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1 palsta = 5,7
2 palstaa = 11,9
3 palstaa = 18,1

Opettajien Lähetysliitossa pitkään ak-
tiivisesti toiminut Anja Huusko  nuk-
kui  Taivaan Isän huomaan 26.6.2018. 
Opettajien Lähetysliiton hallitukses-
sakin toiminut Anja Huusko lahjoitti 
runsaasti kauniita käsitöitään eri myy-
jäisiin  ja myi Opettajien Lähetyslii-
ton kalentereita erittäin aktiivisesti 
vuosittain ympäri  Kainuuta, Kuh-
moa ja myös valtakunnallisilla Lä-
hetyseuran Lähetysjuhlilla. Hän sai 
myös monet Kuhmon alueen opetta-
jat liittymään Opettajien Lähetysliiton 
jäseniksi. Anja Huusko oli opettaja, 
joka toimi myös mm. yli 30 vuoden 
ajan Kuhmon seurakunnan luotta-
mushenkilönä ja pyhäkoulunopetta-
jana sekä kunnallispolitiikassa. Anja 
Huusko olisi täyttänyt elokuussa 90 
vuotta.

”Anjan sydämenasia oli lähetystyö 
erilaisten piirien ja tapahtumien vetä-
jänä. Hän oli ahkera ja taitava kutoja 
ja keräsi varoja Suomen Lähetysseura 
ry:lle ja Opettajien Lähetysliitto ry:lle 
myymällä kutomiaan mattoja, shaa-
leja, huiveja ja muita kudonnaisia ja 
järjestämällä myyjäisiä ja keräyksiä. 
Anjan vetämässä Äiti Teresa –peitto-
piireissä valmistui 28 vuoden aika-
na arviolta yli tuhat peittoa, jotka on 

lähetetty kodittomille ja huono-osai-
sille ihmisille Intiaan, Viroon ja Uk-
rainaan. Anja tuki keräyksillä myös 
Namibian pappisseminaarin kahden 
miesopiskelijan koulutusta. Lähetys-
seuran matkoilla Anja oli myös tutus-
tunut avustuskohteiden olosuhteisiin 
Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Virossa 
ja Venäjällä. Hän halusi edistää ihmis-
arvojen ja oikeudenmukaisuuden to-
teutumista näissä kohteissa.

Anjalla oli palveleva ja rakasta-
va sydän ja hän osasi kohdata jokai-

Kuolleita: Anja Huusko, Kuhmo (18.8.1928-26.6.2018) 

sen ihmisen yksilönä. Hän oli hyvä 
keskustelija ja taitava puhuja. … An-
jan lämminhenkistä ja elämänviisas-
ta persoonaa jäivät kaipaamaan lähei-
set, sukulaiset ja laaja ystäväverkosto. 
Hän jää Kuhmon historiaan karis-
maattisena vaikuttajanaisena. Hänen 
muistonsa ja arvokas elämäntyönsä 
tulee säilymään ajatuksissamme.”

Ote Kuhmolainen -lehdestä 
17.8.2018, kirjoittajina ryhmä Anja 
Huuskon läheisiä ja ystäviä.

Syntymäpäiväonnittelut: Eila Talvioja, 85 vuotta, Tampere

Tarinoita maailmalta -illat klo 17 
toimistolla (os. Hallituskatu 29 A 20, 
Tampere):
- Torstaina 4.10. Kasvatustieteiden 
tohtori Kati Keski-Mäenpää, Etiopia 
- Tiistaina 4.12.  Nimikkolähetti Mar-
ja Alastalo, Botswana. Joulujuhla. 
Illoissa on tarjolla yleensä aluksi kah-
via ja teetä. Tule mukaan!

Tervetuloa muihinkin tapahtumiin:
- Askartelutalkoot toimistolla 19.9., 
2.11. ja 30.11. klo 13. Tehdään mm. 

Opettajien Lähetysliiton SYKSYN OHJELMA:
kortteja ja seimiasetelmia. 
- Sunnuntaina 18.11. klo 10 Aleksan-
terin kirkossa Opettajien Lähetys-
pyhä ja Lähetyskalenterin esittely, 
Safarikuoro esiintyy.
- Uutispuuro Lahdessa Ristinkirkos-
sa su 4.11.2018. Lähetyskalentereita 
myynnissä.
- 23.-25.11. Opettajien ja opettajak-
si opiskelevien Syyspäivät Päivä-
kummun kurssikeskuksessa. Syyspäi-
vät järjestetään yhteistyössä Suomen 
Kristillisen Opettajaliiton kanssa.

Kaikille avoin OPINTOPIIRI, oh-
jaajana OLL:n pj, pastori Tuija-Riitta 
Heiskanen. Seuraavat kokoontumiset 
1.10. ja 5.11. klo 15.30 toimistolla.

Rukouspiiri kokoontuu toimistolla 
perjantaisin klo 14. Ensimmäiset ker-
rat pidetään pe 14.9. ja pe 12.10.

Lisätiedot ja muutokset nettisivuil-
tamme: www.opettajienlahetysliitto.fi

Kirsti Asunta, Raili Ahtiala, Matias, Anja Huusko, Paulus ja Martti Mäkituuri.
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Toimitus
Postiosoite:  
Opettajien Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20, 33200 Tampere
puh. 050-4648300
sähköposti:
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi

Päätoimittaja
pastori Tuija-Riitta Heiskanen

Toimitussihteeri
Hanna Tamminen

Taitto
Viljan media-aitta, Vilja Pylsy

Toimituskunta
seurakuntapastori Tuija-Riitta Heiskanen
opettaja Liisa Filppu
opettaja Hannele Moisio
tutkija Kreeta Niemi
opettaja Hanna Rahkiola-Partanen
opettaja Sirkku-Maria Tommola
Maan ääriin ilmestyy neljä kertaa  
vuodessa. Jäsenmaksu oikeuttaa lehden 
vuosikertaan.

Etukannen kuva
Etiopiassa Sharan seurakunnan 
savenvalaja/puuseppäyhteisön jäsenet 
haluavat , että heidän keskuudestaan 
koulutetaan evankelista. Alkusysäys-

kokouksessa asiaa esittelee Gereme 
Agefna. Kuva Risto Leikola

Takakannen kuva
Lähetyskalenterin kuvat. Kuvaajat: Mii-
ka Jämsä, Terho Pelkonen, Ismo Pekka-
nen, Antti Siponen ja Jussi Valkeajoki.

