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Lähetystyöntekijä
tänään
◆ Järjestön lähettämä
kirkon työntekijä
◆ Yhteistyö lähetystyöntekijöiden koulutuksessa

Lähetystyöntekijä tänään
Tässä numerossa esitellään tämän päivän lähetystyön arkea työntekijän
näkökulmasta sekä lähetystyöntekijäkoulutuksen kehitystä. Lehdessä
pohditaan myös, miten vahvistaa kirkon lähetystyöntekijäidentiteettiä.
Kultakausi avasi tietä myös
lähetystyöntekijäkoulutukselle.
Lähetyskouluun kelpasivat jopa
naiset, sukupuolesta huolimatta.
Sivut 4, 35.

Kuva: SLS/Marja-Leena Turunen

Raamattuopetusta, ravintokoulutusta, kutsujen jakamista, taistelua
köyhyyttä vastaan - mitä kaikkea on
käytännön lähetystyö? Lähetystyöntekijät kertovat, s. 11.

Kuva: SLS/Tapani Pentikäinen

Järjestöt ja kirkko lähettäjinä.
Millaista yhteistyötä lähetystyöntekijäkoulutuksessa tehdään? S. 18.

Kirkkovene kulkee. Suomalaiset lähetystyöntekijät tekevät
työtä jo yli 30 maassa. Kuva Philippe Gueissaz.
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Suomen historian kultakausi raivasi tietä
lähetystyöntekijäkoulutukselle Ann-Christine Marttinen
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Marraskuun 19. päivänä 2002 Suomen Lähetysseura astuu hetkeksi sata vuotta ajassa taaksepäin. Nykyisten lähetyskurssilaisten ja yleisön eteen astuivat historialliset hahmot. Lähetyskasvatuksen uranuurtajat Jooseppi Mustakallio
(Seppo Rissanen), takarivissä vasemmalla, Lydia Kivivaara (Ann-Christine Marttinen) eturivissä vas. ja K. A.
Paasio (Jaakko Mäkelä), eturivissä oik. pitävät oppitunteja mies- ja naislähetyskoulussa. Kuva: SLS/Jarmo Kulonen.

Suomen historian kultakausi
raivasi tietä lähetystyöntekijäkoulutukselle
Ulkomaille muutto ei ole mikään uusi ilmiö maamme historiassa. Toista
sataa vuotta suomalaiset “globaalit paimentolaiset” ovat valmentautuneet kohtaamaan uuden työn ja kulttuurin haasteet. Tänään heitä on
neljännesmiljoona.
Ann-Christine Marttinen
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Lähetystyöntekijöiden koulutus alkoi ajankohtana, jolloin kansan sivistäminen oli tunteita
kuohuttava puheenaihe. Kansakoululaitoksen
syntyyn vaikutti ennen kaikkea Uno Cygneus.
Minna Canth ja “Kuopion naisintelligenssi”, ak-

tiivisten naisten ryhmä, vaativat tytöille mahdollisuutta käydä koulua ja naisille äänioikeutta.
Maamme kansallinen identiteetti oli
muotoutumassa. J. V. Snellman muistutti suomalaisia siitä, että ”kansakunnan henkinen laatu
ei voi ilmaista itseään millään muulla kielellä
kuin omallaan”. Uusi lainsäädäntö teki mahdol-

Kuva: SLS/Jukka Granström
liseksi ulkomaille muuttamisen. Muuttohalukkuuteen vaikutti myös perintöjärjestelmä, jossa
vanhin veli peri maatilan. Nuoremmat lähtivät
Amerikkaan asti onneaan etsimään.
Kansainväliset yhteydet avautuivat tänä aikana
varsinkin taiteilijoille, jotka hakivat oppia Pietarista ja Euroopan suurkaupungeista. Vain muutaman korttelin päässä miesten Lähetyskoulusta
oli Ullanlinnan kylpylä. Sen vuokrahuoneistoissa
asuivat 1880-90-luvuilla “Suomen kultakauden”
vaikuttajat: Juhani Aho vaimonsa Venny SoldanBrofeltin kanssa, poikamies Jean Sibelius, Pekka
Halonen ja tolstoilaisen herätyksen kokenut
Arvid Järnefelt. Lehdistön kautta ajan virtaukset
muokkasivat koko Suomen sivistyneistöä.
Lähetystyöstä oli vuosikymmeniä käyty polemiikkia. Vuonna 1855 kirjoittaa nimimerkki
J.B. Borgå Tidning -lehteen: “Meillekin olisi
kunniakasta ottaa osaa Kristuksen kirkon
lähetystyöhön, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella, avustaa kristillisyyden levittämistä ja
vahvistamista.”
Aleksanteri II:n hallituksen aikana vapaampi
ilmapiiri vallitsi sekä henkisen että uskonnollisen
elämän alalla. Uudet aatteet koskettivat myös
kirkkoa. Englannista, Saksasta ja Amerikasta
saapui innostuneita viestejä: koko maailma on
avoinna lähetystyölle.

Lähetystyö vai poliisilaitos?
Vuonna 1857 oli kulunut 700 vuotta siitä kun

kristinusko oli tullut maahamme. Asia katsottiin
niin tärkeäksi, että keisarilta anottiin lupa viettää
riemujuhlaa ja kerätä vuosittainen lähetyskolehti. Maamme oli kiitollisuudenvelassa ei-kristitylle
maailmalle. Nämä kolehtivarat kanavoituivat
1959 perustetulle Suomen Lähetysseuralle. Keisarille lähetetyn anomuskirjan Lähetysseuran
perustamisesta olivat allekirjoittaneet muun
muassa Elias Lönnrot ja Zachris Topelius.
Lehdistön suhtautuminen tapahtumaan on
mielenkiintoista luettavaa. Helsingfors Tidningar
tiedotti, että Suomen kansa oli tullut mukaan
universaalimpaan, kaikkein syvimmin vaikuttavaan tehtävään: kristinuskon levittämiseen. Åbo
Tidningar puolestaan väittää, että rahat olisivat
tulleet paremmin käytettyä, jos olisi uudelleen
järjestetty Helsingin poliisilaitos!
Halukkaita ulkomaille lähtijöitä oli jo vuonna 1859, heidän joukossaan myös yksi “nais-ihminen”. Hänen annettiin kuitenkin ymmärtää,
että hän palvelisi Herraansa parhaiten kristillisessä avioliitossa. Ensimmäiset lähetyssaarnaajat
koulutettiin Saksassa. Vuonna 1862 perustettiin
Helsinkiin kuusivuotinen mieslähetyskoulu.
Vuotta myöhemmin alkoivat valtiopäivät jälleen kokoontua.

Vaatimattomat lähtökohdat,
suuret tavoitteet
Lähetysseuran perustajat ja opettajat olivat hyvin perillä historiallisesta tehtävästään kansalli-
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sen heräämisen aikana. On vaikea sanoa, tiedostivatko oppilaat historian siipien havinan. Heidän
sivistystasonsa oli alussa vaatimaton: piti osata
lukea, ymmärtää lukemaansa ja kirjoittaa sanat
niiden oikeilla kirjaimilla ja selkeällä käsialalla.
Oppilaat eivät saaneet olla kihloissa eivätkä veloissa.
Opetusohjelma oli kuitenkin vaativa: teologisia aineita, historiaa, maantietoa, suomea,
saksaa, englantia ja kreikkaa. Tämän lisäksi
oppilaita valmennettiin käytännön töihin,
terveydenhoitoon ja arjen hurskauteen. Kuri
oli kova, maailmallisuutta pelättiin, kovat kaulukset oli julistettu pannaan eikä kalvosimia
uskallettu näyttää. Afrikan ja Kiinan oloista
sai lukea Lähetyssanomista ja Mission-lehdestä, ulkomaille ehtineet työntekijät kirjoittivat
kirjeitä ja tarkastajat raportteja. Lopullinen
hiominen tapahtui työalueella yrityksen ja erehdysten kautta.

Ei enää vapautusta
sukupuolesta!
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Kun Lähetysseura avasi naislähetyskoulun syyskuussa 1906, samana vuonna kuin Suomen naiset

saivat äänioikeuden, tapaus herätti valtavaa huomiota. Tuohon aikaan naisten mahdollisuudet
kouluttautua olivat erittäin kapeat. Ensimmäinen ammattiin valmentava opisto, Kätilöopisto,
aloitti toimintansa jo vuonna 1816, ensimmäinen
valtion tyttökoulu 1840-luvulla. Vuonna 1863
perustettuun Jyväskylän opettajaseminaariin
pääsi myös naisia. Vuotta myöhemmin naimattomista ja 25 vuotta täyttäneistä naisista
tehtiin laissa täysvaltaisia yksilöitä. 1800-luvun
Suomessa naisten oli anottava “vapautusta sukupuolesta” päästäkseen yliopistoon. Vuodesta
1870 naiset hyväksyttiin opiskelijoiksi, mutta
jotkut julkisen sektorin virat heiltä suljettiin.
On mielenkiintoista havaita, että Kätilöopisto ja
Lähetysopisto toimivat yli kahdeksankymmentä
vuotta vierekkäisissä kortteleissa ja ovat olemassaolollaan todistaneet naisten mahdollisuudesta
palvella yhteiskuntaa ammatissa.
Naisten lähettäminen lähetystyöhön ei ollut
uusi ilmiö maailmassa. Pohjoismaat olivat tällä
rintamalla briteistä jäljessä yli puoli vuosisataa.
Yhdysvalloissa lähetysliikkeestä oli 1800-luvulla
tullut maailman suurin naisliike. Siinä oli yli
kolme miljoonaa jäsentä, ja se lähetti satoja
naisia lähetystyöhön eri puolille Aasiaa ja Afrikkaa. Naiset päättivät toimia, koska olivat lopen

Kuva: SLS/Marja-Leena Turunen
kyllästyneitä miesten hallitsemien kirkkojen
lähetysseuroihin, joissa he eivät voineet vaikuttaa varojen käyttöön. He halusivat työskennellä
naisten ja lasten hyväksi.

“Yksityisten vaimohenkilöiden”
esiinmarssi
Jo pari vuotta naislähetyskoulun avaamisen
jälkeen naisilta vaadittiin pohjakoulutuksena
opettajaseminaari, tyttökoulun kurssi tai vastaavat tiedot. Naislähetyskoulun johtajattaren
Lydia Kivivaaran ponteva opetus 90 vuoden
takaa oli hämmästyttävän nykyaikaista:
“Kääntäkää uskonnollista kirjallisuutta, toimittakaa sanomalehtiä, kirjoittakaa hyviä kirjoja. Siihen tarvitaan hengen voimaa, kokemusta kieleen
ja kansan tapojen tuntemista. Älkääkä katsoko
niin paljon omaa työtänne, vaan katsokaa itseänne osana suurta kokonaisuutta. Silloin ette katso
maakalaisia joukkona, jota saa komentaa, vaan
työtovereina, jäseninä Herramme Kristuksen
ruumiissa.”
Ambomaalle ja Kiinaan lähetetyt itselliset
naiset olivat monia mieskollegojaan korkeammin koulutettuja. Ei ihme, että miehet aluksi
vierastivat näitä “yksityisiä vaimohenkilöitä” ja

pelkäsivät naisten miehistymistä. Lähetyssaarnaaja Emil Liljeblad ilmaisi huolensa naislähetyskoulun johtajattarelle ja vaati, että “naistyöntekijälle terotettaisiin velvollista kunnioituksen
tunnetta esimiehiä kohtaan työalalla, ettei tätä
bolshevismia jatkuisi”.

Kumppanuutta
harjoittelemassa
Tämän päivän lähetyskoulutuksen tavoitteena on antaa lähtijöille valmiuksia
toimia kirkkojen yhteistyökumppaneina
erilaisten kulttuurien keskellä. Lähtijät edustavat eri ammatteja ja ovat olleet jo jonkin
aikaa mukana työelämässä. Suomen Lähetysseuran koulutus on osa Laajasalon kristillisen
opiston kansainvälistä koulutusta ja kestää neljä
kuukautta. Opinnot on jaettu kolmeen moduuliin, ensimmäinen osio koostuu kirkollisesta ja
teologisesta koulutuksesta, toisessa osiossa on painopisteenä kulttuuri, globalisaatio, etiikka ja kulttuuriantropologia. Kolmas moduuli sopeuttaa
kurssilaisia uuteen työyhteisöön ja kulttuuriympäristöön.
Lähetysopiston vastaava kouluttaja, pastori
Mari Pöntinen toivoo, että ulkomaisia asiantuntijoita käytettäisiin yhä enemmän. Kulttuurivaihto on silloin aitoa jo koulutusvaiheessa. Syksyn
kurssilla kouluttajana toimivat mm. piispa Philip
J. Robinson Botswanan evankelis-luterilaisesta
kirkosta ja tri Emmanuel Jacob Selly Oakista,
Englannista. Jacob tiivisti sanottavansa Lähetystyön juhlaseminaarissa 20 marraskuuta 2002
seuraavasti: “Jos menneisyys on meille mitään
opettanut, niin sen, että tarvitsemme Jumalaa
ja toisiamme.”
KIRJOITTAJA ON SUOMEN LÄHETYSSEURAN
TIEDOTTAJA JA ON TOIMINUT PAKISTANISSA
VUOSINA 1976-87
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Lähetystyöntekijä
– yhdistävä tekijä
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Ruotsin kirkossa on muutaman vuoden ajan
pohdittu lähetystyöntekijän roolia muuttuvassa maailmassa. Ruotsin Kirkon Lähetyksen
kotisivuilla aineistoa esitellään osoitteessa
www.svenskakyrkan.se/skm/. Asiaa koskeva
työskentelypaperi toteaa, että kutsu evankeliumin todistajaksi on annettu koko Jumalan
kansalle ja jokaiselle kristitylle kasteessa. Siinä
hänet on kutsuttu lähetystyöntekijäksi – Jumalan todistajaksi maailmassa. Jokaisen kirkon,
joka haluaa osallistua maailmanlaajan kirkon
lähetystehtävään, tulee olla valmis keskinäiseen
kokemusten vaihtoon esimerkiksi lähettämällä
tai vastaanottamalla työntekijöitä.
Ruotsin kirkon lähetetty työntekijä lyhentää yhteistyökumppaneiden välistä välimatkaa
ja ne oppivat paremmin tuntemaan toisensa.
Lähetetystä tulee solidaarisuuden merkki ja sillanrakentaja kahden maailman välille, erilaisten
kulttuurien ja erilaisten teologioiden välille,
erilaisten kirkkona olemisen tapojen välille.
Työntekijän ammatillinen osaaminen on tärkeä,
mutta yhä tärkeämmiksi tulevat kyky analysoida
teologisia virtauksia ja poliittista tilannetta, halu
elää mukana siinä mitä tapahtuu ja uskallus itse
vaikuttaa siihen. Läsnäolo ja mukana kulkeminen ovat
tärkeä osa Ruotsin kirkon lähetettyjen työntekijöiden identiteettiä. Niiden lisäksi tulevaisuuden
työntekijöiltä edellytetään yhä enemmän kykyä
tulkita ajan merkkejä, valmiutta toimia kirkon
ykseyden puolesta, kykyä toisella tavalla uskovien kohtaamiseen ja lähellä elämiseen. He osallistuvat kirkon rajoja ylittävään tehtävään ja vievät
eteenpäin Kristuksen evankeliumia ja Jumalan
valtakuntaa sanoilla ja toiminnalla.
Myös Amerikan evankelisluterilainen kirkko
on määritellyt lähetystyöntekijän uutta roolia
omassa lähetystehtävässään, ja täydentänyt
vuodelta 1994 olevaa laajempaa asiakirjaansa
(ks. www.elca.org/dgm). Lähtökohtana on Jumalan lähetys, evankeliumin universaalisuus ja
kutsu viedä tätä evankeliumia eteenpäin sanoin
ja teoin. Tähän Jumalan kutsuun vastaaminen
edellyttää ihmisiä, jotka kuljettavat sanomaa. Lähetyskutsu on sekä yleinen että erityinen: kaikki

kristityt on kutsuttu Jumalan lähetykseen siellä
missä ovatkin, jotkut paikallinen kirkko kutsuu
sen lisäksi lähetystyöhön toiseen maahan. Lähetysyhteistyön lisäksi pyritään myös seuraamaan
Pyhän Hengen johdatusta toimintaan siellä,
missä yhteistyökirkkoa ei ole.
Lähetystyöntekijän ensisijainen tehtävä on
toimia Kristuksen lähettiläänä, mutta samalla
hän edustaa kirkkoaan toisessa maassa, toimii
linkkinä ja yhteyden rakentajana erilaisten kulttuurien ja kirkkojen välillä. Roolin muutoksessa
korostetaan yhdessä kulkemista. Englanninkielisen accompany-sanan yksi merkitys on säestäjänä
toimiminen. Tämä antaa kauniin lisävivahteen
sille, mitä tarkoittaa tilan antaminen ja tekeminen maan oman kirkon työntekijälle. KeskiAfrikassa toimiva amerikkalainen kirjoittaa: ”Me
olemme vieraita ja elämme mukana (accompany)
afrikkalaisten työtoverien kanssa. Vaikka apumme on tervetullutta, sen ei ole tarkoitus synnyttää riippuvuutta.”
Kirkon lähetystyön keskus ja lähetysjärjestöt
ovat kehittämässä lähetystyöntekijän koulutuksen sisältöä yhteisestä, kirkon henkilöstökoulutuksen näkökulmasta. Sisarkirkkojen pohdinnat
sekä samansuuntaisuudessaan että erilaisuudessaan antavat tähän työhön hyviä aineksia.
Suomesta lähetetty työntekijä on osoittautunut
mitä suurimmassa määrin yhdistäväksi tekijäksi
koko kirkon missiossa.

