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mintaa ei ole. Toivottavasti rokotus koronaa vas-
taan käynnistyy nyt vauhdilla ja saamme palata ensi 
vuonna normaaliin toimintaan.

Mutta rukoilla voimme koronasta huolimatta. Ru-
koillaan nimikkolähettiemme ja nimikkokohteidem-
me puolesta. ”Tehkää tämä kaikki rukoillen ja ano-
en. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. 
Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien 
pyhien puolesta” Ef. 6:18. Raamatun ohjeet rukoi-
lemisesta eivät tee siitä taakkaa, vaan me saamme 
rohkaisua Pyhältä Hengeltä rukoukseemme. Saam-
me luottaa tähänkin Jumalan sanan lupaukseen. 
Minua itseäni rohkaisee aina tämä Raamatun lupa-
us: ”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä het-
keen, hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisaut-
ta ja tietoa. Siionin aarre on Herran pelko” Jes. 33:6

Sinä opettaja, joka teet etätyötä oppilaittesi 
kanssa, paljon voimia ja sinä, joka opetat luokkaa-
si, luokkiasi koulussa, sinulle myös paljon voimia.

Taivaan Isän runsasta siunausta teille kaikille!

pj. Tuija-Riitta Heiskanen
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Maa hohtaa lumivaipassansa, on Luoja luonut tal-
ven jään…. Tämä virsi on soinut jo monen viikon 
ajan mielessäni.

Nautin pakkaslumen narinasta askelten alla. 
Näin tähtitaivaan viime viikon torstaina, kun hain 
meidän Annin ratsastustunnilta kaukana katuva-
loista. Omalta pihaltamme tähdet näkyvät kilpaa 
katuvalojen kanssa, eivät niin kirkkaina. Minulle 
tähtitaivaan katseleminen pakkaspäivänä on iso ilo.

Olen siis nauttinut talvesta. Joululomalla pääsin 
jopa hiihtämään. Olimme Kangasniemellä miehe-
ni siskon ja hänen miehensä kanssa Vattumäessä. 
Koiramme Lili oli mukana. Se oli niin innoissaan lu-
mesta, että juoksi hiihtäjien rinnalla. Nyt on täällä 
Tampereella tehty latuja myös järven jäälle ja tääl-
läkin voi aloittaa hiihdon.

Uusi ilon aihe on myös viides lapsenlapsi, joka 
syntyi Lucian päivänä, valon päivänä. Hänet kastet-
tiin tammikuun lopussa Untoksi. Kätilö oli sanonut 
sairaalassa, kun oli nähnyt hymykuopat molemmis-
sa poskissa, että hän saa kaikki anteeksi.

Opettajien Lähetysliiton toiminta tapahtuu nyt 
koronarajoitusten vuoksi etäkokouksina. Muuta toi-
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OLL:n vuosikokous järjestetään tänä vuonna ko-
ronasuositusten vuoksi Zoom-etäyhteydellä lau-
antaina 10.4.2021 klo 13. 
(Kutsu takasivulla.)

Opettajien Lähetysliiton Lähetyskalenterin 50. 
juhlavuosi on alkamassa! Vuoden 1972 Lähetyska-
lenteri oli ensimmäinen lähetyskalenteri, jonka myynnillä 
kerättiin varoja lähetystyölle. Tänä vuonna toimitetaan 
Lähetyskalenteri vuodelle 2022, joka on ostettavissa 
syyskuusta 2021 lähtien toimistolta. Vakitilaajat saavat 
kalenterinsa jo aiemmin suoraan kirjapainosta postitet-
tuna. Jos haluat tehdä vakitilauksen, se onnistuu helpos-
ti esim. sähköpostilla: toimisto@opettajienlahetysliitto.fi.

Kirkkopäivien, Lähetysjuhlien ja Oulun seurakuntayhty-
män #yhdessä2021-tapahtuma on siirretty koronavirus-
tilanteen takia vuodelle 2022. Tapahtuman johtoryhmä 
teki kokouksessaan 16.12.2020 päätöksen asiasta.

20.5.2021 järjestämme #YHDESSÄ2021-VIRTUAA-
LITORSTAIN, jonka ohjelmakokonaisuus julkistetaan 
30.3.2021.