Opettajien Lähetysliitto ry.
Suomen Lähetysseuran yhteisöjäsen,
perustettu vuonna 1913
Jäseniä 1896 (1.1.2017)

Tilit
Danske Bank FI57 80001600551148
Nordea FI89 11465000066730

Hallituksen pj.
Tuija-Riitta Heiskanen

Toimisto
Toiminnanjohtaja Hanna Tamminen
Hallituskatu 29 A 20, 33200 Tampere
puh. 050-4648300
Kotisivun osoite
www.opettajienlahetysliitto.fi

Facebook
www.facebook.com/ 
opettajienlahetysliitto

Kirjapaino
Kirjapaino Hermes, 
Tampere

Kaunis ja aurinkoinen kesä taitaa olla 
nyt päättynyt. Kesääni kuului pieni 
loma, jonka aikana tapasimme suku-
laisia ja ystäviä ympäri Suomea. Ka-
lastaminen, marjastaminen, puutarhan 
hoito ja uinti olivat tämän kesän suo-
sikkeja muulloin kuin loman aikana. 

Toivottavasti olemme saaneet la-
data ”akkujamme” pitkää ja pimeää 
talvea varten. Syksyn pimenevinä il-
toina voimme taas sytyttää kynttilät, 
nauttia niiden valosta, lämmöstä ja ru-
koilla  perheidemme, läheistemme ja 
myös nimikkolähettiemme puolesta. 

Meillä toiminta alkaa taas, niin 
kuin aina syksyisin. Voit tarkistaa 
syksyn toimintaa nettisivuiltamme. 
Jos liikut tapahtumien aikana Tam-
pereella, tulethan mukaan. Kun sinun 
omalla paikkakunnallasi tapahtuu ki-
vaa teidän opettajien kesken, laittakaa 
toimistolle viestiä. Kaikista tapahtu-
mista saadaan silloin kotisivuille tie-
toa, mitä, missä ja milloin tapahtuu. 

Viime viikonloppuna vietimme 
esikoisemme häitä. Kaksi sukua tuli 
yhteen ja juhli hääparia. Heidän rak-
kautensa yhdisti meitä.  

Apostoli Paavali kirjoittaa Filippi-
läiskirjeen 2. luvussa kehotuksen sa-
noja : 1 Jos kerran yhteys Kristukseen 
rohkaisee ja hänen rakkautensa suo 
lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää 
ja jos tunnemme hellyyttä ja myötä-
tuntoa toisiamme kohtaan, 2 niin teh-
kää minun iloni täydelliseksi ja olkaa 
yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne 
rakkaus, sopu ja sama mieli. 3 Älkää 
tehkö mitään itsekkyydestä tai turha-

Hei, kaikki Opettajien 
Lähetysliiton jäsenet! 

maisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pi-
täkää kukin toista parempana kuin it-
seänne. 4 Älkää tavoitelko vain omaa 
etuanne vaan myös muiden parasta. 5 
Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka 
Kristuksella Jeesuksella oli.

Taivaan Isän siunausta elämääsi, per-
heellesi, ystävillesi ja työtovereillesi

Tuija-Riitta Heiskanen pj.
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Safarikuoro esiintyi Lähetysjuhlilla 
Opettajien Lähetysliiton tilaisuu-
den aluksi.

KUVATERVEISIÄ

Kesk: OLL:n tilaisuus keräsi runsaasti kuulijoita Kuopion Lähetysjuhlilla.

Alla: Myyntipöydän ääressä pj. Tuija-Riitta Heiskanen, Hanna Rahkiola-Par-
tanen, Anni-Mira ja Sirkku-Maria Tommola.

Kevään päätteeksi Opettajien Lähe-
tysliitto järjesti tuttuun tapaan oman 
opettajille suunnatun tilaisuuden Lä-
hetysjuhlilla 26.5. Kuopion Klassil-
lisella lyseolla. Tilaisuuden aluksi 
tarjottiin kahvit ja Safarikuoro esitti 
mukaansatempaavasti musiikkia maa-
ilmalta. Sen jälkeen kokoonnuttiin 
koululuokkaan, jossa Lähetysseuran 
kirkollisen työn koordinaattori Ee-
va-Liisa Rantasuomela ja rakennus-
mestari Rauno Rantasuomela ker-
toivat kokemuksistaan ja työstään 
Angolassa. Eeva-Liisa opettaa pro-
jektinhallintaa kirkon henkilöstölle 
ja Rauno osallistuu Angolan kirkon 
ja Lähetysseuran rakennusten kunto-
kartoituksiin ja kouluttaa paikallista 
henkilökuntaa kiinteistöjen huoltoon. 
Jokapäiväisiin työskentelyolosuhtei-
siin Angolassa haasteita asettavat 
kuuman ilmaston lisäksi mm. veden, 
sähkön ja rakennusmateriaalien saa-
tavuus. 

Maanantaina 27.8.2018 Opettajien 
Lähetysliiton toimistolla vieraili Na-
mibian piispa Thomas Shivute tyttä-
rensä ja lapsenlapsensa kanssa Nami-
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Yllä: Angolan nimikkolähetit Eeva-
Liisa ja Rauno Rantasuomela kertoi-
vat OLL:n tilaisuudessa Lähetysjuh-
lilla työstään Angolassa.