HANNU PAAVOLA
hannu.paavola@evl.fi

Missionären –
en förenande faktor
Inom Svenska kyrkan har man under några
år grunnat över missionärernas roll i en värld
i förändring. På Svenska kyrkans missions
hemsida presenteras materialet på adressen
www.svenskakyrkan.se/skm/. I arbetsdokumentet konstateras att kallelsen att vittna om evangelium är i dopet givet till hela Gud folk och
till varje kristen. I dopet har vi kallats att vara
missionärer – ett vittne för Gud i världen. Varje
kyrka som önskar delta i den värlsvida kyrkans
uppdrag i mission måste vara redo att ömsesidigt
dela erfarenheter genom till exempel att sända ut
eller ta emot medarbetare.
De medarbetare som svenska kyrkan sänder ut
förkortar avståndet mellan samverkande parter
och de lär känna varandra bättre. Den utsända
blir ett tecken på solidaritet och en brobyggare
mellan två världar, mellan olika kulturer och
teologiska riktningar, mellan olika sätt att vara
kyrka. De utsända medarbetarnas yrkeskunnande är viktigt, men allt viktigare blir förmågan att
analysera teologiska strömningar och politiska
situationer, viljan att leva med i skeende och
själv våga låta sig påverkas dem. Orden närvaro
och medvandrare är uttryck som berättar något
om den framväxande identiteten hos Svenska
kyrkans utsända. Dessutom förutsätts att framtidens medarbetare besitter en allt större förmåga
att tolka tidens tecken, beredskap att verka för
kyrkans enhet, förmåga att möta människor
med annan tro och att leva nära. De deltar i en
uppgift som går över kyrkans gränser och nå ut
med evangelium om Jesus Kristus och Guds rike
i ord och handling.
Även Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika
har definierat missionärernas nya roll i missionsuppgiften och kompletterat sin omfattande
handling från år 1994 (se www.elca.org/dgm).
Utgångspunkten är Guds mission, evangeliets
universalitet och kallelsen att föra detta evangelium vidare i ord och gärning. Svaret på denna
Guds kallelse förutsätter att det finns människor
som för ut budskapet. Missionskallelsen är såväl
allmän som enskild: alla kristna var de än är, är
kallade till Guds mission. En del kallas dessutom

av den lokala kyrkan att utföra mission i ett annat land. Förutom mission försöker man också
följa den heliga Andens ledning till verksamhet
på sådana ställen där man inte har en samarbetskyrka.
Missionärens främsta uppgift är att arbeta som
Jesu sändebud. Men samtidigt representerar missionären sin kyrka i ett annat land, är en länk och
en som skapar enhet mellan olika kulturer och
kyrkor. I rollen som är under förändring betonas
att man vandrar tillsammans. Ordet accompany
betyder i det engelska språket bland annat att
vara ackompanjatör, vilket ger en vacker tillläggsnyans till vad som avser att ge plats och
uppgifter till medarbetare i det egna landets
kyrka. En amerikan som arbetar i Centralafrika
skriver:” Vi är gäster och vi lever i följe med (accompany) våra afrikanska arbetskamrater. Även
om vår hjälp är välkommen är avsikten inte att
den skall framkalla beroende.”
Kyrkans missionscentral och missionsorganisationerna håller på att utveckla innehållet i
missionärsutbildningen ur en gemensam aspekt,
kyrkans personalutbildning. Systerkyrkornas
reflexioner i såväl samma riktningar som olika
riktningar tillför detta arbete gott stoff. De medarbetare som utsänts från Finland har i allra högsta grad visat sig vara en förenande faktor i hela
kyrkans mission.

HANNU PAAVOLA
hannu.paavola@evl.fi
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Lähetystyöntekijä
teologian tekijänä
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Jokainen lähetystyöntekijä, koulutuksestaan ja
ammattinimikkeestään riippumatta, on lähetystyössä omalla työpaikallaan samalla myös teologian tekijä. Tämä hänen tulisi olla tietoisesti, koska kaikki, mitä hän on, sanoo ja tekee tai jättää
sanomatta tai tekemättä, myös aina tulkitsee hänen omaa käsitystään kristinuskosta ja viestittää
siitä muille. Muut ”lukevat” lähetystyöntekijää
näin myös hänen teologiansa näkökulmasta ja
saavat sitä kautta käsityksen kristinuskon perusteista ja niiden mukaisesta arjessa elämisestä,
kristillisestä etiikasta.
Onneksi luterilaisen uskonkäsityksen mukaan
saamme kaikki olla samaan aikaan sekä syntisiä
että vanhurskautettuja. Silloin sanojen ja tekojen yhteensopimattomuuskin raamatullisesti
tulkittuna johdattaa lähetystyöntekijän ”lukijaa” kohtaamaan Kolmiyhteisen Jumalan sekä
pyhänä että armollisena ja anteeksiantavana Jumalana, joka Jeesuksessa Kristuksessa on kaikkien syntisten Vapahtaja. Arjen monissa käänteissä
teologian suuret linjat parhaimmillaan tulevat
todellisiksi ja muillekin uskottaviksi.
Se, että lähetystyöntekijä käsittää itsensä teologian tekijäksi, on hyvin linjassa sen tavoitteen
kanssa, että jokaisella itsenäisellä kirkolla tulee
olla oma hallinto, taloudellinen itsekannattavuus, järjestetty lähetystyö ja mahdollisuus
kontekstuaalisen teologian tekemiseen. Kaksisuuntainen lähetystyö tukee ja edistää
y h t e i s t y ö k i rkon
toimintaympäristön
huomioon ottavaa
teologista
työskentelyä, koski se
sitten mitä hyvänsä
lähetystyön osa-aluetta.
Tämä merkitsee, että
lähetystyötekijän
olisi hankittava itselleen tietoisesti

Lähetystyöntekijän sanat
ja teot tulkitsevat
hänen käsitystään
kristinuskosta.

teologista täydennyskoulutusta koko lähetystyöntekijäuransa aikana. Lähetyskurssi ja muut
täydentävät opinnot ovat aikanaan luoneet
perustaa teologiselle tietämykselle. Jatkuvaa
opiskelua voisi edesauttaa jonkinlaisen opintokirjan käyttöönotto. Siitä olisi vuosien varrella
mahdollista seurata omaa tietoista tietojensa
kartuttamista erilaisten kurssien, seminaarien
ja neuvottelujen avulla – ja mahdollisesti myös
sen laiminlyömistä. Lähetystyöntekijä voisi näin
myös arvioida, miten käyttökelpoisia tiedot ovat
ammatillisen ja ihmisenä kasvun kannalta.
Jotkut nykyisistä ja eläkkeellä olevista lähetystyöntekijöistä ovat aktiivisesti jakaneet
opintojensa ja kokemustensa tuloksia yhteiseksi
hyväksi esimerkiksi esitelmissä, haastatteluissa,
lehtikirjoituksissa ja myös varsin lukuisissa
väitöskirjoissa. Teologisessa kouluttautumisessa
auttaa myös Lähetysteologinen Aikakauskirja
– Journal of Mission Theology, joka on vuodesta
1991 käsitellyt lähetystyön kannalta keskeisiä
teemoja tähän mennessä seitsemässä numerossa.
Kannattaa lukea, etteivät ”teologiset eväät” pääse
loppumaan!
TIMO VASKO
Timo.Vasko@evl.fi

Mitä lähetystyö on käytännön tasolla? Kurkistamme lähetystyötekijän arkeen kahdessa hyvin erilaisessa maassa. Etiopiassa toimiva Kirsti Viitasaari ja Japaniin lähetystyöhön palannut Lea Pihkala kertovat työviikostaan.

Tutustuminen kilokaloreihin. Lukutaidottomille äideille opetetaan, että toiset ruoat antavat enemmän ja toiset vähemmän voimaa (kilokaloreita). Kuva: SLS/Tapani Pentikäinen

Viikko lähetystyötä
Afrikkalaisen aurinkoinen maanantai vierähti
kokouksessa, jossa valmistellaan kirkon kehitystyön 5-vuotissuunnitelmaa. Valtion määräysten
ja kirkon omien kehitysyhteistyönäkemysten
yhteensovittaminen ei aina ole helppoa. Valtio
viestittää byrokratiallaan, että kehitysapujärjestöjä ei tarvita. Tilastot kertovat toisenlaista
totuutta. Pahimman ennusteen mukaan noin
14 miljoonaa kansalaista on maalis-huhtikuussa
ulkopuolisen ruoka-avun varassa. Tällaisesta notkahduksesta toipuminen vie hyvin monta vuotta. Noin viidennes lapsista kuolee ennen viidettä
syntymäpäiväänsä. Noin puolet lapsista kasvaa
aliravittuina. Alle puolet kouluikäisistä pojista
ei koskaan istahda koulunpenkille tai penkin
virkaa tekevälle ruohotukolle. Vain runsas neljännes kouluikäisistä tytöistä pääsee maistamaan
opiskelua. Terveyspalvelut ovat liian harvojen
ulottuvilla.

Tiistaiaamuun mennessä en ollut vielä saanut
kirkon päätoimistosta shekkiä, jonka anomisen
olin aloittanut jo edellisellä viikolla. Rahaa tarvittiin tiistaina pääkaupungista 50 kilometrin päässä alkavan ravintokurssin kuluihin. Työtoverini
aloitti kurssin ilman minua, opetusvälineitä ja
rahaa. Kirkonkin byrokratia on melkoinen.
Tiistain kuluessa sain rahat pankista, sitten
vain menoksi. Auton kasetti soitti kaunista musiikkia. Sydän soitti kiitosta kullankeltaisista viljapelloista. Tällä alueella ei nähdä nälkää. Ehdin
perille ensimmäisen kurssipäivän päätteeksi.

Lettipäinen tyttö-poika
Minut toivotti tervetulleeksi ponteva neljänviiden vanha tyttö. Seuraavana päivänä ilmeni,
että sievään samettimekkoon ja pitsiröyhelöisiin
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Mitä lähetystyö on käytännön tasolla?
Etiopiassa on pula paitsi ravinnosta,
myös ravinto-opetuksesta. Opetuksessa
käsitellään esimerkiksi paikkakunnan
ravintoaineita ja niiden saatavuutta
eri vuodenaikoina. Kuva: SLS/Tapani
Pentikäinen

Noin puolet lapsista
kasvaa aliravittuina.
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sukkiin puettu lettipäinen tyttö ei ollutkaan tyttö vaan poika. Tyttö-pojan äiti, yksi kurssilaisista,
kirkkomme jäsen, kertoi luvanneensa Jumalalle,
että jos hän saa pojan, viiden tytön jälkeen, hän
pukee pojan tytöksi aina seitsemänvuotiaaksi
asti. Kovasti toivottu poikalapsi suojataan pahalta silmältä hämäämällä. Vielä on työtä sanan
juurruttamisessa.
Keskiviikkona minäkin pääsin kurssin makuun. Parinkymmenen köyhän äidin kanssa
keskustelimme vilkkaasti ravintoryhmistä,
kaloreista, paikkakunnan ruoka-aineista, hinnoista, puutarhanhoidosta, lasten ruokinnasta
sekä kasvun säännöllisestä seuraamisesta. Havainnollisessa opetuksessa käytämme kuvia, pienoismalleja, pikku näytelmiä, dioja ja videoita.
Kurssilaiset suorittavat erilaisia tehtäviä.
Opiskelijoitten palaute kannustaa: ”Minua ei

ole koskaan opetettu näin. Tämähän ei tunnut
ollenkaan koulumaiselta. Olen saanut paljon
uutta tietoa. Olisin valmis vaikka maksamaan
näin upeasta opetuksesta. Olen ollut huolissani
lapseni ”laihuudesta”. Nyt tiedän, miten saan
hänet lihomaan.”

Anovaa katsetta paossa
Torstaina työrauhaani ”häiritsi” kurssipaikan
pihamaalle asettunut pieni, langanlaiha nainen
kolmen alle kouluikäisen luunlaihan lapsensa
kanssa. Aina kun poistuin luokkahuoneesta pihamaalle, äidin anova katse ja sanat tulvahtivat
vastaani. Isoin lapsista juoksi perääni kerjäten
apua. Sydäntäni raastoi, mutta mitä tehdä? Nyt
en kerta kaikkiaan jaksanut kohdata köyhyyttä.
Omassa tuttavapiirissäni on jo nyt liian monta
avun tarvitsijaa. En jaksa heidän lisäkseen enää
auttaa tuntemattomia umpimähkään.
Päivän päätteeksi yritin livahtaa nopeasti autoon. Koko olemukseni vaati lepoa. Äiti seurasi
minua hellittämättä. Peruutin autoa. Sitä ennen
sujautin setelin työtoverini käteen ja pyysin hän-

tä sanomaan äidille, että raha on seurakunnalta.
Seteli ei ollut suuren suuri, mutta jos äiti osaisi
asioida oikein, hän saisi muutaman päivän ruuan ja vielä jäisi jokunen birri kaupankäyntiinkin,
jota joku kurssilaisistamme oli nähnyt hänen
harjoittavan kadun varrella.
Miksi en antanut itse rahaa naiselle? Pelkäsin,
että hän tulee huomenna uudelleen. Työtoverini
oli saanut selville, että äiti on tullut maaseudulta kaupunkiin sisarensa hoteisiin, koska mies
kuoli.
Perjantaina äiti ei tullut uudelleen, mutta äidin ongelma pyöri mielessäni pitkin
päivää.Tunnen usein noloutta, kun olen vähän
auttanut jotakuta. Summa, jonka annoin, ei tee
juurikaan lovea kukkarooni. Annan liiastani. Järki ja tieto sanovat kuitenkin, että tuolle naiselle
se oli todellinen apu siihen hetkeen. Oliko hän
HIV-positiivinen? Kuoliko mies AIDS:iin? Miten
lasten käy, jos äitikin kuolee?

Kahdet kakut
Kurssi lähenee loppuaan, mutta puheet eivät
näytä loppuvan. Keräilen opetusmateriaalia
pikkuhiljaa autoon. On ehdittävä valoisan aikaan
pääkaupunkiin.
Lauantaiaamuna nautin vakinaisen hierojani
rivakoista otteista. Tuosta viehättävästä naisesta
on vuosien varrella tullut ystävä. Tasavertaisen
ystävyyden syntyminen on suuri ilo ja ihme.
Onhan niin paljon asioita, jotka voisivat olla
esteenä: kulttuurierot, kieliongelmat, taloudel-

linen asema tai koulutustaso.
Hieronnan jälkeen pyrähdin uimaan. Suljin
silmäni ja korvani ja kuvittelin uivani Kaukajärvessä sisareni mökillä. Yritin olla ärsyyntymättä
karmeasta musiikista ja väistelin uimareita, jotka
räpylöineen puikkelehtivat pikavauhdilla jos johonkin suuntaan.
Sitten lähdin herkkujen ostoon. Olin päättänyt ostaa jouluksi, maksoi mitä maksoi, kuivattuja hedelmiä ja tehdä hedelmäkakkuja koko
joulunajan tarjoilutarpeeseen. Etiopialaisen ja
eurooppalaisen ajanlaskujen rinnakkaiskäytön
vuoksi meillä on kaksi joulua, kaksi loppiaista
ja kaksi pääsiäistä. Harmi, kun etiopialaiset eivät
vietä juhannusta. Saisimme niitäkin kaksi.
Mieli hykerrellen leipomisen ihanuutta palasin kotiin ja huomasin, että tänään ei olekaan
sähköä. Illansuussa saunasta palattuani sähköt
olivat palanneet ja ryhdyin leipomaan joulupipareita.
Sunnuntaina osallistun englanninkieliseen
Kansainvälisen seurakunnan jumalanpalvelukseen. Adventtisaarna oli hyvä. Lounaan jälkeen
kävin tapaamassa erästä sairasta. Illalla osallistun
vielä englantilaisen seurakunnan kynttilänvalossa pidettyyn tunnelmalliseen iltavesperiin.
Viikonvaihteen levon jälkeen oli mukava
aloittaa taas seuraavaa viikkoa.
KIRSTI VIITASAARI
KIRJOITTAJA ON ETIOPIAN EVANKELISEN MEKANE
YESUS -KIRKON RAVINTO- JA HYGIENIAOHJELMAN
KOORDINOIJA. HÄN ON TYÖSKENNELLYT ETIOPIASSA
ERILAISISSA TEHTÄVISSÄ LÄHES 30 VUOTTA.

Kuva: SLS/Tapani Pentikäinen
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Kuva: Uuden Tien arkisto

Mitä lähetystyö on käytännön tasolla?

Kehitysvammaisten piiri Hyougossa.

Arkinen vieraanvaraisuus
on oikeaa lähetystyötä

14

Olin ollut Japanissa pioneerilähetystyössä 16
vuotta ja parhaillaan kausilomalla Suomessa.
Eräs nuorimies, teologian opiskelija kysyi minulta: ”Oletko tehnyt vielä sitä varsinaista lähetystyötä?” Olin vähän aikaa täysin sanaton. Mitä
ihmiset tietävät lähetystyöstä? Ehkä vastaus on:
juuri niin paljon kuin me osaamme siitä kertoa.
Miehen työstä lähetyskentällä tiedetään aika
paljon. Nainen pioneerilähetystyössä on monelle
vieras asia. Olin suuren perheen, seitsemän lap-

sen, äiti. Uusi seurakunta kokoontui kodissamme,
joka oli kooltaan alle 50 neliömetriä. Pyhäkoulun
ja englanninryhmän lisäksi viikolla toimi äiti-lapsipiiri ruoanlaittoineen. Tuosta pienestä kodista
lähti rakkaudella, suurella kärsivällisyydellä ja
Jumalan Sanan eläväksi tekevällä opetuksella
kasvamaan tuleva seurakunta. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen nykyinenkin kirkkorakennus ja tontti ovat pieniä kasvavalle seurakunnalle. Tarvitaan uusi ja isompi rakennus.

Lähetystyö on
puitteiden rakentamista
Nykyään olen mieheni Jorma Pihkalan kanssa
jälleen lähetystyössä uudella alueella. On kulunut 30 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran
lähdimme Japaniin. Lapset ovat aikuisia ja
kolme lastenlastakin on syntynyt. Suurin osa
lapsista elää Suomessa. Yksi tytär, 31 -vuotias,
monivammainen on mukanamme Japanissa.
Suuri osa lähetystyötä on puitteiden valmistamista ihmisten voittamiseksi Kristukselle. Tarvitaan raamit, jonka sisällä voi tehdä sanallista
työtä. Se vie paljon aikaa ja vaatii vaivannäköä
ja kärsivällisyyttä. Kutsumme erilaisia ihmisiä
kotiimme yöksi. Leivon, valmistan hyvän ruoan
ja sijaan vuoteet. Viemme vieraamme katsomaan
nähtävyyksiä. Osoitamme kristillistä rakkautta ja
keskustelemme. Usein vieraamme ottaa osaa kokouksiin ja jumalanpalveluksiin.
Kun vieras on lähtenyt, pesen pyykin ja siivoan. Usein vierailla ei ole mitään mukana, ja heille
täytyy löytää kaikki tarvittava pyyhkeestä ja pyjamasta lähtien. Moni vieraistamme ja on yksinäisiä
ja elää ilman perhettä.
Pidän käsitöiden teosta ja teen monelle todellisen rauhan ja totuuden etsijälle talvisin
kuviopipoja. Muulloin leivon kakkuja ja pullia
annettavaksi ihmisille. Naapureille on hyvä
viedä leipomuksia, jotta hyvät välit säilyisivät ja
naapurit tulisivat kirkolle kokouksiin. Rakkaus
on kekseliäs.

