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Tuomiosunnuntaina eli Kristuksen kuninkuuden 
sunnuntaina

Tänään satoi hiljalleen lunta täällä Tampereella. 
Maa sai kauniin lumiharson peitteekseen. Illalla kat-
selin kirkasta tähtitaivasta, harvinaista näkyä tämän 
kuluneen syksyn aikana.

Olen syksyn aikana käynyt siskoni kansa läpi 
maaliskuussa menehtyneen isäni tavaroita. Paljon 
muistoja, valokuvia, kirjeitä ja kortteja. Minulla on iso 
kassi postikortteja ja postimerkkejä menossa Suo-
men Lähetysseuraan. Vanhempamme olivat säästä-
neet kaikki meidän Taiwanista lähettämämme kirjeet. 
Olemme nyt arkistoineet ne täällä kotona kansioon, 
sieltä ne nyt löytyvät. Olemme jakaneet siskoni ja vel-
jeni kanssa tavaroita. Vielä riittää tyhjennettävää.

Olin mukana Pispalan kirkon 50-vuotisjuhlanäy-
telmässä. Pispalan kirkon historia vanhan kirkon 
palosta nykypäivään esitetään tunnissa. Meillä 
oli ammattiohjaaja ja saimme esityksen valmiiksi 
ajoissa. Esityksen jälkeen monet tulivat kiittämään 
ja kertomaan, kuinka monet muistot tulivat mieleen 
näytelmää katsellessa.

Adventin aika kutsuu meitä pysähtymään ja odot-
tamaan Jeesuksen syntymää. Joulun sanoma, ilosa-

noma, on joka vuosi sama, mutta Jeesus voi avata 
siitä taas jotain uutta ja sykähdyttävää.

Lielahden kirkolla on syksyn aikana ollut hil-
jaisuuden iltoja. Viimeisen illan aikana luin Ulrich 
Schafferin kirjasta ”Kasvan… ja elämäni uudistuu” 
lauseen Minä elän Jumalan kirjavan todellisuuden 
runsaudessa. Se pysäytti minut miettimään maail-
maa, johon Jeesus syntyi.

Tähän Jumalan todellisuuteen Jeesus syntyi 
keskelle ensimmäistä verollepanoa. Vain paime-
net saivat suoran viestin enkeliltä. ”Sillä seudulla 
oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. 
9Herran enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirk-
kaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin, 10mut-
ta enkeli sanoi heille: »Älkää pelätkö. Minä ilmoitan 
teille suuren ilouutisen, joka koskee koko kansaa. 
11Daavidin kaupungissa on tänään syntynyt teille 
Pelastaja. Hän on Kristus, Herra. 12Tunnistatte lap-
sen siitä, että hän makaa kankaaseen kapaloituna 
heinien päällä kaukalossa. ” Luuk.2

Jeesus syntyi meille Vapahtajaksi. Olipa joulusi 
millainen hyvänsä, sinulle syntyi Vapahtaja.

pj. Tuikku

Toimitus
Opettajien Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20, 33200 Tampere
puh. 050-4648300
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi

Maan ääriin ilmestyy neljä kertaa  
vuodessa. Jäsenmaksu oikeuttaa 
lehden vuosikertaan.

Päätoimittaja
pastori Tuija-Riitta Heiskanen

Toimitussihteeri
Hanna Tamminen

Toimituskunta
seurakuntapastori Tuija-Riitta Heiskanen 
lähetyspastori Tarja Laurila
opettaja Hannele Moisio 
tutkija Kreeta Niemi 
opettaja Hanna Rahkiola-Partanen 
opettaja Sirkku-Maria Tommola

Oikoluku
Marja Lepola

Etukannen kuva
Huovutettu seimiasetelma, Lasnamäen 
seurakuntakeskus, Tallinna 2017.  
Kuva: Tarja Laurila.

Opettajien Lähetysliitto ry.
Suomen Lähetysseuran yhteisöjäsen,
perustettu vuonna 1913
Jäseniä 1396 (1.1.2021)
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Toiminnanjohtaja Hanna Tamminen
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puh. 050-4648300
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www.opettajienlahetysliitto.fi
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opettajienlahetysliitto
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Kirjapaino Hermes, Tampere
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Tiedotteita

Lähetyspyhää vietettiin 7.11.2021 
Lielahden kirkossa
Opettajien Lähetyspyhää vietettiin jälleen 7.11.2021 
Tampereella. Messun jälkeen tarjolla oli kakkukahvit 
Lähetyskalenterin 50 ilmestymisvuoden kunniaksi. 
Vuosittain järjestettävä Lähetyspyhä ja Lähetyska-
lenterin esittely järjestettiin tällä kertaa Lielahden 
kirkossa Tampereella. Tunnelmallisessa tapahtu-
massa Marja Lepola säesti yhteislauluja, Ulpu Si-
ponen luki kalenterin raamatunkohdat ja Pirjo Mal-
kamäki lausui Pia Perkiön, Anja Karkiaisen ja Kaija 
Pispan kirjoittamat kalenterirunot. Kalenterin kuvat 
heijastettiin samalla valkokankaalle.

Educa-messut  
28.-29.1.2022
Opettajien Lähetysliitto on mu-
kana vuoden 2022 Educa-mes-
suilla Helsingin messukeskuk-
sessa. Tervetuloa tapaamaan 
meitä ja muita järjestöjä Kan-
salaisvaikuttamisen torille! 

Lähetysseuran globaalikasvatus-
materiaalit helposti käyttöön  
– koulutus Zoomin välityksellä  
ke 9.2.2022 klo 15 - 17

Haluatko oppia käyttämään Suomen Lähetysseuran 
globaalikasvatusmateriaaleja helposti oppilaiden 
kanssa?

Ilmoittaudu uusintana järjestettävään koulutuk-
seen sähköpostitse (mielellään 4.2. mennessä):  
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi Lähetämme 
osallistumislinkin sähköpostiosoitteeseesi!

Kutsu Opettajien lähetyspyhään 
Seinäjoelle Lakeuden Ristin 
kirkkoon 13.2.2022 klo 10
Tervetuloa su 13.2.2022 
opettajien lähetyspyhään Sei-
näjoelle. Aloitamme Lakeuden 
Ristissä jumalanpalveluksella, 
jossa saarnaa liiton pj. Tuija-
Riitta Heiskanen. Messun jäl-
keen on lounas ja lähetystilai-
suus. Saamme kuulla pitkään 
lähetystyötä tehneiden Marik-
ka ja Mikko Karhumäen muis-
telua Marikkan kertomana. 