Kesk: Korttien tekoa myyntiin Lähe-
tysjuhlille. Kuvassa vas. Vuokko Hei-
kinheimo, Helvi Tapanila, Anna-Liisa 
Koivunen, Sylvia Hämäläinen ja Aino 
Rintala

Alla: Namibian piispa Thomas Shi-
vute vieraili tyttärensä ja lapsenlap-
sensa kanssa Opettajien Lähetysliiton 
toimistolla  maanantaina 27.8. Nami-
bian lähettien vieraana.

bian lähettien kutsumana. 
Syksyn ensimmäisessä Tarinoi-

ta maailmalta –illassa 30.8. kokoon-
nuttiin toimistolle kuuntelemaan Etio-
pian nimikkolähettejä Kirsi ja Risto 
Leikolaa, jotka tekevät tärkeää työtä 
syntyperänsä tai työnsä vuoksi margi-
nalisoitujen ihmisryhmien aseman pa-
rantamiseksi Etiopiassa. Koulumaail-
maan liittyen Leikolat kertoivat, että 
Suomessa kehitysyhteistyömäärära-
hoja ei myönnetä enää ala-asteiden 
rakentamiseen Etiopiassa. Kuitenkin 
marginalisoiduilta ryhmiltä puuttuu 
kouluja ja niiden rakentamisen myötä 
koko kylän tilanne voi muuttua täysin. 
Kaikki ymmärtävät koulutuksen mer-
kityksen, mutta miten merkittävää se 
onkaan juuri syrjäytetyille ja hyljek-
sityille ihmisryhmille. Koulujen haas-
teena on voimakas väestönkasvu, jota 
yritetään ratkoa mm. vuoro-opetuk-
sella. Lisäksi opettajilla ei välttämättä 
ole opetusvälineitä ja luokat saattavat 
olla pimeitä. Miten saataisiin apua ja 
iloa opettajien työhön? Mitkä olisi-
vat uudet ideat, paikallisesti toimivat 
metodit ja suomalaistenkin opettajien 
osallistumisen mahdollistavat yhteis-
työmuodot, joiden avulla päästäisiin 
eteenpäin marginalisoitujen ihmisryh-
mien kouluttamisessa? Mm näitä asi-
oita pohdittiin illan aikana ja aiheesta 
jatketaan varmastikin torstaina 4.10., 
jolloin vieraaksi saapuu kasvatustie-
teiden tohtori Kati Keski-Mäenpää.

 
Hanna Tamminen
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ETIOPIA, Kirsi ja Risto Leikola, huhtikuu 2018

Yllätyksellisen puhe
Etiopia sai lopultakin uuden päämi-
nisterin. 42-vuotias Tri Abiy Ahmed 
on oromo eli maan suurimman etnisen 
ryhmän jäsen. Oromot ovatkin valit-
taneet, että heillä ei ole riittävää pai-
noarvoa ja valtaosa väkivaltaisuuksis-
ta on ollut juuri oromoiden alueilla. 
Abiy kuuluu valtapuolueeseen, mut-
ta häntä pidetään uudistusmielisenä. 
Hänen isänsä on muslimi, mutta äitin-
sä on ortodoksi-kristitty. Abiy itse on 
protestantti kuten vaimonsakin, joka 
on amhara. Abiy on kotoisin meille 
tutusta paikasta Aggaaron kahvikau-
pungin läheltä. Hänen virkaanastu-
mispuheensa sisälsi anteeksipyynnön 
siitä, että protestoijia oli kuollut väki-
valtaisuuksissa, ja oli sovinnollinen 
jopa Eritreaa kohtaan. Puhe sai hyvän 
vastaanoton myös siksi, että hän huo-
mioi naiset tärkeinä toimijoina. Uutta 
tyyliä olivat myös henkilökohtaiset 
sävyt, hän antoi mm. julkisesti kun-
niaa kasvatuksestaan äidilleen.

Alkusysäykset ovat sykkineet le-
vottomuuksienkin keskelläkin. Tässä 
kuulumiset uusimmista:

Savityöläisten aluevaltaus
Illubabor Bethel synodissa Choran 
kaupungin laitamilla sijaitseva savi-
työntekijöiden yhdyskunta on alkanut 
harjoittaa myös karjanhoitoa Choran 
seurakuntalaisten opastuksella. Tämä 
olisi onnistuessaan tervetullut keino 
köyhyyden vähentämiseksi. Lisäksi 
se on tietotaidon jakoa yli entisten ra-
jojen, mikä on jo arvo sinällään. Mo-
nesti marginalisoituja haastatellessa 
se, että ”ei kerrota, eikä oteta mukaan 
tekemään” on mainittu isoksi ongel-
maksi. Käsityöläisten joukosta pyri-
tään myös löytämään henkilö, joka 

voitaisiin lähettää raamattukouluun. 
Choran seurakunta aloitti evankeli-
oimistyön savityöntekijöiden parissa 
jo ennen kuin alkusysäys-varat var-
mistuivat. Aloitteentekijänä oli seu-
rakunnan evankelista, Girma Legese 
(kuvassa). Valitettavasti alueelta vä-
hemmistöfoorumiin kutsuttu ryhmä ei 
päässyt rauhattomuuksien vuoksi mu-
kaan, mutta alkusysäys on edennyt.

Kulttuurin kuristusote
Jimman synodin Kaffa-alueella Kob-
bassa on käynnistetty uusi sysäys. 
Meillä on yli kahdenkymmenen vuo-
den kokemus mandsa-työstä, mutta 
Bongan kaupunkia ympäröivien met-
sien syrjäkylissä tilanne on äärimmäi-
sen haasteellinen. Etiopian ortodoksi-
nen kirkko on alueella voimatekijä ja 
heidän paikallinen papistonsa ja jä-
senistönsä suhtautuvat perinteisesti 
sangen torjuvasti entisiin metsästä-
jiin, koska pitävät heitä ”epäpuhtai-

na”. Enemmistön luoma sosiaalinen 
paine on niin voimakas, että suuri 
osa protestanteista pidättyy jo senkin 
vuoksi kanssakäymisestä mandsojen 
kanssa, ettei päätyisi itse ”saastutta-
vien” kirjoihin. Kobban alueelle on 
palkattu rajojen ylitykseen pystyvä 
evankelista, jonka seurakunta on si-
toutunut palkkaamaan sysäys-tuen lo-
puttua. Hänen toimintansa tuloksena 
on syntynyt jo saarnapaikkakin, mutta 
mandsojen ja enemmistön jumalan-
palvelukset pidetään yhä eri paikoissa 
ja edes kahvinjuonti yhdessä ei vielä 
luonnistu.