Kristittyjä vain yksi prosentti
Hoidamme kasvavaa seurakuntaa, jonka työn
norjalaiset lähetit aloittivat 25 vuotta sitten.
Olemme ainoat palkatut työntekijät. Teen tiimityötä mieheni kanssa. Pidämme yhdessä useita

ryhmiä, kuten lasten englannin- ja raamatturyhmää sekä naisten ruokapiiriä. Niiden avulla
kutsumme uusia ihmisiä kirkkoon. Nykyisin
on enemmän aikaa ryhmien valmisteluihin. Pyrimme tekemään työtä omien armolahjojemme
mukaan. Tarvitsemme rukousta itsemme tähden ja työn puolesta. Tukenamme ovat lähettävät seurakunnat ja lähetysystävät Suomessa.
Jaamme lähialueille kirkon kutsuja ja esitteitä ennen gospel-konsertteja ja evankelioimiskokouksia. Yleensä saamme seurakunnan nuoria mukaan
kutsutyöhön. Lapsia kutsumme koulujen porteilla lasten kokouksiin. Japanissa on vapaus jakaa
kutsuja, myös kovaäänisten käyttö on sallittua.
Seurakunnassamme kokoontuu viikoittain neljä
eri raamattupiiriä. Jumalan Sanasta
saavat ravintoa niin opettajat kuin opetettavatkin. Itse olen opettanut Raamattua ainoastaan, mikäli mieheni on poissa. Olen kuitenkin
aina mukana ryhmissä. Sielunhoitoa on yksityisesti pari kertaa viikossa. Seurakunnan jäseniin
kuuluu mielenterveyskuntoutujia, ja olemme
suunnitelleet heille ryhmää.
Sunnuntain jumalanpalveluksessamme on
hyvin vaatimaton liturgia. Saarna kestää 45 minuuttia. Kokonaisuuteen kuuluu myös lyhyt
todistuspuhe. Maallikot vetävät vuorollaan
kirkonmenot sekä hoitavat kanttorin tehtävät.
Sen jälkeen on joko yhteinen ruokailu tai keskustelemme ryhmissä saarnasta ja rukoilimme toinen toistemme puolesta. Pyhäkoulun
sunnuntaina japanilaiset pitävät itsenäisesti.
Työ on mielekästä. Työntekijöitä on kuitenkin
olematon määrä. Japanissa on 127 miljoonaa
asukasta, joista vain yksi prosentti on kristittyjä.
LEA PIHKALA
KIRJOITTAJA ON DIAKONISSA JA SUOMEN
EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ JAPANISSA.
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Puun alla istumisen taito –
ensivaikutelmia lähetyskurssilta
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”Jos nyt lähtisin lähetystyöhön, käyttäisin ensimmäisen työkauteni puun alla istuen, jotta oppisin
ymmärtämään”. Näin kuvailee lähetyskonkari
tuntojaan uusille lähetyskurssilaisille. Ilmassa
on uuden elämänvaiheen tuntua. Monet kodit
on paketoitu. Tuttu ja turvallinen on saanut
väistyä. Edessä oleva tie antaa itsestään vain aavistuksia ja välähdyksiä. Kurssillamme on joukko
erilaisia ihmisiä: perheellisiä, sinkkuja, nuorempia, vanhempia, kirkon työntekijöitä ja ”käsityöläisveljiä”. Yhteisenä nimittäjänä on kutsumus.
Kaikkien ihmisten Isä on puhunut monet kerrat
ja monin tavoin. Lähtemisen ajatus on syntynyt
eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Käytännöllinen
missiologia on tuoretta. Yhdessä puhelemme siitä, miten kukin meistä ymmärtää lähetyksen,
Jumalan mission. Kuulemme kaikuja vastavuoroisuudesta, kumppanuudesta, toisenlaisesta
elämäntavasta ja keskinäisestä jakamisesta.
Lähetystyöntekijän kahtalainen identiteetti
näkyy jo lähetyskurssin alkumetreillä. Toisaalta lähetti on paikallisseurakunnan lähettämä,
toisaalta lähetysjärjestön työntekijä. Kirkon
virassa ja vaivassa palvellutta ahdistaa kysymys,
kuka minä piakkoin oikein olen? Edustanko yhteistyökirkossa ensisijaisesti lähetysjärjestöä vai
äitikirkkoani? Kirkon ja seurakunnan olemusta
leimaa ulospäin suuntautuminen, missionaarisuus. Kirkko ei hyvillä mielin voi delegoida
keskeisen tehtävänsä, mission hoitamista vain
lähetysjärjestöille. Kurssin ensimmäisten päivien aikana esillä ovat lähetysjärjestön työnäky
ja toimintaperiaatteet, mutta kirkon ja mission
suhde jää avoimeksi. Kirkon lähetyksen ääni voisi
kaikua täälläkin selvemmin.
Maailma muuttuu. Kuulen kurssimme alkupäivinä, miten tulevaisuudessa on verkostoiduttava uudella tavalla. Yhteistyötä on tehtävä uusien ja kukaties yllättävien kumppaneiden kanssa.
On vaikutettava yhtälailla oikeudenmukaisuutta
tukahduttaviin rakenteisiin. Haasteita ei siis lähetykseltä tulevaisuudessakaan puutu. Aloitteleva
lähetti voi onneksi lohduttautua sillä, että koko
homma on pohjamutiaan myöten ”korkeammas
käres”.

Maapalloistumisen ja muutosten keskellä varmaa on vähintään se, että kirkko tarvitsee tulevina päivinä työntekijöitä, joilla on kokemusta ja
ymmärrystä toisten kulttuurien ja katsomusten
kohtaamisesta. Tarvitaan niitä, jotka kykenevät
olemaan ”tulkkeina” eri kulttuurien välillä.
Ovet on avattava koto-Suomessakin muualta
tuleville kirkkojen työntekijöille. Suomalainen
ja eurooppalainen työsuhdebyrokratia voi olla
tässä pahimmillaankin vain hidaste, ei este. Hyvää
tahtoa ja rohkeutta toki tarvitaan.
Konkarin sanoissa on viisautta. Heti aamunkoitteessa on istuttava puun alle yhdessä toisten
kanssa. On tervehdittävä ”pitkällä kaavalla”, vietettävä päivää, puhuttava ilot ja surut. Etsittävä
sitä, mikä on Jumalan lapsille yhteistä. Miten
avaran maiseman lähetys meille avaakaan!

JANNE HATAKKA
KIRJOITTAJA ON PASTORI JA LÄHETYSKURSSILAINEN

Saimme kutsun
Minä ja mieheni Seppo saimme uuden kutsun
Japaniin lähetystyöhön. Ensimmäistä kutsua
noudatimme vuonna 1974, kun pienen perheen
kanssa lähdimme tuntemattomaan maahan.
Palasimme sieltä vuonna 1989 mukanamme
viisi lasta. He ovat jo lentäneet pesästä: jokainen
keittää oman aamupuuronsa ja pesee omat pyykkinsä. Nyt me saamme kokeilla, vieläkö vanhat
siipemme kantavat, kun palaamme - jos Jumala
suo - kesäkuussa Japaniin 14 Suomessa vietetyn
vuoden jälkeen. Paluumme ei ole hetken mielijohde. On taas mietittävä lähetyskutsua ja sitä,
mihin se perustuu.
Ensiksi, lähetystyö ei ole sooloilua eikä yksityisyritteliäisyyttä, vaan se on seurakunnalle
annettu yhteinen tehtävä. ”Menkää kaikkialle
maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark. 16:15). Jeesus antoi lähetyskäskyn
apostoleille ja muille seuraajilleen. Tämän voimme lukea eri muodoissa kaikista evankeliumeista.
Ja vaikka tuolloin kristillinen seurakunta oli vasta
muotoutumassa, olemme ymmärtäneet, että Jeesuksen sanat tarkoittavat meitäkin. Ne koskevat
kaikkia kirkkoja, seurakuntia ja kristittyjä. Kutsu
lepää ensisijaisesti Jumalan sanan varassa.
Toiseksi Pyhä Henki puhuu seurakunnalle, joka erottaa lähetystyöntekijän tehtäväänsä. ”Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia:
Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger,
kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä
Saul. Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa

ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi. ’Erottakaa
Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.’ Niin
he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat
kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät
matkaan” (Ap. 13:1 - 3).
Apostolien tekojen kohdassa tulee esiin kutsun kaksi ulottuvuutta: ulkoinen ja sisäinen.
Pyhä Henki kehottaa seurakuntaa erottamaan
Paavalin ja Barnabaan lähetystyöhön. He saivat
ulkoisen kutsun seurakunnalta. Mutta Pyhä
Henki kohdistaa sanansa myös kyseisiin kristittyihin, kun Hän sanoo: ”johon minä olen heidät
kutsunut.” Miehet saivat henkilökohtaisen, sisäisen kutsun Jumalalta. Heidät siunattiin erityiseen
tehtävään ja matkaan kätten päällepanemisella,
aivan kuin lähetystyöntekijät nykyäänkin.
Tekstin jatkossa todetaan miesten olleen Pyhän Hengen lähettämiä. Saatamme olettaa, että
Barnabas ja Saul saivat voimaa tästä tosiasiasta,
kun he purjehtivat pitkin Välimerta ja julistivat
evankeliumia kaukaisilla paikkakunnilla usein
vaikeissa olosuhteissa. He tiesivät, etteivät olleet
omalla asiallaan.
Myös apostoli Pietarin elämä on puhutteleva
esimerkki henkilökohtaisesta kutsusta. Pietari
oli veljensä Andreaksen kanssa Galileanjärvellä
kalassa, kun Jeesus kutsui hänet ensimmäisen
kerran. ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen
teistä ihmisten kalastajia.” (Mark. 1:17). Miehet
eivät kauaa tuumineet, vaan jättivät heti verkot
ja seurasivat Jeesusta. Ei mitään laskelmointia tai
epäröintiä! Toisen kerran Jeesus kutsuu Pietaria tuota hiilivalkealla Mestarinsa kieltänyttä miestä
- ylösnousemisensa jälkeen, kun hän on ensin
kolmesti kysynyt, rakastaako tämä häntä. ”Herra,
sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle
rakas”, Pietari parahtaa. Keskustelun lopuksi
Jeesus sanoo lakonisesti: ”Seuraa minua.” Näin
hän uudisti kutsunsa. Sen hän voi tehdä myös
sinulle ja minulle.
VUOKKO VÄNSKÄ
KIRJOITTAJA ON
UUSI TIE -LEHDEN

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
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Kuva: SLS/Petri Kuokka

Matleena Pinola kuvaa lähetystyötä yhtälönä: missio
koostuu visiosta ja passiosta. Se on suuren näyn toteuttamista joka vie jakamaan kivun taakkaa.

Yhteinen koulutus viesti
yhteisestä tehtävästä
Matleena Pinola kannustaa yhteistyöhön lähetystyöntekijäkoulutuksessa.
Helmikuussa eläkkeelle jääneellä Matleena Pinolalla on takanaan pitkä
rupeama lähetystyön parissa. Hän on ollut neljä työkautta lähetystyössä
Taiwanissa, toiminut Lähetyssanomien toimitussihteerinä, Suomen Lähetysseuran koulutussihteerinä ja Lähetysopiston rehtorina.
Matleena Pinola on työskennellyt pitkään Kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämistyöryhmään (KILKE), joka on konkreettisesti vaikuttanut yhteisen koulutuksen kehittämiseen.

Kirkkomme Lähetys -lehti esitti Matleena Pinolalle kolme kysymystä lähetystyöstä.

Mikä on tärkein asia, jonka lähetystyöhön lähteminen on tuonut
elämääsi?
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Lähetystyöhön lähteminen on tuonut kuljettavaksi tien, jota olen opetellut vaeltamaan

pienin askelin. Taiwanissa sain ottaa pieniä
askeleita pitkän ajan kuluessa, joten matkan
varrella oli mahdollisuus päästä sisälle kiinalaiseen kulttuuriin ja ihmisten ajatusmaailmaan
– ainakin jossakin määrin! Myöhemmin olen
ajatellut, että olisin voinut kulkea vielä hitaammin ja pysähdellen, jolloin olisin ehkä
oivaltanut herkemmin evankeliumin esteitä ja
kosketuspintoja ihmisten arjessa.Pienet askeleet
ja suuret suunnitelmat eivät ole sopineet kovin
hyvin yhteen. Olen opetellut hyväksymään

”Lähetyskasvatuksen ja –koulutuksen menetelmät, koulutusympäristö ja koulutusohjelmat tarvitsevat aidosti ekumeenista ja globaalia kansainvälistä höystettä, niin että kristityllä
on kunnon valmiudet todella kansainväliseen ja ekumeeniseen opetuslapseuteen ja todistukseen monimuotoisuudessaan rikkaassa maailmassa. Voimme opettaa toisiamme ja
oppia toisiltamme. Minusta näyttää siltä, että kansainvälisen
tason teologisessa keskustelussa on vielä paljon länsimaista
sävyä, ja siinä keskitytään vielä läntisen teologian ajatuksiin
ja normeihin, kun on kyse lähetystyöhön koulutuksesta.”
Emmanuel Jacob Kumppanuuden Kasvot –seminaarissa
SLS:ssa 20.11.2002

itsessäni, työssäni ja koko elämässä tietynlaisen epävarmuuden ja haurauden. Edessä on
kuitenkin aina auennut polku, joka on tuonut
eteen erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä ja
ihmisiä, joiden kanssa olen kokenut lämmintä
työyhteyttä ja ystävyyttä. Sekä Taiwanissa että
Lähetysseuran kotimaisissa tehtävissä olen kokenut, että kutsumus ei ole suinkaan mikään
staattinen tila, vaan se sisältää muutoksen ja
uudistumisen mahdollisuuden.

Millainen on visiosi työntekijäkoulutuksesta vuonna 2010?
Kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen tulisi mielestäni liittyä luontevasti kirkon kansainvälisiin
tehtäviin lähtevien valmennuskoulutukseen
osana kirkon työntekijäkoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on valmius toimia erilaisissa
kulttuurisissa ja uskonnollisissa konteksteissa
kumppanuudessa paikallisen yhteistyökirkon
tai muun tahon kanssa. Koulutuksessa olisi selkeä näky lähetystyön hengellisestä luonteesta
ja tehtävästä. Lähetystyöntekijäkoulutukselle
olisi määritelty sisällöllinen kehyssuunnitelma
ja kriteerit. Kirkon vastuulla olisi eri kouluttajatahojen suunnittelema koulutusjakso, joka
olisi yhteinen kaikkien lähetysjärjestöjen lähetystyöhön koulutettaville. Sen lisäksi lähetysjärjestöt voisivat järjestää haluamansa pituisen
oman perehdyttämisjakson. Pääpaino olisi kuitenkin yhdessä suunnitellussa ja toteutettavassa
koulutuksessa. Koulutuksen kokonaisuuteen

kuuluu myös paluu- ja jatkokoulutus, joka
olisi myös pääosin kirkon järjestämää yhteistä
koulutusta.Tällainen koulutusyhteistyö vahvistaisi mielestäni kirkon lähetystyöntekijän identiteettiä ja antaisi viestin yhteisestä tehtävästä,
johon olemme kutsutut. Viestiä vahvistaisi vielä
yhteinen lähetystyöhön siunaaminen.

Millaisen lähetyskutsun haluat
esittää tätä lehteä lukevalle?
Kiteytän lähetyskutsun yhtälöksi missio= visio
+ passio. Lähetystehtävässäon kysymys suuresta
näystä, Jumalan läsnäolosta ihmisten maailmassa. Se kutsuuKristuksen seuraajia passioon,
jakamaan kivun ja kärsimyksen taakkaa. Tässä
kutsumuksessa ilo ja kipu elävät yhdessä. Löytyisikö meistä sitä rakkautta, jopa intohimoa,
joka sitouttaisi meitä omissa seurakunnissamme ja yhteisöissämme entistä lujemmin tähän
kutsumukseen?
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Kirkon työntekijänä
maailmalle
Järjestöjen koulutusyhteistyön tiivistyminen on
askel kohti kirkon lähetystyötä.
Tie lähetysjärjestöjen tämän päivän moni-ilmeiseen koulutukselliseen yhteistyöhön on pitkän
ja sinnikkään työn tulosta. Vuosina 1960-1974
Suomen Lähetysseuran Lähetysopiston johtajana toiminut Matti Peltola jo korosti, että
lähetysjärjestöjen työ maailmalla tulisi nähdä
kirkon lähetystyönä, ja toivoi kirkon ottavan
enemmän osaa koulutukseen. Peltola painotti
myös yhteistyön merkitystä eri lähetysjärjestöjen työntekijäkoulutuksessa. Ensimmäinen askel
lähetysjärjestöjen koulutuksellisessa yhteistyössä
otettiin vuonna 1969, kun Suomen Lähetysseuran lähetyskurssilla koulutettiin kolmen kirkon
lähetysjärjestön työntekijäkandidaatteja. Yhteistyössä olivat mukana Suomen Lähetysseura
(SLS), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
(SLEY) ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen
i Finland (SLEF).
Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) yhtenä
tehtäväalueena on lähetystyöntekijäkoulutuksen
kehittäminen yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen
kanssa. Yhteistyö alkoi jo 1970-luvulla, jolloin eri
lähetysjärjestöjen lähetyskurssilaiset opiskelivat
yhdessä viikon mittaisella kurssilla. Alkuvuosina
keskityttiin luterilaisen teologian, missiologian
ja uskontoteologian kysymyksiin. Eri järjestöjen
kurssilaisten välillä on päästy alkuaikojen jyrkästä vastakkainasettelusta nykypäivän useimmiten maltilliseen keskusteluun ja yhteiseen
pohdintaan.

