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Hei, te kaikki OLL:n jäsenet! Sanoin kesälle jäähy-
väiset ja nyt on helpompi taas ottaa syksy vastaan. 
Syksy on sellainen uuden energian aika, tekee mieli 
neuloa tai tehdä muita käsitöitä. 

Syksyyn kuuluu myös mehujen ja hillojen val-
mistaminen. Pienet vunukkamme esittivät kauniisti 
toiveensa mummille saada tiettyä mehua, luumuo-
menamehua. Nyt sitä on talven varalle meillä vie-
tettäviin saunailtoihin riittävästi. 

Olin puolukkametsässä ystäväni kanssa. Oli kau-
nis syksyinen ilta, kun poimimme puolukoita ämpä-
reihimme. Ilta-auringon kultaamat männyt hehkui-
vat ja toivat metsään satumaisen hohteen. 

Tervetuloa 1.11. Pispalan kirkkoon OLL:n mes-
suun. Julkaisemme sen jälkeen kalenterimme ensi 
vuodelle. Iso urakka on taas takana, kun saimme 
sen valmiiksi. Uutta on kalenterimme runoilijoiden 
tekemä runokirja. Pia Perkiö, Kaija Piispa ja Anja 
Karkiainen ovat saaneet runot ja kuvat valmiiksi. 
Kirja taitaa olla jo painossa. Toivottavasti 1.11. on 
jo sitten myynnissäkin. 

Jos liikut Tampereella, tule ihmeessä poikkea-
maan toimistollamme. Voithan aina soittaa ensin 
ja tarkistaa, onko toimistolla joku paikalla. Teistä 
jäsenistä meillä on paljon iloa.

Taivaan Isä sinua siunatkoon hyvyydellään!

pj. Tuija-Riitta Heiskanen
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Toiminnanjohtaja Hanna Tamminen
Hallituskatu 29 A 20, 33200 Tampere
puh. 050-4648300
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www.opettajienlahetysliitto.fi
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www.facebook.com/
opettajienlahetysliitto

Kirjapaino
Kirjapaino Hermes, Tampere

Opettajien Lähetyspyhä 
ja Lähetyskalenterin esittely
Opettajien Lähetyspyhä ja Lähetyskalenterin 2021 
esittely su 1.11.2020 Pispalan kirkossa. 

Tule klo 10 alkavaan messuun ja sen jälkeen klo 
11 kirkkokahville ja ihailemaan vuoden 2021 Lä-
hetyskalenterin kuvia sekä kuulemaan eri kuukau-
sien runoja ja Raamatun tekstejä. Voit myös ostaa 
kalentereita sekä muita myynnissä olevia tuotteita.
Ilmoittaudu kalenteriesittelyyn 30.10. mennessä.

Kristian Isotalon valokuvanäyttely
Kristian Isotalon valokuvanäyttely Etiopian lapsista 
Koilliskeskuksen kirjastossa Linnainmaalla, Tampe-
reella, marraskuussa.

Iloisin askelin joulua kohti
Iloisin askelin joulua kohti tiistaina 1.12. klo 17.00 
toimistolla os. Hallituskatu 29 A 20, Tampere. Jou-
luista kahvitarjoilua ja kauneimpia joululauluja sekä 
mahdollisesti nimikkolähettejä vieraana. 
Ilmoittautuminen 29.10. mennessä

Rukouspiiri
Rukouspiiri perjantaisin 16.10., 20.11. ja 18.12. klo 
14 toimistolla os. Hallituskatu 29 A 20, Tampere

Matkakuvia maailmalta
Pe 23.10. klo 18 Namibia vuonna 1983!
To 19.11. klo 18 Balkan vuonna 2019
Helsingin Raamattukoululla, os. Töölönkatu 7 A, Hki

Tervetuloa tapahtumiin!
Katso tarkemmat tiedot sekä mahdolliset peruutuk-
set OLL:n nettisivuilta www.opettajienlahetysliitto.fi.
Mahdollisten koronarajoitusten vuoksi tilaisuuk-
siin toivotaan ennakkoilmoittautumista  p. 050-
4648300 tai toimisto@opettajienlahetysliitto.fi

Tulevat tapahtumat
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Menneitä tapahtumia

Heiskanen jatkaa 
puheenjohtajana
Opettajien Lähetysliiton vuosikoko-
us ja hallituksen kokous pidettiin 
sunnuntaina 13.9.2020 Aleksan-
terin kirkon kryptassa Tampereella. 

Vuosikokouksessa valittiin 
kahdeksi vuodeksi (2020-2022) 
Opettajien Lähetysliiton puheen-
johtajaksi edelleen Tuija-Riitta 
Heiskanen ja varapuheenjohtaja-
na jatkaa Ulpu Siponen.

Opettajien Lähetysliiton halli-
tuksen jäsenet v. 2020-2021:
Päivi Anttila, Eura 
Ritva Jämsä, Ylöjärvi
Anne Kovanen, Mikkeli
Seija Kuisma, Tampere
Esa Latvala, Seinäjoki
Pirjo Malkamäki, Viljakkala
Hannele Moisio, Alajärvi
Kreeta Niemi, Jyväskylä
Tuija-Riitta Heiskanen, puheenjoh-
taja, Tampere
Hanna Rahkiola-Partanen,Tampere
Auli Tikkala, Kangasala
Sirkku-Maria Tommola, Myrskylä
Ulpu Siponen Orivesi
Marjatta Vauhkonen, Lahti
Timo Virtanen, Jalasjärvi
Anu Ylitolonen, Enonkoski

20 000 euron avustus
Hallitus päätti syyskokouksessaan 
sunnuntaina 13.9.2020 myöntää 
20.000,00 euroa koronakriisin 
vuoksi vaikeuksiin joutuneiden aut-
tamiseen Suomen Lähetysseuran 
Katastrofirahaston kautta.

Terveisiä Thaimaan 
korona-arjesta
Nimikkolähetit Kimmo ja Tuula Ko-
sonen vierailivat toimistolla Tarinoi-
ta maailmalta -illassa 2.9.2020 
tuoden terveisiä Thaimaan koro-
na-arjesta ja työn ilahduttavasta 
etenemisestä haasteista huolimat-
ta. Thaimaahan he suunnittelevat 
palaavansa lokakuussa, jos vain 

matkustaminen tuolloin sallitaan. 
Kimmo Kososen työ vähem-

mistökansojen oman äidinkielen 
käytön puolesta opetuksessa ja 
Tuulan kieli- ja raamatunkäännös-
työ ovat monista haasteista huoli-

matta edenneet hienosti. Tarinoi-
ta maailmalta -illassa Tuula kertoi, 
kuinka raamatunkäännöstyö käy-
tännössä tapahtuu monien vaihei-
den kautta. Esim. takaisinkään-
nöksiä on useita.

 

Kimmo ja Tuula Kosonen Tarinoita maailmalta -illassa 2.9.