Sekalaista seurakuntaa
Useiden vähemmistöjen asuttamassa 
naapurikunnassa Dechassa asenteet 
ovat avarammat. Dishin saarnapaik-
ka on kasvanut seurakunnaksi ja vii-
si uutta saarnapaikkaa on perustettu, 
joista kaksi jo Dishin toimesta! Kirkko 
on saanut yli 420 uutta jäsentä na´o-

ALKUSYSÄYS ON 
EDENNYT
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, me´en-, mandsa- ja chararyhmistä. 
Nyt ykköshuoli onkin saada lisää pai-
menia kasvavalle joukolle. Olisimme 
ehkä saaneet alueelle yhden stipendin 
evankelistakoulutukseen me’eneille, 
mutta rovastikunnan johtajan idea an-
taa tukikoulutusta samalla rahasum-
malla kymmenelle työntekijälle, jot-
ka ovat teologisessa etäkoulutuksessa, 
oli meistäkin tässä tilanteessa parem-
pi ajatus ja jatkamme sen työstämistä. 
Etäopetus tuo varmaan siellä Suomes-
sa mieleen netissä tapahtuvan koulu-
tuksen, mutta tässä se tarkoittaa itse-
opiskelu-oppimateriaalia ja alueella 
säännöllisesti vierailevaa pappia. Tu-
kitoimia tarvitaan siksi, että kuuntele-
malla oppimaan tottuneille kirjallisen 
materiaalin käyttö vaatii totuttelua. 
Koulutusvuoden jälkeen osuutemme 
päättyy ja työ alueella jatkuu normaa-
lina seurakuntatyönä.

Lisää töitä
Kolme sellaista synodia (Abbai Da-
bus, Adola Genale ja Wabe Batu), 
joiden alueilla oletimme voimak-
kaan syrjinnän kutakuinkin hävinneen 
ovatkin nyt kutsuneet meitä yhteis-
työhön. Ehkä synodien johtajat ovat 
nähneet, että muillakin on vastaavia 
haasteita eikä niitä kannata piilotella. 
Selkeästi olemme huomanneet myös, 
miten evankeliumin leviäminen tekee 
työtään. Se saa katselemaan ympä-
ristöä uusin silmin ja kuuntelemaan 
niitä, jotka yleensä eivät saa huomio-
ta. Onneksi ohjelmamme on notkea 
ja perustuu kirkon rakenteiden hyö-

dyntämiseen. Siksi myös nämä uudet 
haasteet voidaan ottaa heti vastaan.

Kirsi ja Risto

Rukousaiheet:
- Uudelle pääministerille viisautta ra-
kentaa sovintoa
- Kobban alueen kristityille rakkautta 
ja kärsivällisyyttä 

Kirsi ja Risto Leikola (yläkuvassa) vierailivat Opettajien Lähetysliiton Tari-
noita maailmalta –illassa torstaina 30.8.2018.
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THAIMAA, Riikka-Maria & Tomas Kolkka, kesäkuu 2018 

Hei rakkaat ystävät! 
Lämpimät terveiset täältä Pohjois-
Thaimaasta! Kuuma kausi on jälleen 
takanapäin ja kovat ukkosmyrskyt 
rankkasateineen ovat alkaneet viilen-
tää ilmaa yhä useammin. Sadekausi on 
siis jälleen kerran alkanut. Sadekau-
den alkuun täällä Thaimaassa ajoit-
tuvat kiinteästi myös riisin kylvötyöt. 

Monille Naanin vuoristokylien 
asukkaille riisinviljely on ainoa elin-
keino, ja siksi vuosittaisen riisisadon 
onnistuminen on elintärkeä monille 
perheille. Tästä syystä useat seurakun-
taiset ovatkin toukokuun aikana ha-
lunneet tuoda kylvöriisinsä kirkkoon, 
jossa niiden kasvulle on pyydetty Ju-
malan siunausta jumalanpalvelusten 
yhteydessä.

 Kevätkausi on ollut meille monin 
tavoin kiireinen, mutta samanaikai-
sesti myös antoisa ja monipuolinen. 
Kuukausittaiset kyläjaksot Naanin 
provinssissa lua-kansan parissa ovat 
pitäneet sisällään tavalliseen tapaan 
monenlaista työtä: muun muassa kieli- 
ja musiikkityötä, messujen ja jumalan-
palvelusten toimittamista, isännöintiä 
erimaalaisille vierailijoille sekä luan-
kielisen lukutaitomateriaalin kääntä-
mistä.

Herra Phet Jaiping 
Eräs mieleenpainuvimmista tapahtu-
mista Napongin kylässämme sattui 
helmi-maaliskuun kyläjaksolla, kun 
iäkäs naapurimme Phet Jaiping (87) 
sai kasteen ja liitettiin samalla luteri-
laisen seurakunnan jäseneksi. 

Vaikka aikuisten ja vanhusten kas-
taminen ei lua-alueella ole mitenkään 

epätavallista, oli kastejuhla tällä ker-
taa kuitenkin erityisen merkittävä 
koko kyläyhteisölle – olihan herra 
Phet kylämme viimeisin ammattiaan 
harjoittanut ”henkitohtori” (vapaas-
ti suomennettuna thain kielestä) eli 
poppamies.

 Perinteisesti luat ovat olleet luon-
nonuskontojen harjoittajia, mistä 
syystä henkitohtoreilla on ollut tär-
keä rooli koko kyläyhteisön toimin-
nassa. Monissa lua-kylissä toimii yhä 
vielä ainakin yksi henkitohtori, vaik-
ka muut kyläläiset olisivat jo kään-
tyneet kristityiksi. Myös herra Phet 
kertoi kasteensa jälkeen halunneensa 
tulla kristityksi jo pitkään, mutta koki 
olevansa velvoitettu jatkamaan henki-
tohtorina työskentelemistään. Henki-
tohtorin ammatissa hän nimittäin koki 
pystyvänsä auttamaan ihmisiä heidän 
erilaisissa ongelmissaan.

 Pitkän pohtimisen jälkeen hän oli 
kuitenkin lopulta ymmärtänyt, että 
hän voisi yhä edelleen jatkaa lähim-
mäistensä auttamista myös kristitty-
nä – esimerkiksi esirukousten avulla. 
Samalla hän kertoi myös ymmärtä-
neensä, ettei hänen tulisi olla enää 
tekemisissä henkimaailman kanssa. 
Todisteena kaiken menneen hylkää-
misestä ja uuden elämän aloittami-
sesta herra Phet halusi päästä eroon 
kaikista henkitohtorin työssään käyt-
tämistään esineistä. Hän halusi, että 
ne kaikki tuhotaan polttamalla hänen 
talonsa ulkopuolella kyläläisten sil-
mien edessä.