Kohti kirkon
lähetystyöntekijäidentiteettiä
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Julkiseen keskusteluun nousee ajoittain vaatimus kirkon lähetysjärjestöjen lähetyskurssien
yhdistämisestä. Kysellään ja ihmetellään, miksi
lähetysjärjestöt eivät yhdistä voimavarojaan ja
kouluta lähetystyöntekijöitä yhteisellä kurssilla.
Mitä mieltä on kouluttaa pieniä määriä työntekijöitä samaan tehtävään eri luokkahuoneissa?
Kysely on oikeutettua ja ymmärrettävää.
Vuonna 1992 tehtiin kartoitus kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämisestä. Tällöin
selvitettiin kirkon eri lähetysjärjestöjen lähetyskurssien yhdistämisen etuja ja haittoja, yhteis-

työn tiivistämisen tarpeita ja vertailtiin kurssien
sisältöjä. Kirkon yhteisen lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin
kirkon lähetystyön toimikunnassa vuonna 1996.
Suunnitelmassa todettiin, että KLK ja lähetysjärjestöt laativat yhdessä opetussuunnitelman,
jossa painopistealueena on kirkon lähetystyöntekijäidentiteetin vahvistaminen. Yhteistyön tiivistäminen lisäisi jo koulutusvaiheessa valmiuksia
ekumeenisten ja kulttuurien välisten haasteiden
kohtaamiseen. Lähetysjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan vain yksi järjestö olisi ollut valmis
pääosin yhteiseen koulutukseen tähtäävään yhteistyöhön. Vaikka tulos yhteisen koulutuksen
suunnittelusta näytti suurelta osin kariutuvan,
yhteinen työskentely samoin kuin koulutuksesta
vastaavien henkilöiden yhdessä läpikäymä kirkon
työnohjaajakoulutus olivat kuitenkin edistäneet
järjestöjen välistä luottamusta niin, että KLK ja
järjestöt ovat suunnitelleet koulutusta yhdessä
aikaisempaa enemmän.
Vuosikausia viikon mittainen peruskoulutuksen yhteinen osio laajennettiin kahdeksi
opintoviikoksi. Nykyisin osioissa käsitellään
eri uskontoja, työntekijän persoonaan liittyviä
kysymyksiä kuten perhe- ja parisuhdeasioita,
lasten kehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä
annetaan valmennusta kriisien kohtaamiseen
työalueella. Opiskelijoiden palaute yhdessä
vietetystä opiskeluajasta on ollut pääosin myönteistä. Heille on muodostunut yhteys toisiinsa
siinä pienessä lähetystyöntekijöiden joukossa,
joka vuosittain lähtee maailmalle suorittamaan
yhteistä tehtävää Suomen kirkon matkaansiunaamina. Kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen
kehittämistyöryhmän (KILKE) työn tuloksena
on laadittu yhteinen lähettien peruskoulutuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman
tarkoitus on toimia kehysraamina koulutuksen
jatkuvalle avoimelle seurannalle, arvioinnille ja
kehittämiselle.
KILKE-työryhmässä on ollut mielenkiintoista
havaita järjestöjen välisen yhteistyön mutkaton
eteneminen lähettien täydennyskoulutuksen
sekä työnohjauksellisen ja muun tukitoiminnan
kehittämisessä. Suomen Lähetysseuran omina
kursseina alkaneet lähettien täydennyskoulutuskurssit, toiselle työkaudelle lähteville ns.

Kuva: Uuden tien arkisto
Lähetysjärjestöjen työntekijät siunataan koko kirkon työhön.
”Lähetyskurssi II”, on laajennettu kaikkien lähetysjärjestöjen yhteiseksi kurssiksi vuonna 1996.
Näyttää ilmeiseltä, että ulkomaisella työalalla
vietettyjen vuosien aikana oman lähettävän järjestön rooli pienenee työntekijän mielikuvissa.
Työtä tarkastellaan kirkon yhteisestä lähetystehtävästä käsin.
”Kantapään kautta” eletyt työvuodet ovat
nostaneet suomalaisia järjestöristiriitoja ja työntekijöitä erottavia kysymyksiä suuremmaksi
muun muassa yhteistyökirkkojen kanssa koetut
ongelmat. Arkisen työn tilanteet täyttävät mielen. Niihin halutaan etsiä yhdessä ratkaisumalleja
ja toimintamenetelmiä kaikkien niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat saman helteen läpikäyneitä. Kesällä 2002 Lähetyskurssi II:een osallistui
ennätysmäärä eri järjestöjen lähettejä, 32 aikuista
ja 22 lasta. Viime kesän kurssin tärkeimmäksi anniksi kirjattiin useammassa palautteessa ”yhteisten kokemusten jakaminen ja peilaaminen sekä
yhteys yli järjestörajojen”.

Työnohjaus vahvistuu
Viimeisten vuosien aikana lähetysjärjestöt ovat
tukeneet työntekijöitään työnohjauksen avulla.
KLK:n ja työntekijöitä lähettävien järjestöjen
työnohjauksesta vastaavat henkilöt muodostavat tukitoimintaa suunnittelevan, toteuttavan
ja koordinoivan työryhmän. Toiminnassa käytetään ristiin ohjaamista järjestöjen kesken sekä
tehdään yhteistyötä kirkon työnohjaajien ja
työyhteisökonsulttien kanssa.
Alkuaan Suomen Lähetysseuran TYKÖ-toimintana alkanut lähettien ryhmänohjaustoiminta on laajentunut järjestöjen yhteiseksi hankkeeksi vuonna 1998. KLK ja järjestöt kouluttavat

sekä kotimaassa että kentällä toimivien lähettien
vertaisryhmien ohjaajia. Ryhmänohjaajakoulutuksen taustalla on kaikkien lähetysjärjestöjen
yhteinen tarve löytää keinoja lähetystyöntekijöiden ja heidän kansainvälisten työyhteisöjensä
tukemiseen. Perheleirit ja lähetyslasten leirit ovat
nykyisin järjestöjen yhteistä toimintaa. Viimeisin
yhteiseksi toiminnaksi laajentunut työmuoto on
alunperin Kansanlähetyksen käynnistämä ns.
”Kotoutumisseminaari” kentältä tuleville työntekijöille. Seminaarissa he saavat ajankohtaista
tietoa mm. suomalaisesta yhteiskunnasta.
Varsinaisen lähetystyöntekijäkoulutuksen
rinnalle on syntynyt uusi, viiden opintoviikon
mittainen koulutusmuoto kirkon lyhytaikaisiin
kansainvälisiin tehtäviin lähteville. ”Sparraa
parempi startti maailmalle” on kirkon ulkomaantyön monimuotoinen opintokokonaisuus.
Koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
ovat mukana Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon
ulkosuomalaistyö, Suomen merimieskirkko ja
Suomen Lähetysseura sekä toimeenpanevana
tahona Helsingin kristillinen opisto.
Vuosien varrella on pyritty löytämään eri
osapuolia tyydyttävää mallia, joka liittäisi lähetystyöntekijäkoulutuksen tiiviimmin kirkon
henkilöstökoulutuksen rakenteisiin sekä auttaisi
lähetystyöntekijöitä mieltämään itsensä Suomen
luterilaisen kirkon työntekijöiksi maailmalla.
Aiheesta lisää mm. Matleena Pinolan artikkelissa ”Lähetystyöntekijät opin tiellä 140 vuotta” (kirjassa ”Kohtaamisen
haaste”, toim. Mari Pöntinen)
KIRSTI SIRVIÖ
KIRJOITTAJA ON PASTORI JA KIRKON LÄHETYSTYÖN
KESKUKSEN KOULUTUSSIHTEERI.
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Lähetystyöntekijäkou
kirkolle ja järjestöille
Lähetystyöntekijäkoulutus on kirkon asia,
vaikka sen toteuttavat pääosin järjestöt.
Ykseys, palvelu ja todistus ovat kirkon peruselementit. Niiden varaan rakentuu kirkon olemus ja
toiminta maailmanlaajuisena kirkkona. Lähetystyö laajassa merkityksessä on kirkon perustehtävän toteuttamista, joka tapahtuu sekä täällä
Suomessa että rajojemme ulkopuolella. Kirkon
tehtävä ei radikaalisti muutu siitä, toteutetaanko
sitä Nivalassa vai Namibiassa. Toimintaympäristön muutos tulee huomioida toimintatapojen
ja toteutuksen muuttamisena tarpeen mukaan,
mutta ei tehtävän perusluonteen muutoksena.
Tätä on korostanut myös Tuomo Mannermaa
toteamalla, että ei ole olemassa erillistä lähetyksen teologiaa, vaan on yksi teologia, josta
käsin ymmärretään myös lähetyksen tehtävä
ja toteutus.

Kirkon työntekijä
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Suppeammassa merkityksessä lähetystyö
mielletään oman kirkon rajojen ulkopuolella
tapahtuvaksi toiminnaksi. Näin ymmärretyn
lähetystyön käytännön toteutuksen kirkko on
delegoinut järjestöille. Voidaan kysyä, ovatko
järjestön työntekijät kirkon työntekijöitä? Juridisessa mielessä näin ei ole, vaan työnantajina
ovat järjestöt. Koska kuitenkin kyse on kirkon
antamasta virallisesta valtuutuksesta, voidaan
mielestäni lähetysjärjestöjen työntekijöitä pitää
myös kirkon työntekijöinä. Lähtiessäni Botswanaan töihin mielsin olevani ensisijaisesti kirkon
työntekijä, vaikka käytännön toiminta toteutuikin järjestön kautta. Tätä sidettä vahvistivat
nimikkoseurakunnat, jotka olivat lähettämässä
meitä. Tuntui hyvältä nähdä nimemme Munkkiniemen seurakunnan työntekijäluettelossa.
Onko lähetystyöntekijöiden koulutus kirkon
henkilöstökoulutusta? Kirkon henkilöstökoulutuksen koordinaatiota käsittelevän mietinnön
periaatteiden mukaisesti henkilöstökoulutus

on koulutusta, jolla kirkko kehittää toimintaansa ja parantaa kirkkoon palvelusuhteessa
olevan henkilöstön toimintavalmiuksia ja työtyytyväisyyttä. Koulutuksen muotoja ovat mm.
täydennys- ja erityiskoulutus, perehdyttäminen
ja uudelleenkouluttaminen. On luonteva ajatella, että lähetyskurssi on kirkon diakonille
tai papille tarjoamaa erityiskoulutusta, jolla
parannetaan hänen valmiuksiaan työskennellä
lähetystyön tehtävässä.

Koulutus yhteistyössä
Lähetystyöntekijät toimivat yli 50 eri ammatissa.
Heidän peruskoulutuksensa on hyvinkin vaihtelevaa ammatista riippuen. Onko kyse kirkon
henkilöstökoulutuksesta niiden kohdalla,
joiden peruskoulutus ei ole kelpoisuusvaatimuksiltaan piispainkokouksen määrittelemää
kirkolliseen ammattiin tähtäävää koulutusta?
On hyvä muistaa, että kirkon työssä kotimaassa
on eri peruskoulutuksen saaneita henkilöitä.
Toiset toimivat hengellisessä työssä muun
muassa pappeina, kanttoreina tai diakoneina,
toiset taas taloudellis-hallinnollisella puolella
esimerkiksi talouspäällikön, haudankaivajan tai
sovellusneuvojan tehtävissä. Kaikkien näiden
työntekijöiden kohdalla on kyse kirkon henkilöstökoulutuksesta, kun koulutusta toteutetaan
mietinnön periaatteiden mukaisesti.
Tärkeä kysymys lähetystyöntekijöiden
koulutuksessa on käytännön toteutus. Miten
pääosin järjestöjen toteuttamassa koulutuksessa toteutuvat kirkon koulutukselle asettamat
tavoitteet? Kirkon koulutuskeskuksen (KK) ja
Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) yhteisissä
neuvotteluissa on todettu, että KK:n resurssit
ovat rajalliset ja siksi sen koulutusstrategiaan
kuuluu verkostoituminen ja yhteistyö. KLK:n

ulutus kuuluu
e
vastuu kirkon lähetystyön asiantuntijayksikkönä on lähetystyöntekijöiden koulutuksen
koordinointi.
KK:n rooli kirkon henkilöstökoulutuksen
kokonaisuutta koordinoivana yksikkönä on tukea KLK:ta sen tehtävän toteutuksessa ja antaa
muun muassa asiantuntija-apua koulutuksen
suunnittelussa. Koulutuksen toteutuksessa järjestöt ovat voimavara kirkolle, siksi on tärkeä
tehdä tulevaisuuden suunnitelmia yhteistyössä.

Suunnittelussa tulee huomioida koulutuksen
kirkollinen luonne, resurssien järkevä käyttö ja
järjestöjen erilaisuus.
HANNU PÖNTINEN
KIRJOITTAJA ON KIRKON KOULUTUSKESKUKSEN
KOULUTUSSUUNNITTELIJA.

Viron kirkossa alkoi
lähetyssihteerikoulutus
Viron kirkon lähetystyön keskus aloitti seurakunnan vapaaehtoisten lähetyssihteerien
koulutuksen. Ensimmäinen koulutuspäivä
pidettiin Tallinnan konsistorin salissa lokakuussa. Kuusi seurakuntaa eri puolilta
Viroa oli valinnut henkilön koulutettavaksi
seurakunnan vapaaehtoisen lähetyssihteerin tehtävään.
Koulutuspäivään kokoontui uudesta
tehtävästä innostuneiden nuorten naisten
ryhmä. Mukana olivat myös Viron kirkon
lähetystyöntekijät Anu Väliaho ja Lilian
Keskinen. Yhdessä pohdittiin lähetystyön
perusteita sekä mietittiin käytännön kei-

noja kirkon lähetystyöntekijöiden ja heidän
virolaisten tukiseurakuntiensa yhteydenpitoon. Ryhmä kokoontuu toiseen lähiseminaaripäivään huhtikuussa 2003. Tavoitteena
on luoda yhteyttä ja vaihtaa ideoita koulutuksessa mukana olleiden Viron kirkon
seurakuntien ja niiden suomalaisten ystävyysseurakuntien välillä.
Koulutuksen suunnittelivat ja toteuttivat
Viron kirkon lähetystyön keskuksen johtaja,
pastori Leevi Reinaru yhdessä Suomen lähetystyön keskuksen koulutussihteerin Kirsti
Sirviön ja Ylöjärven seurakunnan lähetyssihteerin Kaija Luoman kanssa.
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Tätä kukaan
ei minulle opettanut
Lähetyskurssi antaa monia valmiuksia lähetystyöhön, mutta onko jotain, mikä lähetyskurssilla jäi oppimatta?
Noin kuusi vuotta sitten pakkasimme laukkumme, ja suuntasimme kohti lähetyskurssia. Sen
jälkeen aika on mennyt kuin siivillä. Englannissa
käydyn kielikoulutuksen jälkeen lähdimme Tokioon, Japaniin. Viiden vuoden Japanissa olemista
ja työskentelyä on vaikea pelkistää muutamaan
sanaan. Jos sitä kuitenkin yrittäisi, niin intensiivisyys, kokonaisvaltaisuus, elämän rikkaus, työn
vaativuus ja väsyttävyys sekä työn kontekstin,
japanilaisen kulttuurin ja ihmisyyden monimuotoisuus ja vaikeaselkoisuus ovat sanoja, jotka
kuvaavat oloani parhaiten.
Intensiivisyydellä tarkoitan sitä, että lähetystyöntekijänä olen joutunut sellaiseen jämäkkään
prosessiin, jossa monesti tunnen olevani enemmän vietävänä kuin viejänä. Kuitenkin parin
vuoden aikana kyky jäsentää omaa prosessia on
pikku hiljaa kasvanut. Kokonaisvaltaisuus kuvaa
sekä omaa työn jäsentämistä että japanilainen
kristityn tai etsijän prosessia. Kysymys on hengellisyydestä, joka läpileikkaa koko ihmisyyttä.
Kristillinen julistus kohtaa ja joutuu syvälliseen
prosessiin paikallisen uskonnollisuuden, kulttuurin ja ihmisyyden kanssa. Ei ole hengellisyyttä ilman konkreettista ihmisyyttä, kontekstia.
Tällaisen prosessin kanssa joutuu painimaan
sekä itsessään että ennen muuta miettiessään,
millainen ”kristillinen spiritualiteetti” kasvaa
japanilaisen kulttuurin ihmisille, joilla on identiteetissään paljon samaa taustaa, mutta myös
hämmästyttävän paljon erilaisuutta.
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Rikasta ja raskasta
Lähetystyöntekijänä koen eläväni rikasta, monimuotoista ja haastavaa elämää. Jumala on antanut mahtavan työn ja viran. Sen muistaminen ja
todeksi eläminen antaa voimia käydä läpi monia
vaikeuksia, joita tulee eteen niin työssä kuin
henkilökohtaisessa elämässä. Jumalan rauha ja
toivo Kristuksessa tulee konkreettisesti, omakohtaisesti eletyksi. Tämän muistaminen antaa
voimaa painia myös riittämättömyyden tunteen
kanssa. Työskenteleminen vieraassa kulttuurissa
vieraalla kielellä, itselle enemmän tai vähemmän
oudossa vuorovaikutussysteemissä ja –prosessissa, on antoisaa, mutta myöskin työlästä ja voimia
kuluttavaa.
Kestää pitkään, että japanilainen antautuu
vapaampaan ja aitoon vuorovaikutukseen. On
kuitenkin ollut yllättävää tajuta, miten syvällinen kristinuskon ja japanilaisen kulttuurin ja uskonnollisuuden kohtaamisen prosessi sittenkin
on, kun sisintä todella avaudutaan jakamaan.

