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TULE MUKAAN KETJUUN  
- IHMISELTÄ IHMISELLE

Ihminen on luotu oppimaan. Synnymme tähän 
maailmaan täysin vanhemmistamme riippuvai-
sina, ja ensimmäisestä hengenvedosta viimei-

seen saakka opimme uusia taitoja, tallennamme ja 
käsittelemme uutta tietoa. Kokeilemme, epäon-
nistumme, yritämme uudestaan, epäonnistumme 
jälleen... ja lopulta opimme.

Olen opettanut lapsilleni, että heistä voi tulla 
isona ihan mitä vaan. Meillä on Suomessa tuhan-
sia oppimis- ja koulutuspolkuja erilaisiin ammat-
teihin, ilmainen monimuotoinen peruskoulu, 
nopeat nettiyhteydet, modernia tekniikkaa, 
terveydenhuollosta ja runsaasta ravinnosta puhu-
mattakaan. Olemme etuoikeutetussa asemassa,  ja 
on äärimmäisen tärkeää ymmärtää tämä. Uskon, 
että Jumala kutsuu jokaista meitä kiitollisuuteen 
ja etsimään väyliä antaa omasta runsaudesta sinne 
missä tilanne on toisin.

Yksi tällainen väylä on Kansanlähetyksen 
koulutustyö. Koulutustyöllä jaamme tietojamme 
ja taitojamme eteenpäin, eivätkä hedelmät jää yh-
den ihmisen siunaukseksi vaan moninkertaistu-
vat, kun opitut asiat leviävät koulutettujen kautta 
uusille ihmisille ja alueille.  Ihmiseltä ihmiselle 
-koulutuskeräyksellä rahoitetaan muun muassa 
seuraavia työmuotojamme:

Koulutustyöllä jaamme tietojamme 
ja taitojamme eteenpäin.

• Etiopiassa tuemme kummilasten koulunkäyntiä 
ja teemme lukutaitotyötä.

• Venäjällä, Japanissa, Etiopiassa, Etu- ja Kes-
ki-Aasiassa sekä Euroopassa koulutamme 
seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia.

• Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakenta-
mista Etiopiassa.

• Tuemme mielenterveyden koulutuskeskusta 
Keski-Aasiassa.

Lue lisää työstämme, ja tule mukaan antamaan 
kaukaisille lähimmäisillemme mahdollisuus 
koulunkäyntiin, lukutaitoon, mielenterveyspalve-
luihin ja opiskeluun kirkon oppilaitoksissa. Tule 
olemaan ihminen ihmiselle.

Siunattua syksyä toivottaen,

Sanna Myllärinen
viestintäjohtaja
Suomen Ev.lut.  
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SUURESSAmukana

KANSANLÄHETYS – LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlä-
hetys (SEKL) on luterilainen herätysliike 
ja lähetysjärjestö. Uskollisena Jumalan 
sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuk-
sen Kristuksen seurakunnalleen antamalle 
lähetystehtävälle toteutamme kutsumus-
tamme viedä evankeliumi kaikille ihmisille 
ja kansoille.

Näkymme on Raamattu rakkaaksi – 
evankeliumi kaikille.

Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruot-
sissa 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä 
paikallisseurakuntien kanssa.

Kansanlähetyksen 63 lähetystyöntekijää 
palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme mukaisesti: 
• Luemme, opetamme ja noudatamme Ju-
malan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille suku-
polville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja 
ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan 
evankeliumin ja lähetystyön puolesta.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskol-
lisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, 
laadukkuus ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saat sivustolta:  
kansanlähetys.fi.

PÄÄKIRJOITUS
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Teksti: Marja Neuvonen 
Kuvat: Pauliina Hildén

Kansanlähetyksellä ja Etiopian lute-
rilaisella Mekane Yesus -kirkolla 
on mittava yhteinen hanke. Sen 

tavoitteena on rakentaa Lounais-Etio-
pian Jimmaan keskus, jossa koulutetaan 
seurakuntiin muun muassa pappeja, 
lapsityöntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä. 
Jimman yliopistokaupunki on Kansanlä-
hetykselle hyvin tuttu, sillä se on tehnyt 
työtä alueella jo yli 50 vuoden ajan. 

Jimman koulutuskeskus tuo helpo-
tusta kasvavan kirkon työntekijäpulaan. 
Mekane Yesus –kirkon hiippakunta Jim-
man alueella on nimeltään Jimma-Bethel 
synodi, ja sen 250 seurakunnasta ja saar-
napaikasta yli puolet on vailla pappia. 

Hiippakunnan alueella elää vajaa 
kolme miljoonaa ihmistä eri kulttuurien, 
uskontojen ja etnisten ryhmien keskel-
lä. Tästä huolimatta kristinusko leviää 
seudulla nopeasti.

Tuleva koulutuskeskus helpottaa pai-
kallisten opiskelijoiden elämää. Heidän 
ei jatkossa enää tarvitse lähteä opiske-
lemaan pääkaupunki Addis Abebaan 
asti, vaan he voivat kouluttautua kirkon 
tehtäviin omalla asuinseudullaan lähellä 
perhettä ja seurakuntaa. Näin he myös 
sitoutuvat paremmin oman alueensa 
työhön.

KIVIÄ JA HIEKKAA  
ON JO VALMIINA
Rakennushankkeen projektikoordinaat-
torina toimii Raimo ”Aki” Tuppurai-

nen, jolla on takanaan yli 20 vuoden 
monipuolinen työsarka Kansanlähetyk-
sen lähetystyöntekijänä Etiopiassa. Hän 
valvoo hankkeen edistymistä ja on sään-
nöllisesti yhteydessä Jimmaan. Koulutus-
keskuksen on määrä valmistua vuoteen 
2025 mennessä.

– Koulutuskeskuksen piirustukset on 

hyväksytty, ja rakennuslupa on saatu. 
Ensi vaiheessa rakennetaan luokkatiloja 
ja asuntola, niin että pientä kurssitoimin-
taa päästään alkamaan. Tarpeen mukaan 
rakennetaan lisäkerroksia, jos rahati-
lanne sen sallii. Paikallisia materiaaleja, 
kuten kiviä ja hiekkaa on jo hankittu. 
Rakennamme vaikeassa ympäristössä, ja 
koronatilanne on nostanut rakennustar-
vikkeiden hintoja huomattavasti. Muis-
takaa meitä rukouksin, Aki Tuppurainen 
vetoaa. 

– Mekane Yesus –kirkko tarvitsee 
koulutettuja ja Raamatun sanaa hyvin 
tuntevia työntekijöitä, jotka pystyvät 

KANSANLÄHETYKSEN TUELLA RAKENNETAAN  
ETIOPIAN JIMMAAN KIRKON KOULUTUSKESKUS 

MEKANE  
YESUS -KIRKOLLA  

ON NOIN 

9 000  
SEURAKUNTAA,  

MUTTA VAIN 
 NOIN 5 000 PAPPIA 

7 EUROLLA
SAA SÄKIN 

SEMENTTIÄ

70 EUROLLA 
SAA IKKUNAN TAI OVEN 
LUOKKAHUONEESEEN

7 eurolla saa säkin sementtiä.

25 eurolla saa kuution hiekkaa.

70 eurolla saa ikkunan  
tai oven luokkahuoneeseen.

90 eurolla saa yhden  
tiiliseinän luokkahuoneeseen.

450 eurolla saa yhden 
materiaa lien kuorma-auto-
kuljetuksen Addis Abebasta 
Jimmaan.

Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola vieraili 
tulevan koulutuskeskuksen tontilla Jimmassa helmikuussa 2020. 
Paikkaa esitteli pastori Alemayhu, joka on rakennusprojektin 
yhteys henkilö.  

Rakennushankkeen projektikoordinaattori 
Aki Tuppurainen on toiminut Etiopiassa 
opettajana, teknikkona sekä kehitysapupro-
jekteissa kouluttajana. 

Mekane Yesus -kirkko tarvitsee koulutettuja  
ja Raamatun sanaa hyvin tuntevia työntekijöitä,  
jotka pystyvät opettamaan seurakuntalaisia.

opettamaan seurakuntalaisia. Näin seura-
kunta ja koko kirkko vahvistuu ja pääsee 
juurtumaan Jumalan sanaan. Tästä syystä 
koulutustyön merkitys on valtava, Aki 
Tuppurainen painottaa.

Kansanlähetyksen Etiopian aluekoor-
dinaattori Pauliina Hildén ja apulais-
lähetysjohtaja Teijo Peltola vierailivat 
Jimmassa helmikuussa 2020. 

– Hankkeen ydin on se, että saamme 
olla tukemassa tärkeää yhteistyökumppa-
niamme, Mekane Yesus -kirkon Jimman 
synodia, sen kasvussa ja lähetystyön 
käynnistämisen vaiheissa. Se näky tem-
paa mukaansa, Pauliina Hildén tiivistää.

Tule mukaan  
rakennustalkoisiin!

Lahjoita  
rakennushankkeeseen:  
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
FI83 2070 1800 0283 25  
Viitenumero 77020.
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Teksti: Daniel Nummela 
Kuvat: Helen Palmu, Makito Masaki

Kobessa Maya-vuoren jylhän 
rinteen juurella Koben luteri-
laisessa teologisessa seminaa-
rissa (KLTS) on koulutettu 

luterilaisia pastoreita jo 63 vuoden ajan. 
Rehtori Makito Masaki on viimeisten 
12 vuoden aikana halunnut panostaa 
erityisesti teologien koulutuksen laa-
tuun sekä yhteistyökirkkojen ja valmis-
tuneiden opiskelijoiden tukemiseen.  

Seminaari on pyrkinyt myös vah-
vasti verkostoitumaan sekä lähellä että 
kauempana. Seminaari on Masakin 
johdolla ollut vahvasti mukana Japanin 
evankelikaalisten seminaarien yhteyk-
sissä, osallistunut Lausannen liikkeen 
toimintaan sekä Aasiassa että Japanissa 
ja vaikuttanut vahvasti Japanin lähetys-
teologisissa yhteyksissä. 

Kuluneet 12 vuotta ovat kuitenkin 
olleet myös monella tavalla vaikeita. 
Seminaarin taloutta ovat koetelleet 
sekä uusien opiskelijoiden rekrytointi-
haasteet että hallinto-organisaatioiden 
parissa tapahtuneet muutokset. Pahim-
pana kriisivuonna 2014 Norjan evan-
kelisluterilainen vapaakirkko vetäytyi 
yhteistyöstä seminaarin kanssa. Lisäksi 
Norjan luterilainen lähetysliitto (NLM) 
on pyrkinyt viime vuosina vähen-
tämään suoraa taloudellista tukeaan 
seminaarille. 

Kaiken keskellä Kansanlähetyksen 
edustajana seminaarin hallituksessa toi-
miva Kansanlähetyksen pitkäaikainen 
lähetti Asako Palmu näkee kuitenkin 
monia ilon aiheita. 

– Ihailen sitä, miten uskollisesti 
seminaarin opettajat tekevät. He eivät 
valita esimerkiksi vähistä resursseis-
ta tai vanhoista luokkatiloista, vaan 
tekevät parhaansa ja etsivät positiivisia 
näköaloja työhön.  

– Iloitsen myös siitä, miten kiitolli-
sia japanilaiset ovat lähetysjärjestöjen 
avusta. He todella arvostavat rukouk-
siamme sekä taloudellista tukea ja ope-
tustukea, jota he ovat saaneet kaikkien 
näiden vuosien aikana, Asako Palmu 
kertoo. 

UUSI LEHTI KÄÄNTYY 
Keväällä koronan vuoksi opetusta 
jouduttiin sekä perumaan että siirtä-
mään etäyhteyksien varaan. Japanissa 
etäluennointi on suurilta osin vielä 

lapsen kengissä, eivätkä kokemukset 
oppimistuloksista olleet dekaani Shinji 

Ishizakin mukaan kaikilta osin onnis-
tuneita.  

Ishizaki nimitetään huhtikuussa se-
minaarin rehtoriksi. Nykyinen rehtori 
on ollut kolmasosan työajastaan Itamin 
seurakunnan vastaavana pastorina 
ja kaksi kolmasosaa rehtorina, mutta 
Ishizakin kohdalla osuudet on tarkoitus 
kääntää päälaelleen. 

Muuttuvassa tilanteessa Asako roh-
kaisee suomalaisia kristittyjä rukoile-
maan seminaarin opettajien ja opiskeli-
joiden puolesta. 

– Seminaarissa aloitti tämän vuoden 
huhtikuussa ilahduttavasti neljä uutta 
opiskelijaa, mutta valitettavasti heistä 
yksikään ei ole suuntautumassa yhteis-
työkirkkomme Länsi-Japanin ev.lut. 
kirkon (LJELK) pastoriksi. Kirkko kui-

tenkin tarvitsee uusia pastoreita, joten 
haastan teidät rukoilemaan, että sopivia 
kandidaatteja löytyisi opiskelijoiksi. 

 Hyppäys pappisvirkaan on Japanissa 
tavattoman suuri asia. 

– Tuore pappiskandidaatti astuu 
hyvin epävarmalle tielle. Kun ihminen 
lähtee japanilaisessa yhteiskunnassa 
työstään ja aloittaa teologiset opinnot, 
hänen voi olla vaikea palata aikaisem-
paan ammattiin. Tauot työelämästä 
ovat hyvin vieras käsite, Asako pohtii. 

Muutaman kriisivuoden jälkeen 
seminaarin taloudellinen tilanne on 
tasaantunut. Tässä on kulujen karsimi-
sen lisäksi auttanut seminaarin oman 
varainkeruun tehostaminen. 

– Japanilaiset ovat ottaneet hyvin 
vastaan meidän suomalaisten ideoimat 
varainkeruujuoksut, villasukkamyynnit 
ja muut vastaavat tempaukset. Tänäkin 
vuonna näiden avulla on kerätty lähes 
10 000 euroa seminaarin työn hyväksi. 

ILOA EVANKELIUMISTA 
Koben luterilainen pappisseminaari on 
inhimillisesti pieni ja vaatimaton, mut-
ta opetuksen taso on korkea. Seminaari 
on ei vain Japanin vaan koko Aasian 
tasolla laadukas. 

– Seminaari on kaikille yhteistyö-
tahoille ylpeyden aihe. Seminaarissa 
opetetaan täydellä sydämellä ja vahvalla 
raamatullisella luterilaisella teologialla.  

– Iloitsen siitä, että seminaarin 
kouluttamilla papeilla on vahva näky 
ihmisten kohtaamisesta ja evankeliu-
min eteenpäin viemisestä. Tätä työtä 
on helppo kutsua muitakin tukemaan. 
Etkö sinäkin lähtisi mukaan?, Asako 
kutsuu.