 

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat siirretään vuodelle 
2022

Lähetämme kaikille kesäkuuhun mennessä liittyneille uusille jäsenille vuoden 2021 Lähetyskalenterin.
Jäseneksi voi liittyä esim. toimisto@opettajienlahetysliitto.fi tai nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 
tai puhelimitse 050-4648300. Mitä enemmän meitä on, sitä suurempi on työmme vaikutus. 
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Suomen Lähetysseuran työ v. 2021:
• Lähetysseuran työ kohdistuu vuosittain noin 3 000 000 hyödynsaa-

jaan.
• Lähetysseuralla on 108 kumppanikirkkoa ja -järjestöä 30 maassa.
• Alkuvuodesta 2021 Lähetysseuralla oli 120 työntekijää kotimaassa, 

81 ulkomailla, 31 vapaaehtoistyöntekijää ja lisäksi n. 1200 sellaista 
paikallista työntekijää, joiden työtä Lähetysseura rahoittaa. 

• Noin 40 työntekijää evakuoitiin kotimaahan keväällä 2020, ja mm.18 
työntekijää irtisanottiin ja 30 henkilötyövuotta vähennettiin korona-
pandemian vuoksi.

 

Nimikkolähetit
Alastalo Marja         Botswana
Kolkka Riikka-Maria ja Tomas       Thaimaa
Kosonen Tuula ja Kimmo       Thaimaa
Niiranen-Kilasi Katri        Tansania
Rantasuomela Eeva-Liisa       Angola

Nimikkokohteet
• Habrun ja Leghedan alueen      Etiopia
naisten voimaannuttaminen
• Ebenezer-raamattukoulu       Nepal
• Peshawarin hiippakunnan       Pakistan
lukutaitotyö
• Raamatunkääntäminen,       Papua-Uusi-Guinea
kristillinen kirjallisuustyö
• Shangalalan instituutin       Angola
vahvistuminen 
• Inklusiivisen opetuksen kehittäminen, Kiina
• Taakse jätettyjen lasten elämän      Kiina
taitojen vahvistaminen   
• Orpojen ja haavoittuvassa       Kiina
asemassa olevien lasten tukeminen

Opettajien Lähetysliitto on Suomen Lähetysseuran yhteisöjäsen ja yhteis-
työjärjestö ja OLL:n tuki lähetystyölle ohjautuu pääosin Lähetysseuran 
kautta. Vuonna 2020 Opettajien Lähetysliiton lähetystyölle lahjoittama 
summa oli yhteensä 70 000 euroa, josta 50 000 euroa oli etukäteen so-
vittua nimikkosopimusten mukaista tukea ja 20 000 euroa maksettiin 
koronavuoden johdosta Lähetysseuran katastrofirahastolle. (Aiemmin 
vuosittainen sopimussumma oli 40 000 euroa.)

Tuula Kosonen ja Raamatun käännöstyötiimi.

Nimikkolähetti Marja Alastalo.
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Fingo Powerbank on julkaissut 
verkkosivuillaan Matchmaking 
Platformin. Palvelussa listataan yli 
50 järjestöille potentiaalista yritys-
kumppania kehitysyhteistyöhön.

Rakentamisen asiantuntijoita, 
äitiyspakettien valmistajia ja au-
rinkosähköratkaisujen tuottajia – 

Maailma kylässä -festivaali järjes-
tetään 29.–30.5.2021 Helsingin 
Suvilahdessa sekä/tai virtuaali-
sesti verkossa maailmakylassa.
fi. Tapahtumaan on vapaa pää-
sy. Festivaali tarjoaa monipuolista 
ja laadukasta ohjelmaa päivänpolt-
tavista keskusteluista musiikkiin, 
dokumenteista lastenohjelmaan, 

Uutisia

herkullista ruokakulttuuria sekä sa-
toja näytteilleasettajia. Festivaalilla 
esiintyvät muun muassa SANNI, Nico-
le Willis & Gospel Helsinki sekä presi-
dentti Tarja Halonen. Kokoamme yh-
teen ihmiset siksi, että maailmaa 
voi muuttaa vain yhdessä. Tapah-
tumaa järjestää Suomalaiset kehi-
tysjärjestöt – Finnish Development 

NGOs Fingo ry, joka on noin 280 
kehitysjärjestön kattojärjestö. Ta-
pahtuman pääyhteistyökumppanit 
ovat Helsingin seurakuntayhtymä, 
ympäristöministeriö, ulkoministe-
riö, Euroopan komission Suomen 
edustusto ja Euroopan parlamen-
tin Suomen tiedotustoimisto sekä 
Maailman kuvalehti.

 

Fingo Powerbankin tuore Match-
making Platform listaa yli 50 
järjestöille soveltuvaa yrityskump-
pania.

Palvelussa on tiivis esittely kus-
takin yrityksestä, tietoa sen ai-
emmasta toiminnasta järjestöjen 
kanssa tai globaalissa etelässä, 

mahdollinen kontaktihenkilö sekä 
linkit yrityksestä kertoviin lisätie-
toihin.