Psalmi 27 aken kielellä:
Kuningas Jumala, hän on minun valoni ja pelastajani. Ketä minä 
pelkäisin? Hän on minun vakaa turvautumispaikkani. Mitä minä 
pelkäisin? Kun pahat ihmiset tulevat minut tappaakseen, tai vi-
holliset iskeäkseen minua, he kompastuvat ja kaatuvat. En ole pe-
loissani edes silloin, kun iso joukko sotilaita piirittää minut. Pysyn 
sydän vakaana jopa silloin, kun viholliseni hyökkäävät kimppuuni. 

On yksi asia, jota haluan Kuningas Jumalalta, jota pyytäisin hä-
neltä. Haluaisin olla hänen asunnossaan koko elämäni ajan ja kat-
sella hänen hyvyyttään ja täydellisyyttään. Haluaisin odottaa häntä 
hänen asunnossaan. 

Kun kärsimys saapuu luokseni, hän pitää minusta huolen. Hän 
piilottaa minut kangastelttaansa ja nostaa minut korkealle kivelle. 
Silloin minä voitan ympärilläni olevat viholliseni ja sen tähden minä 
uhraan hänelle iloiten ja laulaen hänen suuressa palvelusteltas-
saan. Soitan ylistyssoittimia ja laulan hänelle ylistäen. 

Oi, Kuningas Jumala. Kuuntele minua, kun huudan. Ra-
kasta ja sääli minua ja vastaa. Kun sanot minulle: ”Etsi minun 
kasvojani,”minä vastaan koko sydämestäni: ”Oi, Kuningas Juma-
la, minä etsin sinua!” Älä piilota kasvojasi minulta. Minä olen si-
nun palvelijasi! Oi, Jumala, joka olet pelastajani. Älä hylkää minua 
ja lähde luotani. Edes silloin, jos isäni ja äitini hylkäävät minut, Ku-
ningas Jumala pitää minusta huolen. Oi, Kuningas Jumala, opeta 
minulle tiesi. Vihollisia on paljon, joten ohjaa minua turvallista tietä. 
Älä luovuta minua vihollisteni käsiin, jotka tekevät pahaa minulle ja 
puhuvat väärää todistusta minusta. 

Minä luotan siihen, että vielä tulen näkemään Kuningas Juma-
lan hyviä tekoja, maan päällä olevan elämäni aikana. Odota Kunin-
gas Jumalaa. Älä päästä rohkeuttasi heikentymään. Pysy vakaalla 
sydämellä. Odota Kuningas-Jumalaa.
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Kuluneella viikolla sain luettua lä-
hetystyöntekijä Kirsti Kormun elä-
mästä kertovan kirjan Suomalai-
sena Nepalissa (toim. Marja-Liisa 
Uusimäki). Kormu lähti Nepaliin 
Suomen Vapaakirkon lähettämä-
nä vuonna 1963. Kirstin saapues-
sa Nepaliin maa oli vasta hiljattain 
avautunut oltuaan muulta maail-
malta suljettu hindukuningaskunta 
vuoteen 1951 saakka. Kirja välit-
tää hienosti kuvan tuonaikaises-
ta Kathmandusta, ja on erityisen 
kiehtovaa lukea kuvauksia eri pai-
koista. Chapagaonin kylä, jossa 
Kirsti aloitti Nepalin työnsä, on lä-
hellä omaa nykyistä asuinpaikkaa-
ni. Nämä samat kukkulat, riisipellot 
ja sadekautena kaappiin homehtu-
vat vaatteet ovat olleet tuolloinkin.

Maailma ympärillä muuttuu ja 
sitä muutetaan, mutta ihmiset py-
syvät samanlaisina: riemuitsevina, 
kiitollisina, epävarmoina, levotto-
mina, surullisina, määrätietoisina, 
hapuilevina, tuntevina. Kirstin rak-
kaus Nepalia ja hänen elämänsä 
ihmisiä kohtaan välittyy. Vuonna 

1990 palatessaan lopullisesti Suo-
meen Kirsti kirjoittaa: ”Paljon olin 
saanut oppia, vaikka koulu jäikin 
kesken. Jotain kahdessakymme-
nessäseitsemässä vuodessa oli 
mieleenkin jäänyt.” Miten nöyrä 
ja rohkaiseva ajatus, että 27 vuo-
dessa voi oppia jotakin vieraasta 
maasta, ihmisistä, itsestään ja Ju-
malasta. Peilaan tätä nykytodelli-
suuteen, jossa työsopimukset ovat 
lähtökohtaisesti kaksivuotisia ja 

työn tulokset siirtyvät vastusta-
mattomasti excel-taulukoihin. Näin 
paljon olen saanut aikaan, katso 
vaikka! Mutta onko aikaa oppia ja 
pysähtyä? Muutos kestää usein 
kauan.

Kasti ja muutos
Hindulaisuuteen kietoutuva yhteis-
kunnallinen hierarkia, kastilaitos, 
kiellettiin virallisesti lailla Nepalis-
sa jo 1963, mutta kastiin perustu-

Kuva vas. Lähikauppias Ranjun luona teellä. 
Kuva alla. Lehmämuraali.
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va syrjintä on yhä todellisuutta mil-
joonille nepaleille. Hindulaisuuden 
oppien mukaan kastiin synnytään 
ja kuollaan, eikä kastistaan pää-
se eroon. Asenne-eroja sukupolvi-
en välillä on havaittavissa, mutta 
rituaaliset puhtauden ja saastai-
suuden käsitteet vaikuttavat ih-
misten kanssakäymisiin edelleen. 
Kasti luo syrjinnän monimutkaista 
todellisuutta, jossa yhdistyvät so-
siaalinen, taloudellinen ja rituaali-
nen sorto. Nepalissa kastilaitoksen 
alimmalla tasolla olevista, kastit-
tomista, puhuttiin pitkään ala-kas-
tisina. Uudempi, Intiasta lähtöisin 
oleva termi dalit on myös yleisty-
nyt. Kastinvastaisen taistelun tun-
netuimpia henkilöitä, intialainen 
B.R. Ambedkar (1891–1956), pu-
hui asteittain luokitellusta epätasa-
arvosta. Hänen mukaansa solidaa-
risuutta syrjittyjen kastien välillä oli 
hankala saavuttaa, sillä aina löy-
tyi joku ihmisryhmä, joka oli omaa 
yhteisöä alempana hierarkiassa ja 
halveksuttavampi – ainakaan en 
kuulu noihin!

Nepalin laki takaa nykyisin hy-
vän turvan kastisyrjintää vastaan, 
mutta lain täytäntöönpano on edel-
leen haasteena. Dalitien on vaikea 
saada kaupungista vuokra-asun-
toja. Vaikka kastista ei saakaan 
suoraan kysyä työhaastattelussa, 
niin tieto selvitetään usein kierto-
teitse. Avioliitot eri kastiin kuuluvi-
en välillä ovat edelleen harvinaisia. 
Nepalilainen ystäväni kertoi, että 
hänet jätettiin ainoana ystäväporu-
kastaan kutsumatta kaverinsa häi-
hin, koska hän on dalit. Naimisiin 
menevä kaveri oli selittänyt, ettei 
se häntä olisi häirinnyt, mutta van-
hemmat eivät halunneet epäpuh-
dasta häävierasta. 