Herra Phetin kristityksi kääntymi-
sen myötä kaikki Napongin kyläläläi-
set ovat nyt kristittyjä, ja tätä pidetään 
koko lua-yhteisössä todisteena Juma-
lan suuresta voimasta ja armosta.

 

KAIKISTA NAPONGIN 
KYLÄLÄISISTÄ ON 
TULLUT KRISTITTYJÄ
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Uuden aikakauden alku 
Uuden aikakauden alku Thaimaan 
evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Huhtikuun 27. päivänä vietettiin 
Thaimaan evankelis-luterilaisessa kir-
kossa Bangkokissa poikkeuksellisen 
juhlavaa messua. Siihen oli kutsuttu 
paljon vieraita eri puolilta maailmaa, 
ja esimerkiksi Suomen evankelis-lu-
terilaista kirkkoa edusti muun muassa 
piispa Matti Repo. Messu aloitti uu-
den aikakauden Thaimaan evankelis-

luterilaisessa kirkossa, sillä siinä vi-
hittiin kirkolle uusi piispa sekä sen 
historian ensimmäiset naispapit.

 Pappisviran avaaminen naisil-
le mahdollistaa jatkossa kirkon toi-
minnan laajentamisen monissa seura-
kunnissa – naisteologit ovat tähänkin 
asti voineet toimia täällä Thaimaassa 
omien seurakuntiensa johtotehtävissä, 
mutta heillä ei ole ollut sakramenttien 
jako-oikeutta. Naispappeuden hyväk-
symisen myötä naisten asema seura-
kunnan johdossa muuttuu huomatta-
vasti selkeämmäksi: pappeina heillä 
on jatkossa yhtälainen oikeus julistaa 
evankeliumia, jakaa ehtoollista sekä 
kastaa seurakunnan uusia jäseniä kuin 
miespapeilla.

 Omalla kohdallamme tästä juh-
lavasta messusta teki erityisen kos-
kettavan myös kirkon uuden piispan 
vihkiminen. Thaimaan evankelis-lute-
rilaisen kirkon piispaksi vihittiin ni-
mittäin useita vuosia esimiehenämme 
toiminut pastori Amnuay Yodwong. 
Viimeiset kymmenen vuotta Amnuay 
onkin työskennellyt Naanin provins-
sin vuoristokylissä lua-kansan paris-
sa vaativissa olosuhteissa. Tätä ennen 
hän on ollut vuosia pastorina ja kirk-
koherrana Bangkokissa, kirkon hen-
kilöstöpäällikkönä sekä kirkkohalli-

tuksen jäsenenä. Näin ollen hänellä 
on laaja kokonaiskäsitys kirkon ti-
lanteesta ja sen jäsenten arjesta. Am-
nuayn valinta uudeksi piispaksi olikin 
meille suuri ilon aihe, vaikka yhtey-
denpitomme luonne jatkossa muut-
tuukin jonkin verran aikaisempaan 
verrattuna. Rukoilemme Amnuaylle 
suurta viisautta sekä Jumalan siuna-
usta ja johdatusta uudessa tärkeässä 
tehtävässään! 

Lämpimin terveisin, 
Riikka-Maria, Tomas, Matias,Ella

Kiitosaiheita: 
- Työntäyteiset ja antoisat kyläjaksot 
Naanissa kevään aikana 
- Työnkuvien selkiytyminen kevään 
aikana sekä lua-kielityöntekijöiden 
nimeäminen mukaan kielityöhank-
keeseen 
- Thaimaan evankelis-luterilaisen kir-
kon uusi piispa sekä naispapit 
- Kieli- ja musiikkityön edistyminen 
lua-kansan parissa 

Rukousaiheita: 
- Syksyn työaikataulujen suunnittelu 
- Virkistävä kesäloma 
- Varjelus pitkillä automatkoilla vuo-
ristoteillä 
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Lähetysseuran harjoittelijat, Anne 
Heikkinen ja Iida Raudaskoski viet-
tivät viikon Ebenezerissä lokakuus-
sa 2017. Seminaarin arkeen tutustu-
misen ohessa he haastattelivat monia 
opiskelijoita. Jokaisella opiskelijal-
la on oma tarinansa siitä, miten he 
ovat päätyneet opiskelemaan teolo-
giaa Ebenezerissä. Tässä niistä kaksi. 
Kaikkien tarinat myös jatkuvat Ebe-
nezerin jälkeen. Luotamme siihen, 
että jokaisen tarinan käsikirjoittajana 
on Jumala itse – että Hän vie hyvään 
päätökseen aloittamansa työn. Ebene-
zerissä varttuvien nuorten kristittyjen 
kautta sanoma rakastavasta Jumalas-
ta ja Hänen valmistamastaan pelas-
tuksen tiestä leviää eri puolille maata. 

Sangita Sunuwar 
Sangita Sunuwar (22) opiskelee 
Ebenezer-seminaarissa toisella vuo-
sikurssilla. Sangita on kotoisin Ra-
mechhapin piirikunnasta, maaseudul-
ta isosta perheestä, johon kuuluivat 
myös hänen isovanhempansa. Nyt jo 
edesmennyt isoäiti kääntyi perhees-

NEBC-raamattukoulu 
(Nepal Ebenezer Bible College) 

Kahden opiskelijan tarinat

tä ensimmäisenä kristityksi Sangitan 
ollessa 9-vuotias. Lapsena Sangita 
kuunteli mielellään, kun isoäiti kertoi 
Jeesuksesta. ”Erityisesti hengelliset 
laulut olivat mieleeni. Ne koskettivat 
minua jostakin syvältä, ja niin minus-
takin tuli kristitty.”, Sangita kertoo. 

Kouluaikanaan Sangita alkoi haa-
veilla raamattukoulusta ja äidin ja 
siskon rohkaisemana päätyi opiske-
lemaan teologiaa Ebenezer-seminaa-
riin. Valmistuttuaan Sangita haluaisi 
palata takaisin kotikyläänsä tekemään 
lapsi- ja nuorisotyötä. ”Haluan myös 
levittää evankeliumia niihin paikkoi-
hin, joissa sitä ei vielä ole kuultu”, 
hän toteaa hymyillen. 

