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Tarinoita maailmalta: 
Namibia,  Jarmo Lehtinen 
Aika: Keskiviikko 25.9. klo 17
Paikka: OLL:n toimisto, 
Hallituskatu 29 A 20
Haluatko tietää, minkälaista on talon 
rakentaminen Namibiassa?  Raken-
nusarkkitehti Jarmo Lehtinen ker-
too tuoreimmat kuulumiset Opettaji-
en Lähetysliitonkin tukemasta lasten 
päiväkodin rakennustöistä. Kahvitar-
joilu, tervetuloa!

Opettajien lähetyspyhä ja 
lähetyskalenterin esittely
Aika: Sunnuntai  3.11.2019, messu 
klo 10, kirkkokahvit ja kalenterin 
esittely klo 11.30
Paikka: Aleksanterin kirkko, Tampere
Kirkkokahvien jälkeen Lähetyska-

Opettajien Lähetysliitto järjesti perin-
teisesti oman tilaisuuden Jyväskylän 
Lähetysjuhlilla lauantaina 18.5.2019 
Jyväskylän kaupungintalolla. Puheen-
johtaja Tuija-Riitta Heiskanen toivotti 
osallistujat ensin tervetulleiksi, minkä 
jälkeen Tansanian nimikkolähetti Kat-
ri Niiranen-Kilasi kertoi kuulumisia 
Makumiran yliopistolta ja näytti ku-
via Tansaniasta. Katri Niiranen-Ki-
lasi kertoi muun muassa, että yhte-
nä hänen työnsä tavoitteista on tuoda 
opettajille uusia ryhmätyötekniikoita, 
joiden avulla voi osallistaa oppilaita 
enemmän. 

Musiikillisen tuulahduksen Tan-
saniasta toi Kasheshi Makena. Ma-
kena on opiskellut mm. Tansanian 
Bagamoyo College of Arts –oppi-
laitoksessa, Makumiran yliopistossa 
ja Suomessa Sibelius-Akatemiassa. 
Koulu- ja oppilaitostyön asiantuntija 
Sari Taipale Suomen Lähetysseurasta 
kertoi myös puheenvuorossaan seura-
kuntien ja koulujen välisen yhteistyön 
kehittämisestä ja uudesta materiaali-
paketista seurakunnille. Sari Taipa-
leen juttu sivulla 4.

lenterin 2020 esittely kuvin, sanoin 
ja sävelin.

Tule virkistymään messuun ja ko-
kemaan kauniita hetkiä kalenterin ku-
via katsellen!

Joulujuhla: Riikka-Maria ja To-
mas Kolkan terveiset Thaimaasta
Aika: Tiistai 3.12. klo 17
Paikka: OLL:n toimisto, 
Hallituskatu 29 A 20
Vieraina Thaimaasta Suomeen vuo-
deksi palanneet nimikkolähetit Riik-
ka-Maria ja Tomas Kolkka 

Kauneimpien joululaulujen laulan-
taa ja jouluista kahvitarjoilua. Terve-
tuloa!

Nepalin opintopiiri
jatkuu toimistolla kerran kuukaudes-

sa. Seuraavat kerrat: ma 7.10. ja ma 
4.11.2019 klo 15.30. 
Piiriä ohjaa pj. Tuija-Riitta Heiskanen
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Perjantain rukouspiiri
Kokoontuu kerran kuukaudessa per-
jantaisin klo 14. Syksyn piirit: 20.9., 
18.10., 15.11. ja 13.12.
Ajankohtaisia kuulumisia ja kirjei-
tä nimikkoläheteiltä ja nimikkokoh-
teista. 

Lisätietoja 
tapahtumista ja mahdolliset muutok-
set ilmoitetaan nettisivuillamme 
www.opettajienlahetysliitto.fi 
Voit myös tiedustella 
puh. 050-4648300 tai 
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi 

Tansania esillä OLL:n Lähetysjuhlien tilaisuudessa

Muusikko Kasheshi Makena. Tansanian nimikkolähetti Katri Niiranen-
Kilasi.
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Syksy on tullut. Puiden lehdet muut-
tavat väriään, lintujen laulu on hiljen-
nyt, mitä nyt pikkuvarpuset visertävät 
edelleen pihassamme. Niillä oli use-
ampi pesä meidän räystään alla. 

Olen nauttinut kesän ja syksyn sa-
dosta. Nyt on pakkasessa marjoja tal-
ven puuroihin ja keittoihin. Luumu-
ja on kasvanut ihan riittämiin. Niistä 

olen tehnyt mehua ja hilloa.
Toukokuussa oli OLL:n rinnak-

kaistilaisuus hyvin sokkeloisessa 
kaupungin talon alakerrassa. Tansa-
nian nimikkolähetti Katri Niiranen-
Kilasi kertoi innolla omasta työstään.  
Suomen Lähetysseuran koulu- ja op-
pilaitostyön asiantuntija Sari Taipale 
kertoi omasta työstään. Musiikkituu-
lahduksen afrikkalaisittain toi Kas-
heshi Makena Tansaniasta. Musiikki 
oli täynnä iloa. Sokkeloinen tila oli 
täynnä väkeä ja tunnelma oli hyvä. 
Myyntituotteita meni jonkun verran. 

Sää suosi juhlia, aurinko paistoi ja 
paljon ihmisiä oli liikkeellä.

Minulla oli ilo olla myös Norjan 
OLL:n vuosikokouksessa Stavange-
rissa. Siellä oli vahvana teemana toivo 
elämästä ja kuolemasta. Jeesus kuo-
li meidän puolestamme, me saamme 
synnit anteeksi ja Jeesus voitti kuole-
man vallan, me saamme elää iankaik-
kista elämää. Oli hieno olla mukana 
ja tavata tuttuja Norjasta ja Tanskas-
ta, kuin myös tutustua uusiin ihmisiin. 
Tein matkan Anne Kovasen kanssa ja 
lehdessä on juttu matkastamme. 