Tutustu palveluun Fingo Power-
bankin verkkosivuilla

https://www.fingo.fi/power-
bank/matchmaking-platform

Kuvat: Tanja Ryhänen ja Lasse Keltto.
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Nepal, Raamattukoulu Ebenezer

Nepalin Ebenezer-raamattukoulussa opiskelevan pastori Laxmi Senturyin kirjoitus oli viime lehdessä (Maan 
ääriin 4/2020), mutta hänen oma esittelynsä ei ehtinyt mukaan lehteen. Laxmi Senturyn seurakunta hyväksyy 
naispappeuden, jota kaikki seurakunnat Nepalissa eivät hyväksy. Papin työn lisäksi Laxmi Sentury opiskelee 
Ebenezer raamattukoulussa, jonka toimintaa OLL tukee Suomen Lähetysseuran kautta. Tässä pastori Laxmi 
Sentury kertoo hieman lisää itsestään ja työstään.

Hyvät lukijat,
Olen pastori Laxmi Sentury ja ny-
kyinen Nepalin Ebenezer Raamat-
tukoulun toisen vuoden opiskelija. 
Olen naimisissa ja minulla on kaksi 
kaunista lasta.

Synnyin Nepalin keskiläntisessä 
osassa Surkhetissa hinduperhee-
seen. Vuonna 1997 tulin Kathman-
duun korkeakouluopintoja varten. 
Minulla oli tapana nauttia elämäs-
täni omalla itsenäisellä tavallani 
ja elämälläni ei ollut määränpää-
tä. Elämälläni ei ollut arvoa ilman 
Jeesusta Kristusta. Uskoni Kristuk-
seen alkoi vuonna 1998. Kun hy-
väksyin Jeesuksen vapahtajanani, 
tajusin kaikki nuo asiat ja vähitellen 
sain tuntea, että Jumala loi minut 
suurempaa tarkoitusta varten. Per-
heeni hylkäsi minut täysin omasta 
kodistani, minulla ei ollut rahaa jat-
kaa opiskeluani, mutta Jumala vas-
tasi minulle jokaiseen tarpeesee-
ni uskovien ihmisten kautta enkä 
koskaan luovuttanut. Jopa kun en 
saanut enää mennä omaan kotita-
looni ja olin täysin potkaistu talos-
tani. Joka päivä menin Jeesuksen 
luokse ja rukoilin erityisesti isäni 
ja äitini puolesta. Mutta mikään ei 
parantunut. Samanaikaisesti sain 
kuulla kirkon vanhemmalta Nepal 
Campus Crusade for Christ -kirkos-
ta. Niinpä halusin oppia ja jakaa 
hyviä uutisia tehokkaammin, jotta 
muutkin saisivat saman ilon kuin 

Laxmi Sentury opettaa johtamista yhden päivän seminaarissa Chitwa-
nissa.
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Nepal, Raamattukoulu Ebenezer

itse sain Jeesuksesta Kristuksesta. 
Niin otin kasteen 14.5.2000.

Vuosina 2000-2006 olin liitty-
neenä Nepal Campus Crusade for 
Christ -järjestöön toimien kokoai-
kaisena pappina Kathmandussa. 
Tehtäväni keskittyi nuoriin ja evan-
keliumin jakamiseen heille eri kam-
puksilla Kathmandussa.

Vuonna 2006 tapasin miehen, 
joka oli todella Kristukselle omis-
tautunut. Menin naimisiin hänen 
kanssaan (Dipendra) kesäkuussa 
2006. Naimisiinmenon jälkeen jat-
koimme mieheni kanssa paikalli-
sessa kirkossa 2006-2014. Lo-
pulta pitkän rukoilemisen jälkeen 
isäni ja äitini myös hyväksyivät Jee-
suksen vuonna 2008. Olin hyvin 

onnellinen, minun kauttani Juma-
la teki työtä sukulaisteni elämässä 
ja monet sukulaiset tulivat Kristuk-
sen luokse minun kauttani.