Olette lämpimästi tervetulleita.
Osoite: Lakeuden Risti, Koulukatu 24 , 60100 Seinäjoki 
KUVAT: Esa 
Latvala
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Tiedotteita

Vinkkejä globaalikasvatukseen
Sivustoja: Globaalikasvatusportaali.fi • Globaalikasva-
tus.fi • Katsomuskasvatus.fi • Mappa.fi 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke
Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edellä-
kävijät -hanke vahvistaa kokonaisvaltaista ymmär-
rystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista 
sivistyksestä. Hanke kokoaa toimijoita yhteen ver-
taisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää glo-
baalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta 
sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen 
keinoin. Hanke käynnistyi elokuun 2021 alussa ja 
päättyy toukokuussa 2022.

Sitran Sivistys+ -projektin rahoittaman hank-
keen tavoitteena on nostaa globaali näkökulma ja 
maailmanlaajuiset syy-seuraussuhteet vahvemmin 
mukaan sivistyksestä ja tulevaisuudesta käytävään 
keskusteluun. Samalla kutsutaan moninaisia toimi-
joita mukaan jakamaan osaamistaan ja kehittämään 
keinoja kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä mukaan kestä-
vän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät innostaa 
järjestöjä ja kasvatus- ja sivistystyön ammattilai-
sia pohtimaan sivistyksen ja kasvatuksen roolia ja 
muutosvoimaa kestävän ja oikeudenmukaisen tule-
vaisuuden rakentamisessa. Hankkeessa tutkitaan 
transformatiivisen oppimisen, globaalin kansalais-
kasvatuksen ja systeemi- ja tulevaisuusajattelun 
lähestymistapoja sekä rakennetaan yhdessä uutta 
ajattelua ja toimintakeinoja. 

Katso lisää: globaalikasvatus.fi/palvelut/hankkeet/
globaalin-sivistyksen-edellakavijat-hanke/

Vinkkireppu
Sivustolta Globaalikasvatus.fi 
löydät valmiiita vinkkireppuja 
opetukseen: 
• Rasisminvastaista materiaa-

lia lapsi-  ja nuorisokoulutuk-
seen

• Vinkkejä ilmastonmuutok-
sen ja ilmastokeskustelun 
käsittelemiseen.

• Vinkkejä demokratiakasvatukseen
• Vinkkejä pakolaisteeman käsittelyyn

Globaalikasvatus.fi/vinkit/valmiit-vinkkireput

TARTU LOISTAVAAN TILAISUUTEEN
Aloita Raamatun lukeminen Hetkisen matkassa.

Starttaamme Raamatun alusta 1.1.2022. 

HETKINEN
4 nroa/vuosi
kestotilaus 25 €
vuositilaus 28 €
tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 
(ma, ti, to klo 10–15)

HETKINEN on raamatunlukulehti. 
Joka päivälle on lukukohta ja opetus.

Voi lukea lehtenä tai verkossa.

Lue lisää ja tilaa www.rll.fi
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Satu Haapanen, Israel / Lähi-itä

Opettajien Lähetysliitto solmi sopimuksen tänä syksynä kahden uuden nimikkolähetin tukemi-
sesta. Satu Haapanen työskentelee Israelissa/Lähi-idän alueella ja Juha Valta Nepalissa.

Satu Haapanen, Felm-keskuk-
sen toiminnanjohtaja, Israel / 
Lähi-itä

Satu Haapanen on koulutuksel-
taan kasvatustieteiden maisteri 
ja kotoisin Oulusta. Hän työs-
kentelee Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa Felm-keskuksen 
toiminnanjohtajana Jerusalemis-
sa.

Marjatta Kososen (Lähetyssano-
mat) kirjoittamassa artikkelissa 
15.7.21 kerrottiin:

Satu on tarttunut elämänsä aikana 
pelottomasti monenlaisiin tehtäviin 
ja toimiin. Hän on valmistunut kas-
vatustieteiden maisteriksi Oulun 
yliopistosta ja työskennellyt luo-
kanopettajana kotikaupungissaan 
Kemissä, Oulussa, Kempeleessä 
ja Eurooppa-koulussa Luxembur-
gissa.

Satu on myös kouluttanut opet-
tajia Oulun yliopistossa ja toiminut 
vihreiden kansanedustajana vuo-
sina 2011-2015. Viimeiset neljä 
vuotta hän on toiminut Oulun kau-

punginvaltuustossa ja sivistys- ja 
kulttuurilautakunnan puheenjoh-
tajana.

Vapaaehtoistyötä Satu on teh-
nyt Oulun vastaanottokeskuksen 
tukiyhdistyksessä naisten ja per-
hetyön parissa. Vieraskielisten las-
ten ja nuorten tilanne on lähellä 
hänen sydäntään. 

”On tärkeää, että maahanmuut-
tajataustaisten perheiden lapset ja 
nuoret saavat vahvan kielitaidon ja 
hyvät eväät toimia suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Myös lasten omaa 
äidinkieltä tulee vahvistaa.”

Viime vuosina Satu on opiskel-
lut työnsä ohella teologiaa Helsin-
gin yliopistossa.

”Ajatus lähetystyöhön ja kehi-
tysyhteistyöhön lähtemisestä on 
seurannut minua lapsesta saakka. 
Olen toiminut aktiivisesti seura-
kunnassa nuoresta lähtien”, Satu 
kertoo.

”Odotan innostuneena, että 
pääsen tutustumaan keskukseen. 
Minua kiinnostaa musiikki- ja 
kulttuuritoiminta, jossa nuoret ja 
naiset eri uskontokunnista voivat 
kohdata toisiaan sekä toiminnat, 
joissa voimme luoda mahdolli-
suuksia vuoropuhelulle ja yhdes-
sä toimimiselle. Opettajana minua 
kiinnostaa opettajien kouluttami-
nen rauhantyössä ja yhteistyö tätä 
työtä tekevien kanssa. Yritän tehdä 
keskusta tunnetuksi ja luoda hyviä 
suhteita. Pidän myös hartauksia ja 
mahdollistan osaltani keskuksen 
hengellisen toiminnan.”

Satu Haapasen työtä tukevat 
Opettajien Lähetysliiton lisäksi 
Mäntsälän ja Kemin seurakunnat.

Mikä on Felm-keskus?
Suomen Lähetysseura edistää 
Israelissa uskontojenvälistä 
vuoropuhelua sekä rauhaa 
ja sovintoa. Israelin noin 8,2 
miljoonasta asukkaasta vain 
noin 2 prosenttia on kristittyjä. 
Juutalaisia maassa on noin 75 
prosenttia ja muslimeja noin 18 
prosenttia väestöstä.

Jokaisella lapsella on oikeus 
turvalliseen ja hyvään lapsuu-
teen. Lapset kuitenkin kärsivät 
konflikteista eniten. Lähetys-
seura tekee yhteistyökump-
paniensa kanssa työtä lasten 
oikeuksien ja hyvinvoinnin edis-
tämiseksi sekä Israelissa että 
Palestiinassa. Lähetysseura 
tukee esimerkiksi koulujen ja 
järjestöjen työntekijöitä työn-
ohjauksin sekä tarjoaa henkistä 
tukea lapsille, nuorille, vanhem-
mille ja opettajille. Kristillisen 
SAT-7 -satelliittikanavan kautta 
Lähetysseura auttaa myös mil-
joonia Lähi-idän pakolaisleirien 
lapsia käymään koulua.