On taas ilo lukea nimikkolähet-
tiemme kirjeitä. Ne ovat tuulahdus 
maailmalta. Niissä kerrotaan mi-
ten Jumala vaikuttaa meidän ihmis-
ten kautta. Ne ovat aina yhtä hienoa 
luettavaa. Kirjeet rohkaisevat aina. 
Käyttäkää, hyvät opettajat, näitä ker-
tomuksia omassa työssänne.  

Mieli on täynnä kiitosta kuluneesta 
kesästä ja toivon näkökulma on vah-
vasti läsnä syksyssä. Nähdäänkö Päi-
väkummun naistenpäivillä syyskuun 
viimeisenä viikonloppuna? www.suo-
menlahetysseura.fi/paivakumpu  voit 
ilmoittautua mukaan. Olen mukana 
yhden toimintapajan vetäjänä. 

Toivon Jumala täyttäköön ilolla 
ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin 
että teillä Pyhän Hengen voimasta oli-
si runsas toivo. Room. 15:13

Siunausta sinun syksyysi
Tuija-Riitta Heiskanen pj.

Jumala vaikuttaa 
ihmisten kautta
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MIKÄ ON IHMISLAPSI?

OPETTAJIEN JA OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN SYYSPÄIVÄT

TAMPERE AitO-TOIMINTAKESKUS

12.-13.10.2019 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: skol.fi
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Yhteiskunnan moniarvoistuminen 
sekä tuore opetussuunnitelma ovat 
saaneet monet seurakunnat ja koulut 
pohtimaan yhteistyön mielekkyyttä ja 
sopivuutta.

Hartauksien pitäminen ei ehkä 
enää tunnu kouluista luontevalta. Uu-
sia yhteistyön muotoja on kuitenkin 
löydettävissä. Seurakuntien työnte-
kijät voivat ammattitaidollaan rikas-
tuttaa opetusta erityisesti avaamalla 
kristillisen maailmankatsomuksen 
merkitystä yksilölle ja yhteiskunnal-
le. Näin he varustavat oppilaita myös 
uskonnonluku- ja uskontodialogitai-
doissa.

Suomen Lähetysseura on tuottanut 
opetussuunnitelman perusteista nou-
sevan materiaalipaketin seurakuntien 
tueksi kouluyhteistyötä varten. Siinä 
keskitytään neljään teemaan: kristin-
usko maailmanuskontona, kristinus-

kon vaikutukset yhteiskunnassa ja 
maailmassa (kokonaisvaltainen lähe-
tystyö), henkilökohtainen osallisuus 
ja vastuu sekä uskontodialogitaidot.

Näistä teemoista voi toteuttaa laa-
jemman kokonaisuuden, joka voi liit-
tyä koulun monialaiseen teemaan tai 
ilmiöoppimiseen. Yhtä hyvin materi-
aalia voi käyttää vaikka yhden teeman 
käsittelyyn.

Seurakunnan työntekijöille tarjo-
taan perehdytys, jonka jälkeen he voi-
vat suunnitella koulun kanssa sen tar-
peista lähtevän kokonaisuuden. Näin 
materiaali sopii keskeisenä element-
tinä osaksi koulujen ja seurakunnan 
yhteistyösopimusta.

Koulutus ja materiaali ovat seura-
kunnille maksuttomia.
Koulutuksen ja materiaalin tilaukset: 
materiaalitilaus@suomenlahetysseu-
ra.fi 

KOULUYHTEISTYÖ
Uutta suuntaa seurakuntien 
ja koulujen yhteistyöhön

Lisätietoja: 
sari.taipale@suomenlahetysseura.fi

Teksti: Sari Taipale
Kuva: Tuija-Riitta Heiskanen

Opettajien Lähetysliiton nimikkolähetit ja 
-kohteet Suomen Lähetysseuran kautta
Nimikkolähetit

Alastalo Marja, Botswana

Kolkka Riikka-Maria ja Tomas, Thaimaa

Kosonen Tuula ja Kimmo, Thaimaa

Leikola Kirsi ja Risto, Etiopia

Niiranen-Kilasi Katri, Tansania

Rantasuomela Eeva-Liisa ja Rauno, Angola 

Nimikkokohteet

Habrun ja Leghedan alueen naisten 
voimaannuttaminen, Etiopia

Ebenezer-raamattukoulu, Nepal

Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyö, Pakistan

Raamatunkääntäminen, kristillinen kirjallisuustyö, 
Papua-Uusi-Guinea  

Shangalalan instituutin vahvistuminen, Angola
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Riikka-Maria & Tomas Kolkka, Thaimaa, toukokuu 2019

Hei, rakkaat ystävät!

Neljän vuoden työkautemme täällä 
Thaimaassa alkaa olla pian lopuillaan. 
Kiitollisin mielin olemme jälleen ker-
ran jättämässä yhden ajanjakson taak-
semme ja suuntaamassa katseemme 
kohti tulevaa. Kuluneet vuodet täällä 
Pohjois-Thaimaassa ovat olleet työn-
täyteisiä ja antoisia. Matkan varrel-
la vastaan on tullut niin iloja, suruja, 
haasteita kuin saavutuksiakin – elä-
män rikkaus on ollut läsnä jokaisessa 
päivässä. Kaikessa kokemassamme 
olemme myös saaneet kokea Taivaal-
lisen Isän varjelusta ja johdatusta – 
kiitos esirukouksista kaikkien näiden 
vuosien aikana!  

Tässä jutussa on välähdyksiä kulu-
neelta työkaudeltamme 2015 – 2019.

Kiitollisina kaikista viimeisten nel-
jän vuoden tapahtumista suuntaamme 
nyt katseemme kohti Suomen jaksoa.  
Tällä kertaa meillä on tarkoitus olla 
Suomessa kokonainen vuosi. Samal-
la lapsemme Matias (11) ja Ella (5) 
saavat tällöin mahdollisuuden käydä 
suomalaista koulua ja päiväkotia täy-
den lukuvuoden verran. Takaisin tän-
ne Thaimaahan olemme palaamassa 
jälleen heinäkuussa 2020.

