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hetysjuhlat ovat sekä Pieksämäellä että Salossa.
Tampereen Lielahden kirkolla on taas jouluvael-

lus 10. ja 11.12. Se kertoo matkan Nasaretista Bet-
lehemiin.

Laulamme siinä matkalauluna Jaakko Löytyn 
”Kuule, kallis ystäväin, on aika lähteä. Sinulle mä 
laulan näin: seuraa tähteä.” 

Tähti johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen luo. Ol-
laan mekin sellaisia, jotka johdatamme toisia Jee-
suksen luo, rohkeasti.

Oikein riemullista joulua

pj. Tuikku
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Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa… Ihanaa, 
kun maa on valkoinen ja puut ovat lumihuurteessa 
ainakin täällä Tesomalla, missä asun.

Ensimmäinen adventti on aina riemullinen ta-
pahtuma. Voi laulaa kirkossa Hoosiannaa ja aloittaa 
uuden kirkkovuoden. Minun kirkkovuoteeni kuuluu 
eläkkeelle siirtyminen kirkon virasta. Jään eläkkeel-
le 1.3. ja sitä ennen pidän lomaa. Siirryn päätoimi-
seksi mummiksi.

Ensi vuonna tapahtuu paljon. Tammikuussa on 
Educa-messut. Toivottavasti näemme siellä. OLL:n 
pöytä on siellä ja tulethan moikkaamaan meitä.

Ensi vuoden vuosikokous on Seinäjoella ja lä-
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Uutisia

Eläkkeellä oleva sosiaalityöntekjä 
Paula Valtamo kertoi vapaaehtois-
jaksostaan Suomen Lähetysseu-
ran Felm-keskuksessa Tarinoita 
Jerusalemista -illassa 17.11.2022. 

Myös nimikkolähetti Satu Haapa-
selta saatiin videoterveiset Jerusa-
lemista, jossa hän parasta aikaa
työskentelee Felm-keskuksen toi-
minnanjohtajana. 

Hallitus kokoontui Tampereella 9.10.2022

Jerusalemin Felm-keskus esillä Tari-
noita maailmalta -illassa

Jos et päässyt mukaan, voit katsoa videon nettisivuiltamme: https://
www.opettajienlahetysliitto.fi/lahetystyo/nykyiset-nimikkolahetit/satu-
haapanen-israel-lahi-ita/

Opettajien Lähetysliiton hallituk-
sen syyskokouksessa Tampereel-
la päätettiin, että OLL tukee nykyi-
sen Suomen Lähetysseuran kanssa 
solmitun nimikkosopimuksen lisäk-
si (50 000 euroa/vuosi), Lasten 
Pankkia 5000 eurolla vuodessa. 
Tukisumma Lasten pankille mak-
setaan testamenttivaroista noin 
kuuden vuoden ajan. Lisää tietoa 
Lasten pankista sivuilla 14-15.

Paula Valtamo ja Satu Haapanen.

 

Hallituksen jäseniä ruokailemassa 
kokouksen jälkeen.

Kokouksessa riitti monia aiheita keskusteltaviksi.
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Kauneimpia joululauluja laulettiin joulujuhlassa 5.12.

Opettajien Lähetyspyhä ja Lähetyskalenterin 2023 
esittely järjestettiin Aleksanterin kirkossa pyhäinpäi-
vän jälkeisenä sunnuntaina 6.11.

Kirkkokahvien yhteydessä esiteltiin vuoden 
2023 kuvat, runot ja raamatuntekstit. Safarikuo-
rolaisista koottu lauluryhmä esitti lauluja monesta 
maasta. Tunnelmallisen tilaisuuden lisäksi oli mah-
dollisuus ostaa OLL:n myyntituotteita esim. Lähetys-
kalentereita, kortteja ja koruja lähetyksen hyväksi.

Lähetyskalenteri 2023 esiteltiin kuvin, sanoin ja sävelin

Pieni joukko OLL:n jäseniä kokoontui itsenäisyyspäivän aattona toimistolle joulujuhlaan. Kaikille avoimessa 
joulujuhlassa laulettiin kauneimpia joululauluja, kuunneltiin joulurunoja ja hartautta sekä muisteltiin joulu-
muistoja lämpöisissä tunnelmissa.

Kalenterin runot ovat Pia 
Perkiön, Kaija Pispan ja 
Anja Karkiaisen käsialaa, 
ja aiemmin julkaisematto-
mia
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Tapahtumia

Kauneimpia joululauluja laulettiin joulujuhlassa 5.12.

Educa-messut 
27.-28.1.2023
Kahden vuoden koronatauon jälkeen Educa-mes-
sut järjestetään taas Helsingin messukeskukses-
sa ja Opettajien Lähetysliitolla on oma esittelypis-
te Fingon järjestämällä Kansalaisvaikuttamisen 
torilla. Kansalaisvaikuttamisen torilla on myös 
monia muita järjestöjä, joiden esittelemiin globaa-
likasvatukseen liittyviin materiaaleihin ja vinkkei-
hin kannattaa käydä tutustumassa! 

Lisätietoja Educa-messuista: educa.messu-
keskus.com sekä fingo.fi/palvelut/fingon-tapah-
tumat/kansalaisvaikuttamisen-tori/

Suomen Lähetysseuran 
ja OLL:n Globaalikasva-
tusmateriaalit käyttöön - 
etäiltapäivä
järjestetään jälleen helmikuussa. Alustava ajan-
kohta on keskiviikko 15.2.2023 klo 15.30-17. (Tar-
kista päivä vielä lähempänä nettisivuiltamme.) 
Tervetuloa mukaan tutustumaan Lähetysseuran 
viimeisimpiin globaalikasvatusaiheisiin materiaa-
leihin ja vinkkeihin!

Ilmoittaudu maanantaihin 13.2. mennessä: 
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi, niin saat lin-
kin koulutukseen!

Vuosikokous Seinäjoella 
19.3.2023
Vuoden 2023 Opettajien Lähetysliiton vuosiko-
kous pidetään tällä kertaa Seinäjoella Lakeu-
den Ristin kirkossa ja seurakuntakeskuksessa 
19.3.2023. Perinteiseen tapaan ohjelmaan kuu-
luu messu, lähetyslounas ja vuosikokous sekä 
sen jälkeen hallituksen kokous. (Seuraavassa 
Maan ääriin -lehdessä sekä OLL:n nettisivuilla 
ilmoitetaan tarkemmat vuosikokousta koskevat 
tiedot.)