Kohti lähetystyöntekijän virkaa
Miettiessäni
lähetystyöntekijäkoulutuksessa
saamiani eväitä on pakko sanoa, että mielestäni
siinä on vielä kehittämisen varaa. Jos minulla
ei olisi oman koulutuksen ja mielenkiinnon
kautta teoreettista tietoa uskontojen ja kult-

Kauran
perhe on ollut
viisi vuotta
lähetystyössä
Japanissa.
Kuva: SLEY/
Liisa Räsänen.

tuurien kohtaamisesta, uskontopsykologiasta
ja (pastoraali)psykologiasta, nämä viisi vuotta
olisivat menneet vielä enemmän sumussa ja
pilvessä. Lähetystyöntekijäkoulutukseen tarvitaan enemmän reflektoitua teoriaa uskontojen
ja kulttuurien kohtaamisesta, ei pelkästään
systemaattis-teologisesta näkökulmasta, vaan
uskontopsykologian ja kulttuuriantropologian
teorianmuodostuksesta käsin. Jumalan Sanaa
voidaan verrata kompassiin, jota käytetään matkatessa vieraassa kontekstissa. Mutta mitä enemmän kontekstia ”kartoitetaan” erilaisista teoreettisista näkökulmista, sitä kohdistuneemmaksi ja
ammattitaitoisemmaksi yhdessä kulkeminen,
lähetystyö muodostuu. Luottamus lisääntyy, ja
Jumalan Sana tulee eläväksi, kontekstualisoituu
sekä itselle että matkakumppaneille. Siinä prosessissa Pyhä Henki rikastuttaa kumpiakin osapuolia ja spiritualiteetti voi syventyä ja laajentua
keskinäisen yhteyden kasvussa.
Pätevyysvaatimuksiltaan lähetystyöntekijän
virka on mielestäni verrannollinen kirkon erityisvirkoihin: sairaalasielunhoitajiin, vankilapastoreihin, perheneuvojiin ja –terapautteihin.
Kuitenkin joudumme useissa tilanteissa ns. mutu-menetelmällä. Tämän monesti reflektoitumattoman ja ahdistuneenkin tunteen muuttaminen ammatilliseksi pätevyydeksi vaatii jäsenneltyä, mieluummin teologian, uskontotieteen,
(uskonto)psykologian ja kulttuuriantropologian
dialogista syntynyttä koulutusta ja tukea.
Mielessäni on visio Suomen kirkosta ja sen

Lähetystyöntekijänä
tunnen usein olevani
enemmän vietävänä
kuin viejänä.
lähetystyöntekijöistä: lähetyksen ja kirkon
integraatioprosessi syvenee. Kirkko perustaa
lähetystyöntekijän viran, jossa voi työskennellä
joustavasti sekä Suomen seurakunnissa että lähetyskentän seurakunnissa. Kirkko ottaa vakavasti
lähetystyöntekijät, rakentaa lähetystyöntekijän
koulutusjärjestelmän, antaa varat ja mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen ja tukeen
samalla tavoin kuin muiden erityisvirkojen
työntekijöille. Lähetystyöntekijän virasta tulee
houkutteleva, koska siinä tarjotaan todelliset
mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun ja koulutukseen. Lähetystyöntekijöistä kasvaa myös
Suomen kirkkoon ja yhteiskuntaan rikkaan
panoksen antava, motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijäjoukko. Enää ei ole pulaa lähtijöistä, vaan tarjontaa on runsaasti. Ja Kristuksen
kirkon työ saa sen siunauksen, joka vain Missiolla
on annettavaan.
AARRE KAURA
KIRJOITTAJA ON PASTORI JA
SUOMEN LUTERILAISEN EVANKELIUMIYHDISTYKSEN
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ JAPANISSA.
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Kuva: Philippe Gueissaz

Miten lähetystyötekijät
jaksavat
muuttuvassa maailmassa?
Lähetystyötekijät elävät muutosten ja myllerrysten keskellä
maailmassa, jossa epävarmuustekijät ja riskit lisääntyvät.
Mikä auttaa heitä jaksamaan?
Lähetin jaksaminen ei ole yksityisasia, sillä se
vaikuttaa koko työyhteisöön. Jos yksi joukosta
uupuu, muut joutuvat suuremman paineen
alle: he yrittävät tehdä uupuneen töitä ja tukea
häntä. Turhautunut ja väsynyt lähetti kokee
avuttomuutta, heikkoutta, riittämättömyyden
tunnetta, voimattomuutta ja jopa vihaa. Pettymykset ja liian suuret tai väärät odotukset aiheuttavat turhautumista ja se puolestaan johtaa
ihanteitten häviämiseen ja kyynisyyteen.
Lähettien jaksamista pohdittiin Suomen
Lähetysneuvoston järjestämässä ajankohtaispäivässä Suomen Lähetysseuran lähetystalossa
Helsingissä viime keväänä.

Eri ikäisillä erilaiset tarpeet
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Väsymiseen vaikuttavat sekä käytännön työhön liittyvät tekijät että hengelliset syyt. Erään
tutkimuksen mukaan eri ikäisillä läheteillä on
erilaisia odotuksia ja tarpeita. Yli 55-vuotiaitten

sukupolvi on käynyt läpi sota-ajan ja muut kovat
koettelemukset. Suuret ikäluokat ovat eläneet
korkeasuhdanteen aikana ja alle 35-vuotiaat ovat
nähneet kulutusjuhlien olevan ohi.
Yli 55-vuotiaat lähetit ovat usein sitoutuneita
koko elämän ajaksi tietyn kansan tai maan saavuttamiseksi evankeliumilla tietyn lähetysjärjestön kautta. Suuria ikäluokkia edustavat lähetit
haluavat sitoutua työhön, jossa heidän lahjansa
tulevat parhaiten käyttöön. He sitoutuvat ensin
lyhytaikaisesti ja haluavat arvioida tilannetta
uudelleen myöhemmin. Alle 35-vuotiaat, illuusionsa menettäneen sukupolven lähetit sitoutuvat lyhytaikaisesti tiettyyn projektiin. Koska
sukupolvet ja työ ovat muuttuneet, tarvitaan
sopimusehtojen tarkistamista.
Lähetin oma elämänkaari vaikuttaa jaksamiseen, sillä hän painiskelee aivan erilaisten
kysymysten kanssa nuorena kuin lähestyessään
eläkeikää ja työstä luopumista.

Stressaava lähetyskenttä

Hengellinen kutsumus

Lähetin stressikenttä on huomattavasti laajempi kuin kotimaassa elävän työntekijän. Meillä
kaikilla on elämään kuuluvaa stressiä. Vieraassa kulttuurissa elävällä lähetillä on kuitenkin
lisästressiä, joka kuormittaa häntä tavallista
enemmän.
Kulttuuriin sopeutuminen ja sen keskellä
eläminen aiheuttaa kulttuuristressiä. Tähän
liittyy myös ”kulttuurihämmennys”: ympäriltä
puuttuu sitä itsestään selvänä pitämäämme tietoa, jonka olemme omaksuneet omassa kulttuurissamme. Kotimaassa tiedämme, kuinka asiat
tehdään, miten käyttäydytään ja toimitaan erilaisissa tilanteissa. Vieraassa kulttuurissa olemme
monesti hämmentyneitä näiden jokapäiväisten
asioiden suhteen.

Hengellisen työn tekeminen ilman hengellisyyttä on turhauttavaa, stressaavaa, jopa kuolettavaa.
Hengelliset tekijät vaikuttavat lähetin elämässä
koko uran ajan ja ylittävät ikä-, sukupuoli- ja
kulttuuritekijät. Hengelliset tekijät vaikuttavat
siihen, missä valossa työn käytännölliset asiat
nähdään ja miten niihin suhtaudutaan. Jos hengellisen elämän alueella on ongelmia, työntekijät
tulevat aina olemaan tyytymättömiä myös käytännön elämän kysymyksissä.
Uskollisuus lähetyskutsulle joutuu koeteltavaksi monin tavoin ja sen tähden sitä pitäisi
vahvistaa ja pitää yllä. Lähetit selviävät ja jaksavat
vain Jumalan voiman avulla. Jos se kyseenalaistetaan, kylvetään epäilyksen siemen sydämeen ja
lähetti saattaa alkaa keskittyä pääasioiden sijasta
sivuasioihin. Työssä tulisi nähdä sekä lyhyen että
pitkän ajan perspektiivi. Lähetti, joka menettää
työssään iankaikkisuusperspektiivin, hukkuu
pian tämän elämän huoliin ja murheisiin. Jumala myös koettelee, kuinka antautunut lähetti on
kutsumukselleen ja kuinka uskollisesti hän on
valmis seuraamaan Jumalan tietä elämässään.
Järjestöinä voimme tukea lähetin hengellistä
kutsumusta järjestämällä koulutusta ja konferensseja, joissa hän saa vahvistusta näylleen
ja kutsumukselleen. Hänen kanssaan tulisi
keskustella myös siitä, pääseekö hengellinen
kutsumus esille siinä työssä, mitä hän tekee ja
miten hän jaksaa hengellisesti. Seurakunnan
ja järjestön tehtävänä on työstää kutsumusta
yhdessä lähetin kanssa.

Sitoutumiselle
annettava aikaa
Sitoutuminen on yksi tämän päivän kysymyksistä, jonka kanssa myös lähetys joutuu tekemisiin.
Miten saada lähetit ja kotimaan työntekijät sitoutumaan työhön aikana, jolloin pätkätyöt ja projektiluontoiset työt lisääntyvät yhteiskunnassa ja
seurakunnissa kipuillaan sitoutumattomuuden
kanssa?
Lähetysjärjestöjen johto on usein vanhempaa
polvea ja lähtijät uutta sukupolvea. Tällaisessa
tilanteessa on löydettävä oikea sitoutumisen
taso. Lähetille olisi annettava mahdollisimman
paljon informaatiota. Kielen ja kulttuurin tuntemus auttaa sitoutumaan työhön. Tärkeää on
myös nähdä oma paikkansa kokonaisuudessa ja
kokea, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Tällöin
lähetille tulee varmuus siitä, ettei hän ole tullut
turhaan työhön. Sitoutuminen ei tapahdu hetkessä, vaan sille on annettava aikaa.
Kausilomien aikana lähetille pitäisi järjestää
mielekästä työtä. Se osoittaa, että järjestö on
sitoutunut asiaansa ja lähettiin. Lähettien yhteiset tapaamiset, yhteyspäivät, purkuryhmät ja
työnohjaus ovat tärkeitä. Kentän ja johtajuuden
välillä tulisi olla tiivis yhteistyö, jossa on vuorovaikutusta ja joustavuutta.
Tavoitteiden asettamisessa pitäisi olla varovainen joissakin maissa. Joskus seurakunnat
koti-Suomessa voivat odottaa lähetiltä selkeää
näyttöä tuloksista, kuten kastettujen tai pelastettujen lukumäärää. Voi kuitenkin olla niin,
että työn tulokset näkyvät vasta myöhemmin.
Jumala kantaa lopullisen vastuun niistä.

Lähetin rinnalla kulkeminen
Pitkään lähetystyössä mukana ollut Helena
Herlevi kertoi, miten Bangladeshissa paikallinen
työntekijä kulki hänen rinnallaan mutaisella ja
liejuisella riisipellolla valmiina auttamaan häntä,
jos hänen kipeä polvensa tekisi tenän. Työntekijä
oli tarvittaessa valmis vaikka kantamaan hänet
selässään määränpäähän.
Herlevi totesi, että emme voi elää lähetin
elämää hänen puolestaan eikä ole tarpeen tyrkyttää apua silloin, kun sitä ei tarvita. Meillä tulisi
kuitenkin olla lähettiä kohtaan sellainen mielenlaatu, että kuljemme hänen rinnallaan valmiina
auttamaan silloin, kun hän tarvitsee.
PIRJO ALAJOKI
KIRJOITTAJA ON PSYKOLOGI JA HENKILÖSTÖKONSULTTI
(MISSION & COUNSELLING CONSULTANCY/
OPERAATIO MOBILISAATIO).

27

Luterilainen maailman
hengellistä yhteyttä
Luterilainen maailmanliitto haluaa vahvistaa jäsenkirkkojensa yhteyttä.
Sitä ilmentää myös järjestön nimenmuutos.
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Lutheran World Federation (LWF), Luterilainen
maailmanliitto (LML), päätti nimen muutoksesta neuvoston kokouksessa Wittenbergissä kesällä
2002. Järjestön nimi on nyt ”Lutheran World Federation – A Communion of Churches”, ”Luterilainen maailmanliitto – kirkkojen kommuunio”.
Nimenmuutosta pidettiin tarpeellisena siksi, että
pelkkä ilmaisu ”Federation”, ”Liitto”, viittasi liian
yksipuolisesti maalliseen keskustelufoorumiin.
Nimenmuutoksella halutaan ilmaista jo olemassa olevaa luterilaisten jäsenkirkkojen hengellistä
yhteyttä ja syventää sitä.
Myös LML:n ja jäsenkirkkojen suhdetta pyritään selventämään. Jäsenkirkot ovat itsenäisiä
suhteessa LML:oon ja sen henkilökuntaan. LML
on toteuttanut vain jäsenkirkkojen yhdessä hyväksymiä hankkeita eikä ole mitenkään niiden
yläpuolella. Nyt on tullut ajankohtaiseksi selvittää, missä asioissa LML:lla olisi itsenäinen päätösvalta suhteessa jäsenkirkkoihin. Esimerkiksi
Suomen ja Ruotsin evankelisluterilaiset kirkot
suhtautuvat pidättyvästi LML:n keskushallinnon lisäämiseen, kun taas pienet jäsenkirkot
pitävät hyvänä LML:n vahvempaa henkistä ja
taloudellista tukea.
Maailmanliiton nimessä esiintyvä sanaa ”communio” (latinaa) voidaan käyttää tarkoittamaan
esimerkiksi yhteyttä, ehtoollista ja ehtoolliseen
osallistumista. Sanan ”koinonia” (kreikkaa) merkityksiä ovat yhteys, yhteinen avustustoiminta,
yhteinen työ, lahja. Raamatussa sitä käytetään
puhuttaessa Kolmiyhteisen Jumalan ja ihmisten
välisestä yhteydestä. Sillä tarkoitetaan myös kristittyjen keskinäistä rakkautta ja eri paikalliskirkkojen välistä hengellistä yhteyttä.
LML:n kontekstissa tämä merkitsee sitä, että

kysymyksessä on luterilaisten jäsenkirkkojen
muodostama hengellinen yhteisö. Luterilaisten
yhteistyössä tärkeää on yhteistyön hengellinen
ulottuvuus, yhdessä kulkeminen ja jakaminen,
yhteinen jumalanpalveluselämä, kommuunio.
Koinoniaa voidaan pitää kristillisen yhteyden
mallina, jolla on monia diakonian ja yhteiskuntatyön merkittäviä ulottuvuuksia.
Kommuunion ja koinonian korostaminen
ilmenee muun muassa vuonna 1988 julkaistussa
lähetysasiakirjassa ”Yhdessä Jumalan lähetyksessä”. Se osoittaa, että luterilaista lähetysyhteistyötä leimaa enenevässä määrin suunta hengelliseen
yhteyteen.

Kommuunio kutsuu
ylittämään rajoja
LML:n pääsihteeri Ishmael Nokon mukaan
kommuunio merkitsee luterilaisten syvää kohtalonyhteyttä elämän kaikilla aloilla. Kommuunio tarkoittaa kaikkien osapuolten, varsinkin
syrjittyjen, vähemmistöjen ja heikkojen huomioonottamista. Tämä merkitsee käytännössä
esimerkiksi ihmisoikeuksien puolustamista myös
politiikan keinoin. Kommuunio merkitsee myös
kykyä itsekritiikkiin. On pidettävä yhteyttä avoimena myös niiden luterilaisten suuntaan, jotka
eivät kuulu LML:n jäsenkirkkoihin.
Kommuunio merkitsee käytännöllistä sitoutumista toimia ihmisyyden ja ihmisarvon
hyväksi. Kommuunio on visio, joka kutsuu jokaista erilaisina ihmisinä ja kirkkoina ylittämään
teologiset, taloudelliset ja poliittiset erilaisuudet

nliitto korostaa
Kirkko on lähetetty julistamaan
ja ylistämään Jumalaa.
ja rajat. Kommuunioon kuuluu käsitys elämän
kokonaisuudesta, mitä Noko pitää erityisesti
afrikkalaisen teologian kontekstuaalisena sovellutuksena. Kommuunio voidaan eri lähtökohdista määritellä monin eri tavoin, mutta
yhteistä näille määritelmille Nokon mukaan on,
että jäsenkirkot ja niiden jäsenet tuntevat kuuluvansa yhteen ja tuntevat, että kommuunio on
Jumalan antama lahja.

Kommuunio ja lähetystyö
Kommuuniota kirkko-opin näkökulmasta selvittäneen LML:n työryhmän tutkimus jo vuodelta 1996 sisältää 30 merkittävää ja selventävää
näkökohtaa. Näihin sisältyvät kommuunion
raamatulliset ja luterilaisten tunnustuskirjojen
mukaiset perusteet, kommuunion muodot,
kommuunio missiona, kommuunio ja kirkon
ykseys, kommuunio ja koko ihmiskunta.
Erityisesti tutkimus tuo esiin oleellisia näköaloja kommuuniosta lähetyksenä (numerot viittaavat tutkimuksessa esiintyvään numerointiin):
”Kommuuniona kirkko ei ole olemassa itseään
varten. Kirkko on saanut tehtävän. Se on lähetetty maailmaan julistamaan ja ylistämään Jumalaa.
Kirkko on lähetetty maailmaan olemaan merkki,
instrumentti ja esimaku Jumalan tarkoituksen
toteutumisesta Kristuksessa koko ihmiskuntaa
ja luomakuntaa kohtaan. Kirkon ja kirkkojen
lähetystyö perustuu Kristuksen toimesta tapahtuvalle opetuslasten lähettämiselle hänen palvelutyöhönsä, ja kristillisen yhteisön saamaan
valtuutukseen tehdä lähetystyötä, johon se sai
helluntaina Pyhän Hengen lahjan (16).