Toinen ystäväni kertoo, kuinka 
oli lapsesta saakka tottunut sii-
hen, että ihmiset haukkuivat hän-
tä. Harvoilla oli tuolloin televisio, 

ja kun hän veljensä kanssa meni 
toisen kotiin katsomaan televisio-
ta, tämän vanhemmat solvasivat ja 
nimittelivät pieniä dalit-poikia. Ys-
täväni veljineen ei välittänyt, vaan 
he jatkoivat television katselua. 
Myöhemmin, ystäväni mennessä 
kouluun hänen vanhempansa va-
lehtelivat perheen kastin koululle, 
jotta elämä olisi helpompaa. Kun 
tuli valtakunnallisten kokeiden 
aika, perheen äiti kuitenkin meni 
opettajien luokse kertomaan totuu-
den. Monet dalit-perheet joutuvat 
nimittäin hankaluuksiin, jos koulu-

todistuksessa lukeva, keksitty nimi 
ei vastaakaan henkilöllisyyspape-
reiden aitoa nimeä. Tämä voi olla 
este jatko-opinnoille. Totuuden tul-
tua ilmi monet ystävät kaikkosivat 
ja opettajien suhtautuminen fik-
suun oppilaaseen muuttui kylmäk-
si. Koulutus on kaikesta huolimatta 
avain muutokseen. Ystäväni pää-
si myöhemmin suorittamaan yli-
opisto-opintoja Indonesiaan, mikä 
muutti hänen maailmankuvansa. 
Hän sanoi, että oli ihmeellistä ko-
kea ihmisten kohtelevan häntä ta-
savertaisena. 

Phulchowkin huipulla, 2700 metriä.
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Muutosta ja paikallaan olemista
Yksi suuri muutosvoima on Nepalin 
kirkko. Kristillinen sanoma ihmis-
ten tasa-vertaisuudesta on täällä 
yhtä voimallinen kuin se oli alku-
kirkon aikana. Monet löytävät tien-
sä kirkkoon parantumisten kautta, 
mutta kristillinen sanoma ja pal-
veleva lähimmäisenrakkaus ovat 
ulospäin vahva todistus hindulai-
sessa maassa, jossa ihmisen osa 
on ennalta määrätty ja kukin on 
muuttumattoman kohtalonsa an-
sainnut. Kirkko on vastavoima. 
Vaikka uskonnonvapaustilanne on 
heikentynyt viime vuosina, kristityt 
toimivat silti Nepalissa rohkeasti. 
Voima tulee täydelliseksi heikko-
udessa.

Kulunut vuosi on ollut monella 
tapaa pysähtynyt. On ollut aikaa 
olla. Monelle ympäri maailmaa se 
on ollut ahdistava tilanne. Nepalis-
sa moni on sinnitellyt tuodakseen 
riisin pöytään. Vaikka toimeentulo 
olisi turvattu, voi pysähtyminen olla 
silti vaikeaa. Siinä nimittäin helpos-
ti ajautuu kohtaamaan itsensä, ai-
nakin jos malttaa luopua hetkeksi 
työstä ja viihdykkeistä. Mitä sinä 
olet oppinut – itsestäsi, lähimmäi-
sistäsi, Jumalasta? 

Kirsti Kormun kirja Suomalaise-
na Nepalissa on vapaasti ladatta-
vissa osoitteesta https://suomalai-
senanepalissadotinfo.wordpress.
com/ (toim. Marja Liisa Uusimäki, 
2015)

Lisää kastilaitoksesta ja sen 
historiasta voit lukea omasta 
pro gradu –työstäni Ambedkar, 
Gandhi ja vastarinnan strategi-
at : Kastin politiikkaa 1920- ja 
1930-lukujen Intiassa. Saatavilla 
osoitteesta https://helda.helsinki.
fi/handle/10138/302021 

Teksti ja kuvat: Lauri LindMaisa korjaa kurkkusatoa.
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Terveisiä Pohjois-Tansaniasta Ma-
kumirasta, eteläisen pallonpuolis-
kon talvesta. Kylmää onkin ollut, 
villasukat ja kevyet toppatakit ovat 
olleet tarpeen. Näin heinä-elokuun 
vaihteessa yölämpötila on noin 
+15 astetta, ja iltapäivällä mittari 
nousee hieman yli 20 asteen pääl-
le. Alkaa olla jo lämpimämpää! Ala-
koulut ja yläkoulut ovat avanneet 
ovensa heinäkuun alussa pitkän 
koronatauon jälkeen. Koulut oli-
vat suljettuina maaliskuun puo-
lesta välistä asti kolmen ja puolen 
kuukauden ajan. Kävin jututtamas-
sa erään hankekoulumme rehtoria, 
Ngongongaren yläkoulun rehtoria 
Sophia Waryobaa. Haastatteluhet-
kellä koulun avaamisesta oli kulu-
nut kaksi viikkoa. Tansaniassahan 
koulujen lukuvuosi alkaa tammi-
kuussa, joten nyt on edessä koko-
nainen lukukausi joulukuulle asti. 

Täytyy olla tyytyväinen, että 
saimme edes tämän tehtyä 
- Tämä lukukausi on raskas, mut-
ta me yritämme, Ngongongaren 
yläkoulun rehtori Sophia Waryoba 
huokaisee. 

Koulut on avattu Tansaniassa 
kesä-heinäkuun vaihteessa kol-
men ja puolen kuukauden koro-
natauon jälkeen. Sophia Waryoban 
koulussa on reilut 600 oppilasta, 
joista 25 ei ole vielä palannut kou-
luun. 

- Olemme yhteydessä vanhem-
piin ja selvitämme, missä he ovat. 
Veikkaan, että viikon parin sisäl-
lä tilanne tasaantuu ja tiedämme, 
missä poissaolijat ovat. 

Rehtorin toimiston ovelle saa-
puu erään oppilaan isä, joka ker-
too, että hän on päättänyt siirtää 
lapsensa toiseen kouluun. 

Rehtorilla riittää huolenaiheita. 
Koulut olivat suljettuina maalis-

kuun puolesta välistä asti, mutta 
oppimistavoitteissa pitäisi yltää sa-
maan kuin normaalina kouluvuote-
na. Etäopiskeluun tarvittavaa inter-
net-yhteyttä ei kylillä eikä kodeissa 
ole ollut.

- Alussa kaikki pelkäsivät koro-
naa. 