IHMISTEN KOHTAAMISESTA  
JA EVANKELIUMIN ETEENPÄIN VIEMISESTÄ

Näky

Lähetystyöntekijä Asako Palmu toimii 
Kansanlähetyksen edustajana Koben 
luterilaisen teologisen seminaarin halli-
tuksessa.  
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”EMME TIENNEET,

Keskiaasialaisen suurperheen 
äiti Shirin kärsi seitsemän 
vuoden ajan vakavasta masen-
nuksesta, joka alkoi kun hän 

menetti kaksi lastaan ja hänen miehensä 
joutui vakavaan onnettomuuteen. Hä-
neltä katosi kiinnostus perheeseensä ja 
kotiinsa, eikä hän enää välittänyt, oliko 
hän elossa vai kuollut. 

Shirin kävi useilla lääkäreillä, mutta 
mikään ei auttanut. ”Emme tienneet, 
miksi Shirin oli sairaana tai mikä hänel-
lä oli”, aviopuoliso Aziz kertoo. ”Emme 
tienneet, mitä mielenterveys tarkoittaa 
ja että Shiriniä voitaisiin hoitaa.”

Lopulta Shirin löysi asuinseudullaan 
toimivan kristillisen kehitysyhteis-
työjärjestön mielenterveyspalvelut. 
Perusteellisten tutkimusten jälkeen hän 
sai diagnoosin ja oikean lääkityksen. 
Shirinin saatua neljän kuukauden ajan 
hoitoa, hänen vointinsa parani, ja koko 
perhe sai kokea suuren muutoksen pa-
rempaan. Shirinin hoitokäynnit jatku-
vat edelleen. 

MASENNUKSEN ALTA  
SILKKIÄISTOUKKA- 
YRITTÄJÄKSI
”Olen tosi onnellinen, sillä saamani 
ohjaus ja lääkärit muuttivat elämäni. 
Nyt arvostan elämääni ja perhettäni”, 
Shirin sanoo. Hän on myös innoissaan 
ohjannut muita mielenterveysongelmis-
ta kärsiviä avun piiriin.

Perheen isä Aziz oli joutunut koville 
huolehtiessaan vaimostaan sekä perheen 
yhdeksästä lapsesta ja toimeentulosta. 
Nyt hän pystyy käymään töissä ja jaka-
maan viimeinkin vaimonsa kanssa vas-
tuun perheen ja talouden hoitamisesta. 
”Elämämme on nyt kymmenen kertaa 
parempaa kuin ennen”, Aziz kertoo.  

Shirinille tarjoutui myös mahdolli-
suus aloittaa pieni yritystoiminta, sillä 
hän sai silkkiäistoukkia alueensa paikal-
lishallinnolta. Yrityksen tuotolla hän on 
pystynyt ostamaan lampaan ja vuohen, 
joista hän toivoo apua perheensä toi-
meentuloon. 

Suurperheellä on ollut muitakin 
terveyshuolia, sillä perheen viisivuotias 
poika sairastaa epilepsiaa, joka perheen 
asuinmaassa luokitellaan mielenter-
veyden häiriöksi. ”Kun poikamme sai 
kohtauksen, peitimme hänet mustalla 
huivilla ja kaadoimme vettä hänen pääl-
leen”, Shirin kertoo. Nyt vanhemmat 

mitä mielenterveys tarkoittaa”

VIISI TAPAA AUTTAA   

1. Positiivisen vanhemmuuden projektin tavoitteena 
on vähentää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koulussa 
ja kotona. Hanke kouluttaa opettajia ja vanhempia 
väkivallattomaan kasvatukseen ja opetukseen, kehit-
tää lastensuojelutoimintaa, tekee televisio-ohjelmia 
projektin aiheista ja pyrkii vaikuttamaan television 
väkivaltaohjelmien näyttämiseen.  

2. Nuorten emotionaalisen kestävyyden projektissa 
opetetaan kymmenennen luokan oppilaille tär-
keimpiä elämäntaitoja, kuten tunteiden käsittelyä, 
ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisten vaikeuksien 
kohtaamista. Myös opettajat, vanhemmat ja yhteisö-
jen johtajat saavat tietoa elämäntaitojen oppimisen 
tärkeydestä nuorille.  

3. Yhteisöllinen mielenterveysprojekti kouluttaa 
muun muassa yhteisöjen vapaaehtoisia, johtajia 
sekä psykososiaalisesti vammaisia ja heidän per-
heitään. Painopisteenä on luoda osallistava yhteisö 
mielenterveyshäiriöistä kärsiville ihmisille ja ehkäistä 
leimautumista.  

4. Mielenterveyshaasteista kärsivien lasten ja 
nuorten erityishoito. Vuonna 2019 lasten ja nuorten 
psykiatrian palveluista hyötyi 1 088 lasta. Projekti 
otti vuonna 2020 käyttöön puheterapian, joka on 
aivan uutta Keski-Aasiassa. Uraauurtavaa työtä on 
ollut myös lasten ja nuorten psykiatrian standardin 
kehittäminen.  

5. Psykososiaalisten neuvonantajien jatkokoulutus 
sosiaaliterveyden neuvonantajiksi. Tällä projektilla 
parannetaan valmiuksia hoitaa psykososiaalisissa 
ongelmissa olevia ihmisiä.  

Lähde: Keski-Aasian mielenterveystyön tiedotus 

ovat saaneet ohjeet poikansa hoitoon, 
ja oikean lääkityksen ansiosta epilepsia-
kohtauksia tulee vain harvoin.  

KANSANLÄHETYS TUKEE 
KESKI-AASIAN MIELEN-
TERVEYSTYÖTÄ
Monet keskiaasialaiset kärsivät mielen-
terveysongelmista, mutta mielenter-
veyspalveluja on vaikea saada ja niiden 
taso on hyvin vaatimaton. Kansanlähe-
tys tukee kristillisen kehitysyhteistyö-
järjestön ylläpitämää mielenterveystyön 
koulutuskeskusta Keski-Aasiassa. 
Järjestö on muun muassa kouluttanut 
hoitajia ja lääkäreitä mielenterveyspal-
veluihin. 

Tällä hetkellä järjestön työ kohdis-
tuu psykososiaalisista ongelmista kärsi-
vien lasten ja aikuisten hoidon turvaa-
miseen, lapsiin kohdistuvan väkivallan 
vähentämiseen sekä mielenterveyson-
gelmiin kohdistuvien ennakkoluulojen 
hälventämiseen. Kansanlähetys tukee 
yhteistyöjärjestönsä hankkeiden kautta 
paikallisia terveysviranomaisia, jotka 
viime kädessä kantavat vastuun maansa 
terveyspalveluista.

Shirinin ja Azizin tarinan lähde: Keski-Aa-
sian mielenterveystyön tiedotus. Henki-
löiden nimet on muutettu yksityisyyden 
suojaamiseksi. 

Burkaan pukeutuneita keskiaasialaisia 
naisia mielenterveysklinikan odotushuo-
neessa. Kuvan henkilöt eivät liity artik-
keliin.

Teksti: Marja Neuvonen 
Kuva: Kansanlähetyksen arkisto
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Kansanlähetyksen kummilap-
siohjelmassa on tällä hetkellä 
mukana 440 lasta Lou-
nais-Etiopiasta. Vuonna 2007 

miehensä Tauno Pihlavan kanssa 
kummilapsityön aloittanut harjaval-
talainen Aino Pihlava tietää, että 
lapset tulevat köyhistä köyhimmistä 
perheistä: monilla toinen vanhemmista 
tai molemmat ovat kuolleet ja isoäiti 
saattaa huoltaa lapsia, on sairautta ja 
työttömyyttä.  