Jerusalemin Felm-keskus 
on avoinna kaikille kansal-
lisesta identiteetistä sekä 
uskonnollisesta ja etnisestä 
taustasta riippumatta. Kes-
kuksessa järjestetään muun 
muassa keskusteluryhmiä, 
kielten opiskelua, raamattuope-
tusta, jumalanpalveluksia, lau-
luryhmien harjoituksia, leirejä ja 
erilaisia kerhotapahtumia. Kes-
kuksesta käsin tehdään myös 
diakoniatyötä, kriisi- ja sielun-
hoitotyötä sekä työnohjausta.

Israel - Suomen Lähetysseura 
(suomenlahetysseura.fi)
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Juha Valta, Nepal

Juha Valta, Nepal   
 

 
Kuva: Juha Valta

Juha Valta on koulutukseltaan 
kasvatustieteen maisteri ja ko-
toisin Raaseporista. Hän toimii 
Suomen Lähetysseuran Nepalin 
maatoimiston päällikkönä.

”Aloitin suomalaisen koulun 
vuonna 1976 Katmandussa. Pa-
laan nyt siis takaisin kotiin. Aivan 
erityisesti odotan mielenterveys-
työn sekä psykososiaalisen tuen ja 
oppilashuollon kehittämistä. Sydä-
meni iloitsee vammaisten henkilöi-
den ja vammaisjärjestöjen kanssa 
tehtävästä työstä. 

Näen edessämme paljon uusia 
mahdollisuuksia ja uskon, että on-
nistumme parhaiten, kun saamme 
siihen rinnallemme suomalaiset 
seurakunnat ja seurakuntalaiset.”

Otteita Juha Valtan  
uutiskirjeestä
Namaskar sabbalai! Eli tervehdys 
kaikille! Maaliskuussa opetin vielä 
Siuntiossa 5–6. luokkaa ja keski-
tyin kouluttamaan kollegoilleni e-
oppimisen uusimpia sovelluksia. 
Pian kuitenkin päivät täyttyivät 
aivan toisenlaisista haasteista. 
Nepal ei ollut minulle mikään yl-
lättävä valinta työn kohteeksi. 

Olinhan aloittanut suomalaisen 
peruskoulun siellä vuonna 1976 
ja tarponut Gorkhan kinttupolku-
ja Amp Pipalin kylään tapaamaan 
suomalaisia ikätovereitani. Pala-
sin Nepaliin vasta vuonna 2001 
kasvatusalan neuvonantajana. 
Myöhemmin vierailin useasti Ne-
palissa työmatkoilla toimiessani 
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n 
toiminnanjohtajana. Äidinkielisen 
lukutaitotyön kipinä syttyi eikä ole 
sen jälkeen sammunut.

Suru-uutiset kahdesta perättäi-
sestä maanjäristyksestä keväällä 
2015 olivat kuin tikarin iskuja. Kuu-
kautta myöhemmin olinkin Kirkon 
Ulkomaanavun humanitaarisen 
operaation neuvonantajana tuke-
massa oppilaiden paluuta kouluun, 
tarjoamassa täydennyskoulutusta 
opettajille ja edistämässä psyko-
sosiaalisen tuen tarjontaa oppilail-
le kriisin jälkeen.

Kun 2019 lähdin edellisen ker-
ran Nepalista kasvatusalan hank-
keesta kohti Länsi-Uuttamaata, en 
osannut aavistaa palaavani takai-
sin rakkaille, mutta perin kaoot-
tisille Kathmandun kaduille näin-
kin nopeasti. Nyt se kuitenkin on 
totta! Tuntuu turvalliselta! Tuntuu 
kotoisalta! Tuntuu siltä, että olen 
jälleen saanut kokea häivähdyksen 
johdatusta.

Mistä lähdetään liikkeelle?
Kuukauden mittaisen valmistautu-
misjakson jälkeen minun oli määrä 
siirtyä Nepaliin toukokuun puolessa 
välissä. Mutta se ei ollut mahdollis-
ta, koska maata runteli pandemian 
toinen aalto ja päivittäisten uusien 
tapausten määrä ylitti 9000. Nepa-
lin hallitus ja terveysviranomaiset 
lakkauttivat kansainväliset lennot 
lähes kokonaan, asettivat tiukat 
ulkonaliikkumiskiellot sekä haas-
toivat valtiot ja kansalaisjärjestöt 
kokoamaan pikaisesti mahdollisim-
man paljon sairaalatarvikkeita ja 

ennen kaikkea happisäiliöitä sekä 
hengityskoneita romahtamispis-
teessä olleelle terveydenhuollon 
palveluverkostolle.

Vihdoin 20.6.2021 sain paikat 
lennoille ja siirryin työmaalle! Kiitos 
loistavan suomalaisen terveyden-
huollon, olin saanut jo molemmat 
rokotteet. Karanteenini jälkeen 
siirryin edellisten Lähetysseuran 
työntekijöiden käytössä olleeseen 
kerrostaloasuntoon Jawalakhelin 
kaupungiosaan Lalitpurin kau-
pungissa. On muistettava, että 
Kathmandun laaksossa on kolme 
kaupunkia, Kathmandu, Lalitpur ja 
Bhaktapur.

Lähetysseuran Nepalin toimis-
ton henkilökuntaan kuuluu reilu 
kymmenen nepalilaista työnte-
kijää, Elina Lind Suomesta käsin 
sekä kihlattuni Laihon Elina, joka 
saapui syyskuussa. Nepalilaiset 
ovat vastanneet laajasta ja mo-
nipuolisesta työstämme maassa 
ilman maajohtajaa yli vuoden. Lu-
kuisista vaikeuksista ja haasteista 
huolimatta työ on jatkunut. Erityi-
sen arvokasta onkin se, että esi-
merkiksi Suomen ulkoministeriön 
rahoittamat kehitysyhteistyövarat 
tavoittavat yhteisöt ja ihmiset en-
sisijaisesti nepalilaisten kumppa-
nuusjärjestöjemme kautta. Ilman 
kymmeniä ellei peräti satoja kyliin 
ja kaupunkeihin jalkautuvia työn-
tekijöitä eivät sadat tuhannet haa-
voittuviin ryhmiin kuuluvat ihmiset 
voisi saada tukeanne perille.