Sen jälkeen C3 Christian City 
Church -kirkon perustaminen oli 
eräällä tavalla ihme. Vuonna 2015 
kohtasimme suuren maanjäristyk-
sen.  Tuona päivänä pystyimme ole-
maan turvassa. Maanjäristyksen 
jälkeen aloimme pysytellä ulkona 
tiellä. Joten kuukauden ajan olim-
me pakotettuja pysyttelemään ul-
kona, jossa oli kaaoksena kuolleita 
ja traumatisoituneita ihmisiä. Minä 
ja mieheni rukoilimme silmät kyy-
nelissä missä tuhannet ihmiset 
menettivät elämänsä. Joku me-
netti rakkaitaan, toiset talojaan ja 

Kasteesta. Nepalissa suurin osa kirkoista/seurakunnista toteuttaa kasteen upotuskasteena usein jollain lä-
heisellä joella. 

sukulaisiaan. Kun rukoilimme sil-
mät kyynelissä Herra antoi meille 
tämän sanan (Jesaja 42:6-9). Meil-
lä oli suuri trauma ja olimme emo-
tionaalisesti kipeitä. Mutta tämä 
kirjoitus Jesaja 42:6-9 rohkaisi 
meitä elämään, oli olemassa suu-
ri suunnitelma, Jumalalla oli nä-
kymä meille, joten yritimme etsiä 
Jumalan tietä meille. Sen jälkeen 
aloimme auttaa ihmisiä ja evanke-
lioida ihmisille rakkaudella. Sitten 
aloitimme pienen seurakunnan sil-
lä tiellä, jossa olimme. Kun kaikki 
hitaasti normalisoitui, aloimme et-
siä kirkkohallia, ihmiset pelkäsivät 
tulla sisälle seurakuntarakennuk-
seen maanjäristyksen vuoksi. Sillä 
tavoin aloitimme kirkon kokoaikai-
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Nepal, Raamattukoulu Ebenezer Rostedt

sina pastoreina. Näin Herra auttaa 
meitä tehtävässään. Tänään me 
molemmat palvelemme Herraa ko-
koaikaisina kirkon palvelijoina C3 
-kirkossa Nepalissa. Me toivom-
me ja luotamme Herraan Jeesuk-
seen Kristukseen. Tulevina päivinä 
Jumala tekee hienoa työtä tässä 
kansassa meidän kauttamme ja 
toivomme, että C3 -kirkon kautta 
hienoja asioita tapahtuu Kathman-
dun kaupungille ja koko kansalle. 
Siitä asti, kun liityin Ebenezer -raa-
mattukouluun opiskelemaan teolo-
giaa, tämä on ollut ihana matka tä-
hän päivään asti (nämä puoitoista 

Todistustenjakoa esimieskoulutuksen jälkeen.

vuotta). Olen opiskellut niin paljon 
uusia asioita vanhasta ja uudes-
ta testamentista, erityisesti kuinka 
ymmärtää Jumalan sanaa ja saar-
nata oikealla tavalla. Kehityin ta-
vassani saarnata kirkossa. Nautin 
myös todella paljon raamattukou-
lussa opiskelusta. 

Äskettäin, 10 kk koronaepide-
mian alkamisesta, olemme alka-
neet kirkon palvelukset fyysisesti, 
se sujuu hyvin. Me myös tapaam-
me kodeissa.

Laxmi Sentury
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Eila Talviojan runo

Korona, pimeä ja piikkinen,
mykkä, hajuton, väkäkärkinen
salainen sukeltaja, keuhkojen korventaja-
Sanoillani nyt pieksän  sinut,
pandemia-paholainen.

Suukottelut suljet, senkin kademielinen, 
halaukset haihdutat, hellyyden huurtaja,
vanhuksia vihaat,
kasvomaskeille syljet
vahingonilosta virnuilet.

Karanteenissa kaadat seinät päälleni, 
hiukseni  harmaannutat,
lihakseni litistät, puheeni puudutat, 
lauluni lopetat,vaivoin sängystä nousen.

Käsiäni, kännyäni turhaan hamuat
käsidesillä  ne sivelen.
Etpä arvaa, kännyssäni väijyy vilkku.
Se salapoliisi  sinut saavuttaa,säikyttää:

Mielikuvamatkoja mietimme,
kun lentokoneet lepoon laitat,
kulttuurin kuihdutat.
Juhlat, ravintolat riemusi ryppäiksi ristit,
sinne kunniavieraaksi itsesi kutsut,
virukset viekkaasti viskot.
Sitten testeihin  tuuppaat. 

Syvälle nyt sukeltaa synnyinmaa,
työpaikat tempaat,
yritykset yskivät, kuivuvat kasaan
velkaa, velkaa, lisää velkaa.

Vielä sun hurmios haihtuu
kohta  kauhusta kärvennyt.
Sinut rokotepiikki pirstoo,
ei sinusta jälkeä jää.

Sairaalavuoteella ihmistä kuritat
surman vallalla mahtailet.
Mutta miksi sinua pelkäisin, tiedätkö,
Jumala  yksin kuolinpäiväni  päättää.

Eila Talvioja

  

Eila Talvioja
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Nepal

Hyvät opettajat,
Hyvin lämpimät terveiset Nepalis-
ta!