Teksti: Iida Raudaskoski 

Yug Maya Gurung 
Yug Maya Gurung (28) on toisen vuo-
den opiskelija Ebenezer-seminaarissa. 
Hän on kotoisin Pokharasta ja kertoo 
olevansa hindutaustaisen perheensä 
ainoa kristitty. Ollessaan 20-vuoti-
as Yug Maya kuuli kristityiltä ystä-

viltään evankeliumin. Hän sai heiltä 
myös pienen kirjan, Uuden testamen-
tin, jonka hän innoissaan luki. Hän 
halusi kuulla lisää ja rupesi käymään 
kirkossa lauantaisin, vaikka sinne oli 
kotoa parin tunnin matka. 

Yug Maya piti jumalanpalveluk-
sesta. Erityisesti häntä kosketti se, että 
Raamatussa kerrotaan Jeesuksen pa-
rantavan ihmisiä. Yug Maya oli sai-
rastellut lähes koko elämänsä, ja hän 
uskoi, että Jeesus voisi parantaa myös 
hänet. Hän oli tuohon aikaan todella 
sairas, laiha ja surullinen ja joutues-
saan sairaalaan hän luuli kuolevansa. 
Myös hänen vanhempansa huomasi-
vat tyttärensä menettäneen elämän-
halunsa. 

Yug Maya meni seurakunnan joh-
tajien puheille ja kertoi heille halu-
avansa kasteen. Ennen kastamista hä-
nen piti käydä puolen vuoden kurssi, 
jonka aikana hän sai oppia lisää kris-
tinuskosta. Hän ei kuitenkaan kerto-
nut kasteopetuksesta eikä kasteestaan 
vanhemmilleen. Hän kävi mielellään 
kirkossa ja sai sieltä ystäviä ja para-
neminen alkoi. Vähitellen tytön elä-
mänhalu palasi. 

Hän alkoi haaveilla paikasta, jos-
sa saisi oppia Jumalasta lisää. Seu-
rakunnan nuorisotyönohjaajat kertoi-
vat hänelle Ebenezer-seminaarista. 
Vanhemmat suhtautuivat Yug Mayan 
haaveisiin positiivisesti ja hän uskalsi 
hakea seminaariin. Pääsykokeet jän-
nittivät Yug Mayaa todella paljon, sil-
lä hän koki, ettei vielä tiennyt tarpeek-
si kristinuskosta. Hän kuitenkin uskoo 
Jumalan tehneen ihmeen ja auttaneen 
häntä läpäisemään vaikean pääsyko-
keen. 

Nyt hän on kiitollinen opiskelu-
paikastaan ja toivoo tulevaisuudessa 
saavansa työskennellä sellaisten hei-
mojen ja ihmisten parissa, jotka ei-
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mään kansainväliset vaatimukset täyt-
tävällä tasolla. 

Kesän suuren juhlan valmistelu-
ja saamme myös muistaa rukouksin: 
10.6. Ebenezerissä vietetään sekä val-
mistujaisia, 25-vuotisjuhlaa että uu-
den rakennuksen käyttöönottoa. Ru-
kousaiheena on sekin, että rakennus 
valmistuisi siihen mennessä ja että 
myös hissin asentamiseen tarvittava 
lisärahoitus (n. 18000 ) järjestyisi. 

Palpan piirikunnassa alkava pai-
kallisten pastorien koulutus on myös 
rukousaiheiden listalla. Ebenezerin 
opiskelijoiden kotiseurakunnille ru-
koilemme sellaista mieltä, että ne kan-
nustaisivat ja rohkaisisivat omia nuo-
riaan sekä opiskelemaan ahkerasti että 
kasvamaan ihmisinä ja kristittyinä, ja 
että ne jatkossa ottaisivat heidät avoi-
mesti vastaan ja antaisivat heille ti-
lan ja täyden tuen palvella Jumalaa 
kaikella sillä innolla, mihin opiskelu 
Ebenezerissä heitä kasvattaa. 

Rehtori päättää rukouspyyntöjen 
pitkän listan: “Rukoilkaa Nepalin 
puolesta, maamme uuden hallituksen 
ja uuden poliittisen rakenteen, osa-
valtioiden ja paikallisten päättäjien 
puolesta. Rukoilkaa, että Jumala vai-
kuttaisi valtaapitävissä halun pyrkiä 
säilyttämään maamme yhtenäisenä, 
mutta kuitenkin samalla takaamaan 
yhtäläiset oikeudet kaikille etnisille 

vät vielä ole kuulleet Jumalasta. Hän 
rukoilee, että Jumala johdattaa häntä 
tulevaisuudessa ja toteaa luottavaise-
na: ”Jos Jumala on tehnyt ihmeitä mi-
nun elämässäni, voi hän tehdä ihmeitä 
myös muiden elämässä”. 

Teksti: Iida Raudaskoski 

Terveiset ja kiitokset tukijoille: 
Ebenezerin nykyinen rehtori, Upendra 
Upadyaya, lähetti pitkän listan ru-
kouspyyntöjä seminaarin suomalai-
sille ystäville. Näiden pyyntöjen oh-
jaamina saamme rukoilla seminaarin 
hallitukselle ja henkilökunnalle vii-
sautta, terveyttä ja voimia toteuttaa 
palvelutehtäväänsä uutterasti ja puh-
taalla sydämellä. Opiskelijoille rukoi-
lemme ahkeruutta ja sitoutuneisuutta 
Jumalan Sanan tutkimiseen sekä sitä, 
että he kristittyinä kasvaen palvelisi-
vat Jumalaa ja Hänen kansaansa rak-
kaudella. Rukoilemme, että Juma-
la itse lähettäisi kutsumansa hakijat, 
kun uudet opiskelijat kesällä valitaan 
kaikkiin eri opetusohjelmiin. 

Rukoilemme myös, että semi-
naarin onnistuisi rekrytoida 5-6 uut-
ta päätoimista opettajaa, jotta sekä 
maisteri- että kandidaattikursseille 
olisi riittävästi pätevää opetushenki-
lökuntaa ja kurssit pystyttäisiin pitä-

ja uskonnollisille ryhmille. 
Rukoilkaa, että seminaarimme 

saisi edelleen vahvistua tehtävässään 
valmistaa ja varustaa kykeneviä ja si-
toutuneita palvelijoita Jumalan valta-
kunnan työhön siten täyttäen Herram-
me lähetyskäskyä.” 

