaikki kotoisin syrjäisiltä vuorilta, 
eivätkä olleet koskaan aikaisem-
min nähneet tietokonetta. Nyt he 

Tuula Kosonen ja akenkielinen raa-
matunkäännöstyö. Tuula Kosonen 
työskentelee aken kielen kehitys- 
ja käännöshankkeessa.

ovat jo tottuneet meidän zoom-ko-
kouksiimme.

…

Kylätunnelmia 
Koronarajoitukset ovat helpotta-
neet sen verran, että Nööza ja Da-
niel ovat päässeet vierailemaan 
ake-kylissä. He kävivät viikko sit-
ten kahdessa syrjäisessä kylässä, 
joissa molemmissa on muutaman 
vuoden ajan ollut pieni seurakunta. 
Vieraat otettiin sydämellisesti vas-
taan ja heille annettiin kaikenlaisia 
pieniä lahjoja. Eräs täti antoi heille 
kanan. Seuraavana päivänä siitä, 
kun Nööza ja Daniel palasivat ky-
lämatkalta, kana muni yhden mu-
nan. Se oli opiskelijoille suuri ilon 
ja ihmetyksen aihe ja he päättivät 
heti, että sen seuraksi käydään to-
rilta ostamassa myös kukko.

Tuula Kosonen ja raamatunkäännöstyötiimi.
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Otteita Tuula Kososen kirjeestä kesäkuulta, Thaimaa

Kirjastolaatikko
Koronarajoituksista huolimatta on 
ake-tiimi saanut aikaiseksi uutta 
kirjallisuutta. 64 uutta alkeisluku-
taidon kirjasta syntyi viime vuoden 
aikana. Nämä kirjat on nyt painettu 
ja niistä koostettu ns. kirjastolaa-
tikoita, joita on jaettu ake-kylissä. 
Kirjoja voi käydä katsomassa täs-
sä osoitteessa https://bloomlibra-
ry.org/language:aeu

Ensimmäinen Mooseksen kirja 
Ensimmäinen Mooseksen kirja pai-

nettiin vuodenvaihteessa ja se on 
ollut siitä eteenpäin ahkerassa 
käytössä, etenkin nuorten kristit-
tyjen parissa.

Rukousaiheet 
Kiitos kaikille, jotka olette rukoil-
leet työmme puolesta! Olemme 
koronarajoituksista huolimatta 
saaneet käännöstyötä eteenpäin. 
Jumala on ollut uskollinen. Rukoi-
lisitteko vielä, että Thaimaan ja 
Myanmarin välinen raja aukeai-
si pian ja pääsisimme näkemään 

kasvokkain. Rajan toisella puolella 
on myös paljon ihmisiä, jotka odot-
tavat pääsyä lääkäriin Thaimaan 
puolelle monenlaisten vaivojen ta-
kia. Rukoilisitteko, että heidän oi-
reensa pysyisivät kurissa ja terveys 
kunnossa siihen asti.

Tuula Kosonen
Opettajien Lähetysliiton nimikko-

lähetti 

Globaaliagentit oppimiskokonai-
suus, jota voit käyttää myös ilmiö-
oppimisessa.

Monipuolinen, elämyksellinen, 
helposti toteutettava oppimateri-
aali 4.-6.-luokkalaisille.

 

Hyppää mukaan seikkailutari-
naan villihevosten saarelle.
Valtameren keskellä on karu saari, 
jota asuttavat merilinnut, hylkeet ja 

villihevoset. Saaren elämä muut-
tuu peruuttamattomasti, kun erää-
nä päivänä rannalle Ilmestyy muu-
kalaisia.

Globaaliagentit - Vastuu maail-
mastamme ja vieraan kohtaaminen 
-oppimiskokonaisuus on elämyksel-
linen tapa opiskella globaalikasva-
tuksen teemoja. Oppimisprosessin 
vetäminen on opettajalle helppoa 
oppilaan itseohjautuvuutta tukeval-
la työkirjalla ja opettajan oppaalla.

Hevossaaren tapahtumista ker-
tova Muukalaiset-tarina johdatte-
lee keskustelemaan päivän polt-
tavista kysymyksistä ja tekemään 
tehtäviä globaaliagenttitaitojen ja 
-tietojen kartuttamiseksi. Tehtävät 
jaksottuvat tarinan osien väliin. 
Jatkuvan nettilomakkeilla toteute-
tun arvioinnin myötä oppilas kerää 
agenttipisteitä, jolla hän voi edis-
tää virtuaalista maailmanympä-
rysmatkaansa. Kantavina teemoi-
na ovat maahanmuutto ja ilmasto. 
Tehtävien avulla harjoitellaan mm. 
ryhmässä toimimista, pohditaan 
arvoja ja mielipiteen ilmaisua, kä-
sitellään uutisia, vaaleja ja vaikut-
tamista. 