Lakeuden Ristin kirkko. Kuva Esa Latvala.

Kansalaisvaikuttamisen tori. Kuva: Mika Niskanen.
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Laulumeininkiä

Opettajien Lähetysliitto avasi marraskuussa 
oman YouTube -kanavan, jolta löytyy upouusi 
Laulumeininkiä -soittolista.

Löytääksesi YouTube -kanavan ja soittolis-
tan, voit kirjoittaa YouTubessa hakusanaksi 
Opettajien Lähetysliitto tai Laulumeininkiä tai 
kirjoittaa osoiteriville www.youtube.com/@
opettajienlahetysliitto1450.

Anna-Mari Kaskisen sanoittama ja Antti 
Vuoren säveltämä ja sovittama uusi Soikaa 
rauhankellot -lauluvideo löytyy OLL:n Laulu-
meininkiä -soittolistalta. Kuuntele Soikaa rau-
hankellot YouTubessa ja lähetä linkki myös 
ystävillesi!

Soikaa 
rauhankellot
Soikaa, soikaa rauhankellot,
yli merten, halki maan,
yli merten, halki maan.

Soikaa, soikaa rauhankellot,
Venäjälle, Ukrainaan,

Venäjälle, Ukrainaan.

Soikaa niille jotka, tänään eivät unta saa,
Soikaa niille joiden, työ on rauhaa rakentaa.

Soikaa, soikaa rauhankellot,
yli merten, halki maan,
yli merten, halki maan.

Soikaa, soikaa rauhankellot,
yllä kauniin kotimaan,
yllä kauniin kotimaan.

Jotta, jotta isät lasten,
eivät joudu sotimaan,
eivät joudu sotimaan.

Soikaa niille jotka
tänään eivät unta saa,
Soikaa niille joiden
työ on rauhaa rakentaa.

Soikaa, soikaa rauhankellot,
yli merten, halki maan,
yli merten, halki maan.

San. Anna-Mari Kaskinen, säv. ja sov. Antti Vuori

Laulumeininkiä!
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Botswana, Marja Alastalo

Rakkaat ystävät. Linnut livertävät 
ja jostain kaukaa kuuluu ukkosen 
ääni. Tänään on pilvistä, mikä on 
vallan tervetullutta useamman päi-
vän kovan helteen jälkeen. Jospa 
saisimme hieman vettäkin taas 
luontoa virkistämään.

Ilmastokoulutuksessa 
opittua…
Osallistuin vuosi sitten ilmaston-
muutokseen sopeutumiseen liit-
tyvään koulutukseen ja siitä sain 
kipinän laittaa talooni sadeveden-
keruusysteemin. Ei se maailman 
kaunein ole mutta kerää kyllä hyvin 
tehokkaasti sadevettä 5000 litran 
tankkiin. Kun sataa kovasti, tankki 
vuotaa yli, sille ei voi mitään. 

Nyt uuden sadekauden alka-
essa päätimme puhdistaa tankin. 
Minulla oli apuna puutarhuri (tai 
minä hänen apunaan) ja yhdessä 
yritimme ensin valuttaa loput ve-
det ulos kallistelemalla. Vesi tuli 
ulos hitaasti, sillä tankkiin oli ker-
tynyt jonkin verran lehtiä, jotka sit-
ten tukkivat väylän. Lopulta onnis-
tuimme kaatamaan koko tankin 
ylösalaisin ja niin sieltä sitten tuli 
kerralla iso kasa hieman jo kom-
postoitumassa olevaa lehtijätettä. 
Tankki tuli hyvin puhdistettua ja nyt 
se on taas jo paikallaan valmiina 
keräämään tämän vuoden sadet-
ta talteen...

Olin maanantaina mukana Las-
ten oikeuksien päivään liittyväs-
sä symposiumissa, missä käytiin 
keskustelua lasten huomioimises-
ta ja mukaan ottamisesta toimin-
taan ja päätöksentekoonkin niin 

Millaisina näemme ja 
kuulemme lapset?

kirkossa kuin muuallakin yhteis-
kunnassa. Usein käytämme lapsis-
ta puhuessamme Jeesuksen sano-
maa: ”Antakaa lasten tulla minun 
tyköni, älkää estäkö heitä”, mutta 
symposiumissa nousi Raamatus-
ta esille myös muita kohtia, joissa 

lapset mainitaan. Pieni poika jakoi 
eväänsä ja niistä riitti viidelle tu-
hannelle miehelle (ja varmaan nai-
sille ja lapsille). Tässä lapsi oli ak-
tiivinen toimija, ei ainoastaan joku, 
joka tulee ja on. Jäin miettimään, 
näemmekö lapset valmiina ja ko-
konaisina Jumalan luomina ihmi-
sinä. Kokonaisina, ei puolinaisina. 
Toki he vielä kasvavat ja kypsyvät ja 
kaipaavat siihen ohjausta ja tukea, 
mutta miten näemme heidät? Bots-
wanassa kuulen perinteisesti aja-
teltavan, että lapset saavat näkyä, 
mutta eivät kuulua. Mitä mahdolli-
suuksia se antaisikaan, jos kuuli-
simme heitä? Pienen pojan tarjo-
us hänen eväistään kuultiin ja se 
oli kaikille siunaukseksi.

Tuossa samassa seminaaris-
sa kuulimme, että lapset ja nuoret 
ovat kovasti huolissaan ilmaston-

Tansanialaisia lapsia Viktorian järven itäpuolisessa hiippakunnassa.

Vesitankki
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muutoksesta ja siitä, millaiseksi 
maailma on muuttumassa. Olem-
me nähneet mediassa videoita 
nuorista heittämässä keittoa tai 
sosetta tauluihin ja sitten liimaa-
massa itsensä seinään. Toimin-
tatavasta voi olla montaa mieltä, 
mutta jään miettimään sitä, ovat-
ko nuoret ajatelleet, että äärimmäi-
nen hätä vaatii äärimmäisiä tapo-
ja toimia. Kuulemmeko lasten ja 
nuorten hädän ja ahdistuksen tä-
män asian suhteen? 