Kirkon missio kommuuniona Pyhässä Hengessä saa ilmaisun seuraavissa yhteyksissä:
a)
Kun todistetaan Jumalan pelastavasta
toiminnasta Jeesuksessa Kristuksessa ja Kolmiyhteisen Jumalan toiminnasta ylistämisessä,
joka koskee luomista, lunastusta ja täyttymystä.
b)
Kun tunnustetaan julkisesti yhtä apostolista uskoa, niin kuin se ilmaistaan Raamatussa,
kiteytetään varhaisajan kirkon uskontunnustuksissa, ja on uudelleen tunnustettu luterilaisissa
tunnustuskirjoissa.
c)
Kun epäinhimillisiä, epäoikeudenmukaisia, sortavia ja totalitaarisia tilanteita paljastetaan, ja toimitaan kriittisesti niin, että toimintaa
valaisee Jumalan sana, laki ja evankeliumi.
d)
Kun sitoudutaan kuuliaisuudessa Jumalan tahdolle muuttamaan epäoikeudenmukaisia ja epäinhimillisiä olosuhteita.
e)
Kun palvellaan toisia ja ollaan solidaarisia kaikkien ihmisten kanssa pyrittäessä ryhmien
ja kansojen kesken rauhaan.”
Tämän tutkimuksen mukaan ”kommuunio
lähetyksenä eletään todeksi näissä kommuunion ulottuvuuksissa. Tämä toteutuu paikallisissa,
alueellisissa ja globaaleissa konteksteissa. Jumalanpalveluksen (leiturgia), todistuksen (martyria) ja palvelun (diakonia) keskinäinen suhde
heijastaa kommuuniota lähetystyönä (17).
Kirkon ja kirkkojen kommuunio liitetään
lähetystyön kautta maailmaan. Kommuunio
on merkki Jumalan luovasta, muuttavasta ja
lopullisesta tarkoituksesta ihmiskuntaa ja luomakuntaa kohtaan. Yhdessä Kristuksen kanssa
ja uskollisena hänen kutsulleen kirkko kom-
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muuniona suuntautuu kaikkien kansojen keskuuteen. Kirkko ilmoittaa uhatulle ja särkyneelle maailmalle sanoin ja teoin, omalla elämällään
todistaen, että Jumalassa oleva pelastus, toivo ja
sovintoon pyrkiminen ovat tulleet keskellemme
Jeesuksen Kristuksen elämässä, kuolemassa ja
ylösnousemuksessa (18). Kommuunio lähetystyönä kasvaa esiin Pyhän Hengen lahjoista, jotka
kirkko on vastaanottanut julistusta ja palvelua
varten, kommuunion rakentamiseksi uskossa,
elämässä ja julistuksessa, ja elääkseen solidaarisena kaikkien ihmisten kanssa. Kommuunion
todellisuus kutsuu meitä ylittämään rajojamme,
ja myös ylittämään usein sisäänpäin kääntyneitä
seurakunnallisen ja kirkollisen elämän muotoja.
Kutsumme kirkkojamme uudelleen tutkimaan
prioriteettejaan niin, että ne panevat elämänsä ja
työnsä keskukseksi osallistumisen Jumalan lähe-

tykseen. Tämä ilmenee todistamisena vanhurskauttavasta ja vapauttavasta evankeliumista ja
toimimisena viestinviejinä Jumalan rakkaudesta
kaikille ihmisille (19).”
Keskustelu kommuunion olemuksesta ja
soveltamisesta luterilaisten kirkkojen lähetysyhteistyöhön jatkuu. Kommuunio-teologia
on epäilemättä merkittävässä osassa, kun tulevaisuudessa yhä enemmän kehitetään yhteistä
maailmanlaajaa luterilaisten kirkkojen lähetysyhteistyön strategiaa.
TIMO VASKO
KIRJOITTAJA ON LÄHETYSTEOLOGI
KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUKSESSA

”Monet etelän edustajat ovat todenneet, että teorian ja käytännön
välillä on luvattoman syvä kuilu ja väittäneet, että todellisuudessa
pohjoisen-etelän suhteissa ei vallitse tasa-arvoinen kumppanuus.
Paljon on vielä tehtävää 2000-luvun alkaessa. Perustavat kysymykset lähetyksen (tai kirkkojenvälisen yhteistyön) suhteissa odottavat
ratkaisua. Mielestäni meidän pitäisi tarkastella lähetystyön suhteita
täysin ekumeenisissa ja maailmanlaajuisissa puitteissa, jos mielimme
päästä sellaisiin suhteisiin, jotka todistavat Jumalan lähetyksestä ja
jakavat tehokkaasti voimavaroja siinä. Väitän, että aitojen kristillisten yhteisöjen keskinäisiä suhteita, kristittyjen ja ei-kristittyjen
välisiä suhteita, ihmiskunnan ja luomakunnan suhteita, määrittää
Jumalan armo ja rakkaus. Tämä armo ja rakkaus ovat keskeisiä Jumalan luomis- ja pelastustyössä. Tehokas osallistuminen tähän tehtävään on mahdollinen ainoastaan, jos osallistujat kokevat yksilöinä
ja yhteisöinä muuttuvansa tässä prosessissa.”
Emmanuel Jacob Kumppanuuden Kasvot –seminaarissa
SLS:ssa 20.11.2002
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Luterilaisella kirkolla on
460 lähetystyöntekijää
Eniten lähetystyötekijöitä on Aasiassa, jossa toimii neljä suomalaista lähetysjärjestöä. Alueella
toimii 191 työtekijää.
Uusi tilasto osoittaa, että suomalaisten lähettien määrä on kaiken kaikkiaan hieman edellisvuotista alhaisempi. Tilasto Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetystyöntekijöistä koskee
tilannetta 31.12.2002.
Tilastoon on otettu työalueella oleva lähetystyöntekijä tai määräaikaistyöntekijä sekä
työalueelle lähtöä odottava tai korkeintaan
kahden vuoden kotimaankaudella oleva lä-

Aasia
Bangladesh (ELK)
Filippiinit (SEKL)
Hongkong (SLS)
Israel (ELK, SLS, SEKL)
Japani (ELK, SEKL, SLEY)
Jordania (SLS)
Kambodzha (SLS)
Kiina (SLS)
Mongolia (ELK, SLS)
Nepal (SLS)
Pakistan (SLS)
Taiwan (SLS)
Thaimaa (SLS)
Muut maat (ELK, SEKL)
AASIASSA YHTEENSÄ
Afrikka
Angola (SLS)
Botswana (SLS)
Egypti (SEKL)
Etiopia (ELK, SEKL, SLS)41
Kamerun (SLEY)
Kenia (SEKL, SLEF, SLEY, SLS)
Namibia (SLS)
Sambia (SLEY)
Senegal (SLS)
Tansania (ELK, SLS)
AFRIKASSA YHTEENSÄ
Eurooppa
Englanti (SEKL)
Itävalta (SEKL)

13
2
12
26
40
1
2
2
12
11
9
13
13
35
191
12
17
2
5
27
6
5
30
20
165
3
1

hetystyöntekijä. Kokonaismäärästä 20-30 % on
kotimaankaudella olevia. Suomen Pipliaseura
(SPS) ei ole mukana tilastossa. Heidän osaltaan
Yhtyneet Raamattuseurat vastaavat Raamatun
käännös-, tuotanto- ja levitystyöstä.
Lyhenteet: Evankelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä = ELK, Sanansaattajat = SANSA,
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys =
SEKL, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
= SLEY, Suomen Lähetysseura = SLS, Svenska
Lutherska Evangeliföreningen i Finland =SLEF.
Kroatia (SANSA)
Ranska (SANSA, SLS)
Saksa (SEKL, SLS)
Slovakia (SANSA)
Venäjä (ELK, SEKL, SLEY, SLS)
Viro (SEKL)
EUROOPPA YHTEENSÄ

4
8
6
1
51
3
77

Latinalainen Amerikka
Venezuela (SLS)
13
LATINAL. AMERIKKA YHTEENSÄ 13
Oseania
Papua-Uusi-Guinea (SEKL, SLS)
OSEANIA YHTEENSÄ

14
14

KAIKKI YHTEENSÄ

460

ERI JÄRJESTÖJEN
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄMÄÄRÄT
VUOSINA 2001 - 2002
31.12.2001

31.12.2002

SLS
SLEY
SLEF
SEKL
ELK
SANSA

260
42
9
102
55
10

240
44
11
98
60
7

YHTEENSÄ

478

460
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Riippumattomien
kirkkojen voimakas
kasvu jatkuu
Riippumattomat kirkot kasvavat edelleen voimakkaasti. Riippumattomiin kristillisiin kirkkoihin kuuluu 411 miljoonaa jäsentä ja niiden
jäsenmäärä on kasvanut vuodessa yli 2 prosenttia
(2,17 %). Vuosikasvun näkökulmasta toiseksi eniten on kasvanut muslimien määrä (vuosikasvu
2,11 %) ja kolmanneksi eniten helluntailaisten,
karismaattisten ja uuskarismaattisten kristittyjen määrä (vuosikasvu 1,87 %). Tiedot käyvät
ilmi David B. Barrettin ja Todd M. Johnsonin
vastikään julkaisemasta uskontotilastosta.
Vaikka riippumattomiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvien määrä kasvaa nopeasti, islam
leviää nopeammin kuin kristinusko. Kristittyjen
määrä kasvoi viime vuodesta 1,27 %. Suurista uskonnoista kristinuskoa voimakkaammin kasvoi
myös hindulaisuus (vuosikasvu 1,54 %). Hitaammin sen sijaan kasvoivat buddhalaisuus (1,04 %)
ja juutalaisuus (0,81 %).
Maailman väkiluku on 6.278 miljoonaa. Väestönkasvu on jatkunut viime vuoden tapaan
1.22 % vuosikasvuna. Uskontotilaston mukaan
kristittyjä on 2.076 miljoonaa ja muslimeja 1.265
miljoonaa. Hindujen määrä on 849 miljoonaa,
ei-uskonnollisten 787 miljoonaa (vuosikasvu
0,80 %) ja buddhalaisia on 371 miljoonaa. Kansanuskontojen kannattajia on 237 miljoonaa,
(vuosikasvu 1,30 %), ateisteja 151 miljoonaa
(vuosikasvu 0,24 %), uusien uskontojen kannattajia 105 miljoonaa (vuosikasvu 0,94 %), sikhejä
25 miljoonaa (vuosikasvu 1,84 %) ja juutalaisia
15 miljoonaa. Yhteensä muita kuin kristittyjä
on maailmassa 4.201 miljoonaa.

Neljännes evankeliumin
ulottumattomissa
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Kristinusko on vielä vieras suurelle joukolle
maailman väestöstä. Tutkijat arvioivat, että 1.654
miljoonaa ihmistä ei ole vielä kuullut kristinuskon sanomaa. Tämä on runsas neljännes (26,3 %)
maailman väestöstä.

Kristittyjä on maailman väestöstä noin kolmannes (33,1 %). Muslimeja on 20,1 prosenttia,
hinduja 13,5 prosenttia, ei-uskonnollisia 12,5
prosenttia, buddhalaisia 5,9 prosenttia, kansanuskontojen kannattajia 3,7 prosenttia, ateisteja
2,4 prosenttia, uusien uskontojen kannattajia 1,6
prosenttia, sikhejä 0,3 prosenttia, juutalaisia 0,2
prosenttia ja muita 6,7 prosenttia.

Kristinusko leviää
nopeimmin Afrikassa
Kristityistä suurin osa on roomalaiskatolisia. Tutkijat arvioivat, että roomalaiskatolisten määrä on
1097 miljoonaa. Helluntailaisten ja karismaattisten määräksi arvioidaan 554 miljoonaa. Heistä
osa kuuluu samanaikaisesti johonkin toiseen
tunnustuskuntaan. Riippumattomien kristillisten yhteisöjen kannattajia on 411 miljoonaa,
protestantteja 356 miljoonaa, ortodokseja
216 miljoonaa ja anglikaaneja 82,8 miljoonaa.
Muihin pienempiin ryhmiin kuuluvia on 27
miljoonaa.
Marttyyrien määrä kasvaa. Uskonsa tähden
surmansa saaneiden määräksi ilmoitetaan
166.000 (vuosikasvu 1,24 %). Lähetystyöntekijöitä (lähetettynä toiseen valtioon) on 434.000.
Maanosittain arvioituna kristittyjä on eniten
Afrikassa (360 milj.), jossa kristinusko myös leviää voimakkaammin kuin muualla (vuosikasvu
2,62 %). Euroopassa kristittyjä on 538 miljoonaa
(vuosikasvu 0,08 %), Latinalaisessa Amerikassa
498 milj. (vuosikasvu 1,57 %),
Aasiassa 327 miljoonaa (vuosikasvu 2,12 %),
Pohjois-Amerikassa 217 miljoonaa (vuosikasvu
0,81 %) ja Oseaniassa 22 miljoonaa (vuosikasvu
1,22 %).
Tilaston suomeksi toimittanut
TIMO VASKO

Uskonnot 2003
Juutalaisia 0,2 % (15 milj.)
Uusien uskontojen
kannattajia 1,6 %
(105 milj.)

Sikhejä 0,3 % (25 milj.)

Ateisteja 2,4 %
(151 milj.)
Kansanuskontojen
kannattajia
3,7 %
(237 milj.)

Muita 6,7 %
(420 milj.)

Kristittyjä 33,1 % (2.076 milj.)
Buddhalaisia
5,9 % (371 milj.)

Ei-uskonnollisia 12,5 % (787 milj.)

Hinduja 13,5 % (849 milj.)

Muslimeja 20,1 % (1.265 milj.)

Lähde: David B. Barrett & Todd M. Johnson: Annual Statistical Table on Global Mission: 2003.
- International Bulletin of Missionary Research Vol. 27, No. 1, January 2003, 24-25.
Toimittanut Kirkon lähetystyön keskus / Timo Vasko, Helsinki 2003.
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Kutsut Kuopijossa
Kirkon ulkomaantehtävissä olleet kokoontuivat.
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Kirkon ulkomaantehtävissä olleet kokoontuivat
marraskuussa Kuopion tuomiokapituliin jakamaan kokemuksiaan ja pohtimaan, millä tavoin
niistä on ollut hyötyä kirkon ja seurakuntien
työssä Suomessa. Joukon kutsui koolle Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen, joka
ulkoasiain osaston ulkosuomalaistyön puheenjohtajana on myös maastamme muuttaneiden
suomalaisten piispa. Vieraana ja yhtenä alustajana toimi ulkosuomalaistyön sihteeri Olli-Pekka
Lassila.
Aloitimme kokoontumisemme uudessa
hiippakunnan lähetystoimistossa, lähetyskauppa Vakassa. Se aloitti toimintansa syyskuussa
tuomiokapitulin remontoidussa talossa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian yhteisenä
toimintapisteenä.
Päivään osallistui 32 ulkomaantehtävissä olevaa. Esittelykierroksen jälkeen ihmettelimme,
millainen määrä elämänkokemuksia meille on
maailmalla kertynyt. Koolla olleista ihmisistä
noin puolet oli toiminut lähetystyössä. Kokemusta oli myös ulkosuomalaistyöstä, YK-joukoista, merimieskirkosta ja kirkollisista järjestötehtävistä. Yhteensä kohdemaita oli 15.
Lounaan jälkeen jakaannuimme maanosittain ryhmiin, joissa oli tilaisuus vielä syvempään
jakamiseen. Olli-Pekka Lassila alusti aiheesta
hyvin persoonallisesti. Alustuksessa hän keskittyi erityisesti kokemusten hyödyntämiseen
kotimaassa. Lisäksi hän informoi määräaikaisesti
kirkon ulkomaantyöhön lähteville työntekijöille
suunnitellusta ja kerran toteutetusta koulutuksesta, jota pidettiin hyvin tarpeellisena.
Piispan johdattelemassa keskustelussa päädyimme siihen, että hiippakunnassa voisi pitää
rekisteriä siitä, ketkä ovat olleet ja millaisissa
kirkollisissa tehtävissä ulkomailla. Tämä luettelo voisi toimia ”tietopankkina” hiippakuntien,
seurakuntien, kirkon ja yhteiskunnan tarpeisiin, kun kysytään sisarkirkkojen ja niiden toimintaympäristöjen elämään liittyvistä asioista.
Samalla olisi ajantasainen tieto mahdollisesti
käytettävissä olevista ihmisistä lyhytaikaisia
rekrytointitarpeita varten. Aika ajoin tällainen

joukko olisi syytä saada koolle jakamaan tietoa
toinen toisellensa ja päivittämään hiippakuntien
yhteyksiä maailmalle
Uskomme vakaasti, että kutsupäivä kannatti
pitää ja että olimme luomassa uutta ja ennen kokematonta verkostoa, josta monet voivat iloita,
jopa hyötyä. Siitä yhteisöllisyyden kokemuksesta,
josta olimme päässeet maailmalla osallisiksi, kannattaisi ottaa mallia ja oppia kotikirkossakin.
JORMA KUKKONEN
KIRJOITTAJA ON KUOPION HIIPPAKUNNAN
LÄHETYSSIHTEERI

Seurakunnan lähetyssihteerien
ja Kirkon Ulkomaanavun
yhteyshenkilöiden

valtakunnalliset
neuvottelupäivät
pidetään 30.1.-1.2.2004 Suomen
Lähetysseurassa, os. Tähtitorninkatu
18, 00140 Helsinki. Järjestäjinä Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon Ulkomaanapu ja Helsingin hiippakunta.
Ilmoittautumiset 15.11.2003 mennessä osoitteella: Helsingin hiippakunnan lähetystoimisto, Raija Kotaviita
PL 142, 00121 Helsinki
Sähköposti: raija.kotaviita@evl.ﬁ
Puh. 09-7092 584 (klo 9 – 15)
Majoituksen jokainen hoitaa itse,
osallistumismaksu määräytyy myöhemmin.

Utbildning
av kvinnliga
missionärer förstärkte
kvinnans ställning i Finland
Ann-Christine Marttinen
Då Finska Missionssällskapet öppnade en missionskola för kvinnor i Helsingfors år 1906, samma år
som kvinnorna i Finland fick rösträtt, väckte
det stor uppståndelse. På andra sidan gatan från
Missionsskolan för kvinnor stod Barnmorskeinstitutet, som hade börjat utbilda kvinnor redan
år 1816. Men att utbilda kvinnor för ett arbete i
länder som Kina och Owambo, det nuvarande
Namibia, ansågs som något oerhört.
Då Finska Missionssällskapet grundades år
1859 fanns det redan villiga våghalsar, som var
beredda att resa till Afrika, bl.a. “ett fruntimmer,
jungfru Helena Margareta Dahl, från Närpes”.

Man lät dock damen förstå, att hon bäst kunde
tjäna Herren i ett kristligt äktenskap. Detta råd
torde jungfrun inte ha lytt.
Kvinnornas möjlighter till utbildning var
mycket begränsade på den tiden. Släktingarna
var enligt lagen ansvariga för en ogift kvinnas
uppehälle i Finland. Först år 1864 blev ogifta
kvinnor, som fyllt 25 år, myndiga individer inför
lagen. Tidigare hade de blivit myndiga endast
genom att begära dispens. Kvinnorna var uppdelade i tre grupper: emanciperade självständiga
kvinnor, omyndiga gifta hemmafruar och kvinnor från arbetarklassen, för vilka arbetet inte var
ett eftertraktat privilegium, utan en ekonomisk
nödvändighet.
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Den första statliga flickskolan hade grundats
på 1840-talet. Lärarseminariet i Jyväskylä, som
grundades år 1863, accepterade också kvinnor
som elever. Minna Canth kämpade för kvinnornas rättigheter. Många högreståndskvinnor
utbildade sig till lärare och förblev därefter ogifta.
På 1800-talet kunde kvinnor bedriva universitetsstudier endast om de anhöll om “befrielse från
sitt kön”.

“De enskilda fruntimrens”
frammarsch
Missionsskolan för män hade grundats år 1862 i
Helsingfors och var sexårig. Av eleverna krävdes
att de “rent och ledigt kunde läsa innantill, väl
förstå det lästa, skriva en tydlig handstil samt
orden med deras rätta bokstäver.” Ett väckt
samvete hörde även till kraven. Männen fick
inte heller vara förlovade eller skuldsatta.
Inträdeskraven för kvinnor var däremot redan år 1908 lärarseminarium, flickskolans kurs
eller motsvarande kunskaper. Detta ledde till
att de kvinnor som sändes till Ovambo och Kina
var högre utbildade än en del av de manliga kollegerna.
Inte att undra på att männen till en början
inte visste hur de skulle förhålla sig till dessa
“enskilda fruntimmer”. Missionär Emil Liljeblad
uttryckte sin rädsla i ett brev till missionsskolans
föreståndarinna Lydia Kivivaara (Engman). Liljeblad krävde att man under utbildningen skulle
poängtera hur viktigt det var för kvinnorna att
högakta förmännen, ”så att denna bolshevism
inte skulle fortsätta.”