Tansanian pääministeri ilmoitti 
koulujen sulkemisesta 17. päivänä 
maaliskuuta. Koulut suljettiin heti 
samana päivänä ilman varoitusai-
kaa. Kouluille ei jäänyt aikaa teh-
täväpakettien valmistelemiseen. 
Opetusministeriöllä ei ollut suunni-
telmia etäopetuksen järjestämisek-
si. Myöhemmin valtion yleisradon 
kautta lähetettiin eri oppiaineisiin 
liittyviä opetusohjelmia sekä radi-
ossa että televisiossa. 

- Ryhdyimme järjestelemään 
opetusta vasta huhtikuun puolella. 
Perustimme huhtikuun alussa ylä-
koulun päättävän luokan oppilai-
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den vanhemmille oman WhatsApp-
ryhmän, jonka kautta lähetimme 
oppilaille tehtäviä. Vain vajaat puo-
let oppilaista sai tehtäviä tätä kaut-
ta, koska kaikilla vanhemmilla ei 
ole älypuhelinta. Lopuille vanhem-
mille lähetimme tavallisia teksti-
viestejä. Tällä tavalla tavoitimme 
noin 90% päättävän luokan oppi-
laista. He palauttivat tehtäviä joko 
WhatsAppin kautta tai vanhemmat 
toivat niitä koululle. 

Kun koronatilanne näytti helpot-
tavan touko-kesäkuussa, opettajat 
ryhtyivät valmistelemaan tehtäviä 
myös alemmille luokille. Niitä mo-
nistettiin koululla ja jaettiin alueen 
paperitavarakauppoihin, mistä 
vanhemmat kävivät monistamas-
sa lapsilleen omat kopiot. 

- Vanhemmat palauttivat las-
tensa koulutehtäviä koululle per-
jantaisin. Opettajat tarkistivat niitä. 
Saimme tämän järjestelmän toimi-
maan kesäkuussa kolmen viikon 
ajan ennen koulujen uudelleen 
avaamista. Suunnilleen 70% oppi-
laistamme palauttivat tehtäviä. 

- Täytyy olla tyytyväinen, että 
saimme edes tämän tehtyä. Van-
hemmilta alkoi jo tulla kyselyjä, mil-

loin avaamme taas koulun. Lapset 
olivat kotona päivät pitkät, mikä oli 
uusi tilanne perheissä. 

Koulut ovat nyt olleet toiminnas-
sa kahden viikon ajan. Terveysmi-
nisteriö on antanut kouluille tar-
kat ohjeet. Kaikkien on pestävä 
kädet juoksevalla vedellä ja saip-
pualla usein päivän aikana. Käsi-
enpesupaikkoja on oltava luokkien 
ja toimistojen edessä,  kirjastossa, 
ruokasalissa, vessoissa. Kasvo-
maskien käyttö on pakollista oppi-
laitoksissa.

- Pelkäämme vielä koronaa, reh-
tori Waryoba kertoo. Emme tiedä, 
ovatko lapset ja nuoret viruksen 

kantajia. Käsienpesupaikkojen ra-
kentaminen vaatii rahaa, jota kou-
lun budjetissa ei ole. Jatkuva kä-
sienpesu vaatii vettä. Olemme nyt 
epävarman vesijohtoveden varas-
sa. Riittääkö vesi? Nestesaippuaa 
kuluu valtavat määrät. 

- Tämä on raskasta aikaa sekä 
opettajille että oppilaille. Opetusmi-
nisteriöstä on tullut määräys, että 
jokaisen koulupäivän tulee olla 
kaksi tuntia normaalia pitempi. 
Näin halutaan korvata menetettyä 
opiskeluaikaa. Koulupäivä venyy 
10 tunnin mittaiseksi, ja oppilaat 
palaavat kotiin vasta illan hämär-
tyessä. He väsyvät. 

Valtio ei tarjoa kouluissaan op-
pilaille kouluruokailua. Ruokailun 
järjestäminen on oppilaiden van-
hempien vastuulla. Vain ne oppi-
laat, joiden vanhemmat maksavat 
ruokailusta, voivat syödä koululla. 

- Meidän oppilaistamme noin 
kaksi kolmasosaa, eli noin 400 
oppilasta, osallistuu kouluruokai-
luun. Yritämme puhua lopuille van-
hemmille ja saada heidät ymmär-
tämään, miten tärkeää heidän olisi 
maksaa lastensa kouluruokailu.

Vierailen kahdessa luokassa. 
Yläkoulun toisen luokan englan-
nin opettaja järjestää oppilailleen 
debatin. Väittelyn aihe tulee oppi-
lailta: koulutus on tärkeämpi kuin 
raha. Oppilaat innostuvat aihees-

Shishtonin yläkoululla kanatkin ihmettelivät uutta käsienpesuasemaa. 
Kuva: Davis Mramba 27.7.2020
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ta. Argumentit puolesta ja vastaan 
singahtelevat luokassa, sattuville 
sananvalinnoille taputetaan, nau-
runremahdukset palkitsevat onnis-
tuneen puheenvuoron. 

Kolmannen luokan maantiedon 
tunnilla oppilaat harjoittelevat ryh-
missä, miten taulukkopohjaista ai-
neistoa muunnetaan visuaalisiksi 
kaavioiksi. Luokka on täynnä työn 
tohinaa. 

Toisaalta pelkoa ja epävarmuut-
ta, toisaalta oppimisen iloa ja nau-
rua. Minkä merkityksen korona-
vuosi saa Ngongongaren yläkoulun 
oppilaiden elämäntarinassa? Reh-
torin ja opettajien teot; mitä mer-
kitystä niillä on? Rehtori huolehtii 
vedestä ja saippuasta, vakuuttaa 
vanhemmille, että lapsen pitää syö-
dä koululla. Englannin opettaja saa 
oppilaat nauramaan. Maantiedon 
opettajan tehtävän myötä oppilaat 
käsittelevät tietoa, muuntavat ai-

neistoa toiseen muotoon, taulukos-
ta viivakaavioksi. Aika on raskas, 
mutta jokaisen päivän pienet teot 
vievät elämää eteenpäin. 

Käsienpesuasemat kaikkiin 
hankekouluihin
Vuoden 2020 koronakriisin myötä 
olemme joutuneet perumaan osan 
hankkeemme koulutuksista. Näi-
hin koulutuksiin varatut budjetti-
varat käytetään sen sijaan hanke-
koulujen koronatyöhön. Kaikkiin 24 
hankekouluun on hankittu kestä-
vät käsienpesuasemat, joissa on 
225 litran vesitankki sekä paikat 
kolmelle pesuvadille, vedenkeruu-
saaville ja nestesaippuapulloille, 
maanrajassa polkimet. Vesi solisee 
pesuvatiin polkemalla, käsin kos-
kematta. Löysimme käsienpesu-
asemien rakentajaksi lähikaupun-
kimme Arushan vankilan projektin, 
mistä tilasimme 98 käsienpesuyk-

sikköä.
Käsienpesuasemien hankinta on 

vaatinut oman prosessinsa: ideapa-
lavereita, pohdintaa, suunnittelua, 
kilpailutuksen järjestämistä, kulje-
tusreittien järjestelyjä, neuvotteluja, 
tarkastuskäyntejä. Vastuunkantaji-
na PITA-tiimin jäsenet, Makumiran 
yliopiston lehtorit Dickson Mlowe-
zi ja Thaddeus Lekule, tässä kesä-
kuun talviajan kuvassa kasvomas-
keihin naamioituneina. 