Niiden kuuden vuoden aikana, jona 
Pihlavat toimivat Kansanlähetyksen 
lähetystyöntekijöinä Jimmassa, he nä-
kivät, kuinka varsinkin heikoimmassa 
asemassa olevat etiopialaiset kärsivät. 
Monilla ei ollut kunnon asuntoa, vaan 
perheen koti saattoi olla pressuista ja 
pelleistä kasattu kyhäelmä.   

Palattuaan Suomeen vuonna 2010 
Aino Pihlava halusi jatkaa etiopialaisten 
auttamista. Hän hoitaa kummilapsityö-
tä vapaaehtoisena kotoaan käsin. 

– Saan olla Jumalan käytössä ja tehdä 
lähetystyötä tällä tavalla.

KUMMILAPSI SAA SAMAT 
MAHDOLLISUUDET  
Kummin taloudellisella tuella lapsi voi 
käydä valtion koulua, hän saa koulu-
puvun, koulutarvikkeita, vaatteita ja 
kenkiä. Lapsilla on monenlaisia terve-
yshuolia, kuten malariaa, suolistoloisia 
sekä silmä- ja korvatulehduksia. Heille 
tehdään vuosittain terveystarkastus ja 
tarvitessaan he saavat lääkkeitä sekä 
sairaalahoitoa. 

– Kouluun pääsy antaa näille 
lapsille aivan erilaisen tulevaisuuden 
toivon, mikä tulee esille myös heidän 
kirjoittamissa kirjeissään.  Lapset 
kokevat, että he ovat koulussa saman-
arvoisia niiden lasten kanssa, joilla on 
paremmat kotiolot. Heillä on samat 
mahdollisuudet edetä elämässään, 
Aino Pihlava sanoo. 

Kummilapseus alkaa noin seitsemän 
vuoden iässä, ja jos lapsi käy peruskou-
lun sekä lukion, kummilapsiprojekti 
kestää hänellä 12 vuotta. Moni kummi-
lapsista on lukiossa ja osa jatkaa myös 
yliopistoon.  

PAIKALLISET TYÖNTEKIJÄT 
TUKEVAT LASTA 
Kansanlähetyksen kautta voi tukea 
kummilapsia neljässä kaupungissa: 
Agarossa, Bongassa, Sokorussa ja 
Limussa, joissa jokaisessa on kaksi 
etiopialaista työntekijää hoitamassa 
heidän asioitaan. Kummilapset vali-
taan kaupunkien sosiaaliviranomaisten 
ehdotusten perusteella.  

Paikalliset työntekijät huolehti-
vat tavarahankinnoista, kerhoista ja 
kirjanpidosta. He vierailevat perheissä 
ja seuraavat, että lapset käyvät koulua ja 
heitä kohdellaan kotona hyvin. Kum-
milapsena olo edellyttää koulunkäyntiä, 
ja tarkastuskäyntien yhteydessä lapset, 
jotka ovat joutuneet hoitamaan per-
heen pienimpiä tai peltotöihin, ohja-
taan takaisin pulpetin ääreen.  

Työntekijät pitävät lapsille myös 
kerhoa, jossa opetetaan kädentaitoja, 
terveys- ja hygieniatietoa sekä käytös-
tapoja. Lisäksi työntekijät järjestävät 

mahdollisuuden tukiopetukseen vai-
keissa kouluaineissa. Huoltajat saavat 
opetusta lapsen kehityksestä, tervey-
destä ja huolenpidosta. Työntekijöiden 
palkkakulut hoidetaan kummien tuella. 

–  Tällä hetkellä on se tuntuma, että 
meillä on erittäin hyvät ja luotettavat 
työntekijät sekä valvonta, Aino Pihlava 
kertoo. 

KIRJEITÄ KULKEE  
SATAMÄÄRIN 
Suomen päässä kummilapsityöstä 
vastaa Kansanlähetyksen Etiopian 
aluekoordinaattori Pauliina Hildén. 
Käytännön asioita hoitaa neljä vapaa-
ehtoistiimiä Kansanlähetyksen piirijär-
jestöissä Satakunnassa, Päijät-Hämeessä 
ja Keski-Pohjanmaalla.  

Aino Pihlava vastaa Agaron kum-
milapsiprojektista Satakunnan Kansan-
lähetyksen tiimissä eli hän hoitaa 110 
kummilapsen ja kummin kirjeenvaih-
don. Hän on yhteydessä Etiopiaan noin 
kerran kuukaudessa ja pysyy näin hyvin 
ajan tasalla kummilasten tilanteesta.  

– Kummilasten kirjeet tulevat mi-
nulle sähköpostitse englannin kielellä, 
käännän ne ja lähetän kummeille. 
Kummi vastaa sitten kirjeeseen ja 
käännän sen tarvittaessa taas englan-
niksi. Tämän jälkeen lähetän kirjeet ja 
valokuvat pakettina Etiopiaan. Tyk-
kään tehdä tällaista käytännön työtä, 
kirjoitella, viestitellä sekä pitää listoja ja 
järjestystä yllä. 

– Kummilapseus on lapselle ja 
perheelle valtava asia, siitä kerrotaan 
ja kummin lähettämiä kuvia näytetään 
myös suvulle ja naapureille. 

Teksti: Marja Neuvonen
Kuva: Pauliina Hildén

Kummin tuki
MUUTTAA KUMMILAPSEN TULEVAISUUDEN

Sokorun kummilapsia 
helmikuussa 2020.
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KAKSI TAPAA  
TOIMIA KUMMINA 

Henkilökohtainen kummi saa 
oman kummilapsen ja tukee häntä 
kuukausittain 30 eurolla. Kummi-
lapsi lähettää valokuvan ja kirjeen 
kerran vuodessa ja samoin tekee 
myös kummi. Kummina voi olla 
myös raamattupiiri tai seurakunta. 
Kummin ei tarvitse sitoutua tuke-
maan kummilastaan tietyksi ajaksi, 
vaan kummin tehtävät voi halutes-
saan myös lopettaa. Tällöin tilalle 
etsitään uusi kummi.  

Yleinen tukikummi voi tukea 
kummityötä rukouksin ja taloudel-
lisesti. Lahjoitussumman ja -ajan-
kohdan voi valita itse. Tukikummi 
saa vuodessa muutaman kirjeen 
kummityön kuulumisista. Voit tilata 
ilmaisen uutiskirjeen sähköpostiisi 
Kansanlähetyksen kotisivuilta: kan-
sanlahetys.fi/tyontekijat-ja-koh-
teet/etiopia-kummilapsityo. 

Kertalahjoitus kummilapsityölle:  
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
FI83 2070 1800 0283 25  
viite: 70894

Lisätietoja ja henkilökohtai- 
seksi kummiksi liittyminen:  
Aino Pihlava, puh. 044 321 6457,  
kummilapsityo.agaro@sekl.fi

Teksti: Matti Korhonen. Lue koko artikkeli:  
uusitie.com/kummi-tata-sinun-tuellasi-saa-
daan-aikaan (julkaistu 13.3.2019)  
Kuvat: Tania Lehtinen

Eräänä kevätaamuna 2007 Tauno Pihlava 
ajeli Jimman kaupungissa, kun hän näki 
kadun varressa noin seitsemänvuotiaan 

lapsen kuolleena. Lapsen päälle oli heitetty 
peitteeksi pusero, ja kärpäset pyörivät ruumiin 
ympärillä. 

– Se oli sydäntä särkevä näky. Se sai mi-
nussa aikaan sellaisen reaktion, että nyt täytyy 
pistää vauhtia kummilapsihankkeeseen, Pihlava 
kertoo. 

Hän oli juuri palannut vaimonsa Aino Pih-

lavan kanssa vuosikymmenten jälkeen lähe-
tystyöhön Etiopiaan. Työlistalla olevien töiden 
lisäksi kummilapsiprojektistakin oli keskustel-
tu, mutta vasta kuolleen lapsen näkeminen sai 
pyörät toden teolla pyörimään. 