Lähetysseuran kotimaantyön lisäk-
si jatkamme Suomen jaksomme aika-
na osa-aikaisesti myös kielityönteke-
mistä – samoin kuin kielitiimimme 
paikalliset työntekijät Päng ja Näng 
jatkavat kielityötä täällä Thaimaan 
päässä lua-kansan parissa. Kiitos ny-
kyaikaisten yhteydenpitovälineiden 
meillä onkin mahdollisuus jatkaa yh-
teistä kielityöhanketta pitkästä väli-
matkasta huolimatta

. 
Kiitos yhteisestä matkasta tähän asti!

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

Vuonna 2018 perustettiin luan kielitiimi, johon kuuluvat Tomaksen ja Riikka-
Marian lisäksi myös kaksi paikallista lua-kielityöntekijää, Chadaphon Jaiping 
(Päng) ja Suwimon Rungphobnobphakun (Näng). Kevään aikana Päng (oik.) 
ja Näng ovat innostuneet luankielisten lukutaitokirjasten tekemisestä sekä 
omakielisen lukutaito-opetuksen suunnittelemisesta.

Musiikkityön painopiste on kevään aikana keskittynyt ennen kaikkea ensim-
mäisen lua-virsikirjan työstämiseen sekä luankielisten laulujen kääntämiseen.

Riikka-Maria ja Tomas Kolkka tulevat kerto-
maan kuulumisiaan Opettajien Lähetysliiton 

joulujuhlaan ti 3.12.2019 klo 17. 
Tervetuloa mukaan!
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Riikka-Maria & Tomas Kolkka, Thaimaa, toukokuu 2019

Iso kuva yllä. Kielityön tuloksia on 
otettu käyttöön lua-seurakunnissa. 
Jumalanpalveluksissa kuuleekin yhä 
enemmän luan kieltä thain kielen rin-
nalla. Erityinen ilon aihe lua-seura-
kuntalaisille on ollut Isä meidän -ru-
kouksen saaminen luan kielelle.

Pieni kuva yllä. Napongin kylässä si-
jaitseva kylätalo on ollut toinen ko-
timme täällä Pohjois-Thaimaassa.

Vas. Helmikuun puolivälistä lähtien 
Pohjois-Thaimaan ilmansaastepitoi-
suudet ovat olleet ennätyskorkeat. 
Vuorten rinteiden kulottamisesta ja 
roskien poltosta syntyneen myrkyl-
lisen savun vuoksi esimerkikisi kou-
lut ovat joutuneet sulkemaan ovensa 
kevään aikana muutamiksi päiviksi. 
Vasta toukokuun puolivälissä alkanut 
sadekausi on vihdoin tuonut helpotus-
ta tilanteeseen – ulkoileminen on pit-
kästä aikaa jälleen turvallista.
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Riikka-Maria & Tomas Kolkka, Thaimaa, toukokuu 2019

Vas. Työmme lua-vähemmistökansan 
parissa on jatkunut vuodesta 2014 al-
kaen. Kuukausittaiset kyläjaksot Naa-
nin vuoristokylissä ovat sisältäneet 
niin kieli-, musiikki- kuin seurakun-
tatyötäkin.

Alla. Luan aakkostoa, äänteitä ja uu-
sia lukutaitokirjasia on esitelty ke-
vään aikana niin seurakuntalaisille, 
lua-evankelistoille kuin monille lap-
siryhmille. Erityisesti lasten innostus 
omakielisiin satuihin ja raamatunker-
tomuksiin on  ollut palkitsevaa – se on 
myös rohkaissut kielitiimiläisiä jatka-
maan luankielisen lukutaitomateriaa-
lin valmistamista.

Alla. Kuluneen työkauden aikana 
olemme tehneet seurakuntatyötä ja 
vastanneet jumalanpalvelusten toi-
mittamisesta myös Chiang Raissa 
Saithongin lahunkielisessä seura-
kunnassa.
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Tuula & Kimmo Kosonen, Thaimaa

Lintujen pulputusta ja puutarhanhoi-
toa Talossa, jossa asumme Chiang-
maissa, on melko suuri piha-alue, ja 
siellä on myös isoja puita. Se tarkoit-
taa valtavaa määrää erilaisia lintuja, 
jotka niissä pesivät. Varpusia, pulu-
ja, bulbuleja, mainoja ja monia mui-
ta.. Linnut herättävät meidät aamuisin 
jo puoli kuudelta kovaääniseen lau-
luun, viheltämiseen, pulputtamiseen 
ja sirkuttamiseen. Myös viikonloppu-
aamuisin. 

Pihan perällä kasvaa bambu. Se so-
jottaa joka suuntaan, kasvaa vinoon ja 
huojuu tuulessa kattotiiliä päin niin, 
että aioimme jo leikata sen kokonaan 
lyhyeksi. Mutta sitten sen sisältä al-
koi kuulua pulputusta. Kävi ilmi, että 
sen suojissa asustaa kukaalipariskun-
ta. Kukaalit (Centropus sinensis) ovat 
fasaanin näköisiä lintuja, joiden pää 
muistuttaa variksen päätä. Aamuisin 
ne käppäilevät verkkaisesti aitaa pit-
kin. Ne ovat puheliaita; ne pulputta-
vat, naksuttavat ja sihisevät. Aloim-
me pian epäillä, että niillä on pesä ja 
hautominen käynnissä bambun suo-
jassa. Emmekä me sitten tietenkään 
voineet enää suunnitella bambun leik-
kaamista.