Globaaliagentit löydät osoittees-
ta: globaaliagentit.fi -> ilmiöoppimi-
nen

Materiaali on tuotettu Suomen 
ulkoasiainministeriön tuella. Mate-
riaalin tuottaja: Suomen Lähetys-
seura, suomenlahetysseura.fi/glo-
baalikasvatus
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Kertaus kertomuksesta ja ker-
tojista:
Ensimmäisessä osassa lähdettiin 
Lempäälästä Costa Ricaan. Neli-
henkisen perheen lähettäminen 
matkaan voisi olla hankala juttu, 
mutta Jumala näytti upeilla tavoil-
la työkalupakkinsa laajuutta ja sai 
palaset loksahtamaan kohdilleen. 
Corral de Piedran kylässä Saara 
(12 v) ja Elsa (10 v) kävivät lehmi-
en ja hiekkarantojen maustamaa 
kotikoulua. Siska ja Lauri pääsivät 
opettajista takaisin oppilaiksi. Ope-

tuslapseuskoulun kolmen teoreetti-
semman kuukauden jälkeen kerto-
mus siirtyy nyt kahteen viimeiseen, 
kaikkea muuta kuin teoreettiseen 
kuukauteen.

Nicaraguaan…
Opetuslapseuskoulumme ”luen-
tovaihe” oli vielä hiukan kesken, 
kun lukujärjestyksessä oli luvas-
sa ensimmäinen harjoitusmatka. 
Viikon aktiolla oli tarkoitus auttaa 
kaatopaikan asuinalueella lasten-
toimintaa pyörittävää lähetystyön-

tekijää. Saisimme olla mukana jär-
jestämässä lastenleiriä. Edellisen 
viikon kaikki joutavat hetket olikin 
käytetty leikkien, opetusten, toimin-
nan ja aikataulujen suunnitteluun. 
Tunnelma oli jännittynyt pakkau-
tuessamme aseman minibussiin. 
Ikävien koronatestien ja rajamuo-
dollisuuksien jälkeen istuimme 
odottamassa viimeistä leimaa Ni-
caraguan puolella. Istuimme neljä 
tuntia. Leima, jonka passeihimme 
sitten saimme, olikin eksoottisem-
pi kuin odotettu. 

Mexicoa.



      11
Maan ääriin 3 / 2022

 

Seikkailukertomus kahden opettajan ja kahden oppilaan 
matkasta maailman ääriin ja takaisin osa 2/2

…tai sitten ei.
Tiesimme kyllä, että Nicaraguas-
sa pidettäisiin vaalit reilun viikon 
päästä. Tämä aiheutti poliittista 
jännittyneisyyttä. Hallinto ei ole 
lähtökohtaisestikaan suhtautunut 
lähetystyöhön suopeasti. Kävi niin, 
että meidät käännytettiin rajalla! 
Ehkä perusteluna oli monen teki-
jän summa: yksi ryhmäläisemme 
on joskus tehnyt toimittajan töi-
tä, minibussiamme koristavat lä-
hetysjärjestön leimat ja myös mei-
dän opettajataustamme mainittiin 
selvitetyksi. Apumme Nicaraguaan 
jäi tällä kertaa rukouksiin.

Meksikoon…
Se, minne olisimme lähdössä pi-
demmälle aktioreissulle, olikin 

seikkailu seikkailun sisällä.
Kun kerran opetuslapseuskou-

lussa opetetaan rukouksesta, Ju-
malan kuuntelemisesta ja luot-
tamisesta, oli meidän aktiomme 
kohde sovittu päätettäväksi ru-
koillen, Jumalaa kuunnellen ja 
sen pohjalta äänestäen. Vastaus 
ei tällä kertaa tullut kuin manulle 
illallinen. Ilmaan jäi hämmennys-
tä ja kaksi vaihtoehtoa. Päätettiin, 
että toisella äänestyskerralla tulisi 
äänestää jompaa kumpaa. Viimei-
sen rukous- ja mietiskelyaamun 
jälkeen Lauri oli jo päättänyt ää-
nestää tyhjää. Tuntui siltä, ettei 
Raamattu, rukous eikä pohdiske-
lu auttanut, kun ainoa mitä toistu-
vasti kuuli, oli vain jonkun itsepin-
taisen puunhakkaajan kolistelua. 

