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Mutta jos te ette tahdo 
palvella Herraa, niin 
valitkaa tänä päivänä, 
ketä palvelette: 
haluatteko palvella niitä 
jumalia, joita esi-isänne 
palvelivat Eufratin 
toisella puolen, vai 
amorilaisten jumalia, 
näiden amorilaisten, 
joiden maassa te nyt 
asutte. Minä ja minun 
perheeni palvelemme 
Herraa.”  

”
Joos. 24:15

Tässä LeHdessä
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Kylväjä-lehtitoivottaa rauhallista Jeesuksen syntymä-juhlaa ja siunaustauudelle vuodelle!
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Kehitysyhteistyön kumppanijärjestö 
Mongoliassa etsii uusia avauksia

Kylväjän hankevastaava Eero Horstia vieraili Mongoliassa 
syys–lokakuussa.  

– Kävimme neuvotteluja Japanin kehitysyhteistyö-
viraston edustajien kanssa. Virasto on osa Japanin suurlä-
hetystöä. Kumppanijärjestömme Tegsh Tusgalin edustajat 
esiintyivät edukseen, ja niin japanilaisetkin kiinnostuivat 
mahdollisesta yhteistyöstä. Jatkokeskusteluista on jo sovittu, 
Horstia iloitsee. 

Muutama vuosi sitten tehty uudistus kumppaniorgani-
saation tiimoilta on osoittautumassa hyväksi ratkaisuksi. Ny-
kyisin hankkeita toteuttaa mongolialainen, aidosti itsenäinen 
kansalaisjärjestö Tegsh Tusgal.  

– Uuden järjestön osaaminen on kehittynyt, ja nykyisel-
lään hanketoiminta on laadukasta. Kansainväliset laatuk-
riteerit täyttyvät monelta osin. Tegsh Tusgalin piirissä on 
strategista pohdintaa temaattisesti uusista aihealueista. 
Samoin on mietitty yhteistyön laajentamista eri rahoittajien 
suuntaan, Horstia kuvaa.

Matka vakuutti, että Kylväjän hankkeet etenevät suunni-
telmien mukaisesti.

– Pienistä mutkista matkassa selvitään miettimällä 
vaihtoehtoisia tapoja toimia. Kannustimme avoimuuteen 
raportoinnissa. Se on laadukkaan yhteistyön perusta.

Kylväjä kehittämään lähetystyötä
Mekane Yesus -kirkon kanssa

Etiopiassa Kylväjä on kutsuttu lähetysyhteistyön kehittä-
miseen International Mission Service -järjestön kanssa, 
vahvistamaan Mekane Yesus -kirkon missionaarisuutta 

ja etelä–etelä-lähetystä. Lähetyskoulutus on yksi työn osa-
alue, jossa Kylväjällä on Etiopiassa vahvaa osaamista.

Mekane Yesus -kirkko toteuttaa itsenäisesti lähetystyö-
tä useassa eri maassa. Kylväjän kehittämistiimi on toimi-
nut Mekane Yesus -kirkon lähetystyön kehittämisessä alle 
kaksi vuotta, mutta työn tuloksia on jo nähtävissä. 

Kylväjän työntekijät ovat olleet kouluttamassa Etiopiasta 
lähteviä lähetystyöntekijöitä. He ovat myös tarjonneet kehit-
tämisideoita tuleviin lähetyskoulutuksiin.  

– Olemme tukeneet Mekane Yesus -kirkon lähetystyön 
avaamista uusille alueille Länsi-Afrikkaan tekemällä koh-
demaiden taustatutkimuksia ja esiselvityksiä sekä pohtien 

työalueilla olevien lähetystyöntekijöiden mentorointitarpeita. 
Mietimme toimijoiden kesken mitä kaikkea tukea voimme 
tarjota siihen, että Etiopiasta lähteneet lähetystyöntekijät 
saavat eväitä työhönsä ja elämäänsä. Olemme tietoisia siitä, 
miten haasteellista eri työalueilla toimiminen on, kehittämis-
päällikkö Juri Veikkola kertoo. 

Kylväjän kehittämistiimi toimii suorassa yhteistyössä 
Mekane Yesus -kirkon lähetystyön osaston, Kylväjän työalue-
vastaavan ja kumppanuusjärjestöjen kanssa. 

– Vuosikymmenten työ Etiopiassa, tuki ja sanan jakami-
nen saavat aikaan muutosta. Olemme nyt mukana jossain, 
mikä ei olisi mahdollista ilman sukupolvien ketjua, luotta-
musta ja yhteistä jakamista. Tuntuu hyvin erityiseltä saada 
olla mukana toteuttamassa uusia avauksia lähetystyön 
saralla. 

HenkilöstöuutisiaLähettämispäätöksiä

Kylväjän hallitus päätti 22. syyskuuta pidetyssä koko-
uksessaan lähettää Elina Nevalaisen viiden vuoden 
mittaiselle työkaudelle Bangladeshiin. Nevalainen tulee 

työskentelemään fysioterapeuttina LAMB:n sairaalassa 
(Lutheran Aid to Medicine in Bangladesh) kehittäen sairaalan 
paikallisten työntekijöiden fysioterapiaosaamista. Nevalai-
sen työkausi alkaa 1.1.2023 kahden kuukauden lähtöjaksolla. 
Suunniteltu lähtö on keväällä. 

Tiina ja Karri Koistinen perheineen lähetetään Kreikkaan 
diasporatyöhön viiden vuoden työkaudelle. Heidän lähtöjak-
sonsa alkaa vuoden alussa ja muutto työalueelle on kevät-
kauden aikana. Kylväjän hallitus teki lähettämispäätöksen 1. 
kesäkuuta pidetyssä kokouksessa.

Kylväjän henkilöstössä tapahtuu loppuvuonna muu-
toksia. Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet Jaana 
Rantala toimistosihteerinä 26. syyskuuta ja Marjo Hegli 

verkostokoordinaattorina 1. joulukuuta. Jaana Kovanen aloitti 
1. marraskuuta Järjestöavun kirjanpitäjä-palkanlaskijana.

Syksyn aikana palkkiotoimisena työntekijänä aloitti Reza, 
joka tekee Kreikkaan lyhyitä koulutusmatkoja. Joel Norrvik 
jäi eläkkeelle 1. heinäkuuta. Lea Lukka ja Arja Halttunen 
jäävät eläkkeelle 1. joulukuuta alkaen. Norrvikin, Lukan ja 
Halttusen elämäntyötä juhlitaan 15. tammikuuta. Lue lisää 
sivulta 53.

Työntekijämme palasi Keski-Aasiaan 

Kylväjä lähetti työntekijän uudelle kahden vuoden mit-
taiselle työkaudelle Keski-Aasiaan lokakuussa. Hän tuli 
Suomeen vuosilomalle kesällä 2021, mutta paluu estyi 

Keski-Aasian levottomuuksien vuoksi. 
– Viime talven ja kevään mittaan pohdimme hyvin perus-

teellisesti yhteistyökumppanimme kanssa maan turvallisuus-
tilannetta ja -käytänteitä sekä sitä, missä tilanteessa alueelle 
voisi palata. Toukokuussa totesimme, että palaaminen oli 
mahdollista. Tuolloin työntekijämme lähti maahan noin neljäksi 
kuukaudeksi. Tuona aikana selvitettiin vielä tarkemmin, salli-
vatko olosuhteet pidempiaikaisen työskentelyn, Keski-Aasian 
työaluevastaava Mikko Puhalainen kertoo. 