Mutta ennen rukouspyyntöjen lis-
taa Upendra Upadyaya kirjoittaa: 
”Kiitämme Jumalaa Lähetysseuras-
ta. Kiitämme rakkaudestanne ja pitkä-
aikaisesta sitoutumisestanne kumppa-
nuuteen Ebenezerin kanssa. Yhdessä 
olemme vahvistaneet työtämme Ju-
malan naisten ja miesten varustami-
sessa rakentamaan Kristuksen ruu-
mista Nepalissa. 

Rukoilemme, että Jumalan armo 
jatkuvasti ympäröi teitä niin, että Ju-
malan valtakunta saa laajentua kaikki-
en hankkeittenne kautta. Siunatkoon 
Jumala teitä terveydellä ja viisaudella, 
jotta palvelisitte Herraa ilolla – niin 
kuin olette tehneet jo vuodesta 1859 
alkaen.” 

Tähän rukousyhteyteen on hyvä 
päättää. Olemme toisillemme samal-
la kertaa kaukaisia ja läheisiä – kut-
suttuja yhteiseen tehtävään Kristuk-
sen kirkon rakentamiseksi kaikkialla. 

Raportoija: Elina Lind, 
Nepalin kirkollisen työn 

koordinaattori

Ryhmäkuvassa Yug Maya Gurung, Sapana Gahatraj, Sabina Khatri ja Nilam Khathariya. Tytöt opiskelevat eri vuo-
sikursseilla. Jokainen heistä kertoi Lähetysseuran harjoittelijoille, Annelle ja Iidalle oman tarinansa tiestään Ebe-
nezeriin. Kuva: Iida Raudaskoski
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Sain tänä kesänä osallistua Pohjois-
maiseen Opettajien Lähetysliiton ko-
koukseen Bergenissä Norjassa Suo-
men edustajana 28.6-2.7. Mukana oli 
myös Markku-puolisoni.

Lensimme Bergeniin norjalaisel-
la halpalennolla Oslon kautta. Lento 
Helsingistä alkoi aamulla seitsemän 
jälkeen, joten jouduimme lähtemään 
kotoa matkaan jo varhain aamuyös-
tä. Ehdin nukkumaan vain yhden tun-
nin ja olimme molemmat flunssassa ja 
mieli teki jäädä kotiin lepäilemään.

Lentokentällä selvisi, että ruumaan 
menevä matkalaukku olisi pitänyt 
maksaa jo lennonvarauksen yhtey-

dessä ja se maksoi saman verran kuin 
itse lentokin. Se siitä halpalennosta. 
Saavuimme Oslon lennonvaihdos-
ta johtuen Bergeniin Straumen Raa-
mattukoululle myöhään iltapäivällä. 
Iltaohjelmassa oli heti meidän ulko-
maisten vieraitten esittely eli piti olla 
edustavimmillaan lähes vuorokau-
den matkustamisen jälkeen. Tanskaa 
edusti miesopettaja, Suomea me, mut-
ta Ruotsista tuli pelkkä kirje. Saimme 
suruksemme tietää myöhemmin, että 
Ruotsissa lähetystyö on hiipumassa, 
kun se on siirretty eri lähetysjärjes-
töiltä kirkon vastuulle. Tästä nähdään 
kaikkien vapaaehtoisten varassa toi-
mivien lähetysjärjestöjen merkitys, 

joihin kuuluu myös Opettajien Lä-
hetysliitto!

Päivien teemana oli ”Jeesuksen 
jalanjäljissä” ja sen anti oli voimak-
kaasti hengellinen. Kokousedustajia 
oli saapunut kaikkialta Norjasta, aina 
Altaa myöten. Osallistujia oli usei-
ta satoja, eniten lauantaina, jolloin 
oli pääjuhla. Mukana oli myös lähet-
tejä ja kuulimme heidän tervehdyk-
siään eri työalueilta. Norjan Opetta-
jien Lähetysliitolla on lähettejä nyt 
seuraavissa maissa; Ecuador, Israel, 
Mali, Etiopia, Azerbaidzan, Senegal, 
Hongkong, Thaimaa, Japani, Tansa-
nia, Ranska ja Mongolia. Meillä oli 
heidän kanssaan monia yhteisiä suo-

Jeesuksen jalanjäljissä

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITON 
KOKOUKSESSA NORJASSA

Tommolat luontoretkellä 
Bergenin tuntureilla 

amerikkalaissyntyisen 
oppaansa seurassa.
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malaisia tuttuja.
Perjantain vuosikokousten ja ää-

nestysten aikana osallistuimme luon-
toretkelle. Pääkohde oli metsä, mutta 
me Markun kanssa juutuimme ki-
vikkoisille tuntureille. Ojan pohjilla 
kulkeminen kiviä pitkin oli Markulle 
tuskallista ja jäimme istuskelemaan 
kiville muiden jatkaessa matkaa. Päi-
vä oli mitä ihanin ja maisemat merel-
le asti mahtavat. Myös kokouspaikka 
oli meren rannalla. Aurinko paistoi 
koko ajan, muttei ollut liian kuuma. 
Toivuimme molemmat pian sairauk-
sistamme.

Perjantai-iltana kaikkia lähetys-
työssä olleita pyydettiin eteen ja lu-
kemaan jollakin vieraalla kielellä 
pienoisevankeliumin Joh. 3:16 ”Sil-
lä niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut…”. Itse sanoin tuon paikan 
suomeksi. Lauantaina oli mahtava 
juhla-ateria ja gospelkonsertti. Sun-
nuntaina lähdimme busseilla juma-
lanpalvelukseen Landron kirkkoon, 
missä saarnasi Norjan Opettajien Lä-
hetysliiton johtaja, Inger Marie Op-
pegård. Kirkon jälkeen tutustuimme 
Bergeniin. Kävimme sauvakirkossa 
ja viehättävässä Edward Griegin mu-
seossa, joka oli ollut hänen kotinsa. 
Grieg sävelsi luonnon keskellä kuten 
meidän Sibeliuksemme. Päivien pää-

töstilaisuus oli vasta hyvin myöhään 
sunnuntai-iltana. Monet lähtivät mat-
kaan vasta maanantaiaamuna, kuten 
mekin.