Täydessä vauhdissa
Olen jo täysin työn touhussa toimis-
tollamme. Sain esimerkiksi eilen 
laittaa kirjaimellisesti sekä peu-
kalonjälkeni että allekirjoitukseni 
vuoden 2020 Nepalin tilintarkas-
tukseen. Noin kuukausi sitten vi-
ranomaiset vihdoin antoivat meille 
luvan aloittaa pitkään viivästyneen 
EU-rahoitteisen hankkeemme va-
pautettujen maaorjien eli haliyoi-
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Juha Valta, Nepal

den parissa kaukolännessä. Lisäk-
si tällä viikolla viranomaiset myös 
antoivat siunauksen loppuvuoden 
UM-rahoitteisten hankkeiden jat-
kamiselle joulukuuhun asti.

Nepalin valtio on hyvin tarkka 
siitä, että kaikki ulkomaisilla va-
roilla rahoitettu työ käy läpi viran-
omaisten ennakkotarkastuksen. 
Minusta se on oikeastaan aika 
hyvä käytäntö, koska näin maahan 
tuleva tuki kanavoidaan yhteistuu-
min juuri sinne, missä apua eniten 
tarvitaan juuri nyt.

Syksyn ohjelmassa on pitkästä 
aikaa ensimmäinen kenttämatka 
Gandakin provinssin kohteisiimme. 
Minulla on kunnia saada matka-
seurakseni Suomen Nepalin suur-
lähettiläs Pertti Anttinen. Toinen 
tiimimme suuntaa Dhanghadiin 
perustamaan EU-hankkeemme 
toimiston ja käynnistämään toi-
mintoja yhteistyökumppaniemme 
kanssa.

Kaiken tämän keskellä minä 
aion hiljentyä muistelemaan tei-
tä tukijoitamme siellä Suomessa. 
Syksyn koittaessa syttyvät kynt-
tilät niin Suomessa kuin Nepalis-
sakin. Annetaan liekin lämmittää 
ja johdattaa ajatuksemme Miikan 
kirjan 6. luvun kahdeksanteen ja-
keeseen: ”Sinulle, ihminen, on il-
moitettu, mikä on hyvää. Vain tätä 
Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä 
on oikein, osoita rakkautta ja hy-
vyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi 
kuunnellen.”

Muistoja edelliseltä työkomennukselta Nepalista 2019 

Kouluvierailu Kavren piirikuntaan Suomen suurlähettilään ja ulko-
ministeriön delegaation kanssa. Kuva: Juha Valta.

Tilintarkastus hyväksytty. Onnelli-
nen olo. Kuva: Elina Laiho

Olen Nepalin maatoimiston päällikkö ja asun Kathmandun laaksossa. 
Olen toiminut opettajana ja rehtorina yli 20 vuotta suomalaisessa pe-
rusopetuksessa. Työskentelin pitkään myös kansalaisjärjestöissä.
Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri.

Suomessa olen kotiutunut raaseporilaiseksi. Pidän pyöräilystä, 
partiosta, guavasta ja mangosta.

Rukousaiheet
• Muistakaa Lähetysseuran maaneuvotteluja Nepalissa! Haemme 

neljän vuoden toimilupaa kehitysyhteistyöhankkeille vuosiksi 2022–
2025.

• Rukoilkaa niiden lasten puolesta, joiden koulut ovat edelleen kiinni. 
Mitä pitempään oppilaat ovat etäopetuksessa, sitä eriarvoisempia 
he ovat.
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BOTSWANA

Marja Alastalon kirje 3.11.2021
Rakkaat ystävät 
”Käy lämmin henkäys talvisääs-
sä…” – no, ei nyt ihan vielä joulu 
ole, vaikka marraskuu onkin pyö-
rähtänyt liikkeelle ja joulu lähestyy 
kovaa vauhtia. Jostain kuulin, että 
jouluradio olisi aloittanut jo lähe-
tykset. Liekö ollut oikea tieto. Joka 
tapauksessa se tuossa on totta, 
että lämmin, tai voisi sanoa kuu-
ma, henkäys täällä syleilee meitä. 
Ulos ei tee mieli päiväsaikaan ja 
illallakin siellä on vielä aika helteis-
tä. Tekee sadetta, sanovat. 

Muutoksesta muutokseen 
Viimeisessä kirjeessäni kerroin 
teille toukokuisesta Etiopian mat-
kasta. Nyt kun katselen niitä kuvia, 
ajattelen sitä, kuinka nopeasti ti-
lanteet muuttuvatkaan.

 Etiopian pohjoisosassa alka-
nut sotilaallinen kriisitilanne on 
viimeisten viikkojen aikana levinnyt 
etelämmäs myös Suomen Lähetys-
seuran hankealueille ja uhkana on 
sen leviäminen jopa pääkaupunki 
Addis Abebaan. 

Monet ihmiset ovat siirtyneet 
pois kodeistaan ja kotiseuduiltaan 
turvallisemmille alueille ja huoli ja 
levottomuus luonnollisesti on val-
lannut mielet. Mekin olemme seu-
ranneet huolestuneina tilanteen 
kehittymistä ja pyydämmekin nyt 
viisautta ja rauhantahtoa kaikille 
osapuolille, jotta maa saisi tilan-
teen rauhoittumaan. 

Suomessa käynti 
Kävin loppukesästä Suomessa ot-
tamassa rokotteet ja tapaamassa 
perhettä. Vaikka matka kahden 
vuoden tauon jälkeen ja kaikkien 

koronatestien ja muiden koukeroi-
den keskellä hieman jännittikin, 
olin kovasti mielissäni siitä, että 
pääsin hetkeksi Suomeen. 

Tuntui hyvältä saada nauttia 
raikkaasta suomalaisesta ilmasta, 
uiskennella, levätä ja ennen kaik-
kea tavata rakkaita ihmisiä. Olin 
aika lailla väsynyt saapuessani ja 
siksi elelin aika matalalla profiililla, 
mutta monenlaista ehdin kuitenkin 
tuona aikana puuhaillakin.

Samanaikaisesti ,kun minä siir-
ryin Suomeen, alkoi Botswanassa 
– ja koko eteläisessä Afrikassa 
– hyvin voimakas kolmas Covid 
19-aalto. Koko heinäkuu oli ”aivan 
kauhea”, kuten paikalliset ystävät 
sen ilmaisevat. Francistownin seu-
rakunta menetti diakoni Bontle Ma-
segon ihan heinäkuun alkupäivinä 
ja tämän jälkeen suru-uutisia tuli 
toinen toisensa jälkeen niin seura-
kunnan piiristä kuin myös omalta 
asuma-alueeltanikin.

Vaikka olin suunnitellut matkani 
Suomeen jo kauan aikaa sitten, mi-
nuun iski melkoinen syyllisyys siitä, 
että olin lähtenyt ’turvaan’ juuri sii-
nä vaiheessa, kun perhe, työtove-
rit ja ystävät joutuivat kohtamaan 
tämän aallon. Tuntui kuin olisin ol-
lut rintamakarkuri, joka pelastaa 
itsensä sodan temmellyksessä. 
Ihmismieli on kummallinen. 