Puhalainen pitää työntekijän lokakuista paluuta maahan 

tärkeänä. Työntekijä on mukana yhteistyöjärjestön mielen-
terveyshankkeissa. Mielenterveystyölle on suuri tarve, ja sitä 
kehitetään yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa. Kylväjän 
työntekijä auttaa ja tukee mielenterveyshankkeiden paikallisia 
johtajia erilaisissa hankehallinnon tehtävissä, jotta he voisivat 
tehdä työtä jatkossa itsenäisesti ja entistä paremmin. 

– Alueen ihmiset tarvitsevat monenlaista tukea. Valtaosalla 
on myös erittäin vähän tietoa kristityistä ja kristinuskosta. Väes-
töstä kristittyjä on reilusti alle 0,1 prosenttia. Ihmisillä on myös 
hyvin rajallinen mahdollisuus kuulla evankeliumia, sillä alueella 
ei haastavien olosuhteiden vuoksi työskentele moniakaan 
avustustyöntekijöitä.

Työntekijämme palasi maahan 22. lokakuuta.

A J A N K O H T A I s T A  K o o n t i :  K y l v ä j ä n  v i e s t i n t ä
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Lisää ajankohtaisia uutisia verkossa: kylvaja.fi

Toimistosihteeri 
Päivi Eshelmanin 

läksiäisiä vietettiin 
Kylväjän toimistolla 

28. syyskuuta. 
Kuvassa vasemmalta: 
vanhempainvapaalle 

jäänyt toimitussihteeri 
Saija Tiilikainen, 

Päivi Eshelman ja 
toimistosihteerinä 

aloittanut Jaana 
Rantala.
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Lisää ajankohtaisia uutisia verkossa: kylvaja.fi

Kreikassa ensimmäisen sukupolven kristityistä 
koulutetaan lähetystyöntekijöitä

Kylväjä panostaa Kreikassa raamattu- ja lähetyskou-
lutukseen. Diasporatyön erityisasiantuntija Taneli 
Skyttä, mitä panostus tarkoittaa käytännössä?  

– Työmme on yhä enemmän uusien kristittyjen varus-
tamista, jotta he voivat kasvaa uskossa ja elää kutsuaan 
todeksi. Kylväjän työyhteisö on saanut vahvistukseksi Rezan, 
kokeneen pakolaistaustaisen iranilaisen pastorin. Reza on 
syksyn aikana tehnyt useita opetusmatkoja Kreikassa toi-
mivaan raamattu- ja opetuslapseuskouluun. Olemme lisäksi 
olleet mukana aloittamassa lähetyskoulutusta, joka valmen-
taa diasporassa eläviä sisaria ja veljiämme työhön liikkeellä 
olevien kansojen parissa.
Miksi tälle koulutukselle on nyt tarvetta?

– Moni pakolaisuuden aikana uskoon tullut on ilmaissut 
kiinnostuksen oppia lisää elämästä kristittynä, johtamisesta 
ja evankeliumin kertomisesta muille. Vastaamme ilolla tähän 
tarpeeseen. He osaavat monia asioita paremmin kuin me jo 
nyt, mutta voimme myös auttaa omalla kokemuksellamme 
sekä kulkea rinnalla ja rohkaista. Pakolaisaallon aikana on 
ollut herätystä, mutta lauma on hajallaan ja osin unohdet-

tukin. Nyt on aika panostaa kouluttamiseen, jotta jokainen 
saisi hengellistä ravintoa ja rakennusaineita identiteetilleen 
omalla äidinkielellään. 
Mihin ensimmäisen sukupolven kristittyjen kouluttami-
nen tähtää ja millaista yhteistyötä sen parissa tehdään? 

– Johtajien, vastuunkantajien, ja lähettien varustamiseen. 
Tavoitteena on, että me voimme ajan myötä tehdä itsemme 
tarpeettomiksi. Kouluttaminen tapahtuu laajapohjaisena 
kansainvälisenä yhteistyönä. Kumppanimme Kreikassa on 
diasporassa elävien kristittyjen varustamiseen erikoistunut 
järjestö, joka tekee työtä raamattu- ja opetuslapseuskoulun 
lisäksi median kautta. Järjestöllä on myös vahva painotus 
traumatyöhön.   

– Yhteistyöjärjestömme on kutsunut Kylväjän työnteki-
jän Rezan raamattukouluttajaksi. Syksyn opetusmatkojen 
jälkeen suunnitelmana on lähettää hänet työntekijäksemme 
Ateenaan ensi vuoden alusta alkaen pidemmäksi jaksoksi. 
Tämä on esimerkki siitä, mitä kohti haluamme kulkea: pako-
laistaustaisten kristittyjen osallistamisesta täysivaltaisesti 
yhteiseen työhön.

Piispainkokous hyväksyi istunnossaan 26. lokakuuta Yh-
teinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetyksen peruslinjaus 2023 -asiakirjan. Asiakirja ku-

vaa kirkon mission, eli perustehtävän teologisia peruslinjoja 
ja esittää niistä nousevat toimintaperiaatteet.

Asiakirjan pohjalta kirkko solmii lähetystyön perusso-
pimukset kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, kun meneillään 
oleva sopimuskausi päättyy kesäkuussa 2023. 

Lähetystyön perussopimuksen solmineita järjestöjä 
ovat Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley), Suomen 
Lähetysseura (SLS), Suomen Pipliaseura ja Svenska Luthers-
ka Evangeliföreningen i Finland (SLEF). 

Yhteinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetyksen peruslinjaus 2023 -asiakirja on luettavissa inter-
netissä osoitteessa

evl.fi/plus/seurakuntaelama/lahetys/yhteinen-todistus

Kirkolle uusi lähetyksen 
peruslinjaus” monet kaupungit 

ovat nyt ilman sähköä 
ja vettä. ehkä teistä 
tuntuu toisesta maasta 
katsottuna, että olemme 
tottuneet kaikkeen, 
mutta niin se ei ole.”

Ukrainalaisen
Vladislav Smokvinin
viesti Kylväjään 28.10.

A J A N K O H T A I s T A  K o o n t i :  K y l v ä j ä n  v i e s t i n t ä

RHP kutsuu kristityt vastaamaan
yli 100 miljoonan pakolaisen haasteeseen

Kansainvälisen Refugee Highway Partnership (RHP) 
-verkoston johtoryhmä kokoontui syyskuussa Amma-
niin Jordaniaan. Tapaamisessa keskusteltiin kristilliseen 

verkostoon kuuluvien järjestöjen tiiviimmästä yhteistyöstä 
pakolaisten auttamiseksi maailmanlaajuisesti.

Tapaamisessa olivat mukana myös Kylväjän diasporatyön 
eritysasiantuntija Taneli Skyttä sekä RHP:n ensimmäinen 
työntekijä, globaali koordinoija Kaisa Golding, jonka palk-
kakulut Kylväjä on sitoutunut maksamaan. Alkuvaiheessa 
Kylväjä vastaa myös Goldingin välittömistä työkuluista, kuten 
matkustamisesta.