Aivan ensiksi, kiitos hyvin paljon 
arvokkaasta tuestanne ja ystäväl-
lisyydestänne! Muutama päivä sit-
ten tein ensimmäisen lukukauden 
kokeeni. Se sujui kivasti ja hyvin, 
kiitos kaikkivaltiaan Jumalan! Lu-
kukausikokeessa sijoituin kolman-
neksi parhaaksi luokallani, koetu-
lokseni oli A+. Toinen lukukauteni 
on alkanut etäopiskeluna verkon 
kautta. Olen opiskellut klo 9-17 
Nepalin aikaa joka päivä paitsi 
sunnuntaisin. Opiskelen hyvin ah-
kerasti, koska on hieno mahdolli-
suus, että saa opiskella.

Sain uuden puhelimen. Olen hy-
vin kiitollinen teille kaikille. Koko 
tähänastisessa elämässäni se on 
ensimmäinen puhelimeni, oikein 
kiva älypuhelin. Teidän kaikkien 
avulla sain sen.

Nykyisin opiskelen edelleen 
omassa huoneessani. Covid 19 
epidemian takia en ole voinut läh-
teä Intiaan opiskelemaan. Ehkä 
tässä kuussa Intian hallitus kes-
kustelee. Sen jälkeen tiedän, pi-
täisikö minun mennä sinne vai ei? 
Tässä kuussa he kertovat päivä-
määrän, milloin voin mennä sinne.

Olen hyvin onnellinen ja voin hy-
vin. Muistan teitä kaikkia aamuru-
kouksissani, kun en voi teitä kaik-
kia tavata fyysisesti. Toivon, että 
jonakin päivänä voimme ehdotto-
masti tavata. Te kaikki olette hyvä-
sydämisiä ihmisiä tässä maailmas-
sa. Jumala rakastaa aina teitä ja 
tulevia sukupolvianne.

Vuodesta 2009 tähän hetkeen 
saakka en ole voinut tavata bio-
logisia vanhempiani, mutta Herra 

on antanut teidät kaikki vanhem-
mikseni  joksikin aikaa. Tunnen 
olevani hyvin yksin, mutta välittö-
mästi muistan Jumalan. Hän saa 
minut tuntemaan rauhaa ja muu-
ta hyvää.

Mutta minulla on yksi toive en-
nen Intiaan lähtöäni. Haluan näh-
dä isäni, äitini, veljeni ja siskoni. 
Muistakaa tätä asiaa rukouksis-
sanne, kiitos. Kuulin, että veljeni ja 
siskoni olivat jo menneet naimisiin, 
mutta he eivät olleet kertoneet tai 
kutsuneet minua häihinsä. Nämä 
uutiset sain kuulla ystävältäni.

Kiitos paljon, pysykää terveinä, 

turvassa ja onnellisina. Toivon teil-
le oikein onnellista ja hienoa kuu-
kautta.

Rakastan teitä kaikkia!
Iso kiitos!

Joseph Bogati

Lääketieteen/kansanterveystyön 
opiskelija, joka asuu Nepalissa, 
opiskelee tällä hetkellä etänä Ka-
linga institute of Industrial Techno-
logy (KIIT) yliopistossa, joka sijait-
see Intiassa. Josephin tarina on 
julkaistu aiemmin Maan ääriin 
4/2019 -lehdessä,  “Perhe hylkäsi 
Josephin kristinuskon takia”.
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1 palsta = 5,7
2 palstaa = 11,9
3 palstaa = 18,1

Nepal

Raamatun kohta jollekulle, joka tarvitsee vahvistusta tänään:
“Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, 
He kohoavat siivilleen kuin kotkat, 
he juoksevat eivätkä uuvu, 
he vaeltavat eivätkä väsy,” 
(Jesaja 40:31)

Kuvat Joseph Bogatin kirjeestä.
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Olin juuri kirjoittamassa loppiaisen 
saarnaa, kun sain äidiltäni odotta-
mattoman suruviestin. Maija-kum-
mini oli nukkunut pois joulupäivä-
nä. Maija ja hänen kertomuksensa 
Afrikan eläimistä, ihmisistä, tapah-
tumista ja lähetystyöstä ovat olleet 
aina läsnä elämässäni. Maijan vie-
railut lapsuudenkodissani olivat 
aina odotettuja, ja lapsena saadut 
afrikkalaiset esineet olivat aartei-
ta, jotka ovat säästyneet minulla tä-
hän päivään asti, kuten myös mo-
net hienot muistot.