Världens
största kvinnorörelse
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I England sände anglikankyrkan ut kvinnliga
missionärer redan i början av 1800-talet. Några
årtionden senare blev missionsrörelsen bland
kvinnor i Förenta Staterna världens största kvinnorörelse. Den hade över tre miljoner medlemmar! Hundratals kvinnor sändes ut som missionärer till Indien, Kina och Afrika. Motsvarande
rörelser uppkom även i Norden. Kvinnorna var
trötta på att fungera i missionssällskap som leddes av män, där de inte kunde bestämma hur
pengarna skulle användas.
Dagens “globala nomader”, missionärerna,
förbereder sig för ett samarbete med kolleger

i lutherska kyrkor på olika håll i världen. Sällskapets missionärer representerar över 60 olika
yrkesgrupper och arbetar på ca 30 olika språk.
Utbildningen vid Finska Missionssällskapet
räcker ungefär fyra månader på heltid och är
uppdelad i fyra moduler. Den första modulen
består av kyrklig och teologisk utbildning, den
andra fokuserar på kultur, globalisering, etik och
kulturantropologi. Den tredje modulen förbereder kandidaterna för en ny arbetsmiljö i ett nytt
kulturlandskap. Pastor Mari Pöntinen, rektor för
Missionsinstitutet, hoppas att antalet utländska
utbildare skall öka under de närmaste åren. Det
är viktigt att kulturutbytet är äkta redan i detta
skede.
SKRIBENTEN ÄR INFORMATÖR
VID FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET

Mitä Luther opetti
Pyhästä Hengestä?
Pekka Kärkkäinen: Luthers
trinitarische Theologie des
Heiligen Geistes. Omakustanne. Helsinki 2003. 254 sivua.
Laaja-alaisessa kansainvälisessä
Luther-tutkimuksessa Martti
Lutherin käsitys Pyhästä Hengestä on tähän mennessä ollut
varsin vähän tutkittu alue.
Tilanteeseen on saatu merkittävä korjaus Pekka Kärkkäisen
ekumeniikan alaan kuuluvassa
tohtorinväitöskirjassa. Myös
missiologiaan ja sen moniin osaalueisiin tämä Lutherin trinitaarista pneumatologiaa koskeva
tutkimustyö tuo tervetullutta
teologista aineistoa. Pyhä Henki teema on kyllä ollut keskustelun
aiheena viime vuosisadan lopulla varsinkin helluntailaisuuden
ja karismaattisen liikehdinnän
yhteydessä, mutta perinteisissä
kirkoissa oppi Pyhästä Hengestä
ei valistuksen jälkeisessä teologiassa ole ollut juurikaan esillä.
Luterilaisessa teologiassa Lutherin käsitystä Pyhän Hengen
luonteesta ei ole saatu kunnolla
selvitettyä.
Kärkkäinen antaa mielenkiintoisen katsauksen Jumalan
kolminaisuutta
koskevaan
tutkimushistoriaan 1800-luvun
lopulta nykypäivään (s. 14-26).
Kolminaisuutta pohtineiden
teologien käsityksiä ennen Lutheria valaistaan Augustinuksesta
myöhäiskeskiajan oppiin Jumalasta (s. 27-61). Sen jälkeen pohditaan Lutherin omaa suhdetta
tähän aineistoon (62-78). Jo var-

hain Luther totesi, että ihmisellä
ei ole Jumalasta muuta puhuttavaa kuin mitä Jumala antaa itse
itsestään tietää. Puhe Jumalasta
voi perustua ainoastaan Jumalan
ilmoitukseen (s. 63, 105). Vuosina
1513-1520 Lutherin ajattelussa
tapahtui monenlaista kehitystä, mutta tämän tutkimuksen
puitteissa ei kuitenkaan voida
osoittaa, että näihin vuosiin olisi
sijoitettavissa ”reformatorinen
käänne” Lutherin teologiassa.
Ensimmäisten Psalmi-luentojen
ja Roomalaiskirje-luentojen yhteydessä Luther puhuu Pyhästä
Hengestä ikuisena persoonana
kolminaisuudessa. Sitten hän
alkaa yhä enemmän puhua
maailmaan lähetetystä Pyhästä
Hengestä. Tällöin jumaluuden
kaikki kolme persoonaa osallistuvat Hengen lähettämiseen
(s. 110).
Kärkkäinen osoittaa tutkimuksessaan, että Lutherin
käsitys Pyhästä Hengestä ankkuroituu toisaalta selkeästi
häntä edeltävään teologiseen
traditioon, mutta toisaalta sisältää myös tiettyjä uusia elementtejä. Tämä Kärkkäisen osoittama
jännite on toiminut luterilaisen
Pyhää Henkeä koskevan teologian käyttövoimana erityisesti
Lutherin kirjoittamien katekismusten välityksellä.
Luther ankkuroituu vanhan
kirkon aikana syntyneisiin uskontunnustuksiin, joissa Lutherin mukaan määritellään Pyhän
Hengen asema yhtenä kolmiyhteisen Jumalan persoonana
perustavanlaatuisella tavalla.
Hän tähän näkemykseen liittää
omintakeisesti pohdinnat Pyhän Hengen vaikutuksista maailmassa. Näin Luther Kärkkäisen
mukaan yhdistää uudella tavalla
perinteisen kolminaisuusopin ja

Luther yhdisti
vanhaa ja uutta
Raamatun tekstien välittämän
pelastushistoriallisen
kuvan
Pyhän Hengen toiminnasta.
Kärkkäisen tutkimuksessa esitetty Lutherin käsitys Pyhästä
Hengestä osoittautuu siten
välittäväksi tekijäksi perinteisen
kirkkojen kolminaisuusopillisen teologian ja voimakkaasti
Raamatun tekstien tulkinnalle
perustuvan näkemyksen välillä.
Tämä jälkimmäinen tapa lähestyä Pyhän Hengen persoonaa on
ollut tyypillinen protestanttiselle teologialle, mutta sen yhteys
perinteiseen kolminaisuusoppiin on usein jäänyt hämäräksi.
Kärkkäisen mukaan Lutherin
näkemys voi näin toimia välineenä erilaisten teologisten näkemysten välisessä keskustelussa.
TIMO VASKO
DOSENTTI
ESPOO

Dalit-teologia
tutuksi
Mikko Malkavaara: Intialainen dalit-teologia. Vapautuksen teologiaa ja ihmisoikeuskamppailua. Kirkon
tutkimuskeskus, Sarja A Nro
73. Tampere 1999. 348 sivua.
Mikko Malkavaaran intialaista
dalit-teologiaa koskeva, ensim-
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mäinen suomalainen perustutkimus antaa selkeän teologianhistoriallisen kokonaiskuvan
tästä vapautuksen teologioihin
kuuluvasta aihepiiristä. Intialaisen protestanttisen teologian puitteissa alkoi 1970-1980
-luvulla ”paradigman muutos”,
johon dalit-teologian synty
liittyy. Malkavaara pohjustaa
analyysiaan valottamalla melko
yksityiskohtaisesti ilmiökentän
historiallista, sosiaalista ja uskonnollista taustaa. Tähän hän
on paneutunut myös Intiaan
suuntautuneilla matkoillaan.
Varsin epäluotettavien uskontotilastojen valossa Intian nykyisestä noin 1000 miljoonasta
asukkaasta
hindulaisuuden
kannattajiksi lukeutuu noin 80
prosenttia. Kristittyjä on vähän
alle 3 prosenttia. Muita merkittäviä vähemmistöjä ovat muun
muassa islam, buddhalaisuus,
sikhiläisyys ja jainalaisuus (s.
10-11).
Marathinkielinen nimi ”dalit” tarkoittaa ”särkynyttä” ja
”muserrettua”. Dalit on henkilö,
joka kuuluu hyvin alhaalla sosiaalisessa arvoasteikossa olevaan
jatiin (alakastiin). ”Dalit” voi
viitata sekä riistettyihin ihmisiin
että näiden sosiaaliseen asemaan
(s. 32). Toinen suuri vähemmistöryhmä ovat adivasit. Daliteja
ja adivaseja on yhteensä 250 miljoonaa. Kasti-instituutio toimii
kiistatta Intiassa edelleen; se on
”ajattelutapa ja mielentila” (s.
45). Erityisesti dalitit ovat tämän
kasti-apartheid-järjestelmän
uhreja ja haluavat vapautua tästä
noin 3000 vuotta vanhasta kastittoman identiteetistään. Daliteja
on kaikkialla Intiassa, lähinnä
maataloustyöntekijöinä maaseudun kylissä, joissa noin 70 prosenttia heistä on velkasuhteessa
maanomistajaan. Dalit-ryhmät
sitoo toisiinsa koskettamattomuus, rituaalinen saastaisuus ja
kokemus diskriminaatiosta.
Brahmanistinen hindulaisuus
ei dalitien mielestä ole ollut
koskaan heidän uskontonsa,
mutta sankritisoitumisprosessi
on mahdollistanut dalitien luo-

Tavoitteena
kastilaitoksen
hävittäminen

kittelun hinduiksi. Perinteisesti
koskettamattomia ei ole tunnustettu hinduiksi. Varhaisissa
dalit-uskonnoissa keskeinen sija
oli hedelmällisyysriiteillä (s. 52).
Dalitien vapautumisstrategiaan
on kuulunut irtautuminen tästä
kasti-instituutiota ylläpitävästä
hindulaisuudesta kääntymällä
1800-luvulta alkaen joukoittain
kristityksi, muslimiksi ja buddhalaiseksi.
Intian kristityistä noin 70-90
prosenttia on daliteja, jotka kuuluvat ennen muuta katoliseen
ja protestanttisiin kirkkoihin.
Vanhoissa ortodoksikirkoissa ei
ole daliteja.
Dalit-liike syntyi ennen
muuta hindukulttuurin vastaliikkeenä ja sen varhaisimpana
oppi-isänä pidetään Bhimrao
Ramji Ambedkaria (1891-1956).
Merkittävä käänne tapahtui
vuonna 1927, kun alistettujen
luokkien konferenssissa osanottajat polttivat hindujen pyhän
Manusmritin-lakikirjan ja näin
kielsivät sen auktoriteetin. Dalitliikkeellä on kaksi päätavoitetta:
vapauttaa dalitit kulttuurisesta,
sosiaalisesta ja taloudellisesta
taakasta sekä hävittää kastilaitos (s. 118). Kristittyjen dalitien
ensimmäisenä päämääränä on
saavuttaa samat erivapaudet
kuin hinduilla, sikheillä ja
buddhalaisilla.
Dalit-teologian syntyvaiheet
sijoittuvat varsinaisesti 1970luvulle. Tällöin dalitit alkoivat
etsiä teologiaa, jossa korostuisi
oikeudenmukaisuus ja diskriminaation vastustaminen. Impulssi tuli John C.B. Websteriltä,
joka vuonna 1981 esitelmässään
Bangaloressa tähdensi, että koska Intian kirkko on sosiaaliselta

rakenteeltaan pääosin dalit-kirkko, sen pitää kehittää teologiaa,
joka sisältää ”hyviä uutisia daliteille” (s.194). Toinen keskeinen
dalit-teologian vaikuttaja tässä
oppilaitoksessa oli vuonna 1996
kuollut Arvind P. Nirmal. Hän
toi Ambedgarin filosofian intialaiseen vapautuksen teologiaan
ja loi dalit-teologian (s. 259).
Keskeisiksi toimijoiksi tulivat
kristittyjen dalitien vapautusliike, Christian Dalit Liberation
Movement (CDLM), ja tutkimusinstituutti Christian Institute for the Study of Religion
and Society (CISRS). Teologiset
korkeakoulut ja seminaarit
alkoivat ottaa dalit-teologian
oppiaineekseen.
Malkavaara määrittelee tutkimuksessa merkittävän kommunalismi-käsitteen selkeästi politiikan tekemiseksi uskonnollisia
vastakohtaisuuksia lietsomalla
(s. 7). Kastikommunalismilla
tarkoitetaan, että samaan kastiin
kuuluvilla on yhteneväiset poliittiset intressit. Kastin sisäinen
solidaarisuus tekee siitä poliittisen vallankäytön välineen (s.
47). Kasti ja köyhyys ovat selvässä
riippuvaisuussuhteessa toisiinsa.
Hindukommunalismi,
kulttuurin sanskritisoituminen ja
sekä kristityiltä evätyt sosiaaliset
edut muodostavat Malkavaaran
mukaan kirkolle ja kristinuskolle todellisen haasteen (s.143).
Kesäkuussa 2000 Turussa kokoontuneen Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäsenten
joukkoon kuului myös dalit
Sharadha Karnatakam Andhra
Evangelical Lutheran Church
–kirkosta. Kävin hänen kanssaan
läpi Malkavaaran tutkimuksen
ja hänen palautteensa siitä oli
myönteinen: Malkavaara nostaa
tutkimuksessaan esiin kaikki
merkittävää dalit-teologiaa tehneitten nimet.
TIMO VASKO
DOSENTTI
ESPOO

Evankelioimiskongressi suunnitteilla vuodeksi 2004
Tammikuulle 2004 suunnitellaan laajapohjaista
evankelioimiskongressia. Tapahtuman tavoitteena
on etsiä 2000-luvulle soveltuvia evankelioimisstrategioita, joita voidaan kongressin jälkeen
toteuttaa eri tahoilla. Samalla halutaan nostaa
esiin uusi evankelistasukupolvi sekä rohkaista
suomalaisia kirkkoja, seurakuntia ja niiden jäseniä jakamaan evankeliumin ilosanoma uskosta
vieraantuneille omassa lähiympäristössään. Näin
vahvistetaan myös kristittyjen yhteistä todistusta.
Tapahtuma on jatkoa vuonna 1973 järjestetylle
Suomen evankelioimiskongressille, joka antoi
runsaasti virikkeitä niin evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien kuin myös muiden kristillisten
yhteisöjen evankelioimistyölle.
Evankelioimiskongressi järjestetään 21.25.1.2004 Otaniemen Dipolissa Espoossa.
Kongressin teema on Usko Jeesukseen pelastaa.
Päävastuun kongressin järjestelyistä ja taloudesta kantaa Maailmanevankelioimisen Suomen
keskus (MESK), joka edustaa sekä kansainvälistä
Lausannen liikettä että Maailman Evankelista
Allianssia (WEA). Kyseessä on kuitenkin laajempi hanke: sen taakse on koottu laajapohjainen
neuvottelukunta, jossa on edustajia eri kirkoista ja
kristillisistä järjestöistä sekä erityisesti pääkau-

punkiseudun seurakunnista. Neuvottelukunta luo
kongressin yleiset suuntaviivat, raamittaa päätoimikunnan toiminnan ja muodostaa samalla koko
tapahtuman hengellisen taustan. Puheenjohtajana
toimii MESKin puheenjohtaja, missiologian
tohtori Seppo Väisänen.
Päätoimikunta, jonka puheenjohtaja on Kansan
Raamattuseuran toiminnanjohtaja Hannu Nyman,
koostuu mukanaolevien taustayhteisöjen evankelioimistyön vastuunkantajista sekä eri osa-alueiden
avainhenkilöistä. Päätoimikunta työstää kongressin ohjelman ja käynnistää jo ennen kongressia
tapahtuvan eri työpajojen etukäteistyöskentelyn
pääsihteerin johdolla. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa
Arto Valkeapää. Hänen apunaan toimistopäällikkönä on Kari Lindqvist. Merkittävä osuus
kongressin toteutuksessa tulee olemaan nuoren
sukupolven edustajilla.
Kirkkojen, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen jäseniä kutsutaan määrätietoiseen esirukoukseen Suomen evankelioimiskongressin, sen
valmistelujen, vastuunkantajien ja toteutuksen
puolesta.

Evankelioimiskongressi
Kongressin valmistelujen etenemisestä saa lisätietoja nettiosoitteesta: www.mesk.net

Evankelioimisen
teologinen seminaari
Tampereen Ilkossa 26.-27.11.2003
Seminaarin tarkoituksena on edistää evankelioimisen teologiaa koskevaa
keskustelua kirkossa. Seminaari toimii esiseminaarina myöhemmin pidettävää MESKin järjestämää evankelioimiskongressia varten.
Lisätietoja: Tuula Lonkainen, p. 09-1802 218, tuula.lonkainen@evl.ﬁ
Järjestäjä: Kirkkohallitus/Evankelioimistyön toimikunta
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Kirkon lähetystyöhön ulkomaille?
* Yhteistyökirkkomme yli 30 maassa kutsuvat
jatkuvasti myös suomalaisia työtovereita mukaan maailmanlaajaan työyhteisöön. Kiitollisena ja palkitsevana tehtävänä on osallistua
Jumalan pelastavaan toimintaan siellä, missä
tarve on suurempi ja työntekijöitä vähemmän
kuin Suomessa. Tehtäviä on myös siellä, missä kristillistä kirkkoa ei vielä ole lainkaan.
* Seuraavat 4-5 kuukauden pituiset valmennuskurssit pidetään keväällä 2004. Edellytyksenä kirkollinen tai muu ammattipätevyys,
riittävä työkokemus ja avoimuus oppia uusia
asioita evankeliumin merkityksestä ja jakamisesta.
* Hakekaa lisätietoa kirkon lähetysjärjestöjen
ja kirkon lähetystyön keskuksen kotisivuilta ja
ottakaa yhteys lähetysjärjestöjen koulutuksesta vastaaviin.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):
www.sley.ﬁ, 09-251390, annikki.erela@sley.ﬁ
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): www.sekl.ﬁ, 019-7792223,
anja.yletyinen@sekl.ﬁ
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
(ELK): www.ﬂom.ﬁ, 09-25325430, ritva.olkkolapaakkonen@ﬂom.ﬁ
Sanansaattajat (SANSA): www.sansa.ﬁ, 0194577746, tuula.korpiaho@sansa.ﬁ
Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) kotisivut:
www.evl.ﬁ/kkh/kuo/klk

Lähetysteologista
Aikakauskirjaa vielä
saatavissa

USKONNOT

Uusinta numeroa (7/2002) Lähetysteologinen

Uskontolauantai 5.4. klo 9.30-16,

Aikakauskirja – Journal of Mission Theology
–lehdestä on vielä saatavilla. Lehden teema on

UUS-

Pekka Hiltunen, Jussi Sohlberg.

”Lähetystyö ja uskonnot Itä- ja Etelä-Aasiassa”.