Rinteellä olevalta rukouspaikalta 
laskeutuessa sai sentään hätkäh-
dyttävän lintuhavainnon, kun iso 
kirkasvärinen tikka lehahti vierei-
seen puuhun. Kolistelija ei ollut ol-
lutkaan puunhakkaaja, vaan tämä 
Pale-billed Woodpecker …eli mek-
sikontulikärki. 

…vai kuitenkin Havaijille?
Kun Meksiko sitten tuli valituksi, 
tuli Siskalla mitta täyteen. Siska oli 
se, jolle oli selvimmin ja toistuvim-
min nostettu mieleen tietty paikka. 
Mutta kukat, yllättävät keskustelut, 
pihalta haravoidessa löytynyt käyn-
tikortti, Raamatunkohdat ja kaikki 
oli puhunut Havaijista! Sen kerran, 
kun havahtuu Jumalan oikein alle-
viivaavan jotain, niin pitää uskaltaa 

Hankelan perhe (reissun jälkeen)
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nostaa asia esiin. ”Kriisipalaverin” 
yhteisen ihmettelyn ja rukoilun ai-
kana koulun vetäjät tajusivat, että 
meidän aktiomme aikana asemalle 
on tulossa aikuisten aktioporukka 
Havaijilta.

Poikkeusjärjestelyin saatiin so-
vittua, että meidän perheemme 
matkustaa ensin oman tiimin kans-
sa Meksikoon ja palaa sitten loppu-
aktioksi Corral de Piedraan. Näin 
meiltä jäisi Meksikon reissulla si-
vuun hälyinen opiskelijakaupunki. 
Saisimme enemmän aikaa tutus-
tua meitä eniten kiinnostavan ko-
tiasemamme toimintaan. Lisäksi 
saisimme oman nuorisoryhmäm-
me lisäksi nähdä, miten aikuisista 
koostuva opetuslapseuskouluryh-
mä toimii. Emme olisi kyllä parem-
paa suunnitelmaa keskenämme 
osanneet keksiä tai kehdanneet 
laatiakaan!

Alkuperäiskansoja ja 
tripas-tacoja
Meksikossa pääsimme näkemään 
ja tekemään monenlaista. Ryh-
mämme sai harvinaisen mahdolli-
suuden olla vieraana kahden alku-
peräiskansan luona.  Toinen ryhmä 
oli sellainen, jonka Lauri oli tietä-
mättään valinnut 5000: sta ihmis-
ryhmästä luentovaiheen alussa kir-
joittamansa esseen aiheeksi!

Purépechojen pienen seurakun-
nan vieraina saimme auttaa seura-
kunnan kokoontumisissa puhumal-
la ja laulamalla. Tuntui kuitenkin, 
että olennaisinta oli se, että olim-
me siellä. Läsnäolomme muistutti 
pientä ja vainojakin kokenutta jouk-
koa siitä, että meillä kristityillä on 
siskoja ja veljiä ympäri maailman. 
Saimme istua yhdessä syömässä 
lounasta ja juomassa ilta-atoleja. 
Olisiko niin, että ihmisten kohtaa-
minen on aina rakastamisen yti-
messä? Evankeliumin ilosanomaa 
viedään rakastamalla teoin ja sa-

noin ja rakastaminen välittyy te-
hokkaimmin aidossa kohtaami-
sessa.

Wixarikojen kylässä kristityil-
tä puuttui yhteinen seurakunta. 
Kiinnostusta ja keskusteluhalua 
oli kuitenkin paljon ja saimme jou-
lunpyhien ja uudenvuoden välissä 
vierailla monessa kodissa juttele-
massa ja jakamassa ajatuksia us-
kosta ja elämästä. Itse joulupäivä 
oli ikimuistoinen: reissumme ai-
noa vatsatauti kiersi lähes koko 
porukan. Makasimme eristyksis-
sä pienessä kylässä monen tun-
nin vene- ja automatkan päässä 
lähimmästä kaupungista. Kaiken 
kukkuraksi ryhmämme vetäjät oli-
vat joutuneet lähtemään sinne pa-
hemmin sairastuneen pojan kans-
sa. Tilanne oli niin legendaarinen, 
että sitä osasi naureskellen arvos-
taa jo oksennusten välissäkin.