Suomessa ilmastonmuutosasi-
oihin pyritään vaikuttamaan mo-
nella tavoin. Aurinkopaneelit ovat 
yleistyneet, on maalämpöä, kier-
rätetään muovia, lasia ja paperia 
jne. Olemme jo niin tottuneet mo-
niin näihin tapoihin, että täällä, 
missä kierrätystä ei vielä ole, te-
kee todella pahaa heittää lasipurkit 
ja muovit roskikseen kaatopaikalle 
vietäväksi. Pienenpienen kompos-
tin olen kuitenkin saanut kyhättyä 
pihan nurkalle. Lähetysseurankin 
kautta tehtävän ilmastokoulutuk-
sen myötä tietoisuus näistä asiois-
ta on lisääntynyt ja yhteistyökump-
panimmekin kiinnittävät näihin 

asioihin jo hieman enemmän huo-
miota. Jospa sen kaiken kautta 
olemme ainakin pienessä määrin 
kuulemassa myös lapsiamme ja 
heidän huoltaan tulevaisuudesta.

Kauneimmat Joululaulut kaiku-
vat tänä vuonna nyt 50. kertaa ad-
ventin ja joulun aikana maailman 
lasten tilanteen parantamisen hy-
väksi. Seurakunnissa järjestetään 
tapahtumia ja niihin ovat kaikki 
mukaan kutsutut.

Oikein hyvää Adventin aikaa ja 
lämpimät kiitokset tämän vuoden 
matkasta,

Marja

Marja Alastalo
Lähdin Botswanaan 1994 suoma-
laislasten opettajaksi ja myöhem-
min kummilapsityöhön Tsholofe-
long (Toivon Paikka) – ohjelmaan 
Francistowniin. Eteläisen Afrikan 
kumppaneihin ja työhön tutustu-
minen eri rooleissa vuosien 2015–
2020 aikana johdatteli minut vie-
lä laajempiin ympyröihin itäisen ja 
eteläisen Afrikan alueelliseksi oh-
jelmapäälliköksi. Elinikäinen oppi-
minen jatkuu!

Rukousaiheet 
• Ukrainan sodan päättyminen 

ja rauhan löytyminen 
• Suotuisat ilmat ja hyvä sato-

kaikkialla, jossa tämä aika vuo-
desta on kylvöaikaa 

• Meille aikuisille viisautta kuul-
la ja kuunnella lapsia ja heidän 
huoliaan ja toimia niiden häl-
ventämiseksi.

Kuvassa Marja evankelistojen kanssa Tansaniassa Viktoria-järven itäpuolisessa hiippakunnassa lokakuun alus-
sa. Oikealla sinisessä papinpaidassa pastori John Mongi, joka vastaa nuorisotyön kehittämisestä.
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Nepal, Juha Valta

Hyvää sadonkorjuun aikaa! Na-
maste ja sadonkorjuuajan terveh-
dys Nepalista! 

Täällä vihdoin monsuuni alkaa 
hellittää, vaikka luonto näytti vie-
lä tällä viikolla rajut voimansa. Ne-
palin tulvien ja maanvyörymien ai-
heuttamista tuhoista on uutisoitu 
myös Suomessa. Sain itse nähdä 
lomallani, miten vaikeaksi elämä 
syrjäseuduilla muuttuu, kun luon-
nonmullistukset yllättävät. Palaan 
näihin dramaattisiin tunnelmiin vie-
lä kirjeen lopussa. 

Alkukesäni kului sukkelaan sekä 
Suomessa että juhannuksesta al-
kaen täällä Nepalissa. Muiden 
työtovereitteni lomaillessa minä 
vastasin normaalin työni lisäksi 
Lähetysseuran Aasian aluehallin-
nosta aina elokuun alkuun asti. Se 
oli varsin mielenkiintoinen pesti ja 
avasi näkymiä työmme luontee-
seen aina Taiwania myöten. Pian ju-
hannuksen jälkeen saimme erityi-
sen iloisia uutisia, kun läheisimmät 
työtoverini Mimosa ja Terhi saivat 
pitkän odottelun jälkeen vihdoin-
kin työluvat kuntoon Nepaliin. Sa-

Arvaamattomat sääolot
moihin aikoihin varmistui myös se, 
että Elina Lind, tiimimme pitkäai-
kaisin jäsen, sai varmistettua työ-
matkansa ajankohdan tänne Ne-
paliin syyskuuksi.

Suurlähettiläs vaihtui ja sauna 
valmistui!
Elokuun aikana pohdimme muuta-
mien nepalilaisten ystävieni kans-
sa mahdollisuutta rakentaa pieni 
sauna kotiimme Kathmanduun. 
Vaiherikkaiden viikkojen jälkeen 
asia ratkesi ja saimme sähkösau-
nan! Ystäväni Namraj Sedhain, jon-
ka kanssa aikoinaan työskentelin 
Kirkon Ulkomaanavussa maanjä-
ristysvuonna 2015, päätti ostaa 
eräältä suomalaiselta moduuli-
saunan. Hän aikoi viedä sen Kath-
mandun laakson ulkopuolelle Du-
likheliin majatalonsa vetonaulaksi. 
Mutta sitten logistisista syistä han-
ke viivästyi. Namraj kuitenkin on 
innokas saunoja ja hänellä heräsi 
huoli siitä, ettei pääsisi nauttimaan 
oman saunan löylyistä. Siksi hän 
ehdotti, että sauna sijoitettaisiin 
väliaikaisesti talomme katolle. Se 

oli vastustamaton tarjous! Saunan 
avajaisia vietimme syyskuun 16. 
päivä. Suomen suurlähetystön väki 
vieraili kutsustamme Lähetysseu-
ran Nepalin toimistolla ja jatkoim-
me tutustumista työpäivän jälkeen 
kotonamme saunaillan merkeissä. 
Saunomaan pääsivät myös muut 
kaupungissa paikalla olleet suo-
malaiset.