RHP:n globaalin tiimin tapaaminen huipentui vierailuun 
Zaataarin pakolaisleirillä, jolla asuu yli 80 000 pakolaista 
26 000 parakissa. Kaisa Goldingille vierailu Zaataarissa oli 
ensimmäinen.  

– Pakolaisleirillä vierailuja rajoitetaan, joten tämä oli ainut-
laatuinen mahdollisuus oppia lisää ja tavata leirin asukkaita 
ja henkilökuntaa. Mieleenpainuvinta itselleni oli kohdata 
leirillä asuvia äitejä lapsineen.

Leirille tarvittaisiin 900 uutta parakkia sekä lisää klinikoita 
ja kouluja, mutta useimmat järjestöt ovat lopettaneet tuken-
sa joko varojen puutteesta tai keskittyessään tukemaan Uk-
rainan pakolaisia. Leirillä asuu 80 000 syyrialaista pakolaista 
sekä pakolaisia, joilla on 47:n eri maan kansalaisuus. 

– On valtavan rohkaisevaa nähdä, miten vahvasti ihmiset 
ovat tukeneet Ukrainan kriisiä, mutta emme saisi unohtaa 
ihmisiä pakolaisleireillä tai jatkuvissa konflikteissa ympäri 
maailman. 

Vaikka Jordanian hallitus on sallinut pakolaisten saada 
apua valtion terveydenhoidosta ja taannut, että leirillä olevat 
saavat halutessaan koronarokotteen, leirin johtajat pahoitte-
livat tapaamisessa sitä, että joidenkin kumppaneiden toimet 
olivat päällekkäisiä. Tämä johtaa aukkoihin tärkeysjärjestyk-
sessä, jonka hallitus ja YK:n pakolaisjärjestön leiriä hoitavat 
ryhmät ovat asettaneet.  

Yhteistyölle ja yhteiselle suunnittelulle onkin valtava tarve 
ja siihen RHP pyrkii vastaamaan. RHP on Maailman Evanke-
lisen Allianssin aloitteesta syntynyt globaali verkosto, johon 
kuuluu kristillisiä kirkkoja, järjestöjä ja yksityishenkilöitä. 
Se pyrkii mobilisoimaan kristityt tukemaan pakon edessä 
liikkeelle joutuneita ihmisiä, joita arvioidaan olevan yli 100 
miljoonaa. Syyt diasporaan ovat moninaiset. Osa on jou-
tunut jättämään kotinsa konfliktien, nälän, yhteiskunnan 
romahtamisen sekä näköalattomuuden vuoksi tai paremman 
tulevaisuuden toivossa. 

– Kirkot ja seurakunnat ovat globaali verkosto, jolla olisi 
potentiaalia vastata näin suureen haasteeseen, Golding 
painottaa. 

RHP luo mahdollisuuksia kristityille toimia yhdessä 
tehokkaasti palvellen ja tukien liikkeelle joutuneita ihmisiä 
ja osoittaen yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan. Tähän ta-
voitteeseen RHP pyrkii kouluttamalla ja motivoimalla kirkkoja 
vastaamaan diasporan haasteeseen, puhumalla diasporassa 
elävien ihmisten puolesta, vahvistaen eri sidosryhmien yh-
teistyötä ja edistäen diasporassa elävien ihmisten kokonais-
valtaista palvelua.

RHP:n globaalin johtoryhmän jäsenet tutustumassa leirin asukkaisiin. Mukana kuvassa 
etuvasemmalla seisova Taneli Skyttä, joka on RHP:n Euroopan johtoryhmän jäsen. 
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LoisTAKoon TeiDänKin VALonne

JUKKA KÄÄRIÄINEN  
      j u k k a . k a a r i a i n e n @ k y l v a j a . f i   

Adventtina odotamme Kristus-va-
loa, joka tulee maailmaan – ja 

joka on jo tullut. ”Hänessä oli elämä, 
ja elämä oli ihmisten valo. Valo lois-
taa pimeydessä” (Joh. 1:4–5). Jeesus 
sanoi: “Minä olen maailman valo” 
(Joh. 8:12a). Joulun ihmeen rinnalla 
on toinenkin ihme: Jeesus ei kut-
su valoksi ainoastaan itseään vaan 
myös seuraajiaan. “Te olette maail-
man valo. – – Eikä lamppua, kun se 
sytytetään, panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. – – Näin loistakoon 
teidänkin valonne ihmisille, jotta he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja 
ylistäisivät Isäänne, joka on taivais-
sa” (Matt. 5:14–16). Yksin Jeesus 
on pelastava valo, mutta meillä on 
myös oma valomme. Heijastamme 
Kristus-valoa omalla tavallamme. 
”Teidän hyvät tekonne” viittaavat 
meidän työhömme. Se ei kuitenkaan 
johda meidän vaan Taivaan Isän 
ylistykseen.

Lähetysjärjestönä Kylväjälläkin 
on oma valonsa. Miten Kristus-valo 
näkyy meidän työssämme, miten se 
paistaa Kylväjän kautta? Miltä ha-
luamme näyttää? Näitä identiteet-
tikysymyksiä olemme työstäneet 
uudessa strategiassa. Valo valaisee, 

lämmittää ja tunkeutuu – kaik-
ki nämä ominaisuudet kuvastavat 
myös Kylväjän työtä ja lähetyksen 
olemusta. Katsotaan kutakin tarkem-
min.

Valo ensinnäkin valaisee. Se pal-
jastaa todellisuuden säröineen kaik-
kineen. Kylväjässä Kristus-keskeisyys 
tarkoittaa sitä, että annamme Kris-
tuksen valon valaista lähetyksen to-
dellisuuden. Kristus-valo määrittelee 
työmme tarpeet ja tavoitteet. Emme 
itse määrittele lähetystä tai tavoit-
teitamme, vaan sen tekee evankeliu-
min valo. Selvä puhe synnistä, ristin 
teologiasta, armosta ja evankeliumin 
ilosta on keskeisen tärkeää. 

Toisekseen valo lämmittää. Lämpö 
on kaiken elämän perusehto. Valo 
voimaannuttaa, ilahduttaa ja vetää 
puoleensa. Tähän tähtäämme, kun 
”kokoamme lähetyksen äärelle sito-
matta toissijaisilla asioilla”. Parhaim-
millaan vieraanvarainen luterilaisuus 
lämmittää sydämiä, avartaa näköalo-
ja ja innostaa kehumaan Jeesusta. 
Se kokoaa monenlaista porukkaa 
lähetyksen hyväksi.

Vieläpä valo tunkeutuu. Pimeässä 
huoneessa lampun valo tavoittaa 
joka nurkan. Samoin Kylväjässä 

haluamme tarttua monenlaisiin ja 
yllättäviinkin mahdollisuuksiin. Lähe-
tyksen vuoksi tunkeudumme maa-
ilman vaikeimpiin kolkkiin. Teemme 
tämän rohkeasti, emme kuitenkaan 
röyhkeästi. Haluamme turvautua 
Kristus-valoon ja vastata uskollises-
ti Herramme kutsuun, joka kuuluu: 
“Loistakoon teidänkin valonne”.