Lempeitä tuulia Havaijilta
Paluu Costa Ricaan tuntui kotoisal-
ta. Jumala tuntui lähettäneen mei-
dät uuteen aikuisten ryhmäämme 
myös rauhanrakentajina ja kan-
nustajina, kun uudella aikuisten 
ryhmällämme oli vaikea vaihe. 
Kotiasemallamme saimme ottaa 
enemmän roolia tutuissa lasten- ja 
nuortentoiminnoissa ja kokea taas 
lähetystyön kirjavuutta maalates-
samme, niittäessämme ja koka-
tessamme. Erityisen siunaavina ja 
innostavina koimme läheisen seu-
rakunnan naisteniltojen käynnistä-
misen ja aseman raamatunjako-
projektiin osallistumisen. 

Etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa
Matkamme jälkeen jäimme poh-
timaan omaa paikkaamme per-
heenä. Rukoillen ja ihmetellen ky-
syimme, onko palvelupaikkamme 
Suomessa vai Costa Ricassa. Täl-
lä kertaa emme saaneet unia tai 

jumittuvaa Raamattua. Hiljainen 
varmuus kuitenkin kasvoi ja kyp-
syi niin, että päätös syntyi lukies-
samme Jeesuksen kehotusta Mat-
teuksen evankeliumissa. ”Etsikää 
ennen kaikkea Jumalan valtakun-
taa ja hänen vanhurskauttaan, niin 
teille annetaan kaikki tämäkin.” Ta-
jusimme, että tässä elämäntilan-
teessa paras paikka meille oppia 
lisää ja olla mukana Jumalan val-
takunnan työssä on Corral de Pied-
ran kylä. Meillä kaikilla neljällä on 
myös halu ja rauha lähtemiseen. 
Luultavasti myös Sauna-kissalla, 
joka odottaa ratkaisuamme hoito-
tätinsä luona! Opettajan virat on 
nyt irtisanottu ja kodille on löydet-
ty vuokralainen. 14.8. lennämme 
aloittamaan uutta pidempää palve-
lurupeamaa tuttuihin maisemiin… 

…mutta se on oma tarinansa. 
Jos haluat mukaan tarinaan, niin 
keräämme lähettäjiä ja rukoustu-
kea. Nettiosoitteessa hankelajuttu.
mailchimpsites.com pääsee valit-
semaan, millaisia tarinoita ja mu-
kanaoloa kokee omakseen.

Siska ja Lauri Hankela

Aidot tacot olivat maineensa veroi-
sia! Rohkeasti kokeilimme ravin-
tolan kaikkia kolmea lihatäytettä. 
Emme voi suositella tripasta. Jäl-
kikäteen selvisi, että se onkin si-
säelintäyte!
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Siska keksi pitää yhden todistuspuheenvuoron 
haastattelemalla tyttöjä.

Saara innostui Wixarikojen perinteisten ristipisto-
töiden tekemisestä.
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Anna-Liisa Koivusen 
90-vuotissyntymäpäivähaastattelu

Elokuussa 90 vuotta täyttänyt Kan-
gasalla asuva Anna-Liisa Koivunen 
on toiminut Opettajien Lähetyslii-
tossa jo yli 60 vuoden ajan. Hän 
on innostanut ja kutsunut samal-
la lukuisia opettajia mukaan liiton 
tapahtumiin ja jäseneksi. Mistä in-
nostus lähetystyöhön on kummun-
nut ja mitä toiminta on antanut? 
Alla 90-vuotishaastattelu, haastat-
telijana OLL:n aiempi pj. Pirjo Mal-
kamäki.

Pirjo Malkamäki: Koska olet aset-
tunut Kangasalle?
Anna-Liisa Koivunen: 1960

P: Mistä sait tietoa liitosta?
A: Täällä oli aktiivisia opettajia ku-
ten Saimi Syvänen, Aune Elomaa ja
ennen kaikkea keskushenkilönä 
Elli Turunen. Elli aina kutsui mu-
kaan Tampereelle. He kaikki saivat 
minut innostumaan OLL:n toimin-
nasta.Siihen aikaan seurakuntien 
ja hengellinen toiminta oli enem-
män esillä kuin nykyisin.

P: Mitä tämä vuosikymmenten 
mukana olo on sinulle antanut?
A: No lähetystyön tukeminen on yk-
kösasia. Nimikkolähettien tapaa-
minen on tärkeää ja olen saanut 
paljon ystäviä kotimaasta ja esim. 
Pohjoismaista.