Aasian alueen työntekijäpäivät 
Nepalissa
Syyskuun lopussa vastasimme 
vuorostamme Aasian alueen työn-
tekijöiden koulutus- ja virkistäyty-
mispäivistä. Ennen kyseisiä päiviä 
isännöimme myös useiden työnte-
kijöidemme vierailuja Nepalissa. 
Elina Lindin työn jatkajiksi saim-
me kaksi pätevää miestä, Mika Lai-
hon ja Jyrki Markkasen, jotka tuli-
vat tutustumaan alueeseen omalta 
työpaikaltaan Thaimaasta. On mu-
kava saada uusia motivoituneita 
työtovereita edistämään työmme 
tavoitteiden saavuttamista! 

Ennen työntekijäpäiviä toteutim-
me myös yhden päivän mittaisen 



10
Maan ääriin 4 /2022

Nepal, Juha Valta

täydennyskoulutus- ja suunnitte-
lupäivän kehitysyhteistyön läpi-
leikkaavien teemojen merkeissä. 
Vammaisuus, ilmastonmuutos ja 
sukupuolten tasa-arvo käsitteinä 
ovat jo meille toki tuttuja, mutta 
paikallaan on aina välillä täyden-
tää osaamista sekä vaihtaa eri työ-
alueiden kesken ajatuksia siitä, 
mitkä työmuodot ja toimintatavat 
parhaiten edistävät näiden meille 
tärkeiden teemojen huomioimista 
arjessamme. Toki tässä myös on 
tullut paljon tehtyä sitä kuuluisaa 
ruohonjuurityötäkin! 

Erityisen paljon nautin elo-syys-
kuun aikana tekemieni työmatko-
jen annista Nepalin läntisimpiin 
osiin. Yhteistyökumppanimme For-
ward Looking on aloittanut työn uu-
della alueella lähellä Dhangadhin 
kaupunkia. Eräs tuen kohteista 
on kuurojen koulu noin kuusi kilo-
metriä Dhangadhin keskustasta. 
Vierailuni ikimuistoinen hetki oli 
osallistua ympäristö- ja luonnon-
tiedon opettajan tuntiin samanai-
kaisopettajana. Opettaminen on 
edelleen minulle läheinen ja rakas 
asia. Kielimuurikin murtui, kun to-
teutimme opetustuokion toiminnal-
lisesti ja hyvän tulkin tuella. Oppi-
laiden motivaatio ja aito elämänilo 
koskettivat meitä kovasti. Olen erit-
täin iloinen, että saamme olla mu-
kana edistämässä laadukkaan ja 
turvallisen opetuksen toteutumista 
näidenkin noin 120 kuuron tai kuu-
lovammaisen oppilaan kohdalla.

Juhlakausi ja luonnonmullis-
tukset
Nepalissa lokakuu on paikallisten 
juhla- ja lomakuukausi. Perheet ko-
koontuvat yhteen viettämään Das-
hain-festivaalia ja kuun lopulla koit-
taa valon juhla Tihar, jolloin kaikki 
laakson kadut, kaupat ja kodit lois-
tavat sekä tunnelmallisessa kynt-

tilän valossa että värikkäiden va-
lojen loisteessa. Lähdin myös itse 
lomalle heti juhlakauden alkaessa 
ja suuntasimme puolisoni Elinan 
kanssa kohti Himalajan vuoristoa 
Manaslun suojelualueelle. Elina on 
saanut apurahan Nepalin naisten 
elämästä kertovan kirjan kirjoitta-
miseen ja vierailimme retkelläm-
me myös syrjäisten kylien savupir-
teissä kuulemassa uskomattomia 
elämänkohtaloita elävän tulen ja 
tiibetiläisen voitee-kupposen ää-
rellä. Matka oli kaiken kaikkiaan 
antoisa tutustumisretki paikalli-
seen luontoon ja buddhalaiseen 
kulttuuriin, mutta päätös oli melko 
dramaattinen, sillä retki keskeytyi 
poikkeuksellisten rankkasateiden 
aiheuttamien maanvyörymien tuk-
kiessa reittimme. Jäimme mottiin 
jokilaaksoon. Toisella puolella vas-
tassa olivat korkean vuoriston lumi-
vyöryvaarat ja paluureitillä jättimäi-
set maanvyörymät sekä polkujen 
yläpuolelta putoilevat suuret kiven-
lohkareet. Lisäksi Elina sairastui 
vuoristotautiin ja lääkärin määrä-
yksestä poistuimme alueelta he-
likopterikyydillä, kuten suurin osa 
muistakin retkeilyryhmistä. Kotona 
Kathmandussa olimme turvassa ja 
Elina pääsi pian toipumaan. Omaa 
vointia suurempi huoli meillä koh-
distui niihin köyhissä ja karuissa 
olosuhteissa eläviin ihmisiin, jotka 
ovat menettäneet kotinsa tai per-
heenjäsenensä tulvien ja maan-
vyörymien keskellä. Erityisen paha 
tilanne on ollut Lähetysseuran työs-
kentelyalueella Länsi-Nepalissa. Ti-
lannetta ei helpota maassa leviävä 
dengue-epidemia. Nämä Dashain-
ajan rankkasateet ovat tulleet yl-
lätyksenä ja ilmaston muuttuessa 
säästä tulee yhä arvaamattomampi. 

Lokakuu jatkuu vuosilomalla ja 
nautin maan kauneudesta, luon-
nosta ja juhlapyhistä yhdessä Eli-

nan kanssa. Marraskuussa onkin 
sitten vauhti päällä, kun toteutam-
me lukuisia koulutuskokonaisuuk-
sia, isännöimme ja emännöimme 
suomalaisia vieraita sekä valmis-
taudumme Nepalin eduskuntavaa-
leihin 20.11. Joulun alla aikomuk-
seni on kirjoittaa teille vielä yksi 
kirje ennen kuin matkustan pariksi 
viikoksi viettämään joulua Suomes-
sa. Siihen asti näkemiin ja runsasta 
Jumalan siunausta kaikille!