Lämpimin terveisin, Katri

Katri Niiranen-Kilasi Hankeneu-
vonantaja / PITA Osallistava Ope-
tus Yläkoulun opettajien täydennys-
koulutushanke. Myös Doward Kilasi 
toimii Makumiran yliopiston lehtori-
na kasvatustieteellisessä tiedekun-
nassa. Makumiran yliopisto on Tan-
sanian evankelisluterilaisen kirkon 
ylläpitämä oppilaitos.

Ngongongaren yläkoulun rehtori Sophia Waryoba näyttää käsienpesun mallia.
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SANGITA BK, stipendiaatti, Nepal

Olen Sangita B.K., 25 vuotta. Asuin 
viisihenkisessä perheessä van-
hempieni, nuoremman veljeni ja 
hänen vaimonsa kanssa Supakon 
kylässä, seurakunta nro 5 Chhay-
anath Raran kunnassa Mugussa. 
Vanhemmat ja nuoremmat siskoni 
ovat menneet naimisiin muutamia 
vuosia sitten, vanhempi veljeni on 
jo eronnut vaimostaan lapsineen. 
Olen suorittanut alemman korkea-
koulututkinnon kasvatustieteessä 
Raran yliopistolla Gamgadhi Mu-
gussa ja nyt maisterin tutkinnon 
toinen lukukausi on menossa. Per-
heellämme ei ole muita tulonläh-
teitä kuin pienviljely. Johtuen hei-
kosta taloudellisesta tilanteesta 
perheelläni on vaikeuksia tukea 
opiskeluani. Tässä tilanteessa he 
eivät ole pystyneet selvittämään 
perheen ongelmia mukaanluet-
tuna minun opintoni. Otan lainaa 
omiin nimiini opintojani varten ja 
samaan aikaan olen rukoillut ja pu-
hunut Jumalalle, olen itseopiskel-
lut koronarajoitusten aikana, olen 
jatkanut hyvin ja turvassa, ja per-
heenikin on kunnossa. Toivon että 
te myös olette terveitä ja turvassa.

Nuorempi veljeni opiskelee tek-
nillisessä koulutuksessa (mobiili-
tekniikkaa) hallituksen apurahal-
la Panautin teknillisessä koulussa 
Kavren kaupunginosassa. Hän on 
pysytellyt kotona, kun kaikki koulut 
on suljettu koronaviruksen (COVID 
19) takia. Minä olen Kathmandus-
sa ja opiskelen englannin kielen 
koulutusta Tribhuvan yliopistossa 
Kathmandussa. Tällä hetkellä itse-
opiskelen. Kaikki aineet ovat hyviä, 
mutta parhaat aineeni ovat pää-
aineeni Kieli, yhteisö ja valta, pa-

kolliset opetussunnitelmakäytän-
nöt ja Koulutus ja kehitys. Nämä 
kurssit ovat pakollisia ydinopinto-
ja, jotka on erityisesti suunniteltu 
maisteriopiskelijoille. Opintojen 
tarkoituksena on kehittää perus-
tavanlaatuista tietoa koulutukses-
ta ja erilaisista kehityksen puolista 
sekä niiden vaikutuksista koulutuk-
sessa. Tavoitteena on myös tutus-
tuttaa opiskelijat kehityksen eri 
aspekteihin kuten sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja kulttuuriseen ke-
hitykseen ja moderneihin trendei-
hin koulutuksessa, avoimiin op-
pimisjärjestelmiin ja globaaleihin 
kehityssuuntiin ja aikaansaannok-
siin koulutuksen kehittämisessä. 
Kuinka opettaa monikulttuurista 
yhteisöä ja Koulutusjärjestelmä 
Nepalissa, nämä kurssit tarjoavat 
teoreettista tietoa opetussuunni-
telman levittämisestä ja toteutta-
misesta ja niiden käytännön toteu-
tuksesta Nepalissa.

Olen hyvin kiitollinen ystävälli-
syydestänne minua kohtaan. Jos 
en saisi tukea opintoihini, olisin 
mennyt naimisiin ja tähän mennes-
sä saanut enemmän kuin kolme 
tai neljä lasta, mutta nyt elämäni 
on muuttunut ja olen rakentanut 
tulevaisuuden toivoa. Ja olen sy-
dämellisesti kiitollinen tiimillenne 
siitä, että olette minun vahva pe-
rustani, jolle voin rakentaa toivoa 
elämän mahdollisuuksista, ja siitä, 
että olette täysin tukeneet minua.

Olen saanut paljon rohkeutta 
tukenne vuoksi. Opintojeni päätyt-
tyä aion mennä Muguun ja muihin 
Karnalin alueen kaupunginosiin. 
Haluan alkaa työskennellä köyhi-
en dalitien parissa, alempien yh-

teiskuntaluokkien ja koulutuksen 
puutteesta kärsivien yhteisöjen pa-
rissa.

Kiitos niin paljon rukouksista, 
rakkaudesta, huolehtimisesta ja 
tuesta. Jumala on aina kanssam-
me.

Jesaja 49:15, 5.Mooseksen kir-
ja 1:11, 28: 1–14 

Rukoilkaamme opintojeni, per-
heeni, seurakuntani ja kansani 
puolesta, rukoilen ryhmänne ja 
kansanne puolesta.

Kirjoittanut Sangita B.K., 
toimittanut Mandira Awale

Opettajien Lähetysliitto tukee tällä hetkellä kahta stipendiaattia Nepalissa. 
Viime vuonna saimme stipendiaatiksi Joseph Bogatin ja uusin stipendiaatti on Sangita BK. 
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Sirkku-Maria Tommola

Kun viime keväänä tulivat korona-
rajoitukset ja perheiden harras-
tukset rajoittuivat enimmäkseen 
kotiin ja pihapiiriin, mieleeni tuli 
lapsuuteni 1950-60-luvuilla. Sil-
loin syrjäkylän lapsena ei ollut juu-
ri mahdollisuuksia lähteä iltaisin 
lähinaapuria, lähimetsää tai oma 
pihaa kauemmaksi, kun vanhem-
millani ei ollut autoa. Saatoin vain 
haaveilla soittotunneista ja partios-
ta, joihin en voinut koskaan osal-
listua.