Siunattua adventtia ja hyvää joulua!
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Näkynä

Jotta vammaisten oikeudet
voivat toteutua, monien perinteisten

ajattelutapojen on muututtava.
Mongolian vammaisryhmiä

voimaannuttanut kehityshanke
saa jatkoa.

yhdenvertainen

Mongolia

Se oli kamala tilanne. Korkea aitarakennelma rysähti 16-vuotiaan 
Chuluundolgor Batin päälle perheen kotitalon pihapiirissä Zuun-
bayan-Ulaanissa Etelä-Mongoliassa. 

Tyttö lennätettiin sairaalaan pääkaupunkiin Ulan Batoriin. Tut-
kimuksissa selvisi, että häneltä oli murtunut neljä selkänikamaa ja 

hänen selkäytimensä oli vaurioitunut. Seurauksena oli jalkojen halvaantu-
minen. 

– Kylässä, jossa elin, ei ollut ketään muuta, joka käytti pyörätuolia. Olin 
hyvin masentunut. Ajattelin olevani ainoa vakavasti vammautunut ja on-
nettomin ihminen koko maailmassa, Chuluundolgor muistelee. 

Myöhemmin hän halusi jatkaa opintojaan, ja perhe muutti Ulan Bato-
riin. Perheenjäsentensä avustamana hän pääsi osallistumaan luennoille ja 
suoritti kaupallisen alan tutkinnon. 

Vuodesta 2007 Chuluundolgor on johtanut Mongolian pyörätuolia 
käyttävien järjestöä MNAWUa. 

– Vähitellen opin, että on myös muita, jotka ovat kokeneet saman kuin 
minä. Heidän joukossaan on monia, jotka ovat menestyneet elämässään, 
inspiroivat toisia ja elävät hyvää elämää.

K e H I T Y s Y H T e I s T Y ö
T e k s t i :  h e i k k i  s a l m e l a
K e H I T Y s Y H T e I s T Y ö
T e k s t i :  h e i k k i  s a l m e l a
K u v a :  j u s s i  V a l k e a j o k i



1312

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
2/2021

syrjäytyminen alkaa koulusta 
Noin kolmen miljoonan asukkaan Mongoliassa 

on virallisten tilastojen mukaan hieman yli 100 000 
vammaista. Todellisen määrän uskotaan olevan 
suurempi. 

Mongolia ratifioi YK:n yleissopimuksen vam-
maisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2009. Sen 
jälkeen maan lainsäädäntöön on lisätty maininnat 
muun muassa vammaisten lasten oikeudesta osallis-
tua kouluopetukseen sekä vammaisten oikeudesta 
itsenäiseen elämään. 

Silti esimerkiksi 11–17-vuotiaista mongolialaisista 
vammaisista vain hieman yli puolet 
käy koulua, kun vastaava osuus 
vammattomien nuorten keskuudes-
sa on yli 90 prosenttia. 

Vaikka maan hallitus on pyrkinyt 
parantamaan aikuisten vammais-
ten työllistymistä, alle kolmannes 
heistä on työelämässä ja heistäkin 
valtaosa on lievästi vammaisia ja 
täysi-ikäisenä vammautuneita. 

Moni vammainen elää köyhyy-
dessä. 

– Vaikka uudistukset etenevät hyvin lainsäädän-
nön tasolla, ne siirtyvät todella hitaasti arkielämään, 
Chuluundolgor harmittelee. 

Liikuntarajoitteisten elämässä suurin käytän-
nön ongelma ovat rakennusten ja liikennevälineiden 
kynnykset sekä portaat. Jopa Ulan Batorissa vain 
noin 60 prosenttia rakennuksista on saavutettavissa 
pyörätuolilla.  Julkisessa liikenteessä vastaava luku 
on vain noin kolme prosenttia. Maaseudulla tilanne 
on yleensä vielä huonompi. 

– Omassa elämässäni päivittäiset ongelmat 
alkavat aamulla, kun lähden töihin. Koska pyörätuolin 
käyttäjälle soveltuvaa bussiyhteyttä ei ole, vaih-
toehtona on joko tilata taksi tai pyytää mieheltäni, 
että hän veisi minut. Koska taksit ovat kalliita, usein 
pyydän miestäni auttamaan. 

– Kun minulla on työhön liittyvä tapaaminen 
työpaikan ulkopuolella, joudun miettimään, mitä 
kulkuvälinettä käytän päästäkseni sinne. Onko kohde 
esteetön? Pääsenkö vessaan tarvittaessa?

Yhteistyöhanke levitti tietoa 
Vuodesta 2017 Chuluundolgor on koordinoinut 

Kylväjän ja MNAWUn yhteistä kehitysyhteistyöhan-
ketta, joka on pyrkinyt parantamaan vammaisten 
mongolialaisten pääsyä terveyspalveluihin. 

Suomen ulkoministeriön rahoittamassa hank-
keessa on keskitytty erityisesti vammaisten naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saavutet-
tavuuteen ja laadun parantamiseen. 

Rakennusteknisten ongelmien lisäksi vammais-
ten saamaa terveydenhoitoa heikentävät puutteet 
henkilökunnan ammattitaidossa. Maassa tiedetään 

tapauksia, joissa esimerkiksi autistinen lapsi on 
diagnosoitu CP-vammaiseksi. 

Vaikka esimerkiksi liikuntarajoitteinen nainen 
pääsisikin gynekologiselle klinikalle pyörätuolilla, 
hoitohenkilökunnalla ei välttämättä ole tietoa siitä, 
miten vammaisuus vaikuttaa tai ei vaikuta raskau-
teen ja synnytykseen. Myös monen vammaisen 
omat tiedot näistä asioista ovat heikkoja. 

Hankkeessa tietoa ja saavutettavuutta on pyritty 
parantamaan vammaisten naisten vertaistukiryhmil-
lä, tiedotuskampanjoilla sekä tuottamalla opetus-
materiaaleja. Lisäksi Chuluundolgor työtovereineen 
on tavannut kansallisia ja alueellisia päättäjiä pyrkien 
siten vaikuttamaan julkiseen päätöksentekoon ja 
esimerkiksi infrahankkeiden suunnitteluun. 

Hanke kohdistui pääkaupunkiin Ulan Batoriin ja 
viidelle muulle alueelle. Kohdealueilla terveyspal-
veluiden saavutettavuus on parantunut merkittä-
västi. Tiedotuskampanjat tavoittivat satojatuhansia 
ihmisiä. 

Esikuva. Chuluundolgor Bat johtaa Mongolian pyörätuolia käyttävien järjestöä.

Vammaiset, joista muut ovat aina 
huolehtineet, eivät aina tiedä, kuinka 
ottaa vastuuta itsestä ja muista.
Siksi tarvitaan kehityshankkeita,
jotka voimaannuttavat heitä.” 
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– Tämä on ollut ainutlaatuinen hanke muun 
muassa siksi, että hankkeen alullepanijat ja toteutta-
jat ovat itse vammaisia ja että hanke huomioi kaikki 
vammaisryhmät, Chuluundolgor iloitsee. 

– Kiitos sydämellisille suomalaisille, Suomen 
ulkoministeriölle ja Kylväjän henkilökunnalle. 