Nykyisin kahden ison kuukaalin 
lisäksi aidalla käppäilee myös pik-
ku-kukaali. Se on jo lähes aikuisten 
kokoi¬nen, mutta kiikarilla katsoen 
huomaa, että sen pää on vielä pörröi-
nen. Ja edelleen monta kertaa päiväs-
sä bambusta kuuluu suhinaa ja pulpu-
tusta. Pihaamme on myös muuttanut 
kauluskottarais-pariskunta (Gracupica 
nigricollis) toiselta pihalta, josta kaa-
dettiin puut. Niiden varoitushuuto on 
raakkumista, ja sitä kuuluu jatkuvasti 
varsinkin silloin, kun kissamme Iiksu 
on ulkoilemassa.

Terveiset Thaimaasta!

Pieni neulakukka on vielä pieni, se 
on vain 15 senttiä korkea. Se voi kas-
vaa yli kaksimetriseksi, mutta sitä voi 
myös leikata ja pitää vaikka pensasai-
tana. Neulakukka on helppohoitoinen, 
riittää kun muistaa vain kastella sitä 
sadeajan ulkopuolella. Se sopii näin 
ollen myös meille tavallisille ihmi-
sille, joilla ei suurestikaan ole puu-
tarhanhoitotaitoja.

On mukava levittää voileiväl-
le avokadoa aamupalalla. Suomessa 
avokadoja saa helposti vaikkapa S-
marketista. Thaimaassakin niitä saa 

supermarketista, mutta ne ovat hin-
naltaan sopivan edullisia vain muuta-
man kuukauden ajan vuodesta. Mikä 
ratkaisuksi? Päätimme istuttaa oman 
avokadopuun. Selvisi kuitenkin, että 
puun taimia ei ole myytävänä ja puu 
olisi idätettävä itse siemenestä. Idä-
tyksestä ensimmäisiin hedelmiin voi 
kestää kymmenenkin vuotta. Mut-
ta koska meillä näillä näkymin riit-
tää työtä täällä siihen asti, päätimme 
aloittaa projektin. Jos hyvin käy, eh-
dimme saada ensimmäisen sadon en-
nen kuin työmme täällä päättyy.
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Tuula & Kimmo Kosonen, Thaimaa

Akejen kuulumisia
Viime vuoden kirjeessämme kerroim-
me, kuinka “Erikoisalue 2:lla” asu-
via kristittyjä on painostettu luopu-
maan uskostaan ja kuinka akepastori 
sai paikallisviranomaisilta luvan ko-
koontua kodeissa. Kotikokoukset ovat 
jatkuneet. Kyliin on saatu myös uu-
sia laulukirjoja ja näin ollen aket ovat 
uuden haasteen edessä. Viranomaiset 
ovat kieltäneet pitämästä liikaa ääntä 
ja akejen laulu taas on luonnostaan 
erittäin kovaäänistä. Toistaiseksi he 
ovat kuitenkin saaneet laulaa rauhas-
sa. Viranomaisten vahtimisesta huo-
limatta alueella kristinusko leviää. 
Nagu-nimisessä kylässä on nyt kol-

me uutta kristittyä perhettä.
Akenkielisen Vanhan testamentin 

käännöstyö etenee. Viime kuukausina 
Tuula, Nööza ja Daniel ovat työs-tä-
neet Psalmeja akeksi. Kesäkuun alus-
sa psalmit 21-50 tarkastettiin ja kään-
nöskonsultti hyväksyi ne.

Myös lukutaitotyö etenee. Kolme 
uutta kylää on pyytänyt lukutaito-ope-
tusta ja opettajia. Lukutaitotiimi on 
käynyt tutustumassa kyliin ja miettii 
nyt, miten heitä voisi parhaiten auttaa.

Konferenssi: ”Inkluusio, mobili-
teetti ja monikielinen koulutus”
Kimmon kevät on kulunut suuren 
kansainvälisen konferenssin järjeste-

Omakieliset kirjat kiinnostavat ake-kylissä

lyissä. Ohjelmatiimi on vihdoin saa-
nut valmiiksi ensimmäisen version 
kolmipäiväisen tilaisuuden ohjelmas-
ta. Ohjelman tekemisessä pitää huo-
mioida tuhansia yksityiskohtia. Pari 
viikkoa sitten toistakymmentä tiimin 
jäsentä kokoontui kolmipäiväiseen 
työpajaan Bangkokiin viilaamaan oh-
jelman yksityiskohtia. 

Lopullinen ohjelma valmistuu elo-
kuun lopussa lomien jälkeen. 

Englanniksi lisätietoa konferens-
sista löytyy seuraavalta nettisivulta 
https://www.asiapacificmle.net/con-
ference/2019

 

Lukutaitotiimiläiset matkalla kyliin

Japanilainen harjoittelija Arisa on 
auttanut Kimmoa konferenssin järjes-
telyssä. Hän palasi kotiin kesäkuussa 
ja antoi Kimmolle japanilaisen läksi-
äislahjan.
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Olemme dawro-kansan alueella Lou-
nais-Etiopiassa Jimman hiippakun-
nan raja-alueella. Terchan kaupungin 
rovastikunnan johtaja pastori Deneqe 
Diyasa ja rahastonhoitaja Mellese 
Cheru istuvat autossamme, kun las-
keudumme vuorenrinnettä syrjäiseen 
maaseutumaisemaan. Tiedämme, että 
ympäristön enemmistöläiset hyökkä-
sivät yllättäen muutama kuukausi sit-
ten savityöntekijöiden asuinalueelle, 
jonne suuntaamme. Paennut vähem-
mistö on jo palannut kotikonnuilleen 
ja he odottavat meitä kirkossaan. 
Enemmistön antama syy teolleen oli 
Buda, savityöntekijöihin liitetty paha 
silmä. Kuva alkaa kuitenkin tarken-
tua ja saada uusia sävyjä, kun syrji-
tyt itse saavat puheenvuoron. Ensin-
näkin hyökkääjät ovat protestanttisen 
Kale Hiwot-kirkon (baptisteja) jäse-
niä ja savityöntekijät ovat aiemmin 
olleet heidän kanssaan kyseisessä kir-
kossa. Käy myös ilmi, että häädetyt 
savityöntekijät ovat jo vuosien ajan 
harjoittaneet maanviljelystä ja karjan-
hoitoa. Seuraavassa otteita heidän ar-
vioistaan siitä, mikä johti hyökkäyk-
seen.