Tekemistä riitti silti. Pelattiin ne-
limaalia, hiihdettiin, oltiin piilosilla 
ja leikittiin naapurin lasten ja sisa-
rusten kanssa aina pimeän tuloon 
asti. Sisällä viihdyttivät kirjaston 
kirjat ja romaanit, kunnes 1960-lu-
vun alkupuolella koteihin tulivat te-
levisiot ja maailmankuvamme avar-
tui uutisten ja erilaisten tv-sarjojen 
kautta aina Amerikkaan asti. Oma 
ympäristömme oli turvallinen, vaik-
ka kävimme läpi kaikki tavalliset 
lasten sairaudet. Espanjantauti oli 
riehunut 1920-luvun vaihteessa 
myös kotiseudullani Itä-Suomessa 
ja oli vienyt minulta isoisoäitini, uk-
kini ensimmäisen vaimon ja  hei-
dän kaksi lastaan ennenaikaiseen 
hautaan.

Korona Afrikassa
Olen ollut kesän aikana yhteydes-
sä Afrikkaan, minne korona on le-
vinnyt myös. Namibiassa on tar-
tuntoja enemmän, mutta kuolleita 
on huomattavasti vähemmän kuin 
Suomessa. Sama koskee myös 
muita Afrikan maita, sillä suurin 
osa väestöstä on alle 25-vuotiai-
ta. Ugandassa otettiin heti tiukka 
linja. Kaikki autoliikenne kiellettiin 
tavaroitten kuljetusta lukuunotta-

matta. Kun olin siellä lähetystyös-
sä 1980-luvulla, autot kulkivat aina 
täpötäynnä ja usein vielä nykyisin-
kin. Tavalliseen henkilöautoon saa-
tiin surutta mahtumaan jopa kak-
sikymmentä henkeä. Aids riehui 
Ugandassa tuolloin pahimmillaan. 
Mitään sairaalapaikkoja ei ollut, 
vaan ihmiset lähetettiin kylmästi 
koteihinsa kuolemaan. Tilanne on 
varmasti nyt parempi, mutta toden-
näköisesti monet jäisivät hoitamat-
ta, jos epidemia puhkeaisi.

Mitä Luther teki kun rutto tuli?
Keskiaikana maailmaa piinasivat 
monet ruttoepidemiat 1300-luvul-
ta aina 1700-luvulle asti. Helsinkiin 
saapui rutto 1710 ja tautiin kuollei-
ta haudatttiin Vanhan kirkon Rutto-
puistoon, missä oli jo 1600-luvun 
lopun nälkävuosina kuolleitten 
joukkohauta. Koronavirus ei ole 
kuitenkaan rutto ja nykyisin hoi-
tomahdollisuudet ovat paremmat 
kuin silloin. Molemmat leviävät kul-
kutaudin tavoin ja herättävät pel-
koa.

Rutto kosketti myös Lutheria ja 
hänen perheensä elämää. Luther 
taisteli katolisen kirkon anekaup-
paa vastaan ja piti sitä kirkon rutto-
na.  Ruton riehuessa Wittenbergis-
sä 1527 hän kirjoitti virren ”Jumala 
ompi linnamme”. Luther kuului itse 
tuolloin yli 40-vuotiaana riskiryh-
mään ja olisi voinut paeta perhei-
neen kaupungista. Vaimo Katarina 
von Bora oli raskaana. Mutta Lut-
her jäi kaupunkiin, otti kotiinsa sai-
raita hoidettaviksi ja kulki kaupun-
gilla lohduttamassa sairastuneita 
ja heidän omaisiaan sekä jakoi eh-
toollista. Hän vetosi Jeesuksen sa-
noihin ”Minä olin sairas ja te kävit-

te minua katsomassa”. 
Olen miettinyt koko pandemian 

ajan, miten voisin olla avuksi niil-
le, jotka ovat jääneet koronan ta-
kia eristyksiin. Tuttavapiirissäni on 
heitäkin, joiden mielenterveys on 
alkanut järkkyä koronarajoitusten 
ja eristäytymisen takia. Olen pyr-
kinyt tapaamaan ystäviäni ulko-
na ja järjestänyt kodissani seura-
kunnan tilaisuuksia, joissa on oltu 
enimmäkseen pihalla tai veran-
nalla. Onneksi tämä kesä on ollut 
säitten puolesta suosiollinen. Tie-
tysti on tärkeätä huolehtia omasta 
turvallisuudestaan, mutta on mo-
nia eri keinoja kohdata heitä, jotka 
ovat meille tärkeitä tai tarvitsevat 
apuamme.

Sirkku-Maria Tommola

Kuva viime vuoden Margareta Na-
muddun (vas.) Suomen vierailulta. 
Oik. Sirkku-Maria Tommola.
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Isak Malua on oppilaitospastorina 
Namibiassa ELCIN-kirkon palveluk-
sessa. Hän toimii pääkaupungin, 
Windhoekin, toisen asteen oppilai-
toksissa sekä yliopistossa järjestä-
en jumalanpalveluksia, raamattu-
piirejä, rippikouluja ja sielunhoitoa. 
ELCIN opiskelijatyö järjestää myös 
kuoro- ja rukoustoimintaa. Korona 
kuitenkin sulki koulujen ovet maa-
liskuun puolivälissä – Miten työ on 
voinut jatkua?

Malua kertoo, että koronavirus 
tuli äkisti ja yllättäen. ”Kukaan ei 
odottanut sitä, emmekä olleet val-
mistautuneet etukäteen. Yllättäen 
olimme lockdown-tilassa ja emme 
olleet valmiita sen tuomiin muutok-
siin. Rajoitukset astuivat voimaan 
vielä hyvin tiukkoina. Kadulla liik-
kuminenkin oli kiellettyä. Kaikki 
työskentelivät kotoa. Myös piispa 
S. V. V. Nambala ilmoitti valtion lin-
jan mukaan, että yli 10 hengen kir-
kon kokoontumiset pitää lopettaa. 
Emme siis voisi pitää enää juma-
lanpalveluksia, raamattupiirejä, 
emmekä rippikouluoppitunteja.”

Online-jumalanpalveluksia 
Facebook-livenä
Kirkko tuli tilanteeseen, jossa täytyi 
miettiä, mitä he voisivat tehdä, mi-
ten tavoittaa jäseniään tällaisessa 
tilanteessa. ”Aloimme miettiä eten-
kin jumalanpalveluksia; olisiko nii-
tä mahdollista toteuttaa internetis-
sä? Suurin osa opiskelijoista oli jo 
Facebookissa, joten siitä tuli help-
po alusta”, Malua kertoo. Jo ennen 
pääsiäistä Malua toimitti ELCIN:in 

ensimmäisen online-jumalanpal-
veluksen Facebook-livenä. Juma-
lanpalvelukset jatkuivat aluksi joka 
pyhä, mutta myöhemmin joitakin 
sunnuntaita on jäänyt väliin.

Nettilähetykset eivät saaneet 
kritiikkiä, vaan ihmiset olivat in-
noissaan ja tukivat ideaa. ”Mainos-
timme kolme päivää ennen liveä. 
Ja seuraajamme sanoivat innok-
kaina, etteivät malttaisi odottaa. 
Jotkut jopa loivat Facebook-tilin 
itselleen päästäkseen osallistu-
maan jumalanpalvelukseen”, ker-
too Malua. Etenkin reaaliaikai-
suudesta pidettiin ja palautteena 
sanottiin: ”Jumalanpalvelus tuntuu 
oikealta, kun se tapahtuu samaan 
aikaan kuin katsotaan. Älkää en-
nakolta nauhoittako videota, vaan 
toteuttakaa suoratoistona reaaliai-
kaisesti. Tällöin tuntuu, että ollaan 
todella kirkossa.”