Kokouksen jälkeen emme palan-
neet suoraan Suomeen, vaan kävim-
me vielä Oslossa ja Kristiansandis-
sa Etelä-Norjassa. Norja on kallis 
maa, joten meitä ihastutti tieto, että 
yli 67-vuotiaat saivat matkustaa bus-
seissa ja junissa puoleen hintaan. Ju-
namatka Bergenistä Osloon on yksi 
maailman kauneimmista ja siksi ha-
lusin nähdä sen. Järvi-, joki- ja vuoris-
tomaisemat vaihtuivat taajaan ja tun-
neleita oli loppumattomiin. Näimme 

myös jäätiköitä, vaikka oli heinäkuu. 
Menimme Kristiansandiin bussilla 

ja tapasin siellä Åse-ystäväni Agape-
työn ajoilta. Hän oli Tansaniassa, kun 
olin itse Ugandassa. Vietimme vie-
lä helteisessä Oslossa yhden päivän 
ja kävimme tuomiokirkossa, uudessa 
oopperatalossa sekä hiljattain remon-
toidussa kuninkaanlinnassa, kunnes 
lensimme Finnairilla Suomeen, eikä 
laukkujen kanssa ollut vaikeuksia. 
Muistelemme matkaa ja norjalaisten 
ystävällisyyttä kiitollisuudella. Saim-
me kulkea Jeesuksen jalanjäljissä ja 
hänen johdatuksessaan.

Sirkku-Maria Tommola, FM

Tommolat Madacaskarin veteraanilähetin (1966-82) Olaug Dyrkornin (oik.) ja hänen ystävättärensä seurassa.

Kuva kokouksesta. Inger Marie Oppegård edessä vasemmalla ja puhumassa 
Karina Skeie.
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PAPUA-UUSI-GUINEA, Pirkko Luoman terveisiä Kajaanissa elokuussa 2018, toim. Marja Lepola

Raamatun käännöstyö etenee, vaik-
kakin hitaasti ja vaivalloisesti, sillä 
Pirkolla on ollut suuria ongelmia tie-
tokoneensa kanssa. Papua-Uudessa-
Guineassa työskentelevien tietoko-
neasiantuntijoiden Maria ja Mikko 
Vuorman Kajaanin vierailun ansios-
ta työväline  saatiin hetkellisesti toi-
mimaan. Harmittavaa kuitenkin oli 
se, että kahden viikon käännösten tar-
kastustyö menetettiin, kun kone taas 
rikkoutui. Näin kävi myös Lähetys-
seurasta lähetetylle tietokoneelle ja 
Pirkko oli jo jättämässä käännöstyön-
sä kokonaan. Jumalan suunnitelma 
on kuitenkin toinen; työ on saatetta-
va loppuun. Pirkko sai tarvitseman-
sa voiman ja terveyden työn jatkami-
seksi. Uusin konekin on osoittautunut 
kelvolliseksi.

Pirkko on kiitollinen rukouksista 
ja kaikesta muistamisesta. Näin hän 
kokee saavansa työtovereita muuten 
yksinäisessä työssään. Hän haluaa toi-
vottaa kaikille Maan ääriin –lehden 
lukijoille runsasta siunausta ja kertoo 
edelleen turvautuvansa heidän esiru-
kouksiinsa.

URIMIN UUTISIA 

KEPA
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA kokoaa opettajille suunnattuja 
koulutuksia ja tietoa globaalikasvatuksesta: www.globaalikasvatus.fi 
verkkosivuillaan. Kannattaa käydä katsomassa. Opettajien Lähetysliit-
to on KEPA:n jäsenjärjestö. 

OLETHAN MUISTANUT MAKSAA JÄSENMAKSUSI?
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi (eräpäivä toukokuussa) ja ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet osoitetietosi?  
Jäsenmaksut tilille: FI4681469710211441 (vain jäsenmaksut ja lahjoitukset)
Hinnat: Vuosijäsen 22  , eläkeläinen 15  , opiskelija 8  .
Muuttuneet osoitetiedot voit ilmoittaa sähköpostilla: toimisto@opettajienlahetysliitto.fi
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja kiitos myös niille monille jäsenille, jotka antoivat tilille lahjoituksen 
lähetystyön hyväksi jäsenmaksunsa yhteydessä!

Vas.: Micah, Josech ja David käsissään yhteistyökirkon lahjoittamat känny-
kät, jotka helpottavat Urim-tiimin käännöstyötä ja yhteistä kommunikointia.
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Voit tilata alla olevalla kupongilla, 
sähköpostitse: toimisto@opettajienlahetysliitto.fi tai puhelimitse: 050-4648300.

Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                                                                  puh.

posti-
merkki

Tilauslipuke

LÄHETYSKALENTERI 2019
Lähetyskalenteri tarjoaa koko vuoden ajaksi hengellistä virkistymistä, tärkeitä tie-
toja sekä tilaa omille muistiinpanoille. Upeista valokuvista välittyy Jumalan luo-
mistyön loisto Suomen luonnossa. Kalenteriosiosta löytyvät pyhäpäivien raama-
tunkohdat. Joka kuukaudelle on lisäksi kuvasta kumpuava raamatunteksti ja runo.
Kuvat: Miika Jämsä, Ismo Pekkarinen, Terho Pelkonen, Antti Siponen ja Jussi 
Valkeajoki. Runot: Anja Karkiainen, Pia Perkiö ja Kaija Pispa.
Tilaa itsellesi ja ystävillesi! Myyntituotolla tuetaan lähetystyötä Suomen Lähe-
tysseuran kautta. Hinta: 10 €  (+ postikulut)

              Lähetyskalenteri      kpl
      
OLL-kynä       kpl
       
Joulukortit       kpl

Sorminuket           3 kpl:n setti     

OLL-MYYNTITUOTTEET

Syyskuun kalenterikuva ”Kurjet”:  Antti Siponen ja runo Kaija Pispa.

OLL-kynä 2 € / kpl

Joulukortti 1 € / kpl, 
kuvassa teksti: Joulurauhaa.

Sorminuket 3 kpl 20 € 
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LÄHETYSKALENTERI 2019
Kalenterin hinta: 10 € (+ postikulut)

Tilauslomake sivulla 15, kalenterin voit tilata myös sähköpostitse:
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi tai puh. 0504648300.