Abainesh Abate: ”Tulimme tälle 
alueelle vuosia sitten, sillä edellisella 
alueella ei ollut hyvä olla, emme nä-
kyneet. Jumala tulee kuitenkin myös 
meidän luoksemme. Kysyimme Ju-
malalta tietä ja hän johdatti tälle alu-
eelle. Täällä oli aluksi parempi, teim-
me paljon töitä ja saimme osaksemme 
arvostusta. Tiedämme miltä se tuntuu 
emmekä haluaisi luopua siitä. Kuului-
mme Kale Hiwot-kirkkoon ja osal-
listuimme seurakunnanyhteisiin asoi-
hin.” 

Saagallo Sankuri: ”Meitä on ollut 
vähän ja olemme olleet voimattomia. 
Nyt kun mekin puhumme, opiskelem-

Hyökkäyksestä savityö-
läisten asuinalueelle pal-
jastui yllättäviä seikkoja

Kirsi & Risto Leikola, Etiopia, huhtikuu 2019

me ja osallistumme yhteisiin asioihin, 
meidät halutaan painaa takaisin alas. 
Se on tehtävä ajoissa, enemmistöläi-
set sanovat.” 

Abate Atere jatkaa: ”Olin aikoi-
naan johtotehtävissä seurakunnas-
samme. Sitten kirkkoon liittyi henki-
löitä, jotka sanoivat, etteivät hyväksy 
sitä, että johtotasolla on savityönte-
kijöitä. Meitä ei haluttu kuoroon, ei 
vanhimmistoon, ei mihinkään. Emme 
suostuneet siihen. Tästä seurasi ero 
eikä ollut enää yhteyttä enemmistöön. 
Siitä on nyt kahdeksan vuotta. Teim-
me itse tämän kirkkorakennuksemme. 
Myöhemmin Mekane Yesus- kirkon 
rovastikunta otti meidät yhteyteen-
sä ja lähetti evankelistan opettamaan 
ja jakamaan ehtoollista. Meistä tuli 
oma seurakunta. Enemmistöläiset tu-
livat yöllä ja käskivät meidän lähteä. 
Pelkäsimme henkemme edestä. He 
polttivat talomme ja omaisuutemme. 
He tuhosivat myös kirkkomme pen-
kit, rummun ja veivät muut soittimet. 

Olen jo vanha. Silti on taas aloitetta-
va alusta.”

Henkivaltojen pelon sijaan enem-
mistön suurin ongelma olikin ilmei-
sesti se, että evankeliumista voi-
maantuneet ja ahkerat savityöntekijät 
alkoivat menestyä liian hyvin karjan-
kasvattajina ja maanviljelijöinä, sekä 
vaativat myös seurakunnassa vastuul-
lisia tehtäviä, kun kerran pystyivät nii-
hin. Kateus ja pelko siitä, että ihmiset, 
joita on aina voinut katsoa alaspäin al-
kavatkin joissain asioissa mennä edel-
le, oli liikaa. Ilmiö ei toki ollut meille 
uusi, mutta tässä tapauksessa tilantee-
seen puuttumista monimutkaistaa se, 
että oman kirkon sisäisiin ongelmiin 
meillä on valtuudet ja mahdollisuudet 
puuttua, mutta ulkopuolisten kanssa 
on vaikeampi saada muutosta aikaan. 
Todettakoon sekin, että jos Kale Hi-
wot-kirkon jäsenistön joukossa todel-
la vielä oli aitoa pelkoa savityöläisten 
oletetusta yhteydestä pimeyden hen-
kivaltoihin, niin sekin osoittaa, että 
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evankeliumi ei ole heihin kovin sy-
västi juurtunut. Sellaista työtä, mitä 
on tehty Mekane Yesus-kirkon sisällä 
yhdenvertaisuutta kunnioittavien seu-
rakuntien luomiseksi, ei ole ainakaan 
näillä alueilla tehty Kale Hiwotkirkon 
parissa vielä lainkaan. Kaiken tämän 
jälkeen on kuitenkin todettava, että 
yleisesti ottaen ovet aukenevat näille 
ryhmille ennemmin protestanttisen, 
kuin minkään muun kirkkokunnan tai 
uskonnon piiriin. Valtaosa ongelmista 
perustuu juuri perinteisiin uskomuk-
siin sekä myös niiden sekoittumiseen 
jopa kristillisiin oppeihin. Erityises-
ti tämä ongelma ilmenee puhtaussää-
döksiä korostavan Etiopian ortodok-
sikirkon jäsenistön piirissä varsinkin 
syrjäseuduilla, jossa paikallinen kult-
tuuriympäristö voi ottaa kristillisestä 
sanomasta yliotteen.

Mennessämme Gidichon kylään 
rovastikunnan edustajat puhuivat lä-
hinnä syrjittyjen tarpeesta kasvaa ja 
kehittyä, mutta palattuamme he tote-
sivat, että mitään todellista muutos-
ta ei saada aikaan, ellei enemmistön 
asenteisiin pystytä vaikuttamaan. Oli 

parempi, että he oivalsivat sen itse 
kuin opetuksemme kautta. Annoim-
me heille tekemämme opetusmateri-
aalin, joka on niin yleisraamatullista, 
ettei siinä nouse esiin protestanttisten 
kirkkokuntien välisiä opillisia eroja. 
He lupasivat jakaa sitä niille ystävil-
leen, jotka ovat Kale Hiwot-kirkon 
jäseniä. Jokaisen kirkkokunnan on-
gelmana on se, että johdon ja syrjä-
kylien jäsenten välillä on eroja siinä, 
miten asiat käytännössä ymmärretään. 
Vaikka johtotasolla tehtäisiinkin hy-
viä päätöksiöä ja linjanvetoja, siitä on 
vielä pitkä matka kylätodellisuuteen. 
Onneksi myös valtiovalta on puut-
tunut tilanteeseen ja tihutyöntekijöi-
tä on pantu vankilaan. Gidicholaiset 
saattoivat palata, mutta poltettua ja 
tuhottua omaisuutta ei kukaan pysty 
lähellekään täysimääräisesti korvaa-
maan. Mekane Yesus-kirkko on an-
tanut tukea kykyjensä mukaan. Pai-
kalliset Mekane Yesus-kirkon jäsenet 
yrittivät rauhoittaa tilannetta ja auttoi-
vat pakenijoita. Rovastikunnan johta-
ja on auttanut virastoissa ja mm vaate- 
ja viltti-apua saatiin hiippakunnalta.