Haasteina tila, ääni ja 
mobiilidatan hinta 
Internetin kautta toteutettavat ju-
malanpalvelukset toivat mietit-
tävää ja uusia haasteita. Oppi-
laitostyön jumalanpalvelukset 
oli toteutettu yliopiston tiloissa, 
omaa paikkaa tai sakraalitilaa ei 
ole. Mutta nyt yliopisto oli suljettu. 
Pian ratkaisuksi ilmestyi mahdolli-
suus jumalanpalveluksiin teologi-
sen instituutin Paulinumin tiloissa. 
Tilaa suurempi haaste olivat tekni-
set ongelmat etenkin aluksi. Suo-
ratoistojumalanpalveluksiin käy-
tetään pastorin omaa kännykkää 
eikä erityisvälineitä. Video oli ihan 
hyvä, mutta ääni ei kuulunut hyvin, 
ja siitä seuraajat valittivat jonkin 
verran. Kuitenkin kerta kerran jäl-
keen äänenlaatukin parani. Yksi 
haaste on taloudellinen. Jumalan-
palvelusten lähettämiseen käyte-

Namibia helluntaijumalanpalveluksen mainos
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tään kännykän mobiilidataa, joka 
osoittautui vakaaksi, mutta on kal-
lista. Tällaiseen menoerään ei oltu 
varauduttu. Datan ostamiseen käy-
tetään kolehtituloja, mutta nettiju-
malanpalveluksissa niiden määrä 
on vähäinen. Jos ei ole dataa, ei 
ole mahdollista lähettää jumalan-
palveluksia. Siksipä niitä ei ole pys-
tytty lähettämään joka sunnuntai. 
Tosin noinakin sunnuntaina on lä-
hetetty korvaavana Emmanue-
lin seurakunnan jumalanpalvelus 
oshiwamboksi.

Tuhansia katselukertoja, 
kaukaisimmat Suomessa
Oppilaitostyö oli nopein lähettä-
mään online-jumalanpalveluksen. 
Pian myös pääkaupungin kak-
si seurakuntaa Hosiana ja kes-
kustan Inner city church aloitti-
vat nettilähetykset. Näitä seurasi 
Windhoekin kolmas seurakunta 
Emmanuel ja myöhemmin vielä 
maan pohjoisen seurakuntia. En-
simmäinen suoratoistettu jumalan-
palvelus on kerännyt 3500 katselu-
kertaa Facebookissa. Kun samaa 
ruutua katselee usein useampi ih-
minen, voi ensimmäisen sunnun-
tain jumalanpalveluksen arvioida 
saaneen 5000–6000 seuraajaa, 
reaaliaikaisestikin 500–600 osal-
listujaa. Muiden seurakuntien 
aloitettua livejumalanpalvelukset 
katselukertojen määrä laski tu-
hanteen ja joinakin pyhinä 300–
700:aan. Kuitenkin internet tavoit-
taa seurakuntalaisia määrällisesti 
enemmän kuin yliopistossa paikan 
päällä pidettävät jumalanpalveluk-
set, joissa normaalina sunnuntaina 
oli 60–70 opiskelijaa, kuorovieraili-
joiden kera tai erityistilaisuuksissa 
sadan hengen paikkeilla.

Kokemukset nettijumalanpal-
veluksesta ovat hyvät. Malua kom-
mentoikin: ”Kun tilanne normali-
soituu ja voimme taas kokoontua, 

luulen että silti jatkamme suora-
toistoa. Moni katsoja on toivonut 
sitä. Samaan aikaan voisi olla 
sekä ihmisiä koolla jumalanpalve-
luksessa että nettilähetys. Näiden 
lähetysten hyvä puoli onkin ollut 
se, että läsnä ei ole vain normaa-
li opiskelijaseurakuntamme, vaan 
mukana on osallistujia kaukaa - 
Suomestakin! Lisäksi seurakun-
talainen voi osallistua moneenkin 
palvelukseen jälkeenpäin. Toivon 
vain, että saamme paremmat lait-
teet lähetyksiin.”

Sielunhoitoa puhelimella
Oppilaitospastorin työhön kuuluu 
myös sielunhoitoa. Moni ihminen 
tarvitsi sielunhoitoa, ohjausta ja 
rukousta etenkin korona-aikana. 
Eristyselämä loi ihmisille esimer-
kiksi perhe- ja talousongelmia. Ei 
ollut mahdollista matkustaa. Rajoi-
tukset olivat tiukat. Moni etsi neu-
voa ja sielunhoitoa, mutta ei ollut 
mahdollista tavata. Malua päätyi 
keskustelemaan ihmisten kanssa 
puhelimen kautta. ”Se oli kaikille 
outoa, ja epämukavaakin, muttei 
ollut muuta mahdollisuutta. Nois-
ta tiukoista rajoituksista lähtien 
kaikki työ on nyt netissä. Voi sa-

noa, että olemme siirtyneet fyysi-
sestä yhteydestä verkkoon”, Ma-
lua tiivistää.

Kirkko olemme me
Korona-aika on opettanut paljon 
myös pastori Malualle. ”Jonkin 
verran oli jo kokemusta aiemmin, 
mutta nyt opittiin ihan urakalla. 
Opimme tekemään asioita eri ta-
valla, vaikka se tuntuikin epämu-
kavalta aluksi. Meidän täytyi oppia 
tekemään asioita digitaalisesti, ja 
tulimme tutuiksi uusien tapojen 
kanssa. En koskaan ajatellut, että 
voisin tehdä näin luontevasti tätä. 
Esimerkiksi en koskaan ajatellut 
olevani kameran edessä. Nyt teem-
me juttuja, joita emme uskoneet 
pystyvämme tekemään.”

Konkreettisten käytänteiden op-
pimisen lisäksi koronarajoitukset 
ovat vaikuttaneet myös ajatteluun: 
”Moni valitti aluksi, että miksi kir-
kot suljettiin. Mutta kirkko ei itse 
asiassa ole suljettu - vain raken-
nukset! Teologisesti opimme, että 
kirkko ei rajaudu vain rakennuk-
seen. Kirkko olemme me. Kirkko 
voi kokoontua, rukoilla ja ylistää 
yhdessä, missä olemmekaan. Toi-
mintahan jatkuu. Meidän täytyy op-
pia uusia tapoja tavoittaa ihmisiä 
ja olla yhdessä fyysisen etäisyyden 
aikanakin. Internetalustat ovat tar-
jonneet väylän ja tavan.”