Addis Abeban rauhaa  
toukokuussa 
Alueen koronatilanne on nyt hie-
man rauhallisempi ja rokotukset-
kin on saatu suhteellisen hyvin 
liikenteeseen. Viimeisen tiedon 
mukaan 47,2 % rokotusten piiriin 
kuuluvasta 1,53 miljoonasta ih-

Mar ja Alastalo 
Lähdin Botswanaan 1994 
suomalaislasten opettajaksi 
ja myöhemmin kummilapsityö-
hön Tsholofelong (Toivon Paik-
ka) - ohjelmaan Francistowniin. 
Eteläisen Afrikan kumppanei-
hin ja työhön tutustuminen eri 
rooleissa vuosien 2015–2020 
aikana johdatteli minut vielä 
laajempiin ympyröihin Itäisen 
ja Eteläisen Afrikan alueellisek-
si ohjelmapäälliköksi. Elämän-
ikäinen oppiminen jatkuu! 

Rukousaiheet: 
• Koronatilanne niin meidän 

alueellamme kuin koko maa-
ilmassa 

• Etiopian levottomuudet 
• Lepoa ja syvää hoitoa kaikil-

le väsyneille, pelokkaille ja 
traumatisoituneille
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Addis Abeban rauhaa toukokuussa

misestä on saanut ensim-
mäisen rokotteen ja 20 % 
on täysin rokotettu. Maa-
han on tullut viimeisten 
päivien aikana muutamia 
lasteja Johnson & Johnson 
-rokotetta, jota jaetaan nyt 
myös drive in – pisteissä 
Gaboronessa. Autossa 
saa ohjeistuksien mukaan 
olla maksimissaan neljä 
ihmistä ja paikalle pitää 
tulla nimenomaan autol-
la. Viimeksi, kun tällainen 
rokotustapahtuma järjes-
tettiin, oli suosio hyvin 
suurta. Ilo onkin huomata, 
että ihmiset ovat valmiita 
ottamaan rokotteen turvatakseen 
omaa ja myös läheistensä terve-
yttä.

Talven tuhoja 
Jos oli talvi (heinäkuu) kova ihmisil-
le, oli se kova myös luonnossa. Kun 
tulin takaisin Botswanaan, löysin 
puutarhan pienet pensaat ja puut 
aivan ruskeina ja kuolleina. Pieni 
mangon taimemme oli mennyttä 
ja monissa muissakin kasveissa, 
jotka ovat sinnikkäästi jaksaneet 
kuivuudet ja märkyydet, näkyi ran-
kan talven pakkasöiden tuho. 

Useamman viikon ajan odotim-
me, josko oksiin vielä ilmaantuisi 
elämää, mutta lopulta täytyi myön-
tää tuho. Mielenkiintoista on ollut 
kuitenkin todeta, että oli kyse sit-
ten pensaista tai puista, juuresta 
päin on alkanut virrata uutta elä-
mää ja uutta kasvustoa. Karsimal-
la kuolleen osan pois on kasveista 
alkanut näyttäytyä taas ihan terve 
ja elämäniloinen osa, joka vihertää 
ja ojentautuu uuteen nousuun.

Noinkohan voisi olla myös mei-
dän elämässämme tämän pan-
demian ja monien muiden haas-
teiden keskellä. Jospa voisimme 
luottaa siihen Raamatun sanaan, 
joka sanoo: ”Älkää enää menneitä 

muistelko, älkää muinaisia mietti-
kö! Katso: minä luon uutta. Nyt se 
puhkeaa esiin – ettekö huomaa?” 
(Jesaja 43:18-19a) Taivaan Isä luo 
koko ajan uutta meidän itse kunkin 
elämässä mutta huomaammeko 
sen? Ja olemmeko valmiita anta-
maan sen, mikä on kuollutta, kar-
siutua pois elämästämme?

Työrintamalta 
Päiväni ovat kuluneet loman jäl-
keen kovin rattoisasti tietokoneen 
ääressä. En ole liikahtanut kovas-
tikaan fyysisesti pöytäni äärestä, 
mutta näiden digitaalisten yhteyk-
sien kautta olen pyrähtänyt milloin 
Tansaniassa, milloin Suomessa, 
sitten Zimbabwessa, Etelä-Afri-
kassa ja Namibiassa. Onpa yhteys 
syntynyt valtameren yli Yhdysval-
toihinkin. 

Välillä mietin sitä, että sosiaa-
linen elämäni täällä on hyvin yk-
sinäistä, mutta sitten huomaan, 
että digitaalisten yhteyksien kautta 
olen koko ajan tekemisissä ihmis-
ten kanssa. Vain se aito fyysinen 
kohtaaminen jää uupumaan. Tä-
täkö mahtaa olla jatkossa pitkälti 
meidän elämämme… Oli niin tai 
näin, täytyy ottaa näistä mahdol-
lisuuksista se kaikki hyöty ja po-

sitiivinen esille ja olla kii-
tollista siitä kaikesta, mitä 
laitteet mahdollistavat. 
Varsinkin tämä korona-
aika on pakottanut meitä 
digiloikkaan myös yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
ja mitä kaikkea upeaa se 
onkaan mahdollistanut.

Pidimme elokuun lo-
pussa yhteistyökump-
paneiden kanssa netin 
kautta kumppanuuskon-
sultaation, jossa saim-
me kuulla näkemyksiä ja 
ajatuksia pitkin eteläistä 
ja itäistä Afrikkaa. Loka-
kuun alussa kohtasimme 

toisemme netin kautta ilmaston-
muutokseen liittyvien asioiden 
tiimoilta ja jälleen kerran saimme 
iloita siitä, että mukana oli näke-
myksiä niin valtameren rannal-
ta Namibiasta, Johannesburgin 
suurkaupungista kuin Zimbabwen 
maaseudultakin. Tuskin olisimme 
koskaan pystyneet fyysisesti ko-
koamaan tällaista joukkoa kokoon 
jakamaan ajatuksia ja oppimaan 
uutta. Pienillä kustannuksilla mel-
koisen laajaa hyötyä. Ja kyllä, siitä 
jää puuttumaan ne kahvi-, ja ruo-
kapöytäkeskustelut ja kohtaami-
nen, mutta jospa sitten iloitsisim-
me niistäkin sitäkin enemmän sinä 
päivänä, kun ne toteutuvat.

 Puutarhassani kukkivan ama-
rylliksen tuomaa iloa ja ihan het-
ken päästä alkavan adventin väri-
loistoa teille kaikille sinne Suomen 
marraskuuhun!