Yllättäen, juuri kun pähkäilim-
me miten voisimme nyt olla avuksi, 
kuulimme, että olimme saaneet Lä-
hetysseuraan Lempäälän seurannal-
ta lisäavustuksen työllemme: ”akuut-
tiin tarpeeseen 2000 euroa”. Saimme 
ohjata sen katastrofiavun kautta gi-
dicholaisille. Siitä riittää hieman apua 
jokaiselle perhekunnalle joidenkin 
pienten, mutta kaikkein välttämättö-
mimpien tavaroiden hankintaan.

Gidichon seurakunnan toive olisi 
saada ensimmäinen evankelista omas-
ta joukosta. Lapsia on koulutettu in-
nokkaasti ja koulunsa päättänyt An-
dualem Abate (kuvassa) haluttaisiin 
lähettää raamattukouluun. Se var-
masti olisi hänen vanhalle isälleenkin 
uutta toivoa antava osoitus siitä, että 
vaikkakin vaikeuksien kautta, eteen-
päin kuitenkin mennään.

Kirsi ja Risto

Rukousaiheet:
Rauha, Syrjittyjen opiskelumahdolli-
suudet kirkossa

Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela 
ovat Suomen lähetysseuran Angolan 
lähettejä ja OLL:n nimikkolähette-
jä. Eeva-Liisa on erikoissairaanhoi-
taja-kätilö ja Rauno rakennusmestari. 
Angolassa Eeva-Liisa toimii kirkol-
lisen työn koordinaattorina ja Rauno 
huoltokouluttajana. Käytännössä kir-
kollisen työn koordinointi on pitkälti 
hankehallinnon opettamista Lähetys-
seuran kumppaneille Angolassa. Rau-
non työ huoltokouluttajana tarkoittaa 
kirkon alaisen rakennus- ja remon-
tointikoulutuksen sekä korjauksien 
organisointia. Hän tekee myös uusi-
en rakennusten, kuten kirkkojen, ra-
kennus- ja tekniikkasuunnitelmia ja 
-piirustuksia.

Rantasuomelat ovat olleet Ango-

Keitä ovat 
Rantasuomelat?

lassa Lähetysseuran töissä useamman 
kerran, yhteensä 11 vuotta eri elämän-
tilanteissa ja eri vuosikymmenillä. 
Heillä on nyt neljäs työkausi menos-
sa. Koko perhe saapui Angolaan kol-
men lapsen kanssa vuonna 1997. He 
olivat maassa kaksi työkautta, 8 vuot-
ta, ja palasivat vuonna 2005 esikoisen 
mennessä lukioon. 11 vuoden jälkeen, 
huhtikuussa vuonna 2016 Eeva-Liisa 
ja Rauno palasivat Angolaan nyt pa-
riskuntana kahdestaan. Nyt he ovat 
Angolassa pariskuntana toista työ-
kauttaan, kolmatta vuotta Lubangon 
kaupungissa. 

Mitä kuuluu?
Suomen Lähetysseuralla on tänä 
vuonna Angolassa yhdeksän tuetta- Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela
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toimii, sähköä ja vettä saa jatkuvas-
ti ja asiakaspalvelua on. Angolassa 
puolestaan arkipäivää ovat sähkö- ja 
vesikatkot, polttoainekriisit, liiken-
neruuhkat ja liikennesääntöjen huo-
no noudattaminen ja niin edelleen. On 
rasittavaa ja välillä turhauttavaakin, 
kun Suomessa aivan itsestään selvät 
asiat puuttuvat tai eivät toimi Ango-
lassa. Rauno jatkaa kertoen, että An-
gola ei ole organisoitunut vielä, mikä 
vaikuttaa kaikkeen arkipäivän elä-
mään; hänen työssään oleellisesta 
materiaalinhankinnasta lähtien. Arki-
päivän pyörittämiseen menee aikaa. 
”Mikään ei ole niin varmaa kuin epä-
varma. Nämä vallitsevat olosuhteet 
ovat haastavinta. Mutta kaikkeen ih-
minen tottuu ja sopeutuu. Täällä täy-
tyy vain aina olla varasuunnitelma ja 
varavarasuunnitelma ja varavarava-
rasuunnitelma. Angolassa yllätyksel-
lisyys on taattu!”

Parasta työssänne ja Angolassa?
Eeva-Liisa iloitsee mukavista, miel-
lyttävistä, hienoista ihmisistä ympä-
rillä. Heidän kanssansa on mukava 
tehdä työtä. Rantasuomelat kuvaavat 
Angolan kulttuuria läsnäolon kult-
tuuriksi. Eeva-Liisasta angolalaises-
sa kulttuurissa parasta on ihmisten 
kohtaaminen. ”Meillä suomalaisilla 
olisi paljon opittavaa siitä, miten ih-