Malua uskoo, että myös jatkossa 
internet on näkyvämpi osa heidän 
työtään. He aikovat toteuttaa myös 
rippikoulu- ja raamattupiiritapaa-
misia virtuaalisesti Zoomissa. Raa-
mattupiirien kokoontumisessa oli 
haasteita jo normaaliaikana. Opis-
kelijat pitävät tästä työmuodosta, 
mutta opiskelujen vuoksi heillä on 
monesti aika- ja muita ongelmia 
tulla yhteen. Niinpä internettiä voi-
si käyttää apuna, ja osallistumis-
ajasta ja -paikasta voisi tulla jous-
tavampi. Kuitenkin kaikessa tässä 

Oppilaitospastori Isak Malua.
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Tarinoita maailmalta. Namibia, Teija Lievonen    Pirjo Malkamäki

Viides eläkeläisen vuosi on kou-
lun osalta pyörähtänyt käyntiin. 
Kolmisen viikkoa koulua on käy-
ty ja siitä olen ollut sijaisena pari-
sen viikkoa. Oma valinta, voisi joku 
sanoa. Ei olisi pakko mennä enää 
luokkaan. Olen halunnut ja ollut 
samalla avuksi sijaispulassa. Kai-
ken tämän keskellä alkaa korona 
nostaa uudelleen päätään ja etä-
koulu saattaa pyörähtää käyntiin. 

Elämme kaikki nyt sellaisessa 
epävarmuudessa, jota ei ole en-
nen koettu. Emme voi oikein verra-
ta tätä mustan surman tai espan-
jantaudin aikoihin, koska maailma 
on niin toisenlainen. Vertailussa 
yleensäkin olosuhteet pitäisi olla 
samansuuntaiset.  Nykyisessä ti-

 

lanteessa meiltä on jäänyt pois 
vapaus päättää, mihin haluamme 
osallistua. Ehkä se teatterin tai 
konsertin peruuntuminen ei ole-
kaan suurin murhe, vaan se, että 
et voi itse päättää vapaasti mene-
misistä.  Meitä on rajoitettu ihan 
syystä. Ei rajoittamisen vuoksi.

Olen keväästä asti painottanut 
omassa arjessani niitä hyviä asioi-
ta, joita ei rajoitettu. Ja paljon jäi 
nautittavaksi. Pääsin maantielle ja 
metsään kävelemään. Sain tavata 
omaa perhettä ja ystäviä pienillä 
erikoisjärjestelyillä. Kevät oli kyl-
mää ja tarjoilut ulkona jäähtyivät 
nopeasti, mutta turvavälit onnistui-
vat. Koko kesän mieli olisi matkus-
tanut sinne ja tänne, mutta järki 

antoi mahdollisuuden vain omien 
tuttujen paikkojen kiertämiseen.

Virren 510 kolmannessa sä-
keistössä sanotaan: Sinä Jeesus 
vallasta riisuuduit ja suostuit nöy-
ryyteen. Omia valintoja emme voi 
mitenkään verrata Jeesuksen elä-
mään, mutta minua on tässä puhu-
tellut riisuutuminen vallasta. Oman 
elämän hallinta ja vallasta päättä-
minen on siirtynyt toisaalle. Itsem-
me ulkopuolelle. 

Puolukat kypsyvät ja metsäpo-
lut odottavat. Syksyssä on valoa. 
Voimia uusiin tilanteisiin sopeutu-
miseen  meille kaikille.

Pirjo Malkamäki
hallituksen jäsen, (OLL:n ent. p.j.)

teknologiassa haasteena ovat sen 
kustannukset. Virtuaalisten mah-
dollisuuksien toteutumiseksi täy-
tyisi olla älypuhelin ja nettidataa, 
mutta kaikilla ei näitä ole. Mahdol-
lisuuksia kuitenkin selvitetään.

”Uudesta normaalista”
Malua kokoaa vielä mietteitään: 
”Olemme kohdanneet uusia haas-
teita, joita ei suunniteltu ja joihin ei 
oltu varauduttu toteutuksessa eikä 
budjetoinnissakaan. Emme olleet 
valmiita, mutta olemme kuitenkin 
selvinneet. Uskossa ja kokemuk-
sista oppineena jatkamme eteen-

päin ja selviämme jatkossakin. On 
vaikea toivoa, että asiat palaavat 
vanhaan tuttuun normaaliin. En 
usko niin tapahtuvan. ”Uusi nor-
maali” tuo uusia ulottuvuuksia, 
uusia haasteita, uusia lähestymis-
tapoja ja toimintatapoja. Työ säi-
lyy tärkeänä ehkä jopa enemmän 
kuin ennen. Opiskelijat tarvitsevat 
tätä työtä. Toivomme enemmän tu-
kijoita ja tukea – eikä vain talou-
dellisesti vaan kokemusten, neu-
vojen ja voimavarojen jakamisen 
muodossa. Opimme toinen toisil-
tamme, ja voimme hyödyntää näin 
opittua Jumalan missiossa.”

Namibiaan korona saapui myö-
hemmin ja hitaammin kuin Euroop-
paan. Kevätkesällä positiivisia tar-
tuntatuloksia oli hyvin maltillisesti, 
touko-kesäkuussa oli jopa 42 päi-
vää ilman uusia tapauksia. Heinä-
elokuussa tilanne kuitenkin muut-
tui radikaalisti.

Suomen Lähetysseura tukee op-
pilaitostyön vahvistamista pääkau-
pungin Windhoekin toisen asteen 
oppilaitoksissa sekä yliopistolla.

Teksti: Teija Lievonen 
Kuvat: Isak Malua ELCIN Student 

ministeryn FB-sivut
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

        
                
 OLL-kynä          kpl   Adressi1 (koko A5) sis. kuoren                   kpl
                              
OLL-kassi                   kpl   Adressi2 (koko A5) sis. kuoren                  kpl         
                  
Muistilappuvihkoset	          kpl   Adressi3 (koko A5) sis. kuoren                   kpl
                              

 

              

 

              

 
 

 

- Lähetyskalenteri 2021   10 € / kpl
- OLL-kynä   2 € / kpl
- OLL-kassi 6 € / kpl
- Muistilappuvihkoset  6 € / kpl
- Adressi  10 € / kpl
Hintaan lisätään postimaksu.

posti-
merkki

Tilauslipuke

1. 2. 3.

        
                

                              
Lähetyskalenteri         kpl                          
                                                
  
           

 

2021 Lähetyskalenterit ovat saapuneet!

Upeat luontokuvat ja ihanat Pia Perkiön, Kaija Pis-
pan ja Anja Karkiaisen runot tuovat Iloa itsellesi 
ja ystävillesi koko ensi vuodeksi! 

Ostamalla kalenterin tuet samalla myös OLL:n 
lähetystyön nimikkokohteita Afrikassa ja Aasias-
sa Suomen Lähetysseuran kautta.

Tilauslomake myös nettisivuillamme: 
www.opettajienlahetysliitto.fi/lahetyskalenteri
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