Juha Valta

Rukousaiheet 
• Kiitosaiheena Terhin ja Mimo-

san työlupien vahvistaminen 
• Rukoilkaa Nepalin pitkään jat-

kuneen epävakaan säätilan 
rauhoittumisen puolesta. Tul-
vissa ja maanvyörymissä on jo 
kuollut toistasataa ihmistä.
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Viimeiset pari kuukautta ovat hu-
rahtaneet täällä Thaimaassa mel-
koisen vauhdikkaasti. Luan kieli- ja 
käännöstöiden lisäksi kalenterim-
me on loppusyksyn aikana täytty-
nyt poikkeuksellisen monista työ-
matkoista – niin Thaimaassa kuin 
sen ulkopuolella. Näistä matkois-
ta varmasti yksi eksoottisimmista 
suuntautui syyskuun lopulla Ne-
paliin, jonne osallistuimme koko 
perheenä Aasian alueen työnteki-
jöiden yhteisille koulutus- ja virkis-
tyspäiville. Kathmandun kaupun-
kia ympäröivien kauniiden vuorten 
keskellä oli mieleenpainuvaa saa-
da viettää muutamia yhteisiä päiviä 
niin koulutuksen, kokousten, ilta-
ohjelmien kuin retkipäivänkin mer-
keissä. Pitkästä aikaa koronatauon 
jälkeen oli erityisen hienoa ja antoi-
saa saada tavata Lähetysseuran 
kollegoja kasvotusten niin Nepa-
lista, Thaimaasta, Kambodžasta, 
Taiwanilta, Hongkongista kuin Suo-
mestakin.

Monenlaista matkaa
Nepalin työntekijäpäivien jälkeen 
syksyn muut työmatkat ovat vie-
neet meitä eri puolille Thaimaata 
ja olleet kaikki omalla tavallaan 
mieleenpainuvia. Erityisesti kieli-
työn osalta iloitsimme vierailusta 
luan kielialueelle lokakuussa sekä 
kielityön kurssista Payapin yliopis-
tossa Chiang Maissa marraskuus-
sa. Tämä aiemmin koronan vuok-
si useaan otteeseen peruuntunut 
kurssi olikin erittäin innostava ja 
rohkaiseva kokemus erityises-
ti kielityöntekijöillemme Pängille 
(Chadaphon Jaiping) ja Nängille 
(Suwimon Rungphobnobphakun) 
– saivathan he koulutuksen aika-

Hei kaikki ystävät!

na uusia ideoita sekä omakielisten 
lukutaitokirjasten valmistamiseen 
että lua-laulujen ja -runojen kirjoit-
tamiseen.

Koska osa syksyn työmatkois-
ta osui myös viikonloppuihin, pää-
simme tällöin osallistumaan niihin 
koko perheenä. Muun muassa lo-
kakuun lopulla Rayongissa järjes-
tetty Thaimaan luterilaisen lähetyk-
sen (Lutheran Mission in Thailand) 
retriitti kokosi yhteen kirkon ulko-
maalaisia lähetystyöntekijöitä sekä 
heidän perheitään, mikä oli virkis-
tävää sekä lapsille että aikuisille. 
Myös Lähetysseuran Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuuden järjestä-
minen Bangkokissa ensimmäise-
nä adventtina kokosi perinteisesti 
yhteen lukuisia Thaimaan pää-
kaupungissa asuvia suomalaisia 
perheineen. Samana viikonloppu-
na saimme iloksemme juhlistaa 
myös kielityöntekijöidemme Pän-
gin ja Nängin valmistujaisjuhlia. 

Heidän useita vuosia kestänyt sit-
keä opiskelunsa työn ohella palkit-
tiin juhlallisissa menoissa, kun heil-
le luovutettiin kirkollisten opintojen 
diplomit.

Näiden etukäteen sovittujen työ-
matkojen lisäksi syksyn ohjelmaan 
mahtui kuitenkin mukaan myös yl-
lättäviä äkkilähtöjä Bangkokiin 
kiireellisissä työlupa- ja viisumi-
asioissa. Pitkän Suomi-jaksomme 
jälkeen näiden dokumenttien uu-
siminen koko perheelle ei nimit-
täin ollut mikään yksinkertainen 
prosessi. Jo valmiiksi kankean by-
rokratian lisäksi lupien saamista 
hankaloitti myös se, että viisumi-
en myöntöpaikkana on kotikaupun-
kimme Chiang Rai, kun taas työlu-
vat myönnetään Bangkokissa. Ja 
kun lasten ja vanhempien viisumin-
saantiperusteet olivat hieman eri-
laiset, piti molempien kaupunkien 
virastoihin ehtiä vuorotellen nope-
asti paikalle hyvinkin lyhyellä va-
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roitusajalla. Muutoin luvat olisivat 
rauenneet. Ei siis ihme, että helpo-
tus oli suuri, kun vihdoin marras-
kuun alussa saimme tämän mo-
nipolvisen prosessin päätökseen: 
kaikkien perheenjäsentemme lu-
vallinen oleskelu Thaimaassa on 
jälleen turvattu ensi kesään saak-
ka.

Terveisiä Naanin vuoristosta
Eräs mieleenpainuvimmista reis-
suista syksyn aikana oli vierai-
lumme lua-kielialueelle Naanin 
provinssiin lokakuun puolivälissä – 
pääsimmehän pitkän koronatauon 
jälkeen käymään Laosin rajan tun-
tumassa asuvan lua-kansan paris-
sa ensimmäistä kertaa yli kahteen 
vuoteen. Seitsemän tunnin auto-
matka Chiang Raista kotikylääm-
me Napongiin sujuikin vanhasta 
tottumuksesta oikein hyvin, vaik-
ka vuorten ylitse mutkittelevat vuo-
ristotiet olivat sadekauden jäljiltä 
vielä monin paikoin huonossa kun-
nossa. Toisaalta rauhallinen ajono-
peus antoi meille matkan aikana 
mahdollisuuden nauttia upeista, 
vihreinä hehkuvista vuortenrinteis-

tä ja tutuista kylämaisemista.
Kylään saavuttuamme saim-

me iloksemme todeta, että kotiky-
lämme Napong ei ollut muuttunut 
suurestikaan edellisestä kerrasta. 
Suurin osa kyläläisistä ja naapu-
reistamme olivat edelleen samoja 
perheitä, joiden lapset vain olivat 
kasvaneet viime vuosien aikana 
– ja olipahan joistakin silloisista 
teineistä ehtinyt tulla jo äitejäkin. 
Myös pieni kylätalomme oli suu-
reksi helpotukseksi yhä pystyssä, 
vaikka sen läheisessä vuorenrin-

teessä oli vain jokin aika aiemmin 
ollut suuri maanvyörymä. Toisaal-
ta talon ulko- ja sisäpuoli näyttivät 
kaipaavan kipeästi pientä remon-
tointia, maalausta ja kunnostusta. 
Erityisesti pitkään asumattomana 
ollut yläkerta oli auttamattomasti 
joutunut muurahaisten, hämähä-
kinseittien, pölykerrosten, pienten 
jyrsijöiden ja muiden ötököiden val-
taamaksi. Ei siis

auttanut muu, kuin ottaa moppi 
ja rätti kauniiseen käteen ja patis-
taa jokainen perheenjäsen hoita-
maan omaa siivoustehtäväänsä…