vaa hanketta, joita Eeva-Liisa Ranta-
suomela koordinoi. Hän opettaa Lä-
hetysseuran kumppaneille projektien 
hallintaa: suunnittelua, monitorointia 
ja raportointia. Hankehallinnon opet-
taminen etenee hitaanlaisesti, mutta 
kuitenkin hankevastaavat ovat oppi-
neet paljon. Muutama hanke hoituu jo 
erinomaisesti. Rauno Rantasuomelal-
la on työpöydällään mielenkiintoinen, 
iso ja mennessään vievä haaste, uusi 
kirkkoprojekti. Se tuli lisänä huolto-
kouluttamistyön oheen. Ison mitta-
kaavan työ on suunnitella Angolan 
luterilaisen kirkon IELA:n eteläisen 
hiippakunnan tulevaa pääkirkkoa. 
Rauno iloitsee siitä, että valtio on eh-
dottanut tätä. Valtio haluaa lahjoittaa 
kirkkorakennuksen sillä ehdolla, että 
he saavat suunnittelukuvat. Ja niitä 
Rauno on työstänyt. Raunolla on vii-
me aikoina työn alla kirkkorakennuk-
sen suunnittelua ja rakennuspiirrok-
sia. Suunnittelutyö on kaikenkattava: 
arkkitehtuuri, sähkö- ja LVI-suunni-
telma. Rakennussuunnitelmia Rauno 
on tehnyt ennenkin, mutta tämä on 
ensimmäinen näin mittava projekti.

Mikä on haastavaa Angolassa 
elämisessä ja työskentelemisessä?
Eeva-Liisa kertaa, miten Suomessa 
arkipäivän asioiden hoitaminen on 
helppoa: Liikenne ja infrastruktuuri 

minen kohdataan. Täällä ihmiset ovat 
oikeasti läsnä toinen toisilleen, eten-
kin vaikeina aikoina.” 

Rauno kokee itsellään olevan 
enemmän annettavaa Angolassa kuin 
Suomessa vastaavissa tehtävissä. Hän 
palvelee välillisesti Sanan eteenpäin 
menemistä. ”En tee suoraa evanke-
liointia, mutta olen kyllä taustavoi-
missa. Olen palvelutehtävässä.”, hän 
kertoo. Lisäksi afrikkalainen ihmisten 
kohtaaminen on hänen mielestään pa-
rasta, kuten Eeva-Liisakin sanoi. Rau-
no kertoo, että ihmisillä on aikaa koh-
data toinen ihminen AINA. Siitä tulee 
omaa maustetta työhön ja Angolassa 
elämiseen. Angolassa on paljon muu-
takin positiivista, kuten että aurinkoa 
riittää ja ilmasto-olosuhteet ovat hel-
pommat kuin Suomessa. Vuosivaih-
telut sekä lämpötiloissa että valoisuu-
dessa ovat pienempiä.

Tulevaisuus?
Rantasuomeloiden työkausi on nyt 
vuoden 2020 lokakuuhun asti. Jatko 
on Jumalan varassa ja johdatukses-
sa. ”Katsotaan miten menee.”, Rau-
no kommentoi.

Teksti ja kuva: Teija Lievonen, 
Suomen Lähetysseura

Matkakertomus Norjasta
TOIVON TUNNELMISSA

Anne Kovanen ja Tuija-Riitta Heis-
kanen odottavat laivaa. He ovat läh-
dössä puutarhasaarella, mihin on is-
tutettu 3 000 puuta ja 50 000 kukkaa.

LMF:n kesäkokous 2019 Solborgissa Norjan 
Stavangerissa 27.6 - 30.6.2019

Tänäkin vuonna OLL sai kutsun Nor-
jaan. Edustajiksi ilmoittautuivat pu-
heenjohtaja Tuija-Riitta Heiskanen ja 
hallituksen jäsen Anne Kovanen

Meillä oli edessämme vehreässä, 
merellisessä ympäristössä hyvin jär-
jestetty, tiivis ja voimaannuttava poh-
joismainen kokous ”Toivon”-teeman 
ympärillä. Torstai, perjantai ja lauan-

tai käsiteltiin toivon teemaa eri näkö-
kulmista Raamatun tekstien pohjalta. 
Kuulimme ansiokkaita analyyseja ja 
pohdintoja.

Erityisen mieleenpainuva oli Ma-
lissa lähetystyöntekijänä toimivan ja 
nykyisin myös Norjan kirkon työn-
tekijän Anne Lise Matren käsitys 
toivosta raamatun kohtiin liitettynä. 
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Pohjoismaisten Opettajien Lähetysliittojen nettisivut:
• Tanskan LMF https://lmfdanmark.dk/     • Norjan LMF https://www.lmisj.no/

Norjan OLL:n roll up.

Matkakertomus Norjasta
TOIVON TUNNELMISSA

Hän esitti mm., että toivo on elämäs-
sä tässä ja nyt. Toivo muuttaa maail-
maa, kun toivo on Jumalassa ja yh-
dessä rukoillaan. Jumala voi muuttaa 
maailmaa ja kuoleman jälkeinen toivo 
mahdollistaa siirtymisen iankaikkisen 
elämään. Kokoukseen oli kutsuttu 
useita norjalaisia eri maissa toimivia 
lähettejä kertomaan kokemuksistaan 
lähetystyöntekijöinä. Japanin, Turkin 
ja Etiopian nuoret  lähetit esittäytyi-
vät ja myöhemmin kertoivat työstään 
kohdemaissa.  Lauantaina otsikolla 
”kristillisyys ja buddhismi” Thaimaan 
lähetti valotti monia eroavaisuuksia 

kristinuskon ja buddhalaisuuden vä-
lillä ja kuvaili kirkollisen työn haas-
teellisuutta kohdemaassa. 

Ohjelman lomassa kuulimme hui-
keita musiikkiesityksiä ja yhdessä 
lauloimme monia kaunismelodisia 
virsiä norjaksi. Runoja toivosta saim-
me kuulla lauantain iltakokoontumi-
sen yhteydessä.

Kesäkokous 2019 Stavangerissa 
päättyi sunnuntaina yhteiseen juhla-
messuun Gandin kirkossa. Tuija-Riit-
ta sai ilokseen osallistua ehtoollisen 
jakamiseen.