Jimman kaupungissa Mekane Yesus -kirkol-
la oli amerikkalaisen hyväntekeväisyysjärjestön 
tukemana kummilapsiprojekti, johon Tauno 
Pihlava tutustui. 

– Näin, millaisia likaisia, epävarmoja ja 
pälyileviä lapset olivat tullessaan sisään projek-
tiin. Projektissa lapset tulivat viikonloppuisin 
pelaamaan pallopelejään, tekemään käsitöitään 
ja osallistumaan pyhäkouluun. Tapasin heitä 
silloin ja näin millainen valtava muutos heissä 
tapahtui muutamassa kuukaudessa, kun he 
saivat elämäänsä järjestystä ja tukea. 

Kun ilmeni, että 150 000 asukkaan Jimmas-
sa oli kolme muutakin eri järjestöjen tukemaa 
projektia, katse kääntyi ympäröiviin pienem-
piin kaupunkeihin. Agaron kaupunki valikoitui 
aloituspaikaksi. Pihlava teki esityksen projek-
tista, johon otettaisiin mukaan 110 lasta ja kak-
si palkattua työntekijää. Mekane Yesus -kirkon 
ja Agaron kanssa solmittiin yhteistyösopimus. 
Myöhemmin projekti laajeni Bongan, Sokorun 
ja Limun kaupunkeihin. 

– Kun menimme näihin pienempiin 
kaupunkeihin, niissä ei ollut mitään tällaista 
avustustoimintaa. Olimme ensimmäisinä aut-
tamassa näitä köyhimmistä köyhimpiä, Tauno 
Pihlava sanoo. 

KIITOS, ETTÄ MUUTIT ELÄMÄNI 
Samuel Alemayehu Gebretsadik ja Ye-

nenesh Teka Misho pääsivät Bongan kum-
milapsiryhmään vuonna 2009. Samuelin 
perheeseen kuuluvat isä, äiti sekä viisi lasta. 
Hänen isoveljensä kävi töissä ja elätti perhettä, 
sillä vanhemmat ovat sairaita eivätkä kykene 
työntekoon. Ilman kumminsa tukea Samuel 
olisi myös joutunut työhön ja hänen koulun-
käyntinsä olisi kärsinyt. Kumminsa ansiosta 
hän sai tarvittavat materiaalit koulunkäyntiin, 
terveydenhuollon sekä ruokaa.  

Vuonna 2019 Samuel sai lukion suoritettua 
ja pääsi yliopistoon. Perusopintojen jälkeen 
häntä kiinnostaa taloustieteet. Samuel lähetti 
suomalaiselle kummilleen kirjeen, jossa hän 
kiitti saamastaan avusta. 

Yenenesh on haaveillut pankkiirin ammatista, 
ja yliopisto-opiskelut aloitettuaan hänellä on 
kaikki mahdollisuudet elämässään.  

Kaikki lähti liikkeelle 
sydäntä särkevästä näystä  

LAPSET LÖYTÄVÄT  
TIENSÄ KIRKKOON 
Kansanlähetys tekee kummilapsityötä 
yhdessä Etiopian Mekane Yesus -kir-
kon Jimma-Betel synodin kanssa, joka 
on Kansanlähetyksen pitkäaikainen ja 
vastuullinen yhteistyökumppani. 

Mekane Yesus -kirkon seurakun-
tien pihapiireihin on kummilapsityölle 
rakennettu omat kerhorakennukset 
Kansanlähetyksen tuella. Näin myös 
seurakunta tulee paikkana tutuksi 
kummilapsille sekä heidän perheilleen. 
Kummilapset tulevat eri uskonto-
taustoista, mutta monet lapset ovat 
kirjeissään kertoneet käyvänsä kirkossa 
tai ovat mukana kuorotoiminnassa. 
Joitakin lapsia on myös tullut uskoon. 
Myös kummi voi kirjeissään kertoa 
kummilapselleen Jeesuksesta ja kristin-
uskon perusasioista.   

 
HALUATKO LAITTAA  
KÄDET SAVEEN? 
– Tällä hetkellä tarvitsisimme kaksi-
kymmentä uutta kummia. Kannattaa 
ehdottomasti ilmoittautua mukaan, 
Aino Pihlava rohkaisee.  

– Kummilapsityö on yksittäiselle 
suomalaiselle mahdollisuus tulla teke-
mään lähetystyötä kädet savessa. Pääset 
Suomesta käsin mukaan 440 lapsen 
tulevaisuuden muuttumiseen, Pauliina 
Hildén tiivistää. 

Suomalainen kummi tuki Samuelia kymme-
nen vuoden ajan ja nyt nuori mies opiskelee 
yliopistossa. 

“Totuudella voin sanoa, että olet muut-
tanut koko elämäni. Kiitos kaikesta, mitä 
olet minulle tehnyt. En voi sinulle korvata 
mitään, mutta Jumala sinua palkitkoon.”   

Yeneneshin perheeseen kuuluvat isä, äiti 
ja seitsemän lasta. Perheen isä ei voi sairau-
den takia tehdä töitä. Äiti hakee tavaroita 
muualta ja myy niitä Bongassa. Kummiohjel-
maan päästyään Yeneneshin perhe sai iloita 
tyttären paremmasta koulumenestyksestä 
sekä fyysisestä ja henkisestä kehityksestä.  

Myös Yenenesh pääsi lukiosta vuon-
na 2019 ja sai opiskelupaikan yliopistosta. 
Perusopintojen jälkeen häntä kiinnostaa 
kauppatieteet. Suomalaisen kummiperheen 
esimerkki on tehnyt Yeneneshiin vaikutuk-
sen ja myös hän haluaa tulevaisuudessa auttaa 
muita tarvitsevia.   
 

Kummilasten haastattelussa ovat auttaneet Bon-
gan projektipäällikkö Daniel Haile sekä kummi-
lapsityön neuvonantajana Etiopiassa aiemmin 
toiminut Tania Lehtinen ja Aino Pihlava. 
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Teksti: Marja Neuvonen 
Kuva: Mirjami Uusitalon arkisto

Etiopia on sadan mil-
joonan asukkaan maa, 
jossa puhutaan jopa 85 eri 
kieltä. Virallinen kieli on 

amhara, mutta kaikki etiopialaiset 
eivät sitä kuitenkaan ymmärrä 
tai osaa puhua tai lukea. Noin 
puolet Etiopian aikuisväestöstä on 
lukutaitoisia. 

Kansanlähetyksen Etiopian 
lähetystyöntekijä Mirjami Uusi-

talo  työskentelee diraitankielisen 
Uuden Testamentin käännöstyös-
sä neuvonantajana ja on mukana 
diraitankielisen lukutaitomate-
riaalin valmistamisessa.  

Diraitan kielen kirjoitusjärjes-
telmä vakiinnutettiin raamatun-
käännöstyön myötä, ja diraitan 
puhujat ovat saaneet lukutai-
to-opetusta sekä luettavaa omalla 
kielellään. 

Diraitan kieltä puhuu noin 
satatuhatta ihmistä Lounais-Etio-
piassa. Mirjami Uusitalo työsken-
telee Gidolen kaupungissa, joka 
on tällä alueella.  

 

AAPINEN ON TÄRKEÄ 
TYÖ VÄLINE  
ETIOPIASSAKIN 
Kansanlähetyksen yhteistyö-
kumppani, Mekane Yesus -kirkko 
järjestää Gidolen alueella diraitan 
kielen lukutaito-opetusta kaikille 
halukkaille. Opetusryhmiä on 
noin 20 seurakunnassa ja niihin 
osallistuu kaikenikäisiä diraitan 
puhujia. 