Ensi vuonna Kylväjä ja lähes parinkymmentä 
mongolialaista vammaisjärjestöä aloittavat uuden 
yhteistyöhankkeen, joka tähtää vammaisjärjestöjen 
yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien lisää-
miseen.

Henkisiä kynnyksiä 
Mongolialaiset ovat yleisesti avuliaita ja tar-

joutuvat auttamaan kohtaamiaan vammaisia. Silti 
vammaisiin liitetään monenlaisia ennakkoluuloja. Yksi 
niistä on se, että he ovat ensisijaisesti tarvitsevia, 
heikkoja ja epäpäteviä. 

Valitettavasti tämä on myös monen vammaisen 
minäkuva, Chuluundolgor suree. 

– Vammaiset, joista muut ovat aina huolehtineet, 
ovat epävarmoja itsestään eivätkä tiedä, kuinka teh-

dä omia päätöksiä ja kuinka ottaa vastuuta itsestä 
ja muista. Siksi tarvitaan kehityshankkeita, jotka 
voimaannuttavat heitä. 

Kylväjän ja MNAWUn yhteishankkeessa rajoittavia 
asenteita on pyritty ravistelemaan ”muutosvideoilla”, 
joissa vammaiset henkilöt kertovat elämästään ja sii-
tä, miten he ovat voittaneet kohtaamiaan haasteita. 

Ennakkoluulot ulottuvat myös vammaisten mah-
dollisuuteen avioitua. Mongoliassa moni sellainenkin 
vammainen, joka kykenisi elämään avioliitossa ja 
saamaan lapsia, ei osaa ajatella, että perhe-elämä 
olisi häntä varten. 

Chuluundolgor itse on päässyt tämänkin kyn-
nyksen ylitse. Hänellä ja hänen liikuntavammaisella 
aviomiehellään on kaksi poikaa. 

– Vanhempi heistä on 9-vuotias ja nuorempi 
syntyi tänä syksynä. 

”

K e H I T Y s Y H T e I s T Y ö
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Rukoustuki tuntuu rintamalla
UKRAINA/KOTIMAA Odessan luterilaisen seurakunnan 
Roma, 20, on puolustamassa maataan sodassa hyökkää-
jää vastaan. Tunnemme hänet 5-vuotiaasta pikkupojasta 
lähtien. Hän lähetti seurakunnan ryhmään tärkeän viestin 
rukouksen merkityksestä: ”Haluan sanoa suuret kiitokset 
kaikille, jotka rukoilevat. Jumala tekee elämässäni ihmei-
tä, joista haluan kertoa palattuani kotiin. Suuret kiitokset 
kaikille ja jokaiselle teistä. Olkaa hyvät ja välittäkää vilpit-
tömät kiitokseni eri puolilla maailmaa asuville ystävillen-
ne, jotka rukoilevat. Pyytäkää minun puolestani, että he 
eivät lopettaisi. Kun on kahdesti ollut mahdollisuus jättää 
hyvästit elämälle, niin alkaa todella arvostamaan tätä 
lahjaa. Olen kiitollinen Jumalalle joka päivästä, tunnista, 
minuutista, sekunnista. Valitettavasti tämäkään ei mene 
ohi jälkiä jättämättä, mutta olen hengissä yksin Hänen 
ansiostaan. Kunnia Herrallemme ja Vapahtajallemme 
Jeesukselle Kristukselle!”

Sähkökatkosten keskellä
BANGLADESH Korotetut sähkönhinnat tuntuvat myös 
täällä Bangladeshissa. Maalla ei ole varaa ostaa yhtä pal-
jon sähköä Intialta kuin aiemmin. Joka päivä on vähintään 
kahden tunnin sähkökatkos, tavallisesti tunti aamupäiväl-
lä ja tunti iltapäivällä. Näiden aikataulutettujen sähkökat-
kojen lisäksi ilmaantuu tavallisia ennalta-aavistamattomia 
katkoksia, jotka voivat tapahtua milloin tahansa.

Kaikeksi onneksi talossa on generaattori, joten emme 
ole täysin ilman sähköä, mutta kaikki ei toimi generaat-
torin ollessa käynnissä – ainoastaan tietyt lamput, tietyt 
kattotuulettimet ja yksi pistorasia koko asunnossa. Kaa-
suhella on siunaus!

Lähetystyössä kuluu paljon 
tunteita
ISRAEL/KOTIMAA Olen vieraillut nimikkoseurakunnissani. 
On ollut rohkaisevaa ja tunteikastakin tavata uskollisia 
lähetysystäviä. Kiitos teille kaikille, jotka seisotte taus-
tajoukoissa ja kannattelette rukouksin minua ja muita 
maailmalla työskenteleviä! Esimieheni ja ystäväni Hanna 
Lindberg siteeraa usein erästä lähettien paluuryhmän 
kokenutta vetäjää, joka on todennut osuvasti, että ”Lähe-
tystyössä kuluu paljon tunteita.” Niin se juuri on. Haikeat 
eroamiset ja iloiset jälleennäkemiset vuorottelevat, ja 
ehkä ikävintä on, kun vaihtuvat olosuhteet vievät juuri 
toisensa löytäneet ystävät eri puolille maailmaa. 

Lähetystyössä olenkin kenties eniten saanut ope-
tella Jumalaan luottamista kaikissa asioissa ja varsinkin 
sillä hetkellä, kun asiat eivät mene niin, kuin itse toivoisi. 
Minulla kevät ja kesä terveyshuolineen ovat olleet erilaisia 
kuin odotin, turhauttaviakin. Jälleen kerran laukkua paka-
tessani tartun Raamatun lupaukseen, että ”Kaikki yhdes-
sä vaikuttaa parhaaksemme.” Ja tämä Jumalan lupaus 
koskee myös sinua, sinun elämäsi ahdistuksissa. Jätetään 
kipumme Hänelle, ja katsotaan mitä Hän tekee siitä.

Ukulelet soimaan
JAPANI Aloitin opettajana Koben luterilaisessa raamattu-
koulussa. Olen suunnitellut ja valmistellut ukulelekurssia, 
johon osallistuu yksitoista opiskelijaa. Opiskelijat ovat 
Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien 
jäseniä ja aktiiveja. Kurssin idea on se, että opiskeltuaan 
virsien ja hengellisten laulujen säestämistä he voivat pal-
vella omissa seurakunnissaan yhteislaulujen säestäjinä. 

Uuden kurssin valmisteleminen tyhjästä ja laulujen 
sovittaminen ukulelelle sopivaksi on ollut aikaavievää 
mutta myös mukavaa. Uskon, että tällainen kurssi tulee 

varustamaan kurssilaisia heidän tuleviin palvelutehtäviin-
sä seurakunnissa. 

Japanin kaltaisessa kosteassa maassa pianot ovat 
usein epävireessä, joten ajattelin että ukulele on help-
po virittää ja lisäksi se on pieni ja edullinen soitin. Kuka 
tahansa voi halutessaan tällaisen soittimen itselleen 
hankkia.