Marja
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Etiopia   

OLL tukee Etiopiasssa tällä hetkellä 
Suomen Lähetysseuran hanketta, 
jonka tavoittena on Habrun ja Le-
gehidan alueen naisten voimaan-
nuttaminen. Tässä kirje aluejohta-
ja Teressa Juhaninmäeltä:

Ihmiset hakeutuvat  
kirkon yhteyteen 
Kulunut vuosi on koetellut Etio-
piaa monella tavoin. Koronapan-
demian lisäksi alkuvuoden hei-
näsirkkaparvet ja kuivuus sekä 
viime vuoden lopulla alkanut Ti-
grayn konflikti ovat tuoneet iso-
ja haasteita ihmisten elämään. 
Tigrayn tilanne raakuuksineen ja 
humanitaarisine kriiseineen on 
tullut suomalaistenkin tietouteen.  
Valtakunnalliset vaalit saatiin 
kesällä pidettyä suurimmassa 
osassa Etiopiaa, mutta maan 
poliittisen tilanteen seuraukset 
ovat vielä iso kysymysmerkki. 
Pelko on, että Etiopia ajautuu 
pitkään ja vaikeaan sotatilaan.  
Kun toukokuussa pääsin vieraile-
maan Etiopiassa, viesti Etiopian 
Mekane Yesus -kirkon ja muiden 
yhteistyökumppaneidemme joh-
tajilta oli se, että he ovat todella 
huolissaan Etiopian turvallisuus-, 
talous- ja koronatilanteesta, mutta 
eivät näe tilannetta toivottomana. 
Työ menee eteenpäin. Konfliktien 
ja kriisien seurauksena ihmisiä on 
tullut entistä enemmän seurakun-
tiin ja kirkon yhteyteen. Etiopiassa 
on paljon ihmisiä, jotka haluavat ra-
kentaa rauhaa ja vakautta maahan-
sa. Koronapandemia on koetellut 
myös Etiopiaa, mutta maa on aktii-
visesti taistellut sitä vastaan rajoi-
tuksin ja rokotteita hankkimalla.  
Etiopian tulevaisuuden yllä on isoja 
huolia, emmekä tiedä, mihin maan 
tilanne menee konfliktien, poliitti-
sen tilanteen ja koronan myötä. Työ 
yhteisöissä, seminaareissa, kirkos-
sa ja synodeissa menee kuitenkin 
eteenpäin ja hienoja tuloksia on 

kuluneena vuotenakin syntynyt. 
Siitä voit lukea alla olevan yhden 
esimerkin. 

Siunattua syksyä toivotellen, 

Teressa Juhaninmäki,  
aluejohtaja

Misayen perheellä on nyt  
ehjät vaatteet ja karjaa 
Misaye Endirisin tarina on saman-
kaltainen kuin monen etiopialaisen 
maalaiskylässä elävän naisen. Hän 
asui Pohjois-Etiopiassa Legehidan 
alueella olkikattoisessa talossa, 
ja koska perheellä ei ollut maata 
viljeltäväksi eikä karjaa kasvatet-
tavaksi, tulojakaan ei juuri tullut. 
Misaye työskenteli muiden pelloilla 
ja sai tuloja vaihtelevista päivätöis-
tä. Lähetysseuran tukemaan nais-
ten säästöryhmään osallistuttuaan 
Misaye sai starttirahan ja yrittä-
jyyskoulutusta. ”Nyt voin ruokkia 
perheeni ja saan kotiimme peltika-
ton. Meillä on karjaakin - apina, kol-
me lammasta ja yksi härkä”, Misay 
kertoo. Lisäksi hän mainitsee, että 

Misaye Endiris

perheenjäsenet käyttävät nykyään 
ehjiä vaatteita. ”Unelmoin, että tu-
len vielä rikkaammaksi, jotta voisin 
tukea ihmisiä, joilla on samanlaisia 
ongelmia kuin minulla oli.” 

Teksti: Janne Juhaninmäki 
Kuva: Lähetysseura

Kuva Suomen Lähetysseura:  Työntekijämme Tesfaye Nigusu haastattelee 
yhteisön jäseniä.
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Adventt iajan tervehdys Thaimaasta
Kimmon uudet kuviot
Kuten monet jo tietävätkin, tämä 
on Kimmo viimeinen kuukausi 
Lähetysseuran palveluksessa 24 
vuoden jälkeen. Tammikuun alusta 
hän aloittaa uudessa tehtävässään 
Yhtyneitten Raamattuseurojen 
kansainvälisenä lukutaitotyön joh-
tajana (Head, Literacy and Educa-
tion, United Bible Societies, UBS). 
Kimmon suomalainen työnantaja 
tulee olemaan Suomen Pipliaseu-
ra. Uuteen tehtävään siirtyminen 
on ollut ollut vaiherikas. Raa mattu-
seurat ovat kutsuneet Kimmoa 
tähän tehtävään jo yli vuoden ver-
ran. Tehtävää tällä hetkellä hoitava 
hen kilö jää eläkkeelle 2022. Alun 
epäröinnin jälkeen Kimmo otti vas-
taan Raamattuseurojen kutsun. 

Myöntymistä oli vauhdittamas-
sa se, että uusi globaali työ kuu-
lostaa haastavalta ja mielekkäältä, 
sekä myös se, että Kimmo ei tun-
tenut motivoivaksi tehtäväänsä, 
johon hänet valittiin viime vuonna 
Lähetysseuran YT-neuvottelupro-
sessissa. Uuteen Raamattuseuro-
jen tehtävään siirtyminen ei kui-
tenkaan ole ollut helppo proses si. 
Nyt työkentäksi tulee myös Aasian 
lisäksi kaikki muutkin mantereet, 
etenkin Afrikka ja Tyynen Valta-
meren maat. Lisäksi ranskan ja 
espanjan kielitaito pitäisi nostaa 
paljon nykyistä paremmalle tasolle. 
Kaikesta huolimatta koemme sel-
keästi tämän muutoksen Jumalan 
johdatuksena. 

Kimmon työn muuttumisella ei 
ole vaikutusta Tuulan työhön. Jat-
kamme asumista Thaimaassa ku-
ten ennen kin, ja Tuula jatkaa Lähe-
tysseuran työntekijänä akenkielen 
käännöshankkeessa SIL-järjestön 
työyhteydessä. 

Kimmo haluaa lämpimästi kiit-
tää teitä kaikkia siitä tuesta, jota 
olette vuosien varrella antaneet 
hänen työl leen Aasian kielivähem-
mistöjen parissa. Olemme kiitolli-
sia siitä, että osa meitä tukevista 
seurakunnista on ilmaissut kiin-
nostuksensa tukea myös Kimmon 
työtä Pipliaseuran kautta. Näin 
ollen voinemme vierailla osassa 
seurakuntia edelleen yhdessä 
seuraavan kotimaanjaksomme 
yhteydessä. 

 

Rukousaiheet
• Muistakaa Kimmoa siirtymä-

vaiheessa uuteen työhön ja 
sen haasteisiin.

• Kääntäjät Nööza ja Daniel 
pyytävät muistamaan hei-
dän tilannettaan.