Muutaman päivän kyläjakso 
sujuikin nopeasti talon siivouk-
sen, kyläläisten tapaamisten ja 
tuoreimpien kuulumisten vaihdon 
merkeissä. Lähtöpäivän aamu-
na saimme vielä iloita yhteisestä 
messusta Napongin uudessa ky-
läkirkossa. Tämä kaunis kirkkora-
kennus oli noussut korona- aikana 
kylätalomme viereiseen ylärintee-
seen ja sijaitsee nyt kylän korkeim-
malla ja arvokkaimmalla paikalla. 
Monet seurakuntalaiset kertoivat-
kin olevansa hyvin kiitollisia ja yl-
peitä uudesta kirkostaan. Lisäksi 
kirkkorakennus ja sen katolla nä-
kyvä risti viestivät myös ohikulki-
joille kylän asukkaiden uskosta ja 
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vakaumuksesta. Kaikki Napongin 
kylän asukkaat ovat nimittäin ny-
kyään kristittyjä ja haluavat vies-
tiä sen rohkeasti ja avoimesti myös 
ympäristöönsä.

Joulu, joulu, tullut on…
Joulukuun puolivälissä lasten kou-
lun joululoman alkaessa suun-
taamme jälleen nokkamme kohti 
Naania, ja siellä lua-kylissä järjes-
tettäviä perinteisiä joulujuhlia. 
Odotukset tulevaa juhlakautta 
varten ovatkin tällä kertaa poikke-
uksellisen suuret – ovathan aiem-
pien vuosien juhlimista vaimenta-
neet koronarajoitukset vihdoinkin 
ohitse. Eri kylissä järjestettävien 
joulujuhlien päivämäärät on tästä 
syystä lyöty lukkoon jo kuukausia 
etukäteen, jotta kirkon työntekijöil-
le ja vapaaehtoisille jäisi varmasti 
riittävästi aikaa juhlien valmistami-
seen. Ja työtä näissä valmisteluis-
sa riittää varmasti, sillä tänä vuon-
na juhlia aiotaan viettää joulun ja 
uuden vuoden välisenä aikana yh-
teensä kymmenessä lua-kylässä.

Rauhallista ja iloista joulunai-
kaa!

”Sillä lapsi on meille syntynyt, 
poika on meille annettu. Hänen 
harteillaan on herruus, ja hänen

nimensä on Ihmeellinen neu-
vonantaja, Väkevä Jumala, Ian-
kaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” 
Jesaja 9:5

Riikka-Maria, Tomas, Matias ja Ella

Riikka-Maria ja Tomas Kolkka
Riikka-Maria ja Tomas ovat teh-
neet kieli-, musiikki- ja seurakun-
tatyötä lua- kielivähemmistön 
keskuudessa Pohjois-Thaimaan 
vuoristokylissä vuodesta 2012al-
kaen. Tätä ennen (vuosina 2003–
2011) he työskentelivät kieli- ja 
raamatunkäännöstyössä Papua-

Uudessa-Guineassa.
Heidän työtänsä tukevat Opet-

tajien Lähetysliiton lisäksi seuraa-
vat seurakunnat: Espoon ruot-
salainen, Helsingin Johannes, 
Inkoo, Lahden Joutjärvi ja Keski-
Lahti, Naantali, Nilakka, Sonka-
järvi, Tampereen Tuomiokirkko- 
sekä Turun Henrikinseurakunta. 

Lisäksi useat muut seurakunnat 
tukevat kieli- ja raamatunkään-
nöstyöhanketta, jossa Kolkat ovat 
mukana.

Riikka-Maria ja Tomas Kolkka
             tomas.kolkka@felm.org
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Lasten Pankki

Opettajien Lähetysliitto sai vuonna 
2022 testamenttilahjoituksen, jon-
ka varat käytetään jatkossa Suo-
men Lähetysseuran Lasten Pan-
kin avustamiseen. Lasten Pankin 
avulla Suomen Lähetyssera edis-
tää lasten oikeuksien ja turvallisen 
lapsuuden toteutumista eri puolilla 
maailmaa.

Vuonna 2022 Lasten Pankki on 
auttanut kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia lapsia Afrikassa, 
Aasiassa, Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Lähi-Idässä. Tukea ovat 
saaneet esimerkiksi orvot ja vam-
maiset lapset tai etnisiin vähem-
mistöihin kuuluvat.

Lasten Pankki edistää 
lasten oikeuksia

Ruokaturvaa aliravituille
Angolassa on maailman korkein 
lapsikuolleisuus, välittömänä syynä 
usein aliravitsemus ja ripuli. Anka-
ra kuivuus aiheuttaa nälänhätää, 
ja yleinen koulutustaso on maassa 
hyvin matala. 95% 0-5-vuotiaista 
on vailla virallista henkilötodistus-
ta, mikä on edellytys kouluun pää-
semiselle ja sosiaalipalveluille.

Lasten Pankin tuella autetaan 
äärimmäisessä köyhyydessä elä-
viä perheitä Lubangossa. Onnel-
linen lapsi -hankkeen ennaltaeh-
käisevän terveysohjelman kautta 
lapset saavat riittävästi ja monipuo-
lista ruokaa, jotta he pystyvät kas-
vamaan ja kehittymään normaalis-

ti. Heille hankitaan myös viralliset 
syntymätodistukset (3600 lapselle 
v. 2021).

Kaksivuotiaan Chinhan motori-
nen kehitys oli vielä 9 kuukauden 
iässä jäljessä normaalista. Hän ei 
osannut esimerkiksi istua. Hän kär-
si erilaisista tulehduksista ja haa-
voista, hänen ruumiinlämpönsä oli 
alhainen ja vatsa turvonnut.