Työ jatkuu Jakutiassa
ITÄ-SIPERIA/KOTIMAA Myös kohtalaisen iso Jakutian 
kansa on paljolti saavuttamaton. Heitä on melkein puoli 
miljoonaa, ja moni on aivan tietämätön Jeesuksen täy-
tetystä työstä Golgatan ristinpuulla. Moni jakuutti elää 
täydellisessä hengellisessä pimeydessä ja henkimaailman 
koston pelossa. Yritetään lepyttää pahoja henkiä ja jos 
ylittää esimerkiksi kuntarajan, niin moni jakuutti saattaa 
astua ulos autostaan uhraten hengille jotain syötävää, 
että matka voisi jatkua suotuisasti ja turvallisesti. 

Olemme toisen lähetin kanssa pitäneet yhteyttä Ja-
kutskin kotiseurakuntaan sunnuntaisin. Ja kiitos Herralle 
vielä on piskuinen lauma, joka on ollut mukana nettiko-
kouksissa. Kuitenkin harras rukous on, että Inkerin kirkon 
piiristä löytyisi pian evankelista tai jopa pastori, joka olisi 
halukas lähtemään Siperiaan ja ottamaan vastuun Jaku-
tian työstä. 

Minäkin jäin tässä kesällä eläkkeelle Kylväjän palvelus-
työstä. Olen siis nyt eläkeläinen, tosin Jumalan valtakun-
nassa ei tunneta sitä nimitystä, joten tavalla tai toisella 
jatkan voimieni mukaan näin vapaaehtoispohjalta.

Toivon tuojana
KESKI-AASIA Olen voinut viettää enemmän aikaa työ-
paikkakaupungissani kuin etukäteen ajattelin. Piskuinen 
ryhmä meidän kaltaisiamme ulkomaalaisia asustelee 
kaupungissa. Välillä on ollut nippa nappa tarpeeksi ihmi-

siä, jotta en ole joutunut jäämään pääkaupunkiin. 
Pääkaupungissa ollessani läsnäolollani on ollut 

järjestömme kokonaistilanteessa tarkoitus. Olen ollut 
ohjaamassa uusia ulkomaalaisia elämänalkuun. Töitä on 
edelleen tiedossa. Ulkomaalaisten läsnäolo tuntuu anta-
van toivoa. Työkaveri totesi, että miksi ulkomaalaiset nyt 
olisivat kotimaissaan, kun täällä voi hyvin olla.

Kiitollisin ja odottavaisin 
mielin
KAUKASIA/KOTIMAA Olemme kiitollisia siitä, että siir-
tymisemme tänne sujui hyvin pieniä ongelmia lukuunot-
tamatta. Perheemme tarpeisiin hyvin sopiva asunto 
on iso kiitosaihe! Pyydämme Taivaan Isältä johdatusta 
työhömme. Täällä ei ole nyt muita suomalaisia, eikä meillä 
ole varsinaista tiimiä. Rukoilemme, että näillä rajallisilla 
resursseilla löydämme ne asiat, joita Taivaan isä tahtoo 
meidän tekevän evankeliumin eteenpäin viemiseksi Kau-
kasiassa. Aloitamme uutta työvuotta odottavaisin mielin. 
Tehköön Taivaan Isä tästä vuodesta sellaisen, millainen 
hänen suunnitelmaansa sopii!

Lähetystyössä 
olenkin kenties 
eniten saanut 
opetella

JUMAlAAN 
lUottAMIStA.”
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Tunnetko kutsun työn-tekijämme lähettäjätiimiin rukoilemaan ja tukemaan taloudellisesti? Tule mu-kaan, saat henkilökohtaisen kirjeen noin kuusi kertaa vuodessa. www.kylvaja.fi/liity-tilaa/

Opiskelijaryntäys ja uudet 
tuttavuudet
ETIOPIA Kiitos kaikesta tuesta ja kaikista esirukouksista. 
Magnuksen heprean kielen opettaminen on lähtenyt hy-
vin käyntiin. Magnus arveli, että ehkä tulisi 5–10 osallistu-
jaa, mutta kun opetus alkoi, tuli yli 50 opiskelijaa!

Myöhemmin meidät kutsuttiin naapurin luo. Söim-
me juhlaruokaa, eli doro wottia ja injeraa. Olen rukoillut, 
että tutustuisimme naapureihimme ja olemme kiitollisia 
uusista tuttavuuksista. Olemme saaneet aloittaa amha-
rankielisessä raamatturyhmässä, joka kokoontuu yhtenä 
iltana viikossa. Tällä hetkellä luemme Efesolaisten kirjet-
tä. On ihmeellistä miten niin tuttu teksti voi antaa uusia 
oivalluksia.

Taivaallinen silmänisku
ETU-AASIA Kolumbialaisten kautta olemme tutustuneet 
muihinkin eteläamerikkalaisiin. Tässä toteutuu lähetyksen 
kasvava trendi: eteläisen pallonpuoliskon kansat vievät 
ilosanomaa toisille saavuttamattomille etelän kansoille! 
Perinteisestihän suunta on ollut kristillisestä pohjoisesta 
evankelioimattomaan etelään. 

Brasilialaisten kurssikeskuksessa olemme saaneet olla 
avustamassa englannin tunneilla, ja tällä hetkellä toinen 
meistä opettaa kotonamme englantia kahdelle nuorelle 
brassimiehelle, jotka puolestaan opettavat kieltä paikalli-
sille. Sen ohessa he tavoittavat tiiminsä kanssa pakolaisia.

Ikään kuin Hän olisi sanonut: ”Tiedän missä olet-
te, katseellani teitä seuraan ja opastan, kun tarvitsette 
apuani!” Miten lohdullista: meidät pienet palvelijansa 
Hän tuntee ja tietää missä kuljemme. Ja kun emme osaa 
emmekä ymmärrä, saamme pyytää neuvoa. Hän kyllä 
opastaa ja näyttää tien eteenpäin. Kiitos, Taivaan Isä, 
aurinkoisesta silmäniskustasi!

Japanista Jyväskylään ja 
takaisin
JAPANI/KOTIMAA Hankalaa ja hyvin pitkää matkaa Suo-
meen auttoivat lentokentillä pyörätuolipalvelu, junanvaih-
dossa ystävät ja junassa hytti. Emme kiertäneet tapaa-
massa ystäviä, vaan olimme visusti Jyväskylässä, missä 
poikiemme molemmat mummolat ovat. 

Saimme Toukon kolmeksi viikoksi suomalaiseen 
esikouluun. Hän saa palata samaan ryhmään keväällä, kun 
muutamme Suomeen. 

Paluu Okayamaan syyskuussa sujui hyvin. Tällä kertaa 
löysimme sekä kodin että autommekin homeettomina. 
Kuumaa on edelleen ollut, paljon 34-asteisiakin syyskuun 
päiviä.

Kommuunielämää
ITÄ-AASIA Kun tulimme takaisin Itä-Aasiaan, perhe, jonka 
asunnossa asuimme viime vuoden ja jonka autoa saimme 
lainata, oli tullut takaisin. Tänne palatessa meillä oli monta 
epävarmaa asiaa. Olimme ilman omaa kotia, toiselle 
meistä ehdittiin saada vain lyhytaikainen turistiviisumi 
ennen Suomesta lähtöä ja toisella oli terveysongelmia 
ja pienessä kaupungissa vuorilla on vaikea kulkea ilman 
autoa, varsinkin kipeänä. Jumala onneksi pitää meistä 
huolen kaikissa tilanteissa ja järjestää asiat oman aika-
taulunsa mukaan. 