• Korona-rajoitusten ja poliit-
tisten levottomuuksien vuok-
si heidän lapsensa eivät ole 
päässeet kouluun lähes kah-
teen vuoteen, eikä heillä ole 
ollut mahdollista etäopetuk-
seen. He ovat huolissaan sii-
tä, miten lapset pärjäävät.

• Akenkielen käännöstiimi saa-
nut valmiiksi 1. Mooseksen 
kirjan. Kiitos Herralle! Rukoil-
kaa siunausta ja viisautta 
koko tiimille edelleen.
 

Siunattua joulunodotusta teille 
kaikille,

 
T: Tuula ja Kimmo Kosonen
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Hei rakkaat ystävät!
Kulunut syksy on sujunut töiden 
osalta hyvin kiireisesti. Luan kie-
lityö on jatkunut etäyhteyksien 
avulla Suomen ja Thaimaan välillä 
samaan tapaan kuin koko korona-
pandemian aikana. Syksyn aikana 
kielitiimin tärkeimpänä tavoittee-
na on ollut saada käännettyä lo-
pulliseen muotoonsa seitsemän 
kirjasta Lasten Raamatusta. Työ 
on edistynyt hyvin ja tällä hetkellä 
olemme urakassa jo loppusuoralla 
– luankieliset kirjaset ovat editoin-
tivaiheessa, minkä jälkeen ne ovat 
valmiita siirrettäviksi internetiin 
kaikkien luettavaksi. 

Kielityön lisäksi yllättävän pal-
jon työaikaa Tomakselta on vienyt 
tänä syksynä myös työ Lähetysseu-
ran Kirkko ja teologia -globaalissa 
teematiimissä, jossa hän on toi-
minut kieli- ja raamatunkäännös-
työn asiantuntijana. Tällä hetkel-
lä Lähetysseurassa on nimittäin 
meneillään sekä uuden strategian 
että uuden ulkomaantyönohjelman 
suunnitteleminen. Syksyn aikana 
valmistuva uusi kirkollisen työn 
ohjelmatason suunnitelma onkin 
vaatinut Kirkko- ja teologia -tiimin 
jäseniltä syvällistä kartoitustyötä, 
tiedon hankkimista sekä paneu-
tumista Lähetysseuran ydintyön 
määrittämiseen.

Thaimaan koronapäivitys
Edellisessä lokakuun kirjeessä ker-
roimme Thaimaan heikosta koro-
natilanteesta, minkä vuoksi muun 
muassa maassa liikkuminen ja 
koulunkäynti lähiopetuksessa oli 
hyvin rajoitettua. Tällä hetkellä päi-
vittäiset tartuntaluvat ovat onnek-
si laskeneet huomattavasti kesä-
kuukausien huippulukemista (noin 
25.000) ja maassa diagnosoidaan 

päivittäin ”enää” 
noin 6000–7000 
todettua tartunta-
tapausta. Tartunta-
tilanne onkin saatu 
laskuun ennen 
kaikkea hyvin edis-
tyneen rokotusoh-
jelman myötä. Tällä 
hetkellä noin 55 % 
thaimaalaisista on 
saanut molemmat 
koronarokotean-
nokset, minkä an-
siosta myös tiuk-
koja rajoituksia on voitu vähitellen 
höllentää: Esimerkiksi suuri osa 
kouluista on voinut palata takaisin 
lähiopetukseen ja matkustaminen 
maan sisällä on jälleen mahdollis-
ta koronarokotuksen saaneille. 
Pitkän tauon jälkeen Thaimaa on 
myös vihdoin voinut avata ovensa 
rokotetuille ulkomaalaisille mat-
kailijoille, mikä on ilouutinen en-
nen kaikkea Thaimaan taloudelle 
– eläähän moni thaimaalainen joko 
suoraan tai välillisesti matkailun 
kautta saaduista tuloista. Ei siis 
ihme, että matkailijoiden puuttu-
minen lähes kahden vuoden ajan 
on aiheuttanut suuria taloudellisia 
vaikeuksia koko kansakunnalle.

Kirkko keskellä  
koronapandemiaa
Myös Pohjois-Thaimaassa Laosin 
rajan tuntumassa asuva lua-kansa 
on iloinnut syksyn aikana käyn-
nistyneistä koronarokotuksista. 
Vaikka suuri osa lua-kansasta on 
omavaraisviljelijöitä, on hyvin ta-
vallista, että osa perheenjäsenistä 
käy tämän lisäksi kausitöissä koti-
seutunsa ulkopuolella esimerkiksi 
rakennustöissä tai kala- ja katka-

rapuviljelmillä. Tähänastisten tiuk-
kojen matkustus- ja karanteeni-
määräysten vuoksi näistä töistä 
saadut lisätulot ovat kuitenkin jää-
neet saamatta, mikä on kiristänyt 
perheiden taloudellista toimeentu-
loa. Kirkon työntekijöiden mukaan 
ihmisten huoli tulevaisuudesta ja 
rahojen riittävyydestä onkin ollut 
jatkuva stressinaihe lähes kaikille 
perheille. 

Thaimaan evankelis-luterilaisen 
kirkon työntekijät ovat pyrkineet 
parhaansa mukaan auttamaan ja 
kulkemaan ihmisten rinnalla ku-
luneena korona-aikana. Mahdolli-
suuksien mukaan he ovat esimer-
kiksi jakaneet ruoka-avustuksia ja 
lääkkeitä vieraillessaan eri kylissä. 
Toisaalta kirkon kipuillessa omien-
kin taloudellisten huolien keskellä, 
ei materiaalinen auttaminen ole 
aina ollut mahdollista. Tästä syystä 
lua-evankelistoja on entistä useam-
min toivottu vierailemaan kodeissa 
ja sairaaloissa sekä rukoilemaan 
perheenjäsenten puolesta. 

Kirkon työntekijät ovat tuoneet 
ihmisten elämään toivon kipinää 
myös erilaisten yhteisten käytän-
nön projektien kautta: Talkootyöllä 

Riikka-Maria ja Tomas Kolkan tarkoituksena oli palata Thaimaahan heinä-
kuun lopulla, jolloin lapset Matias (13) ja Ella (7) olisivat aloittaneet uuden 
lukuvuotensa tutussa Chiang Rain kansainvälisessä koulussa. Thaimaan 
koronatilanne paheni kuitenkin kesä-heinäkuun aikana. Työn ja lasten 
koulunkäynnin kannalta oli parempi vaihtoehto jäädä sittenkin Suomeen, 
jossa lähiopetus kouluissa oli vielä mahdollista, toisin kuin Thaimaassa.
Tässä joulukuiset terveiset Riikka-Maria ja Tomas Kolkalta:
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ja ruokapalkalla on muun muassa 
kunnostettu ja rakennettu tämän 
vuoden aikana kirkkoja neljässä 
eri lua-kylässä. Lisäksi paikallisten 
evankelistojen aloitteesta ja hei-
dän esimerkillään on käynnistetty 
monenlaisia maanviljelysprojekte-
ja, kuten vihannesten kasvatusta, 
kahvinviljelyä tai sikojen kasvatus-
ta. Nämä erilaiset projektit ovatkin 
rohkaisseet ja kannustaneet ihmi-
siä uudenlaiseen yritteliäisyyteen 
ja omavaraisuutensa kehittämi-
seen. 