Chinha pääsi Onnellinen lapsi 
-hankkeen piiriin, ja nyt kaksivuo-
tiaana tyttö kävelee, puhuu ja leik-
kii kuin kuka tahansa terve lapsi. 
Perheen lapsista kolme muutakin 
on otettu mukaan, ja koko perhe 
saa ruoka- ja sosiaaliapua.
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Lasten Pankki edistää 
lasten oikeuksia

Koulunkäynti vähentää 
lapsiavioliittoja
Läntisessä Afrikassa sijaitseva 
Mauritania on maailman köyhim-
piä maita. Monilapsisten perhei-
den äidit ovat usein yksinhuol-
tajia. Perheen lasten, erityisesti 
tyttöjen, on tehtävä kotitöitä ja 
koetettava ansaita rahaa, mikä 
haittaa koulunkäyntiä. Lapsiavio-
liitot ja teiniraskaudet ovat ylei-
siä.

Lasten Pankin avulla on jaet-
tu 350 lapselle koulu- ja hygie-
niatarvikkeet. Tuen saajista 199 
oli tyttöjä. Kummituki mahdollis-
taa säännöllisen koulunkäynnin. 
Myös vanhemmat sitoutuvat las-
ten opiskeluun vähentämällä ko-
titöiden määrää.

Kummitukea kuusi vuotta saa-
nut Jiped on tällä hetkellä lukios-
sa ja viidettä vuotta matematiik-
kalinjalla.

”Jatkuvan kummituen ansios-
ta olen niiden harvojen joukossa 
tyttöjen joukossa, jotka ovat vält-
tyneet haasteilta, joita koulun ai-
kaisin keskeyttäneet kohtaavat”, 
Jiped sanoo.

”Minulla on aina ollut halu 
opiskella, mutta perheeni elinolo-
jen vuoksi en uskonut pääseväni 
edes yläasteelle. Projekti pelas-
ti henkeni, tulevaisuuteni ja per-
heeni. Haluan ilmaista kaiken kii-
tollisuuteni teille”, Jiped kiittää.

Lisäksi Lasten Pankin varoin 
on tänä vuonna mm. parannettu 
tyttöjen orpokodin vesihuoltoa ja 
ruokaturvaa Angolassa, tuettu or-
pojen lasten koulunkäyntiä Etio-
piassa sekä vammaisten nuorten 
ammattiopintoja Nepalissa.

Lasten Pankin tukijana olet 
mukana työssä, joka muuttaa 
lasten elämän. Sydämellinen kii-
tos avustasi!

Lasten Pankki 2022 

• edistää lasten oikeuksia 10 maassa
• tukee lasten rauhankasvatusta 4 maassa

• ·tavoittaa n. 2,8 miljoonaa lasta  
satelliitti-TV:n opetusohjelmilla Lähi-Idässä

Lasten Pankki
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• Syntyi herännäiskristillisen perheen 7. lap-
sena 1929 Yli-Iissä.

• Koulutus: opettaja ja sivutoiminen kanttori.
• Vuodet 1956-1981 ja 1991-1994 opetus-

työssä Namibiassa Kavangolla.
• Solmi v. 1982 avioliiton eläkkeellä olevan 

opettaja Erkki Sutelan kanssa.
• Sai virallisen kiitoskirjeen Namibian Suo-

men suurlähettiläältä heinäkuussa 2020 
työstään namibialaisten nuorten hyväksi.  

Vuonna 1957 Opettajien Lähetysliitto (tuolloin 
SOL) sai järjestyksessä toisen nimikkolähetin 
Miina Anttilan jälkeen: Annikki Turtisen, jon-
ka Suomen Lähetysseura lähetti opetustyöhön 
Namibiaan. Opettajien Lähetysliiton nettisivuil-
ta löytyvät Annikki Turtinen-Sutelan muistel-
mat, jotka on kirjoittanut kummipoika Pentti 
Klemetti. Linkki muistelmiin löytyy OLL:n net-
tisivuilta osoitteesta:
www.opettajienlahetysliitto.fi/lahetystyo/ni-
mikkolahetteja-aiemmilta-vuosikym/
Muistelmiin on koottu myös monia kuvia Na-
mibiasta eri aikakausilta.

OLL:n nimikkolähetti Annikki 
Turtinen-Sutela 1929-2022

Tammikuulla 1991 siunasin Esko 
Sutelan, Annikin puolison ja enti-
sen työtoverini Lumijoen kirkko-
maan multiin. Käytin silloin johdan-
tosanoina paimenpsalmia: Sinä 
valmistat minulle pöydän minun 
vihollisteni silmien eteen. Jatkoin 

Muistokirjoitus: 

Muisteluksia Annikki Turtisen muistoti-
laisuudessa Tuiran kirkolla 21.07.2022

silloin tähän tapaan: Kun Luther 
puhuu voitosta selittäessään pai-
menpsalmia, hän löytää siitä evan-
keliumin täydessä voimassaan. 
Jumala haluaa meidän voittavan, 
mutta hän ei anna meidän käsiim-
me aseita. Ei hän edes käske mei-

dän taistella. Hän istuttaa meidät 
valmiiseen pöytään. Me saamme 
voiton hiljaa istuen ja kiittäen. Näin 
ihmeellisellä tavalla Herra valmis-
ti voiton niin lähtevälle, kuin myös 
kaipaaville.

Tästä voitosta saivat surevat 

Annikki Turtinen-Sutela 1929-2022

Kuva: Sirkku-Maria Tommola.
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vahvan todistuksen ja lohdutuk-
sen. Annikki kertoi, että vain vä-
hää ennen kuin hänen puolisonsa 
silmänsä sammuivat, tämä alkoi 
laulaa Benedicamus - hymniä. Sik-
si aloitimme hänen esimerkkiään 
seuraten ja Annikin toivomuksesta 
Eskon jäähyväisjuhlan laulamalla: 
Kiittäkäämme ja kunnioittakaam-
me Herraa.

Mikään ei muuta mahdottomia 
asioita niin kuin kiitos ja ylistys. 
Vihollisen täytyy väistyä ja kuole-
makin kääntyy voitoksi. Paimen-
psalmia ovat erityisesti laulaneet 
sellaiset ihmiset, joille seurakunta 
ja Herran temppeli on ollut rakas. 
Parasta, mitä tässä rukouksessa 
tiedetään, on asuminen Herran 
huoneessa. Lumijoen kirkko olikin 
näille kanttoreille, Annikille ja Es-
kolle toinen koti.