Kun olin ala-asteikäinen, mat-
kustin yksin Helsinkiin Maijan luok-
se. Junan saapuessa Helsingin rau-
tatieasemalle tuttu hahmo seisoi 
laiturilla ja huiskutti minulle. Sain 
viettää ikimuistoiset kaksi päivää 
hänen kanssaan pääkaupungissa. 
Mieleenpainuvinta oli yöpyä Täh-
titorninmäellä. Olin pienestä asti 
kuunnellut Maijan antamalta C-ka-
setilta erään perheen matkaa lähe-
tystyöhön ja heidän tarinoitaan ken-
tältä, ja tuo perhe asui jonkin aikaa 
Tähtitorninmäellä. Minulla on vie-

läkin muistoja perheen tarinoista, 
jotka yhdistyivät mielessäni siihen 
kokemukseen, kun yövyin Maijan 
pienessä koruttomassa huoneessa 
Tähtitorninmäellä. Melkein kuulin 
sinä yönä korvissani eksoottisten 
sirkkojen sirityksen, jota olin tuol-
ta C-kasetilta kuullut.

Sirkkojen siritystä ja leijonien 
karjuntaa pääsin kuulemaan yli 
kymmenen vuotta myöhemmin 
tuosta vierailusta. Matkustin Mai-
jan luokse Moshiin ja sain viettää 
ikimuistoisen viikon Maijan muka-
na lähetyskentällä. Näin myös sen 
lämmön, jolla Maija otettiin joka 
paikassa vastaan. Maijan tapa 
kohdata ihmiset, hänen rauhalli-
suutensa ja lämpönsä jätti jälken-
sä paikallisiin ihmisiin. Ei ole sattu-
maa, että monessa moshilaisessa 
kylässä on Maija-nimisiä tyttöjä ja 
naisia.

Kun myöhemmin elämässäni 
aloin opiskella teologiaa, kävin pu-
helinkeskusteluja Maijan kanssa 
Jumalan kutsumuksesta. Työsken-
nellessäni sairaalapappina minua 

kannustettiin hakemaan paik-
kaa Afrikasta lähetystyön parissa. 
Tuolloin oli merkittävä keskustelu-
kumppanini päätöstä tehdessäni 
Jumalan lisäksi juuri Maija. Hänen 
kanssaan käydyt keskustelut joh-
datuksesta, lähetystyöstä ja kut-
sumuksesta vahvistivat uskoani 
Jumalan johdatukseen. Päädyin 
sittemmin Afrikan sijasta Ruotsin 
Örebrohon ruotsinsuomalaisen 
työn papiksi. Huomaan, miten työs-
säni ja uskonelämässäni Maija on 
vaikuttanut omaan näkyyni lähe-
tystyöstä sekä siihen, miten vah-
vasti lähetystyö ja rukous on mi-
nulla seurakuntatyössä mukana. 

Olen kiitollinen myös siitä, että 
olen saanut olla Maijan esirukouk-
sissa koko elämäni. Hän on suuri 
esirukousidolini ja tiedän, että hän 
nytkin kantaa meitä kaikkia ruko-
uksissaan, Taivaan kodista käsin. 

Maijaa lämmöllä muistaen ja 
kaivaten,

Örebrossa kummityttö 
Johanna Suban

Tansanian nimikkolähetti Maija Rostedt
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Tansanian nimikkolähetti Maija Rostedt

Katselen meille saapuneita joulu-
tervehdyksiä ja –kortteja. Olen iloi-
nen niistä jokaisesta. Poimin yhden 
ja jään mietteisiini. Kuvapuolella 
on seimenlapsi olkivuoteella, pari 
lasta, enkeli ja tähti. Kortin toisella 
puolella on tuttu käsiala, siunauk-
sentoivotukset ja allekirjoitus Mai-
ja Raumalta. Saimme äskettäin su-
ruviestin. Maija on nukkunut pois 
joulupäivän koittaessa. Joulun suu-
resta juhlasta hän on päässyt vielä 
suurempaan juhlaan, Taivaan ko-
tiin. On joulu 25.12. 2020.

Marja-Leena Orvokki Rostedt, 
Maijaksi kutsuttu, syntyi 27.1.1944 
Raumalla suurperheeseen toiseksi 
nuorimmaisena lapsena. Helsingin 
yliopistosta hän valmistui teologian 
maisteriksi ja sai seurakuntalehto-
rin oikeudet 1970. Jo Raumalla ol-
lessaan hän sai lähetyskutsun ja 
valmistuttuaan 1970 hän tiedus-
teli, olisiko SLS:ssa teologille tar-
vetta. Silloin ei paikkaa löytynyt, 
mutta ajatus lähetystyöhön läh-
temisestä jäi mieleen. Maijan tie 
vei Etelä-Pohjanmaalle Kauhavan 
yhteiskoulun ja lukion uskonnon 
ja psykologian opettajaksi 1970-
1977.