Jouluun valmistautuminen 
alkaa
Korona-aikana kirkon merkitys 
koko lua-yhteisöä kannattelevana 
voimana onkin kasvanut entises-
tään. Kristittyjen halu auttaa ja 
kohdata lähimmäisensä aidosti 
ja välittäen, omastaan antaen, on 
tehnyt moniin ihmisin suuren vai-
kutuksen – ovathan monet kristi-
tyt osoittaneet olevansa valmiita 
jakamaan vähäisestäkin omas-
taan, jotta lähimmäisten elämä 
voisi muuttua paremmaksi. Heidän 
kauttansa usko ja teot kulkevatkin 
käsi kädessä aivan tavallisessa ar-
jessa ja puhuttelevat ihmisiä.

Joulun lähestyessä myös joka-
vuotiset joulujuhlat, jotka tänäkin 
vuonna järjestetään erikseen jo-
kaisessa lua-kylässä, ovat jälleen 
kerran hieno mahdollisuus kertoa 
kaikille yhteisesti kristinuskon 
mahtavasta, toivoa tuovasta sa-
nomasta koko luomakunnalle.

Tässä toivon sanomassa Juma-
la ei lähesty meitä kaikkivaltiaana 
ylhäisyytenä, vaan alhaalta päin. 
Hän lähestyy meitä jouluevanke-
liumissa avuttomana olemisesta 
käsin – onhan Jumala siinä avuton 
lapsi, jonka elämä riippuu siitä, mi-
ten häntä kohdellaan. Ehkäpä me-
kin mahdollisuuksiemme mukaan 
voisimme tänä jouluna yrittää 
muistaa niitä lapsia ja perheitä, 

joilla ei ole mahdollisuuksia siihen, 
mitä meillä on. Tänä vuonna esi-
merkiksi Kauneimmat joululaulut 
soivat maailman lasten puolesta. 
Lisää tietoa sivulta: www.kauneim-
matjoululaulut.fi

”Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja. Hän 
on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11).

Rauhallista joulua sekä siunat-
tua uutta vuotta 2022!

Riikka-Maria, Tomas,
Matias ja Ella

Riikka-Maria ja Tomas Kolkka 
Riikka-Maria ja Tomas ovat tehneet 
kieli-, musiikki- ja seurakuntatyötä lua-
kielivähemmistön keskuudessa Pohjois-
Thaimaan vuoristokylissä vuodesta 2012 
alkaen. Tätä ennen (vuosina 2003 – 2011) 
he työskentelivät kieli- ja raamatunkään-
nöstyössä Papua-Uudessa-Guineassa.

Heidän työtänsä tukevat Opettajien Lä-
hetysliiton lisäksi seuraavat seurakunnat: 
Espoon ruotsalainen, Helsingin Johannes, 
Inkoo, Lahden Joutjärvi ja Keski-Lahti, 
Naantali, Pielavesi, Sonkajärvi, Tampereen 
Tuomiokirkko- sekä Turun Henrikinseura-
kunta. Lisäksi useat muut seurakunnat 
tukevat kieli- ja raamatunkäännöstyöhan-
ketta, jossa Kolkat ovat mukana. 
Riikka-Maria och Tomas Kolkka, Suomen 
Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki    
tomas.kolkka@felm.org             
riikka-maria.kolkka@felm.org

Rukousaiheet

• Kielityön hyvä edistyminen 
syksyn aikana välimatkasta 
huolimatta

• Thaimaan kirkon työnteki-
jöiden tekemä arvokas työ 
korona-aikana

• Joulujuhliin valmistautumi-
nen lua-kylissä

• Thaimaan sekä koko maa-
ilmanlaajuisen koronatilan-
teen helpottuminen



14 Maan ääriin 3 /2021

TANSANIA

Jouluvalmisteluja Makumirassa

Makumiran kirkko Tansaniassa 
koristellaan joulun aatonaattona. 
Alttariliinan risti ja rumpu-symboli 
kertoo, että Jeesus kutsuu meitä. 
Tansaniassa joulupäivä on kaikille 
vapaapäivä, jota kristityt viettävät 
hyvän ruoan ja perheen ja sukulais-
ten tapaamisen merkeissä. Joulu 
ei ole Tansaniassa kaupallistunut 
muiden maiden tapaan. Joulupäi-
vän aamuna kirkot täyttyvät Jee-
suksen syntymäjuhlaa juhlivista.  
(Lähetyssanomat 8/2021)

Kuvat: Katri Niiranen-Kilasi 2020.



Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

Lähetyskalenteri 2022   kpl Täynnä luottamusta -runokirja kpl

Ristipistokortti poro kpl Heijastimet kpl

Ristipistokortti lintu kpl Painettu joulukortti kpl
   seimi-ikoni
Ristipistokortti kameli kpl 

Ristipistokortti joulutähti kpl

posti-
merkki

Tilauslipuke

Tilaa sähköpostitse toimisto@opettajienlahetysliitto.fi,  
puhelimitse tai allaolevalla lomakkeella.
Hintoihin lisätään postituskulut.

Myyntituotteet:

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITTO

TÄYNNÄ  
LUOTTAMUSTA
Anja Karkiainen  Pia Perkiö  Kaija Pispa

2022 Lähetyskalenterit 10 €/kpl Täynnä luottamusta
runokirjat 20 €/kpl

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITTO

Lähetyskalenteri 2022

Lähetyskalenteri 50 vuotta

Ristipistokortit 5 €

Painetut joulukortit 
seimi-ikonista 1€

Heijastimet 5 €



Salolainen opettaja Anja Palmu (31.10.1937 - 6.9.2021) ilahdutti 
jouluisin ystäviään itse riimitellyillä tervehdyksillä. Oheinen on 
vuodelta 2015. Anja oli lähetystyön ja laulun lämmin ystävä!

Kynttilöiden lämmin palo, 
joulutähden kirkas valo. 
Seimen lapsen sanoma:
 - Olen valo maailman.

Enkelkuoro laulullansa
kunnioittaa Jumalaansa:
 - Lapsiaan hän rakastaa
    rauhaa tuoden maailmaan!

Lauloimme jo Hoosiannaa:
 - Herra auta, rauha anna,
ilo, valo pimeyteen,
rakkautta sydämeen!

Sanat Palmu, sävel Taivahalla syttyy juuri…

Joulurauhaa ja siunattua uutta vuotta 2022!
Kiitos vuodesta 2021 kaikille Maan ääriin -lehden  

lukijoille, jäsenille ja lahjoittajille!