– Lukutaitoryhmissä käytetään 
tekemäämme perusaapista niille, 
jotka eivät osaa lukea lainkaan 
sekä siirtymäaapista niille, jotka 
osaavat ennestään lukea amharan 
kielen kirjoitusmerkkejä. Olemme 
myös valmistaneet diraitankie-

MIHIN SINUN LAHJOITUKSESI  
KÄYTETÄÄN ETIOPIASSA

• Kansanlähetyksen yhteistyökumppani Etio-
piassa on nopeasti kasvavan luterilaisen 
Mekane Yesus -kirkon Jimma-Betelin synodi, 
jonka haasteena on saada koulutettua riittävästi 
työntekijöitä seurakuntiinsa. Lounais-Etiopia 
on ollut Kansanlähetyksen työalueena jo 52 
vuoden ajan. 
• Kansanlähetys tuki viime talvena stipendein 
17 etiopialaista opiskelijaa, joista valmistuu 
evankelistoja ja pappeja. Yhden papin koulutus 
kestää neljä vuotta ja maksaa 1 500 euroa lu-
kuvuodessa. Opiskelu tapahtuu Mekane Yesus 
–kirkon seminaareissa eri hiippakunnissa. 
• Kansanlähetyksen tuella Lounais-Etiopian 
Jimmaan rakennetaan keskus, jossa koulu-

tetaan muun muassa pappeja, evankelistoja 
ja lapsityöntekijöitä Mekane Yesus -kirkon 
palvelukseen. 
• Kansanlähetys tukee pastori Bultin tohto-
riopintoja Turun Åbo Akademissa. Pastori Bulti 
työskentelee Mekane Yesus -kirkon pappiskou-
lutuksessa Addis Abebassa. 
• Kansanlähetyksellä on kummilapsiohjelma, 
jossa on mukana 440 lasta Lounais-Etiopiasta. 
Kummien tuella lapset pystyvät muun muassa 
käymään valtion koulua, mikä antaa heille hy-
vän pohjan päästä elämässä eteenpäin. 
• Kansanlähetyksen Etiopian lähetystyöntekijä 
Mirjami Uusitalo on mukana diraitankielisen 
lukutaitomateriaalin valmistamisessa Lou-
nais-Etiopian Gidolessa. Lukutaitoryhmiä on 
alueella noin 20 seurakunnassa.    

lisiä tarinoita ja laulukirjan sekä 
painattaneet jo käännettyjä raa-
matunosia ja muuta kirjallisuutta, 
Mirjami Uusitalo kertoo. 

Diraitaa puhuva kansanosa 
elää kahden kirjoitusjärjestelmän 
siirtymävaihetta. Kieltä on ai-
kaisemmin kirjoitettu pelkästään 
perinteisillä etiopialaisilla kir-
jainmerkeillä, fideleillä. Viralli-
seksi kirjoitusjärjestelmäksi on 
kuitenkin nyt valittu latinalaiset 
kirjaimet eli samat, joita suomen 
kieli käyttää. Aikuisväestö luon-
nollisesti kokee siirtymävaiheen 
hankalaksi, koska fidelit ovat 
omilta kouluajoilta heille tuttuja. 
Painatusvaiheessa oleva diraitan-
kielinen Uusi testamentti auttaa 
kansaa sopeutumaan yhteiskun-

Rouva Alemnesh (vas.) ja pappi Hatano myyvät lukutaitomateriaalia.

nan kehitykseen: se painetaan 
rinnakkaistekstinä sekä fideleillä 
että latinalaisilla kirjaimilla.  

 
LUKUTAITO- JA RAAMA-
TUNKÄÄNNÖSTYÖTÄ 
TEHDÄÄN YHDESSÄ 
– Meillä on noin 30 vapaaehtoista 
lukutaito-opettajaa Gidolessa. 
Koronan takia suurin osa opetuk-
sesta on pysähtynyt, emmekä ole 
voineet pitää opettajien kokouksia 
maaliskuun puolivälin jälkeen, 
Mirjami Uusitalo sanoo.   

Lukutaitotyön koordinaattori 
rouva Alemnesh kuuluu samaan 
työtiimiin Mirjami Uusitalon 
kanssa. Hän kouluttaa lukutai-
to-opettajat ja on mukana dirai-
tankielisen Uuden testamentin 

LUKUTAITO  
AUTTAA  
KASVAMAAN  
MYÖS USKOSSA

käännöstyössä. 
– Ne, jotka ovat oppineet 

lukemaan saavat lukea Raamattua 
ja muuta kirjallisuutta omalla kie-
lellään ja samalla kasvaa uskossa. 
Jopa raamattukoulua käyneet 
evankelistat sanovat, että jotkut 
Raamatun tekstit ovat tulleet ym-
märrettäviksi vasta omalla kielellä 
luettuna. Ne, jotka eivät ole ennen 
osanneet lukea ollenkaan, saavat 
yleensä innon mennä valtion 
kouluun ja oppia muutakin kuin 
Raamattua, Mirjami Uusitalo 
kertoo. 

Rukoillaan, että lukutaito 
ja omakielinen Raamatun sana 
saavat muuttaa monen diraitaa 
puhuvan etiopialaisen elämän.  

Ne, jotka ovat oppineet lukemaan 
saavat lukea Raamattua  

ja muuta kirjallisuutta omalla kielellään  
ja samalla kasvaa uskossa.
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Teksti:Marja Neuvonen
Kuva: Esko Siljanen

Etiopialainen pastori Bulti 

Fayissa Bulke hyväksyttiin 
kesäkuussa 2019 Åbo Akade-
min tohtoriohjelmaan. Hän 

kirjoittaa Jobin kirjaan liittyvää väi-
töskirjaansa pääosin Addis Abebassa, 
mutta Kansanlähetyksen tavoitteena on 
mahdollistaa pastori Bultille kaksi kol-
men kuukauden opiskelujaksoa Turus-
sa. Yksi kolmen kuukauden opintojakso 
maksaa matkoineen ja majoituksineen 
noin 5 000 euroa. 

Pastori Bulti johtaa raamatullisten 
oppiaineiden osastoa Mekane Yesus 
-kirkon korkeimmassa oppilaitoksessa 
Mekane Yesus -seminaarissa Addis 
Abebassa. Hän tekee myös opetustyötä 
tässä seminaarissa, joka kouluttaa pap-
peja ja johtajia kirkon palvelukseen.  

Pastori Bultin tohtoriopinnot 
vahvistavat merkittävästi sekä Mekane 
Yesus –seminaaria että koko kirkkoa 
ja sen pappiskoulutusta. Koulutettujen 
pastoreiden tarve on Etiopiassa suu-
ri. Tavoitteena on, että pastori Bulti 
valmistuu teologian tohtoriksi vuoden 
2022 aikana.

MIKSI JUURI  
SUOMEN TURKUUN?  
Kansanlähetyksen pitkäaikainen 
lähetystyöntekijä Esko Siljanen on 
opettanut Mekane Yesus -seminaarissa 
vuosina 2013–2016, ja pastori Bulti 
oli hänen läheisin työtoverinsa. Esko 

Siljanen kuvailee pastori Bultia sanalla 
gentleman eli herrasmies. Pastori Bulti 
on myös yksi harvoista seminaarin 
opettajista, jotka hallitsevat sekä Van-
han testamentin heprean että Uuden 
testamentin kreikan kielen opettami-
sen.  