Pääsimme ensin väliaikaisesti asumaan toisen 
perheen kotiin yhdessä uuden Kylväjän pioneerityön-
tekijäperheen kanssa. Yhdessä asuminen on sujunut 
mutkattomasti ja on ollut kiva saada tutustua toisiimme 
enemmän. Perheen lapset ovat tuoneet iloa ja menoa 
arkipäivään.

Urheilutyö vauhtiin
KREIKKA Rukousaiheena jaoimme viime kirjeessä, että 
haluaisimme aloittaa urheilulähetystyön miehille. Nyt 
saamme jakaa sen kiitosaiheena, koska olemme saa-
neet sen mukavasti alkuun. Joka perjantai keskustasta 
ja Koropista tulevat kokoontuvat ensin Alfa ja Omega 
-keskuksessamme. Aloitamme siellä rukouksella ja sitten 
menemme autoilla kentälle. – – Kaikkein eniten osallistu-
jat haluavat pelata krikettiä, joka on Googlen mukaan pe-
säpallon etäinen sukulainen. Pelaamme myös jalkapalloa, 
tennistä ja suomalaista mölkkyä. Ideana on, että uudet 
tulijat tutustuvat pelien kautta meihin ja sitten kutsumme 
heitä kirkkoon.

Juhlaa
ISRAEL Palasimme Israeliin suoraan Eliaksen veljenpojan 
hääviikolle. Jeesuskin puhuu paljon vertauksissaan häistä, 
sillä näillä seuduilla häiden merkitys on todella merkit-
tävä. Alkuun näyttää siltä, että häät Lähi-idässä ovat 
vain riehakasta tanssia, kovaa musiikkia ja ylenpalttista 
syömistä. Kuitenkin jokainen yksityiskohta on merki-

tyksellinen, ja häät etenevät näytöksittäin sovittujen 
vuoro-osien ja improvisaation vuoropuheluna. Sain 
osallistua koko mielenkiintoiseen näytelmään alusta 
loppuun. 

Häät on myös mahtava tilaisuus tavata sukulaisia, 
ja monet halusivat jutella myös uskonasioista. Vietäm-
me kuusikymppisiäni perhepiirissä unelmatortun kera, 
sillä unelma toisensa jälkeen on toteutunut. Alkuvuosi 
oli raskas ja kuljin syvissä vesissä. Niissä prosesseissa 
avautui kuitenkin huikeita näköaloja. Monenlaista elä-
mänvaihetta on jo takana ja suuri kiitollisuus on niistä 
kaikista. Uskon, että tähänastinen on ollut valmistautu-
mista johonkin uuteen muuttuvan maailman keskellä.

Olosuhteiden sanelema 
eläkepäätös
ITÄ-SIPERIA/KOTIMAA Kun Ukrainan sota jatkuu ja 
näyttää kestävän pidempään, lähtöni Itä-Siperiaan ei 
ole realistinen lähitulevaisuudessa. Tavoite-eläkeikäkin 
on jo takana, joten päätin jäädä eläkkeelle joulukuun 
alusta alkaen. Jumala auttoi tekemään tämän päätök-
sen olosuhteiden kautta, muutoin se olisi ollut minulle 
vaikeaa. 

Olen tyhjentänyt ja luovuttanut asuntoni Irkutskissa. 
Tein sen etänä ystävien auttaessa paikan päällä. Teen 
syksyn aikana nimikkoseurakuntavierailut ja päätän 
työni Kylväjässä. Kuitenkin kentän historian kirjoitta-
minen on kesken ja jäänee ensi vuodelle. En vielä heitä 
hyvästejä, sillä matka jatkuu. Eläkkeelläkin voi tehdä 
matkoja kentälle. Haluaisin vielä tavata tuttaviani Burja-
tiassa ja Irkutskin alueella.

Itkua, hymyä ja hulluutta
MONGOLIA/KOTIMAA Vaikka päätös lähtemisestä uu-
delle työkaudelle Mongoliaan on ollut meille jo pitkään 
selkeä ja tiesimme, minkälaiseen paikkaan olemme 
menossa, lähtemisen konkretia ja lopullisuus yllättää 
aina. Lähtöpäivän aamu Oulussa syyskuun 5. päivänä 
oli tuttuun tapaansa kaoottinen, vaikka olimme yrit-
täneet järjestää tavaroiden ja laukkujen pakkaamisen 
jo hyvissä ajoin etukäteen. Jäähyväisten sanominen 
lentokentällä on aina sydäntäriistävää. Viimeiset kat-
seet turvatarkastuksen vilinän yli ovat itkuisia. Samaan 
aikaan matkajännitys saa pienen hymyn huulille. Nytkö 
me todella sitten lähdemme? Välillä havahtuu aja-
tukseen, että olemmeko me ihan pähkähulluja? Kyllä, 
tavallaan.

Tunnetko kutsun työntekijämme lähettäjä-tiimiin rukoilemaan ja tukemaan taloudellisesti? Tule mukaan! Saat työntekijän uutiskirjeen noin kuudesti vuodessa. Liity verkossa:kylvaja.fi/liity-tilaa
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   ”Jos on jano,
ei auta mennä suihkuun”

sykarin naisen tarina muistuttaa, että jumala tulee sinne, missä olet, 
ei sinne, missä sinun pitäisi olla. 

Nainen saapuu kaivolle päivän kuumimpaan 
aikaan, keskipäivällä. Miksi hän ei nouda vettä 
muiden naisten kanssa, jolloin raskas työ olisi 
hieman kevyempää ja rupatellen matkan tait-
taminen kävisi mukavammin? 

Kaivolle saapuessaan nainen huomaa Jeesuksen, joka 
istuu kaivon reunalla. Jeesus aloittaa keskustelun pyytä-
mällä naiselta apua.  

Kuullessaan Jeesuksen lupauksen elävästä vedestä 
nainen ilahtuu. Voisiko Jeesus helpottaa hänen elämään-
sä niin, ettei tarvitsisi käydä hakemassa vettä? Näin hän 
pääsisi pois vaivalloisesta työstä ja vapautuisi päivittäin 
toistuvasta vedenhausta, joka aina alleviivaa hänen ulko-
puolisuuttaan. 

Mutta Jeesuksella ei ollut mielessään vesiputki, eli 
käytännön elämän helpotus, vaan jotain pintaremont-
tia syvempää. Kun Jeesus kehottaa naista kutsumaan 
miehensäkin paikalle, saamme vastauksen siihen, miksi 
nainen ei tullut kaivolle muiden naisten kanssa. 

”Ei sinulla ole miestä.” Näin Jeesus ilmaisee naiselle 
sen väärän lähteen, jonka nainen kuvitteli täyttävän hä-
nen sisäisen tyhjyytensä. Naisen risainen ihmissuhdehis-
toria osoittaa, että hän kaipasi rakkautta ehkä enemmän 
kuin mitään muuta. Mutta rakkautta etsiessään hän oli 
kuitenkin jäänyt vaille sitä, mitä eniten tarvitsi: yhteyttä ja 
rakkautta. 