P: Lähetystyö on osin matkusta-
mista, onko sinulle kertynyt mat-
kapäiviä liiton piirissä?
A: Kyllä vain. Pohjoismaiset opetta-
jien lähetyspäivät, Posion Lapiosal-
mi ja lukuisat lähetysjuhlat ympäri 
Suomea. Jokakesäisille Suomen
Lähetysseuran Lähetysjuhlille on 

ollut aina tärkeä päästä mukaan,
Päiväkummun kurssikeskusta Ori-
vedellä unohtamatta.

P: Millaista toimintaa Päiväkum-
mussa on ollut?
A: Liitto järjesti kesäisin opettajien 
virkistyspäivät, joissa lähetys
oli kantava teema. Olen itse pyrki-
nyt olemaan mukana ja kutsunut
muitakin mukaan. En niinkään ole 
ollut vastuutehtävissä, vaan muka-
naolija.
P: Olet niin paljon pitänyt huolta jo 
etukäteen tulijoista, että sekin on 
vastuunkantoa.

P: Vuonna 1987 jäit eläkkeel-
le opettajan työstä. Onko sen 
jälkeen esim. viikko-ohjelmaa-
si mahtunut muuta kuin meidän 
liitto?
A: Runot ovat minulle tärkeitä ja 
olen mukana runopiirissä. Kaikki 
seurakunnan toiminta on myös lä-
hellä sydäntä. Kristilliset eläkeläi-
set ovat myös harrastuslistalla.
P: Moneen olet ehtinyt mukaan 
niin Kangasalla kuin liiton muka-
naTampereella ja juhlien myötä 
koko maassa.

P: Miten näet liiton ja lähetystyön 
tulevaisuuden?
A: Sitä voit sinä itse arvailla. Maa-
ilma on niin toinen kuin 60 vuotta
sitten, yhteiskunnan arvot ja monet 
muut asiat ovat muuttuneet. 

Yhteisenä ajatuksena totesimme 
lopuksi, että Jumalan rakkaus on 
meitä suurempi voima, niin että 
saamme jättää koko lähetystyön 
hänen huolenpitonsa alle. Jatkam-
me rukousta.

Kun itse on kokenut Jumalan rakkaut-
ta, niin sitä haluaa välittää eteenpäin

Iloisen antaumuksen Anna-Liisa

Hänen kellossaan viisarit nauravat
kasvavat tuplatunneiksi.

 Hymystä leviää
 tuhannen watin valo.

Kuuntelemisessa hiljaisuuden tuoksu
ystäviä koskettaa
tuikkivat tähdet puhelinsoitossa:
Lähde mukaan.

Myyjäiset, langat, kankaat
hänen lähetyspolullaan
rukous
muistaa orpolasten tyhjät kerjuukupit,
hylättyjen silmien hiljaisen surun.

Laskelmoimatta kukkaro napsahtaa auki.
Tulvii toivoa, uskoa huomiseen,
sairaiden tuskaan lääkettä.
Taivas iloitsee
avaran sydämen uhrista.

Uupumuksessa kasvaa voima.
Kipeät jalat
Jumalan silmissä
suloiset jalat.

Lähetys
Anna-Liisan sydämen lapsi:
siemen

          puu
              kukka
                         hedelmä.

Eila Talvioja

Anna-Liisa Koivunen (kuva OLL:n 
joulujuhlasta v. 2018)
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

Lähetyskalenteri                kpl       Täynnä luottamusta -runokirja               kpl

Kuulakärkikynä   kpl       Joulukortti (1-osainen)                           kpl
                                        
Heijastinnauha                 kpl       Joulukortti (2-osainen)                   kpl

       
                                        
  
           

Myyntituotteet

posti-
merkki

Tilauslipuke

Tilaa nyt vuoden 2023 Lähetyskalenterit itsel-
le ja lahjaksi, kuvat takakannessa!

Kalenterista löytyvät luontokuvien lisäksi 
Pia Perkiön, Kaija Pispan ja Anja Karkiaisen 
runot ja kuviin valitut raamatunkohdat joka 
kuukaudelle. 

Lähetyskalenterien myyntituotolla tuetaan 
Opettajien Lähetysliiton nimikkosopimuskoh-
teita eri puolilla maailmaa.

Hinta 12 euroa.

 

Heijastinnauha 5 euroa

Täynnä luottamusta 
-runokirja 20 euroa

OLL-kuulakärkikynä 2 euroa

1-osainen joulukortti 
(seimi) 1 euro

2-osainen
joulukortti

(ikoni) 
2 euroa
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Kalenterin hinta: 12 € (+ postikulut)

Tilauslomake sivulla 14, kalenterin voit tilata myös sähköpostitse:

toimisto@opettajienlahetysliitto.fi tai p. 050 464 8300.