Uusi yhteydenotto Suomen Lä-
hetysseuraan oli myönteinen ja 
jo 1978 Maija aloitti Tansaniassa 
Mwikan raamattukoulussa teolo-
gisten aineiden opettajana ja hoiti 
tehtävää aina vuoteen 1990 saak-
ka. Lyhyen kotimaan jakson, reilut 
kaksi vuotta, hän hoiti Lähetysseu-
ran kirjastoa ja arkistoa sekä opet-
ti lähetyskurssilla. Tansania kutsui 
vielä ja sinne Maija palasi 1993, 
mutta ennen paluutaan hän sai 

Helsingissä pappisvihkimyksen. Se 
oli välttämätön, jotta hän saattoi 
toimia Moshin seurakuntapasto-
rina ja uskonnonopetuksen koor-
dinaattorina aina vuoteen 2006 
saakka. Sitten alkoivat eläkevuo-
det Raumalla.

Erityisen rakas Maijalle oli Opet-
tajien Lähetysliitto ja hän toimikin 
liiton hallituksen jäsenenä 1972-
1977 sekä 1991-1993. Hän oli 
myös innolla toimittamassa uutta 
lähetyskalenteria Ritva Halmes-
maan kanssa. Opettajien Lähe-
tysliiton nimikkolähettinä Maija oli 
koko Tansanian työkautensa ajan 
eli 1978-2006, lähes 30 vuotta. 
Hän kirjoitti: ”Minulle tämä nimik-
kolähettisuhde on ollut paras mah-
dollinen. Olin oppinut tuntemaan 
Lähetysliiton väkeä ja opettajia eri 
puolilla Suomea. Afrikassa kävi vie-
raita ja välilomilla pääsin seurakun-
tien ohella vierailemaan opettajien 
piireissä ja lukemattomilla kouluil-
la. Se tuntui hyvältä ja lämmitti 
opettajansydäntäni.”

Tapasin Maijan opiskeluaika-
namme Helsingissä. Aloitimme 
teologian opinnot v. 1965 samal-
la vuosikurssilla. Ystävystyimme ja 
ystävyyttä kesti n. 55 vuotta Mai-
jan kuolemaan saakka. On paljon 
muistoja, tapaamisia, juhlia ja sy-
vällisiä keskusteluja. Elimme yh-
dessä kummankin elämänvaiheita.

Muistan Lohjan lähetysjuhlat. 
Koko perheen voimin olimme siellä 
saattamassa Maijaa lähetystyöhön 
kesällä v. 1978. Vielä ennen lähtö-
ään hän kävi heinäkuussa meitä 
tapaamassa Tampereella. Vieras-
kirjaan hän kirjoitti: ”Muistetaan 

toisiamme, silloin kaikki välimat-
kat katoavat.” Niinhän se oli. Lomil-
laan hän vieraili aina kodissamme. 
Joskus saimme Afrikasta vieraita-
kin, kuten apulaispiispa Martin F. 
Shaon tai Maijan taloudenhoitaja 
Floran. Tuntui, että saimme olla lä-
hetyksen näköalapaikalla. Olimme 
etuoikeutettuja. Tupaantuliaisseu-
roihimme Maija toi Etelä-Afrikan 
kansalliskukan, kauniin kukkivan 
protean. Lähetys oli näin läsnä juh-
lassa.

Saimme olla myös Maijan tulo-
juhlassa Raumalla, kun hänen työ-
kautensa päättyi. Olimmehan osa 
hänen perhettään, niin kuin Mai-
ja sanoi. Niin mekin tunsimme. Vii-
me vuosina hänen liikkumisensa oli 
äärimmäisen vaikeaa. Polvet eivät 
kestäneet ja muitakin vaivoja tuli. 
Oli vaikeaa, kun ei päässyt lähetys-
juhlille, mutta Raumalla hän edel-
leen veti lähetyspiiriään.

Maijaa kaipaamaan jäävät omai-
set, erityisesti Seppo-veli sekä suu-
ri ystävien joukko Raumalla, Tam-
pereella, Kauhavalla ja eri puolilla 
Suomea ja Tansaniaa. Me jäämme 
kaipaamaan suuresti Maijaa ja hä-
nen rukoustyötään. Olemme kiitol-
lisia, että olemme saaneet olla hä-
nen lähellään. Muistamme Maijaa 
kiittäen ja siunaten.