Osallistumismaksu 20 €

Lehti käsittelee monipuolisesti Aasian uskon-

sis. lounaan ja kahvit.

totilannetta kargoistisista kulteista buddhalaisuuteen.
Lehden julkaisija on Kirkon lähetystyön keskus. Julkaisua voi tilata osoitteesta
julkaisumyynti@evl.fi tai puhelimitse numerosta +358-(0)9-1802315. Lehden hinta on 8,5 €
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Suomen Lähetysseura (SLS): www.mission.ﬁ,
09-1297 305/rekrytointi,
sisko.vainionkulma@mission.ﬁ

(+ postikulut).

Tied. ja ilm. (09) 6219 0049,
Helsingin kristillinen opisto,
Kuukiventie 6, 00840 HKI.

Lähetysteologiset päivät
Lähetys kirkon voimavarana
Kansanlähetysopistossa Ryttylässä 12.-13.5.2003
Maanantai 12.5.
10.00
Avaus, Seppo Väisänen
10.30
Vanhurskauttaminen Galatalaiskirjeessä ja lähetyssaarnassa (I) Raamattuluento,
Risto Santala
Yhdessä kuullun jakamista, Sari Paavola
12.00
Lounas
13.00
Kirkkolähetys vai lähetyskirkko?
Alustuspuheenvuoro, piispa Erik Vikström
Paneelikeskustelu: Erik Vikström, Kalervo Huttunen, Seppo Suokunnas, Timo Rämä,
Pekka Mäkipää ja Matti Korpiaho (juonto)
14.30
Päiväkahvi
15.00
Sisarkirkkojemme lähetystyö
Arvo Survo (Inkeri), Leevi Reinaru (Viro) ja Peter Gancs (Unkari)
16.00
Kanavat
1. Inkerin kirkon laajenevat lähetyshaasteet
Arvo Survo ja Pentti Heinilä
2. Kokonaisvaltainen lähetysnäky Viron kirkossa
Leevi Reinaru ja Mika Tuovinen
3. Uudistuva lähetysrakkaus Unkarin kirkossa
Peter Gancs ja Matti Korpiaho
4. Itä-Afrikan kirkkojen lähetystyö
Richard Olak ja Paavo Erelä
18.00
Päivällinen
19.00
Sävelet sanan siivittäjinä
Lähetyslauluilta, juonto Martti Poukka
Ehtoollinen, Matti Väisänen ja Tapani Kaitainen
Tiistai 13.5.
8.00
Aamupala
9.00
Vanhurskauttaminen Galatalaiskirjeessä ja lähetyssaarnassa (II)
Raamattuluento, Risto Santala
Yhdessä kuullun jakamista, Sari Paavola
10.30
Yhdessä lähetyksen asialla
Alustuspuheenvuoro, Jussi Mäkinen
Case study Finkeri-projektista, Anneli Jokimies
Keskustelua
12.00
Lounas
13.00
Kristuksen ainutlaatuisuus lähetyksen kulmakivenä
Luento, Risto Ahonen
Pyydetty puheenvuoro, Liisa Kingma
Päivien päätös
14.30
Lähtökahvi
Kevään 2003 Lähetysteologiset päivät liittyvät kirkkomme lähetystyön uudelleenorganisointia koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun, jonka yhteydessä on mm. esitetty keskitetyn Kirkkolähetyksen
mallia. Mitä asiasta ajatellaan järjestöissä ja paikallisseurakunnissa? - Samalla tarjotaan tuoretta tietoa
kolmen luterilaisen sisarkirkkomme – Viron, Inkerin ja Unkarin – lähetystyön nykynäkymistä.
Päivät on tarkoitettu erityisesti seurakuntien ja järjestöjen lähetys- ja evankelioimistyön vastuunkantajille, mutta myös muut tapahtuman aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Tapahtuman järjestävät:
Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY ja Sanansaattajat yhdessä Tampereen hiippakunnan kanssa.
Kurssimaksu: 30 euroa (opiskelijat 10 euroa);
majoitus ja ruokailu 37-47 euroa (majoituksesta riippuen).
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, 12310 Ryttylä; puh. (019) 77920.
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Missiologinen symposiumi 6.6.2003 Otsola-salissa, Tulliportinkatu 3, Joensuu

Aina maan ääriin saakka
Ohjelma

8.45
9.15

tulokahvi
Tervehdyssanat
Joensuun yliopisto
Kristuksen kirjeenä maailmassa (2. Kor. 2: 14-17)
-kristityn kutsumus ja todistustehtävä maailmassa
Piispa Wille Riekkinen
10.00 ”Aina maan ääriin saakka”
-missä ovat maan ääret meidän aikanamme?
Dos. Risto A. Ahonen
Pyydetty puheenvuoro: kirkkoherra Risto Liljeblad
keskustelua
11.45 lounas
12.45 Miksi kirkkohistoria ja lähetyshistoria nähdään erillisinä?
Prof. Marja-Liisa Swantz
Ortodoksisen kirkon lähetyshistoria ja
uudelleenorientoituva lähetys
Prof. Petri Piironen
Informaatiota Joensuun teologikokoulutuksesta
Hiippakunnan läh.siht. Jorma Kukkonen
14.15 Kahvi
14.45 Afrikkalaisen teologian sydänääniä
-afrikkalaisen kontekstuaalisen teologian näkökohtia
Past. Justina Haipinge Namibia
Past. Zakaria Ole´Matinda Tansania
15.30 Idän ja lännen raja kristinuskon ja islamin kohtaamisessa
Läh.joht. Seppo Rissanen
Symposiumi on tarkoitettu kaikille seurakuntien työntekijöille, opettajille ja muille asiasta
kiinnostuneille. Osallistumismaksu 30 euroa sisältää lounaan ja kahvit. Ilmoittautumiset toimistosihteeri Sinikka Kapaselle, (013) 251 2118, sinikka.kapanen@joensuu.fi
Symposiumin järjestäjinä toimivat Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Kuopion hiippakunta ja Suomen Lähetysseura.

Lähetyssihteerien koulutusta
Seurakunnan palkkiotoimisten ja vapaaehtoisten lähetyssihteerien koulutusta
järjestetään vuonna 2003 vielä ainakin
seuraavasti:
Helsingin hiippakunta:
Peruskoulutuksen lähiseminaaripäivät
19.03.2003 ja 09.04.2003
Turun arkkihiippakunnan koulutus
Lähetyssihteerien täydennyskoulutuspäivät 25. - 27.4.2003
Mikkelin hiippakunnan koulutus
Lähetyssihteerien täydennyskoulutuspäivä
18.10.2003
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Muiden hiippakuntien koulutuksesta voi
kysyä hiippakuntien lähetystoimistosta.
Jos oman hiippakunnan koulutusajat eivät
sovi, koulutukseen voi osallistua myös
toisessa hiippakunnassa.
Koulutuksesta vastaa Kirkon lähetystyön
keskus yhdessä hiippakunnan lähetystoimiston kanssa.

Lähetysjärjestöjen kotimaassa olevien työntekijöiden

NÄYN YLLÄPITÄMINEN JA
TYÖSSÄ JAKSAMINEN
Paikka:
Aika:

Suomen Lähetysseura, Tähtitorninkatu 18, Helsinki
10.4.2003 klo 11.45-18.00

Kuinka pysyä innostuneena työstään arkisen puurtamisen keskellä
vuodesta toiseen?
Kuinka säilyttää elävänä se näky, jonka on saanut työhön lähtiessään?
Näitä asioita pohditaan Suomen Lähetysneuvoston ajankohtaispäivässä.
OHJELMA
Klo
11.45
30.30
30.30
15.00
45.45
17.00 –18.00

Lounas
Työnäyn ylläpitäminen, Niilo Närhi
Keskustelua
Kahvi
Työssä jaksaminen, Pirjo Alajoki
Ryhmäkeskustelu
Palaute ryhmäkeskustelusta

Lähetysneuvoston lähettien huolto –työryhmä on suunnitellut tämän ajankohtaispäivän
ohjelman. Työryhmän tarkoituksena on kartoittaa, mitä kaikkea lähetysjärjestöissä tehdään lähettien huollon hyväksi ja suunnitella toiminnan kehittämistä mahdollisimman
laajassa yhteistyössä. Kotimaassa olevat työntekijät ovat oleellinen osa lähetystyötä eikä
ulkokenttätyö olisi mahdollista ilman heidän huomattavaa panostaan. Siksi heidätkin tulee
huomioida lähettien huollon yhteydessä.

A J A N K O H TA I S P Ä I V Ä

S U O M E N L Ä H E T Y S N E U V O S T O N A J A N K O H TA I S P Ä I V Ä

Ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille kotimaasta käsin lähetystyötä tekeville työntekijöille eri järjestöissä sekä kotimaassa oleville läheteille. Osallistumismaksu on 25 euroa, mikä
sisältää lounaan ja kahvin. Ilmoittautuminen tulisi tehdä 3.4 mennessä lähettien huolto
–työryhmän puheenjohtajalle Pirjo Alajoelle osoitteella pirjo.alajoki@fin.om.org.
Luennoitsijat
Niilo Närhi, erityistoimintojen koordinaattori, FIDA, erityisalueena muslimityö, on toiminut
seurakuntatyössä pastorina, nuoriso- ja koulutyössä, lähetystyössä Ruotsissa muslimipakolaisten maahanmuuttajien parissa, toimii nyt myös osittain seurakuntatyössä.
Pirjo Alajoki, psykologi, henkilöstökonsultti MCC/Operaatio Mobilisaatio, ollut lähetystyössä Intiassa, Afganistanissa, Doulos-laivalla sekä vastuunkantajana OM:n Suomen
toimistossa, kouluttajana useilla lähetyskentillä ja kotimaassa, mukana lähettien valintaprosessissa ja henkisessä huollossa, kirjoittanut kirjan Menneisyys kantaa anteeksiantamuksen kautta (ilm. maalisk. 2003).
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TARJOUS
Nyt edullisesti raporttikirjoja (250 s.)
Tampereella pidetystä historiallisesta kongressista
JAETAAN ILO!
DELA GLÄDJEN!
KIRKON MISSION 2000-LUVULLA
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi
HINNAT:
1-2
kpl
10 euroa/kpl
3-9
”
7 euroa/kpl
10-19 ”
5 euroa/kpl
20”
3 euroa/kpl
Hintoihin lisätään postituskulut.
Kirjoja voi tilata Kirkon julkaisu- ja AV-myynnistä, PL 185, 00161 Helsinki, puhelin
(09) 1802 315, fax (09) 1802 454, julkaisumyynti@evl.ﬁ

Islam-tietoa esitteissä
Tarvitsetko tietoa islamista? Vasta ilmestynyt esite
”Islam” aloittaa uuden sarjan, jossa käsitellään
islamin keskeisiä kysymyksiä. Tulevien esitteiden
teemoja ovat muun muassa Koraani, Allah, muslimin usko ja velvollisuudet, uskonnonvapaus sekä
mies, nainen ja avioliitto. Sarja sisältää kaikkiaan
15 osaa.
Sarjan julkaisee Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiain
neuvoston (KUN) islam-työryhmä yhteistyössä
Muslimityön Suomen toimikunnan (MUST) kanssa.
Ensimmäisen esitteen on laatinut pastori Risto
Soramies ja toimittanut lähetysteologi Timo Vasko.
Esitesarja on käyttökelpoinen esimerkiksi kirkon
tilaisuuksissa, uskonnonopetuksessa ja koulutustilanteissa. Esitteiden avulla kristityt ja muslimit

voivat tutustua lähemmin toistensa uskontoihin.
Islam-esitettä voi maksutta tilata Kirkon lähetystyön
keskuksesta, PL 185, 00161 Helsinki
(sähköposti: klk@evl.ﬁ).
Esite löytyy myös internetistä (http://www.evl.ﬁ/
kkh/kuo/klk/islam/hyvatietaaislamista.htm).
Perustietoa islamista löytyy myös BBC:n nettisivuilta (www.bbc.uk.co/religion/religions). Sivuilta
löytyvän testin avulla voi testata tietonsa islamista.
Testissä on eri vaikeustasoja, joista jokainen voi
valita omansa tietomääränsä mukaan. Sivuilla on
tietoa muun muassa islamin historiasta, opista,
tavoista ja juhlapäivistä. Samasta osoitteesta löytyy
tietoja myös monista muista uskonnoista kristinuskosta bahá’í-uskontoon.
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Muslimin Kohtaaminen
Suomessa
2.-4.5.2003
Kansanlähetysopisto, Ryttylä
Muslimin Kohtaaminen Suomessa on viikonloppukurssi, jolla opetellaan paremmin
kohtaamaan muslimilähimmäinen ja kertomaan hänelle evankeliumi. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka kohtaavat muslimeja ammattinsa kautta, ystäväpiirissään tai sukunsa
keskellä. Tämän vuoden kurssin teemana on
vieraanvaraisuus.
Pe
17.30 Ilmoittautuminen ja päivällinen
18.30 Jumalan valtakunnan ja yhteiskunnan
lait, Raamattutunti, Reino Saarelma
Turvapaikan hakija lakipykälien viidakossa,
Ville Hoikkala
21.00 Iltatee
La
08.00 Aamupala
09.00 Vieraanvaraisuus Raamatun valossa,
Timo Keskitalo
Vieraanvaraisuus on arka asia,
Meryam El Hilali
Keskustelua ja rukousta
12.00 Lounas

13.00 Irakin oppitunti, Timo Tuikka
Vieraanvaraisuus sulkee sisään ja sulkee
ulos, Binjamin Hurmiz
Rukoushetki, Anneli Hukari
14.30 Kahvi
15.30 Turvapaikanhakijan vastaanotto,
Veli-Pekka Järvinen, Farah ja Akram Masih
17.30 Päivällinen
18.30 Samassa pöydässä. Jakamista ja rukousta, Elisabet Elo
Su
08.30 Aamupala
09.30 Aamurukous, Elisabet Elo
Afganistanin oppitunti, Marjatta Kyyhkynen
Vieraanvaraisuus evankeliumin palveluksessa, Hadiah
12.00 Lounas
13.00 Jumalanpalvelus. Saarna Mark Saba
14.30 Kahvi
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Suomen
Ev.lut. Kansanlähetys 019-77920
Kurssin järjestää Muslimityön Suomen Toimikunta (MUST) yhdessä Kansanlähetysopiston kanssa.
Timo Keskitalo, MUSTin puheenjohtaja,
keskital@netlife.fi

SYVENTÄVÄ KURSSI ISLAMIIN
25.-29.8.2003
Prof. Dudley Woodberry. Hinta 60 € (MUST:n jäsenet ja
opiskelijat 30 €) sis. ruuat ja; yöpyminen 20 €/yö/2hh.
Tied. ja ilm. (09) 6219 0049,
Helsingin kristillinen opisto, Kuukiventie 6, 00840 HKI.
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Muslimit, kristityt ja yhdessä eläminen
– historiassa ja nykypäivänä
Islamia ja kristinuskoa käsittelevä
3. symposium 10.11.2003 klo 10-16
Helsingin yliopiston pieni juhlasali,
Fabianinkatu 33, 4. krs.

14.10-15.00 Luento ja keskustelu
FT Marko Juntunen: Espanjan ja Marokon
välissä - islam, muuttoliike ja nuoriso
15.00-15.30 Yleisökysymykset paneelille

10.15-10.20 Symposiumin avaus
Prof. Jaakko Hämeen-Anttila
10.20-11.10 Luento ja keskustelu
TT Seppo Rissanen: Vastakkainasettelun
dialektiikasta toistensa ymmärtämiseen
11.10-12.00 Luento ja keskustelu
FM Sari Kuustola: Islamin ja kristinuskon
rinnakkainelo Syyriassa
12.00-13.15 Lounastauko
13.15-13.20 Symposiumin iltapäiväosuuden
avaus
Dosentti Timo Vasko
13.20-14.10 Esitelmä ja keskustelu
Prof. Jaakko Hämeen-Anttila: Kristityt klassisessa islamilaisessa kirjallisuudessa

kirkkomme

LÄHETYS
Vår kyrkas mission
kirkkomme.lahetys@evl.fi
JULKAISIJA / UTGIVARE
Kirkon lähetystyön keskus
PL 185
00161 Helsinki
Puhelin: (09) 18021
Faksi: (09) 1802 436
www.evl.fi/kkh/kuo/klk
PÄÄTOIMITTAJA /
CHEFREDAKTÖR
Hannu Paavola
hannu.paavola@evl.fi
TOIMITUSSIHTEERI /
REDAKTIONSSEKRETERARE
Hanna Salomäki
hasalom@hotmail.com

15.30 Symposiumin päätös
Prof. Jaakko Hämeen-Anttila
Symposiumin alustuksissa tarkastellaan
muslimien ja kristittyjen vuorovaikutusta.
Uskontodialogi ja muutokset nykyisessä
maailmantilanteessa pääsevät esiin alustusta seuraavassa keskustelussa. Symposium
tarjoaa ajankohtaista tietoa islamin ja kristinuskon peruspiirteistä opiskelijoille, tutkijoille, opettajille, kirkkojen työntekijöille
ja muille kiinnostuneille. Järjestää: Arabian
kielen ja islamin tutkimuksen oppiaine,
Systemaattisen teologian laitos, Kirkon ulkoasiain neuvoston islam-työryhmä. Vapaa
pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.
Yhteyshenkilö: Dosentti Timo Vasko puh.
050-3268457 timo.vasko@evl.fi
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ISÄ MEIDÄN, JOKA OLET KAUPUNGISSA
Helsingin Kirkkopäivät 23.–25.5.2003

JAETAAN LAHJA!
– seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen diakonian seminaari
Perjantaina 23.5.2003 klo 14–17 Töölön kirkolla
Seminaariin kutsutaan ”Koko seurakunnan missiosta” kiinnostuneet, lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta vastaavat työntekijät ja vastuunkantajat sekä seurakuntien kirkkoherrat.
Seminaarin järjestää Töölön seurakunta yhteistyössä kirkon lähetystyön keskuksen, kirkon lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.
Seminaarin tarkoituksena on tukea ja edistää seurakuntien keskinäistä vuorovaikutusta KIRKON MISSIO 2000- kongressin seurantatyöskentelyssä sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kehittämisessä.
Mukana mm. Pandureni-kuoro Namibiasta, TT Jukka Keskitalo ja seurakuntaterveisiä Töölön lisäksi Kuopion rovastikunnasta, Haukiputaalta ja Kiimingistä sekä Jyväskylän maaseurakunnasta.
Tiedustelut. Töölön seurakunta/kirkkoherranvirasto, puh. (09) 4542 640 tai 040-828 1810
TERVETULOA!
Töölön seurakunta & yhteistyökumppanit
*******
Huom. Seminaarin jälkeen samassa paikassa
KUA:n yhdyshenkilöiden ja seurakunnan lähetyssihteerien tapaaminen