Tapahtuman kohokohdaksi muo-

dostui laivaretki Stavangerin lähistön 
saareen nimimerkillä Flor & Fjære, 
jossa tuhannet istutetut puut ja muut 
kasvit yllättivät ja hämmästyttivät 
meidät kauneudellaan. 

Olimme saaneet nauttia verratto-
masta vieraanvaraisuudesta, ystävälli-
sistä ja lämpimistä kohtaamisista sekä 
monipuolisesta ohjelmasta. Meidät 
toivotettiin tervetulleeksi Kristian-
sandiin kesällä 2020.

Anne Kovanen 
ja Tuija-Riitta Heiskanen

Puutarhasaari.
Lauluryhmä esittämässä kivoja 
lauluja.
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Myyntituotteet (hintaan lisätään postimaksu)

(Tilaukset puhelimitse, sähköpostitse toimisto@opettajienlahetysliitto.fi, 
www.opettajienlahetysliitto.fi ja lehden lomakkeella.)

Opettajien Lähetysliiton kauniit 
luontoaiheiset Lähetyskalenterit 
vuodelle 2020
Hinta 10 € / kpl  +  postimaksu. 
Lähetyskalenterin myyntituotolla tu-
etaan lähetystyötä eri maissa Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Anja Karkiainen, Pia Perkiö ja 
Kaija Pispa ovat kirjoittaneet kosket-
tavia runoja jokaiselle kuukaudelle. 
Jokaisen kuvan ohessa on myös pieni 
raamatun kohta. Kalenteri on oivalli-
nen lahja, koska se muistuttaa lahjan 
antajasta vuoden jokaisena päivänä. 
Lahjan saavat samalla myös ne ihmi-
set ja yhteisöt eri maissa, joiden kou-
lutusta ja elämää tuetaan kalenterin 
myyntituotolla. 

Metsä on syli, saan turvan ja suojan 
ja hengähdän varjoissa rauhoittuen.
Sydämen lyönneissä maailman Luo-
jan, on lupaus armon ja pelastuksen.
Hän muuttaa voimaksi haurauden, 
Hän on aina lähellä siunaten.

Kaija Pispa
(Kesäkuun 2020 runo)

Muut myyntituotteet
- Virkatut enkelit 5 € /kpl
- Kynät 2 € / kpl
- Adressit 10 € / kpl (kolme kuvavaihtoehtoa)
- Pieneen tilaan mahtuvat, 
  kestävät OLL-kassit 6 € /kpl
- Käsityönä tehdyt onnittelukortit 2 € / kpl
- Uudet Maija Karinkannan Opettajien 
  Lähetysliitolle kuvittamat joulukortit 1 € / kpl. 
  Saatavilla tekstillä Joulurauhaa ja Siunattua 
  Uutta Vuotta tai ilman tekstiä.
- Vanhat joulukortit 0,5 € /kpl (mm. joulutähti, kuva Nepalista)

Uudet joulukortit

Adresseja

Virkatut enkelit

OLL-kynä

Vanhoissa joulukorteissa 
mm. kuva joulutähdestä.



      15
Maan ääriin 3/2019

Myyntituotteet (hintaan lisätään postimaksu)

(Tilaukset puhelimitse, sähköpostitse toimisto@opettajienlahetysliitto.fi, 
www.opettajienlahetysliitto.fi ja lehden lomakkeella.)

Opettajien
Lähetysliitto
Hallituskatu 29 A 20

33200 Tampere

posti-
merkki

Tilauslipuke

Kalenteri            kpl      OLL-kassi                          kpl
      
Virkattu enkeli           kpl      Joulukortti tekstillä            kpl

Ostoskassi            kpl      Joulukortti ilman tekstiä                        kpl
      
Adressi 1            kpl       Vanha joulukortit            kpl
       
Adressi 2            kpl       OLL-kynä                       kpl

Adressi 3            kpl        

           Tilaaja

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka                                                                  puh.

 

              

 

                      

Syyskuun alkupuolella Opettajien Lähetysliitto 
pystytti yhdessä valokuvaaja Kristian Isotalon 
kanssa valokuvanäyttelyn Etiopian päiväkoti-
lapsista Tampereen yliopiston Kasvatustietei-
den laitoksen Edu’s caféseen.  Näyttely sisältää 
kahdeksan etiopialaisen lapsen kuvat ja pienet 
haastattelutarinat. Ne kertovat köyhyydestä ja 
vaikeuksista, mutta myös lasten ilon aiheista. 
Näyttelyn ohessa esitellään pienimuotoisesti 
Opettajien Lähetysliittoa. Toiveenamme on tä-
täkin kautta herättää huomiota avun tarpeesta ja 
saada mukaan uusia jäseniä. Näyttely on mah-
dollista varata myös muualle Suomeen. 

Täällä toimistolla voi kohdata ihmisiä, jot-
ka sydämestään haluavat auttaa. On myös jäse-
niä, joita emme ehtineet tavata, mutta jotka ha-
lusivat lahjoittaa liitolle omaisuutensa elämänsä 
päätyttyä. Testamenttilahjoitukset ovat antaneet 
Opettajien Lähetysliitolle mahdollisuuden selvi-
tä eteenpäin kaikenlaisissa taloudellisissa tilan-
teissa. Taloudellista tukea merkityksellisempää 
on vielä se, kuinka joku on ajatellut ja tahtonut 
hyvää jatkoa järjestölle. Ajatus ihmisten sydä-
mellisestä hyvästä tahdosta ja tuesta antaa voi-
maa Opettajien Lähetysliiton työn jatkamisel-
le ja tuen viemiselle eteenpäin niille, jotka sitä 
tarvitsevat.

   Hanna Tamminen

Valokuvanäyttely Etiopiasta

Kuva: Kristian Isotalo.

  

OLL-kynä
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LÄHETYSKALENTERI 2020
Kalenterin hinta: 10 € (+ postikulut)

Tilauslomake sivulla 14, kalenterin voit tilata myös sähköpostitse:
toimisto@opettajienlahetysliitto.fi tai puh. 050 464 8300.