Palaan tuttavuutemme alkuun. 
Vuoden 1962 elokuulla järjestet-
tiin lähetyksen kirkkopyhä Iissä. 
Annikki oli Suomi-lomalla. Samaan 
aikaan nuori ambopastori Kleopas 

Dumeni oli tullut vierailulle Suo-
meen. Puolivuotias, pääsiäisaamu-
na v -62 syntynyt Päivi - tyttäremme 
sai käydä Annikin ja Kleopaksen 
sylissä. Päivi on kertonut, että hä-
neen tarttui lähetysrakkaus jo sil-
loin. Tyttärestämme tuli Opettajain 
lähetysliiton ja Herättäjä-yhdistyk-
sen nimikko, jollainen Annikkikin 
oli. Lähetysinto tarttui minuunkin. 
Sain toimia Herättäjän lähetyssih-
teerinä 15 vuotta ja ystävyytem-
me Lähetysseuran jäsenjärjestö-
jen kanssa vahvistui monin sitein.

Elokuisen lähetyspäivän oh-
jelmaan liittyi käynti Jakkukylän 
hautausmaalla. Kleopas veisasi 
opettajansa Erkki Lehdon haudal-
la väkevän virren: Nyt ylös sieluni. 
Noihin aikoihin aloin tutkia Seppä 
Hökkä - Högmanin sukua. Vähitel-
len alkoi valjeta, että vuosisatojen 
takaa oli suvun katkeamaton ket-
ju pitänyt yllä ystäväliikettä ja vä-
hitellen myös lähetysharrastusta. 
Lähetyshenkisen ystäväliikkeen 
oksaan, Turtisen perheeseen oli 

tilattu Lähetyssanomia sen alku-
ajoista saakka. Annikin kirjaston 
kallein aarre Raamatun jälkeen 
onkin Lähetyssanomien ensimmäi-
sen vuosikerran lehdet sidottuna 
koviin kansiin.

Eläkkeelle päästyään Annikki 
muutti omaan uuteen kotiin Lumi-
lyhtyyn. Hän järjesti ystävien kans-
sa kodin siunaamisen. Laadimme 
liturgisen kaavan. Sen tärkein sa-
noma oli kiitosmieli, kun saavum-
me päämäärään tai kun on aika 
ylittää lähdön kynnyksiä. Ristikin 
oli Annikille tullut läheiseksi. Lau-
kaan Herättäjä- juhlilla 1980 hän 
kertoi kolmesta rististä. Rakkain 
hänelle oli Namibian risti.

Annikin kodeista sain käydä 
myös Nkurenkurussa. Kuulostelim-
me, kun sadekauden alkutuulet ti-
puttivat kookospähkinöitä peltika-
tolle. Viime tapaamisemme olivat 
Tuiran kodissa. Annikki kertoi, että 
on tullut aika tottua olemaan aloil-
laan. Pitää toimia lähimmässä ym-
päristössä.

Nyt on Mister Missio kutsunut 
lähettinsä kotiin. Siellä ei kantto-
rin enää tarvitse soittaa, että Her-
ra armahda meitä. Glooriaa siellä 
vedellään kirkkain äänin.

Täydet kuusikymmentä vuotta 
yhteistä tuttavuutta liitti meidät 
ystävyyteen, jonka perusteella An-
nikki oli toivonut, että tulisin aika-
naan siunaamaan hänet haudan 
lepoon. Sainkin sitten kutsun tul-
la lähetysvastaavan kappalaisen, 
Anna-Leena Häkkisen kanssa Anni-
kin savimajan äärelle toimittamaan 
pastoraalisen mission: Kolme kou-
rallista multaa uskossa autuaitten 
ylösnousemukseen.

Esko Jaatinen
ent Herättäjän lähetyssihteeri, 
YK:n kriisinhallintaveteraani ja 

Suomen Pipliaseuran 
kunniajäsen.

Annikki Turtinen-Sutela 1929-2022

Kuva (vuodelta 2000): Pentti Klemetti
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Opettajien Lähetysliitto on myymässä kahta 
testamentin kautta tullutta asuntoa, joista toi-
nen sijaitsee Kemissä ja toinen Ruovedellä. 

Ruoveden asunnosta saatavat varat ohja-
taan raamatunkäännöstyöhön ja Kemin asun-
non myyntituotto Opettajien Lähetysliiton työ-
hön testamenttien mukaisesti. 

Jos olet kiinnostunut asunnoista, ota yhteyt-
tä toimistolle, niin annamme lisätietoja!
• Kemissä on myynnissä valoisa ja tilava lä-

pitalon kerrostaloasunto 3h, k, s + 2 par-
veketta, 118 m2 ylimmässä kerroksessa, 
os. Nahkurinkatu 8.

• Ruovedellä on myynnissä rivitalokolmio os. 
Honkalantie 22.

• Jos olet kiinnostunut asunnoista, ota yh-
teyttä toimistolle, niin annamme lisätie-
toja: 

toimisto@opettajienlahetysliitto.fi, 
puh. 050 464 8300.

Myynnissä asunnot Kemissä ja Ruovedellä

Myynnissä asunnot 
Kemissä ja Ruovedellä

Kemin kerrostaloasunto.
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Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                         puh.

        
                  

Lähetyskalenteri         kpl    Koru 3                        kpl

Heijastin	        kpl    Rannekoru 1                        kpl

Koru 1                         kpl   Rannekoru 2          kpl 

Koru 2           kpl Rannekoru 3                       kpl  
  
  

Myyntituotteet
Osta itsellesi tai lahjaksi, tuet samalla lähetystyötä.

posti-
merkki

Tilauslipuke

 

Hintaan lisätään postikulut.

Lähetyskalenteri 2023 12 €

Heijastimet 5 €

Korut Etiopiasta 
ja Ugandasta

Kaulakoru 1, 
10 €

Kaulakoru 2, 
10 €

Kaulakoru 3. 
10 €

Rannekoru 1. 
5 €

Rannekoru 2, 5 €

Rannekoru 3, 5 €
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