Jeesus sanoi: “Minä olen ylös-
nousemus ja elämä. Joka uskoo mi-
nuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 
eikä yksikään, joka elää ja uskoo 
minuun, ikinä kuole.” Joh.11:26

Seija Kuisma
pastori, lehtori ja Maijan ystävä

OLL:n hallituksen jäsen

 

Tansanian nimikkolähetti Maija Rostedt
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Namibian nimikkolähetti Kirsti Asunta 

Kirsti Kaarina Asunta, lempinimi 
Kirppu, synt. 24.1.1928 ja kuoli 
29.1.2021. Swakopmundin suo-
malaisen oppilaskodin hoitajana 
Kirsti toimi vuosina 1966-87 ja jäi 
eläkkeelle v. 1988.

 Kirppu, olit varaäitini kahdek-
san vuoden ajan Swakopmundin 
oppilaskodissa 1960- ja 1970-lu-
vuilla. Asuin sisarusteni ja muiden 
suomalaislasten kanssa valtaosan 
peruskouluajasta Swakopmundis-
sa vanhempiemme ollessa Poh-
jois-Namibiassa lähetystyössä. 
Muistan sinun herkulliset ruokasi. 
Saimme nauttia ihanista pullista-
si. Lempiruokani oli punajuuripih-
vit perunamuusin kera. Jälkiruu-
aksi kehitit ´banskusössön´ (yön 
yli tekeytynyttä piimää, kauraa ja 
banaania), jota me lapset rakas-
timme.

Kiitos lohduttamisesta, kun ikä-
vä valtasi mielen. Otit syliisi ja pu-
ristit turvallisesti. Muistan erään 
aamuyön, kun vanhempani lähtivät 
ajamaan aikaisin aamulla takaisin 
Ambomaalle käytyään meitä kat-
somassa. Itkin aina lohduttomas-
ti, kun jouduin eroamaan vanhem-
mistani. Tuo aamuyö on painunut 
mieleeni lähtemättömästi. Itkin ja 
sinä, Kirppu, otit minut omaan sän-
kyysi viereesi. Siihenkö nukahdin, 
en muista enää. Mutta muistan 
sen turvallisuuden tunteen, kun 
sain olla vieressäsi. Mahdoitko itse 
nukkua lainkaan enää tuona yönä. 
Kiitos Kirppu!

Kirppu, jaksoit viedä meitä ui-
maan mereen. Löysimme kallioi-
sesta merenrannasta pyöreähkön 
kallioiden ympäröimän uimapai-
kan, jonka omimme laskuveden 

aikana uima-altaaksemme. Lai-
toit meille lapsille rajat ja annoit 
rakkautta. Näin aikuisena olen 
usein miettinyt sitä, miten jaksoit 
kuukaudesta toiseen ja vuodes-
ta toiseen. Iltahartaudet pidettiin 
joka ilta ja virsikirjat olivat ahke-
rassa käytössä, kun niistä lauloim-
me joka kerta jonkun virren. Sun-
nuntaisin pidit meille pyhäkoulua. 
Uskon, että sait voiman Jumalalta, 
johon me itse kukin saamme tur-
vautua joka hetki. 

Jälleennäkemisen toivossa,
Effa (Eeva-Liisa Rantasuomela)

 

Kuvassa
keskellä
Kirsti 
Asunta. 
Kuva: 
Matti 
Seppälä
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

        
                  

Runokirja          kpl    Kynä                          kpl

Ostoskassi   	 					kpl				Muistivihkolappunen                        kpl

Vauvaonnittelukortti		                    kpl					Ylioppilasonnittelukortti	                 kpl
 
Adressi	1	  	 					kpl				Adressi		2	 	 	 	 						kpl

Adressi	3	        kpl

posti-
merkki

Tilauslipuke

Runokirja Täynnä luottamusta 20,00 €

Vuoden 2020 marraskuussa painettu runokirja sisältää Pia Perkiön, Anja Kar-
kiaisen ja Kaija Pispan hienoja, koskettavia runoja ja monien valokuvaajien 
upeita luontokuvia, jotka ovat aiemmin ilmestyneet Lähetyskalentereissa. 

Kirja sopii hyvin ajatuksia herättäväksi pieneksi lahjaksi ja tuliaiseksi vaik-
kapa syntymäpäivänä, äitienpäivänä tai kevään valmistujaisissa. 

Kirjan myyntituotto ohjataan Opettajien Lähetysliiton nimikkokohteille Suo-
men Lähetysseuran kautta.

 

Adressit 1, 10 €           Adressit 2, 10 €          Adressit 3, 10 €

Käsintehdyt onnittelukortit 3 € /kpl

Muistilappuvih-
kot sis. tarralaput 
ja kynät 6 €

Kynät
2 €

Pieneen kokoon 
mahtuvat ostoskas-
sit 6 €
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