Pastori Bulti vietti ensimmäisen 
opintojaksonsa Åbo Akademissa vuo-
den 2020 alussa. Opintojaksot Turussa 
ovat välttämättömiä, sillä Addis Abeban 
teologisten kirjastojen resurssit ovat vä-
häiset. Åbo Akademissa hän saa käyttää 
yliopiston kirjastoa ja nettitietokantoja 
sekä käydä vuoropuhelua ohjaajiensa 
kanssa. 

PASTORIN KIRJATOIVE 
Etiopiaan palattuaan pastori Bulti on 

jatkanut väitöskirjansa kirjoittamis-
ta. Hän tarvitsisi käyttöönsä Vanhan 
testamentin laajan heprea–englanti-sa-
nahakukirjan. Koulutuskeräyksemme 
avulla pystymme vastaamaan tähänkin 
tarpeeseen. 

Pastori Bultilla on kolmen vuoden 
palkaton virkavapaa opetustyöstään se-
minaarissa. Koska hänellä on vaimonsa 
kanssa huollettavanaan kolme lasta 
ja yksi sukulainen, on hän joutunut 
palaamaan osittain takaisin opetustyö-
hönsä. Opettajan kuukausipalkka on 
noin 200 euroa.  

TULE MUKAAN TUKEMAAN 
PASTORI BULTIN VÄITÖS-
KIRJATYÖTÄ 
Osallistumalla keräykseemme tuet pas-
tori Bultin opintoja ja sitä kautta autat 
Mekane Yesus –kirkkoa varustamaan 
työntekijöitään julistamaan evankeliu-
mia Etiopiassa.  

Pastori Bulti kirjoittaa: ”Kiitos 
sinulle, että olet kiinnostunut elämäs-
täni! Kiitos kaikesta tuestasi! Rukoile 
Jumalaa, että pysyisimme terveinä ja 
saisin tohtoriopintoni valmiiksi. Juma-
la teitä kaikkia siunatkoon.”  
 Lue koko juttu kuvineen: kansanlahetys.
fi/bulti. Pastori Bultin kirje: kansanlahe-
tys.fi/bultinkirje 

KUSSEN HAAVEENA  
ON LÄHTEÄ LÄHETYSTYÖHÖN  

Etiopialainen Kusse Ayano on saanut mahdol-
lisuuden opiskella Kansanlähetyksen stipendin 
avulla Etiopian Mekane Yesus -kirkon raamattu-
koulussa. 

Kristityksi tultuaan Kusse pääsi lukemaan 
omakielistä Uutta testamenttia, ja hän alkoi 
opettaa sen avulla myös muita omassa kylässään. 
Pian muodostui viiden hengen ryhmä, joka lähti 
lähikyliin kertomaan siitä, että Jeesus pelastaa ja 
antaa ikuisen elämän. Tämän seurauksena nel-
jään muuhunkin kylään syntyi seurakunta.  

Kussen haaveena on palata omaan kyläänsä 
ja lähettää sieltä joku toinen henkilö raamattu-
kouluun. Hän haluaa opettaa kylässä sen aikaa, 
kunnes tuo toinen palaisi takaisin. Sitten hän 
haluaa jatkaa opintojaan ja mahdollisesti lähteä 
lähetystyöhön Etiopian ulkopuolelle. ”Rukoukseni 
on, että jos en voi itse lähteä, niin toinen pojistani 
lähtisi lähetystyöhön”, hän kertoi. 

Pastori Bulti  
TEKEE VÄITÖSKIRJAANSA  
TURUSSA JA ADDIS ABEBASSA

Pastori Bulti ja hänen vaimonsa Berhane Tafarraa sekä tyttäret Yannike ja Sifan  
kotinsa edustalla Addis Abebassa. 

 Kiitos sinulle, että olet  
kiinnostunut elämästäni!  
Kiitos kaikesta tuestasi! 

Voit tukea pastori Bultin 

opiskelua lahjoittamalla 

Suomen Ev.lut. 

Kansanlähetyksen tilille  

FI14 5043 1920 0034 52 

 viitteellä 77046. 
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Teksti: Marja Neuvonen
Kuvat: Liliann Keskinen

Inkerin kirkolla on suuri tarve 
saada koulutettuja työnteki-
jöitä ja vastuunkantajia. Uusia 
seurakuntia syntyy, mutta osa 

niistä on vielä vailla työntekijöitä, 
kuten omaa pappia. 

Keltossa, lähellä Pietaria, si-
jaitsee Inkerin kirkon Teologinen 
Instituutti, jossa on koulutettu 
vuodesta 1995 lähtien kirkolle 
työntekijät ja muut vastuunkan-
tajat. Koulutuskeskus on Inkerin 
kirkon toiminnan sydän, ja sen 
päätehtävä on nimenomaan pal-
vella kirkkoa.  

– Inkerin kirkko kutsuu mu-
kaan ja varustaa jokaisen uskovan 
palvelemaan niillä lahjoilla, joita 
Jumala on nimenomaan hänelle 
antanut. Kirkko onkin nyt muu-
taman vuoden ajan keskittynyt 
työntekijöiden kouluttamisen 
lisäksi myös seurakuntalaisten 
varustamiseen. Opiskelijoiden 
määrä on kasvanut merkittävästi, 
ja tällä hetkellä heitä on noin kol-
mesataa, kertoo Kansanlähetyksen 
Venäjän lähetystyöntekijä Juha 

Saari. 

OPISKELIJAMÄÄRÄT  
NOUSUSSA
Koulutuskeskuksen opetuksen 
ytimen muodostaa teologinen 
peruskurssi, joka on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat opiskella 
kristinuskon perusteita ja kasvaa 
uskossa. Tällä hetkellä teologisia 
peruskursseja järjestetään Kelton 
lisäksi myös Inkerin kirkon ro-
vastikunnissa eri puolilla Venäjää.  

Teologisen peruskurssin 

KOKO INKERIN KIRKKO OPISKELEE  

jälkeen opiskelijat voivat hakea 
muille koulutuskeskuksen kurs-
seille, kuten teologian kandidaat-
tikurssille tai diakonia-, lapsi- ja 
nuorisotyön, lähetystyön, hallin-
non tai musiikin kursseille. Kurs-
seille hakuun tarvitaan seurakun-
nan suositus.  

– Teologisen peruskurssin käy-
neiden määrä on räjähtänyt hur-
jaan nousuun. Ennen opiskelijat 
itse matkustivat Kelttoon, mutta 
nyt opettajat matkustavat eri puo-
lille Venäjää. Taloudellinen säästö 
on suuri, kertoo Kansanlähetyk-
sen Venäjän aluekoordinaattori 
Jukka Repo.  

Opiskelijamäärän kasvun 
vuoksi myös koulutuskeskuk-
sen tilat Keltossa ovat käyneet 
ahtaiksi. Kampusalueella aloitet-
tiin kesällä 2020 uuden opetus- ja 
majoitusrakennuksen rakenta-

Teologisen Instituutin opiskelijat Jevgenia Gavrilenko (vas.), Igor Pavlov ja Dmitri Avdejev (oik.) vierailivat Kelton 
koulutuskeskuksen rehtorin, nykyisen piispan, Ivan Laptevin kanssa Idäntyön päivillä Kansanlähetysopistolla Ryt-
tylässä vuonna 2019.

Inkerin kirkon työhön opiskelevan  
Dmitri Avdejevin tarina: “Ymmärsin,  
että Jumala on olemassa” 

Pietarilaisen Dmitri Avdejevin lapsuudessa 
jokaisesta koululaisesta piti tulla pionee-

ri. Koululaiset osallistuivat luennoille, joissa 
kerrottiin, ettei Jumalaa ole ja ihmiset ovat 
keksineet Jumalan.  

– Jos “Jumalaa ei ole”, niin se pisti mietti-
mään, että kai Jumala sitten onkin olemassa, 
Dimitri kertoo.  

– Jos meille ei olisi kerrottu, että Jumalaa 
ei ole, niin en olisi tiennyt, että Jumala on. 

Neuvostoliiton romahtaessa myös pionee-
rijärjestö romahti. Dmitrin kouluun ilmestyi 

laatikollinen Raamattukirjasia. Dmitrikin otti 
laatikosta oman kappaleen, ja kirja kiinnosti 
häntä kovasti. 

– Minulle oli heti selvää, ettei kyseessä 
ole mikään satu tai kertomus, jonka ihmiset 
ovat keksineet. Ymmärsin, että Jumala on 
olemassa ja se Jumala on Jeesus Kristus, 
Dmitri sanoo.  

Myöhemmin Dmitri sai omakseen koko 
Raamatun. Hän luki sitä kokonaisen vuoden.  

– Ymmärsin, että jotain pitäisi tehdä, aina-
kin käydä kasteella, koska Raamatussa luki, 
että se on hyvin tärkeää. 

Dmitri meni luterilaiseen Pyhän Annan 
kirkkoon ja aloitti kristinuskon alkeiskurssin. 

- Ymmärsin, että en halunnut tulla pel-

kästään kastetuksi, vaan myös olla mukana 
tässä kirkossa. 

Dmitri halusi jatkaa opiskelua. Hän pääsi In-
kerin kirkon Teologisen Instituutin teologiselle 
peruskurssille, joka kesti vuoden. Sen jälkeen 
Dmitrille tuli halu jatkaa vielä opintojaan. 

– Kurssin jälkeen olin surullinen, koska 
luulin, että aikaisempi ei-kristitty elämäni esti 
jatkamasta opiskelua. Kerroin ajatuksistani 
Teologisen Instituutin rehtorille Ivan Lapte-
ville. Hän sanoi minulle, että tärkeintä ei ole, 
millainen olen ollut, vaan millaiseksi olen 
tullut.  Tällä hetkellä Dmitrin opinnot Inkerin 
kirkon Teologisessa Instituutissa Keltossa 
jatkuvat, ja häntä on kutsuttu seurakunnan 
työhön.

minen, minkä myötä opetustilat 
tuplaantuvat. 

OPETA MINUT  
KALASTAMAAN 
Inkerin kirkon varat ovat pienet 
ja sen takia juuri koulutukseen 
on tärkeä panostaa. Jukka Repo 
muistuttaa afrikkalaisesta sanan-
laskusta: ”Anna minulle kala niin 
elän tämän päivän, opeta minut 
kalastamaan niin elän loppuelä-
mäni.” Tehokkain tapa tehdä lähe-
tystyötä Venäjällä on tukea juuri 
Inkerin kirkon koulutuskeskusta. 

– Koulutukselle ja tuelle on 
nyt huutava tarve, Jukka Repo 
painottaa.  

Yksi Inkerin kirkon suurim-
mista haasteista on kouluttaa 
paimenet jokaiseen paikallis-
seurakuntaan. Aiemmin kirkko 
sai paljon apua Suomesta, mutta 

nykyään lähettejä ei juuri seura-
kuntiin riitä. Inkerin kirkko onkin 
asettanut itselleen tavoitteeksi 
kouluttaa sata uutta paimenta 
kymmenessä vuodessa. 

Kansanlähetys on tukenut 
Inkerin kirkon työntekijä- ja vas-
tuunkantajakoulutusta 1990-lu-
vun alusta saakka taloudellisesti 
sekä antamalla henkilöresurs-
seja. Kansanlähetys tukee myös 
taloudellisesti koulutuskeskusta. 
Kirkko tai seurakunnat eivät vielä 
pysty itse kattamaan oppilaitoksen 
kuluja. Teologiaa kokoaikaisesti 
Keltossa opiskeleville myönnetään 
myös pieniä stipendejä eräänlai-
sesta stipendirahastosta. 

Katso koko artikkeli kuvin ja videoin: 
kansanlahetys.fi/koko-inkerin-kirk-
ko-opiskelee
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Mirjami Uusitalo 
lukutaitotyö, Etiopia 

Viite: 24905

MITÄ ON KOULUTUSTYÖ?
Kansanlähetyksen koulutustyön piirissä on yhtä lailla lapsia, nuoria kuin aikuisia-
kin. Koulutustyön hedelmät eivät jää yhden ihmisen siunaukseksi vaan moninker-
taistuvat, kun tiedot ja taidot leviävät koulutettujen kautta uusille ihmisille ja alueil-
le. Koulutuskeräyksellä rahoitetaan muun muassa seuraavia työmuotojamme:  
Etiopiassa tuemme kummilasten koulunkäyntiä ja  teemme lukutaitotyötä.  
Venäjällä, Japanissa, Etiopiassa, Etu-Aasiassa sekä Euroopassa koulutamme  
seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia.  
Tuemme kirkon koulutuskeskuksen rakentamista Etiopiassa, jotta Etiopian seura-
kunnat saisivat kipeäsi kaipaamiaan pappeja ja työntekijöitä.  
Tuemme mielenterveyden koulutuskeskusta Keski-Aasiassa, jotta erityisesti nuoret 
ja naiset voisivat paremmin. 

Rukoile  
työn puolesta!

KANSANLÄHETYKSEN KOULUTUSTYÖTÄ TEKEVÄT TYÖNTEKIJÄT 
JA KOULUTUSTYÖN HANKKEET

Liity 
lähettäjätiimeihin!

 
HALUAN TILATA KOULUTUSTYÖN  
TYÖNTEKIJÄN UUTISKIRJEEN  

HALUAN RYHTYÄ KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 

KANSANLÄHETYS  
MAKSAA  

POSTIMAKSUN

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
TUNNUS 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

Työntekijä

Työntekijän/
alueen nimi

Summa (€/kk)

Nimi: 
Osoite: 
Sähköposti: 
Puhelin: 

Minulle saa lähettää Suuressa mukana  
-sähköpostitiedotteen joka kuukausi
Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen 
tapahtumista ja kampanjoista (markkinointilupa)

Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut.  
Kansanlähetyksen asiakasrekisteriin  

Etiopian  
kummilapsityö 

viite: 70894 

Juha Saari
Inkerin kirkko, 

Venäjä 
viite: 23605 

Pastori Bulti 
tohtorikoulutusohjelma, 

Etiopia 
viite: 77046 

Saara Mrčela 
nuorisotyö Siperiassa, 

Venäjä (uusi) 
viite: 21539 

Daniel Nummela 
Koben seminaari, 

Japani 
viite: 22554 

Markus Aitamäki
Inkerin kirkon työ, 

Venäjä  
viite: 20064 

• KERTALAHJOITUS 
koulutustyölle: FI83 
2070 1800 0283 25, 
viite: 70331 

• NETTILAHJOITUS: 
kansanlahetys.fi/
lahjoita  

• PUHELIN-
LAHJOITUS:  
0600 190 90  
(hinta 20,45€+pvm)  

• MOBILEPAY: 37850, 
viestiin "koulutustyö"  

OSALLISTU 
koulutustyöhömme 
lahjoittamalla hank-
keisiin,  rukoilemalla 
työntekijöidemme 
puolesta ja tukemalla 
heidän työtään talou-
dellisesti. Näin saat 
olla Suuressa mukana!  

Jimman koulutuskeskus  
Etiopia 

viite: 77020