Jos on jano, ei auta käydä suihkussa kastelemassa 
tukkaa, vaan on juotava. Nainen oli koettanut helpot-
taa janoaan ”käymällä suihkussa” monta kertaa. Oletko 
ollut janoinen, mutta juomisen sijaan oletkin mennyt 
suihkuun? Mitkä ovat sinun suihkujasi? Mistä sinä etsit 
merkitystä, omanarvontuntoa ja rakkautta?  

Messias oli henkilö, johon oli ladattu paljon lupauksia. 
Nainen tiesi Messiaasta sen, että hän paljastaisi kai-

ken. Keskustelun aikana hänen oma sisimpänsä oli juuri 
paljastettu, ja sitten suomut tipahtavat naisen silmiltä: 

tässähän on Messias!
Yksi Messiaaseen liitetty lupaus oli, että Hän tulisi 

laittamaan asiat kuntoon. Jeesuksen nimikin tarkoittaa: 
Jumala pelastaa. Hän teki sen tuomalla meille armon 
Jeesuksen sovitustyön kautta.

Armo on aina yllätys: se ei ole palkkio hyvin suorite-
tuista uskonnollisista harjoituksista tai siivosta elämästä. 
Sykarin nainen ei ollut katumuksessa tai rukoillut,vaan 
hän ei etsinyt Jumalaa. Hän etsi vettä. Teki siis arkisia 
askareitaan, mutta hän tuli Messiaan yllättämäksi. Sinun-
kin elämässäsi Jeesus tulee siihen missä olet, ei siihen, 
missä sinun pitäisi olla. 

Paitsi yllätys, armo on myös lahja. Janonsa tunnista-
nut tarttuu siihen ja ymmärtää sen arvon. Itseensä tyyty-

väinen ei ymmärrä ja jättää lahjan huomioimatta. 
Nainen oli juuri saanut Jeesukselta reaaliterapiaa, kun 

asioista oli puhuttu suoraan. Mutta samalla kun hänen 
syvin sisimpänsä oli tullut paljastetuksi, nainen ymmärsi, 
ettei Jeesus häpäissyt häntä vaan tuli hänen rinnalleen. 

Nainen tajusi nopeasti! Hänen reaktionsa armoon oli 
ilo ja kiire. Jeesus halusi kertoa koko Sykarin kaupungille 
armon sanoman. Mikä olisikaan parempi strategia sen to-
teuttamiseen kuin ihminen, jonka elämässä armon luonne 
lahjana tulisi kirkkaaksi. 

Jeesus lupasi: " Joka juo minun antamaani vettä, ei 
enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä 
annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän 
vettä.”  

Kun ihminen löytää Jeesuksen, hänen syvin janonsa 
sammuu. Armo ja Pyhä Henki ovat se uutta elämää pulp-
puava lähde, joka ei ehdy.

lueJoh. 4:5–42

R A A M A T u N  s I V u I LT A
T e k s t i :  m a r i  T u r u n e n
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AjATTeLun eVääKsi
Tällä kertaa kirjapoiminnat tarjoavat syvällistä

luettavaa ajattelua ruokkimaan, sydäntä sivistämään.

ihAnA KoKonAisuus 

jumalan kaikkivaltius ja rakkaus
puhuttelevat hankevastaava eero horstiaa.

hän löysi kutsumuksensa kehitysyhteistyöstä.

Monien seurakuntien 
haaksirikkoja läheltä seu-

ranneen pastori ja kirjailija 
Trippin ajankohtainen teos 
muistuttaa siitä, että johta-
jien hengellinen kypsyys on 
suunnitelmia ja strategioita 
tärkeämpi tekijä Jumalan 
valtakunnan työssä. Hän 
varoittaa yksinomaan 
sekulaareihin johtamis-
malleihin turvautumisen 

vaaroista ja korostaa johtamisen yhteisöluonnetta, jossa 
luodaan tila ja vapaus realiteettien, heikkouksien sekä 
syntien tunnustamiselle. 

On helppo yhtyä kirjailijan näkemykseen siitä, että 
”hengellisesti terveen ja tuottavan johtajuusyhteisön 
työn keskiössä ei ole suunnitelma vaan persoona, Jee-
sus.”  Trippin mukaan evankeliumin muovaama yhteisö 
on varautunut myös johtajien lankeemuksiin ja ottaa ne 
huomioon rakenteissaan ja toimintatavoissaan. 

Tarvitsemme tämän kirjan antia myös Suomessa, jossa 
johtajien rooli ja valta korostuvat instituutioiden merki-
tyksen pienentyessä. TANELI SKyTTÄ

Jos haluat yllättyä ja tulla ravituksi, kannattaa lukea 
Antti Laaton Kristinusko Rooman valossa. Kirjassa 

suunnataan kristinuskon yhteisille juurille apostolien 
kaupunkiin, jonka taiteen ja arkeologian tarjoamia pintoja 
peilataan Raamattua ja alkukirkon historiaa vasten.

Kierroksella tutkaillaan myös uskonpuhdistukseen 
johtaneita tekijöitä sekä katolisen kirkon vasteita raken-
taen siltoja poltettujen raunioille. Laaton teos purkaa 

vastakkainasettelua, tarjoaa 
kiinnostavaa Raamatun 
tekstien kontekstualisointia 
ja tuo vivahteita luterilaisen 
kuvaan nykykatolilaisuu-
desta sekä omasta teolo-
gisesta perinnöstään. SOfI 
VALKEALINTU

En ole hartauskirjojen suurkuluttaja. Miksi juoda pu-
rosta, kun lähdekin, Raamattu, on käden ulottuvilla? 

Martti Luther onnistuu kuitenkin toistuvasti kyseen-
alaistamaan käsitykseni. Hän tuntee todellisen tilantee-
ni, opastaa yksinkertaisesti, joskus yllättävästi ja aina 
Raamatulle uskollisesti luottaen sen sisäiseen, omaan 
voimaan. ”Herramme Jumala joutuu toisinaan istumaan 
taivaassa toimettomana, koska ei pääse mukaan ihmisten 
viisaaseen neuvonpitoon.”

Tienviittoja on poimittu Lutherin valtavasta, yli 70 000 
sivua kattavasta saarnojen, luentojen ja pöytäpuheiden 

aineistosta. Vuonna 1980 
julkaistua saksankielis-
tä laitosta Christlicher 
Wegweiser für jeden Tag 
on painettu lähes mil-
joona kappaletta. Enkä 
ihmettele miksi. PEKKA 
MÄKIPÄÄ

Paul David Tripp: Lead, 12 Gospel Principles for Leadership in the Church 
(Crossway 2020)

Martti Luther: Tienviittoja (Perussanoma 2009)

Antti Laato: Kristinusko Rooman valossa (Perussanoma 2022)

Meille kristityille yksi uskomme 
peruspilari on se, että uskom-

me Jumalaan, joka on kaikkivaltias. 
Hänen valtansa kattaa kaiken. Myös 
hänen rakkautensa on laaja, suo-
rastaan ääretön. Uskomme, että me 
ihmiset olemme hänen luomisteko-
jaan ja heijastamme hänen kuvaansa. 
Parhaimmillaan meistä Jumalan tun-
tevista ihmisistä muut voivat nähdä 
heijastuman Jumalan kutsuvasta 
rakkaudesta. 

Isä meidän -rukouksessa hänen 
kiittämisensä ja kunnioittamisen-
sa lisäksi pyydämme monenlaisia 
asioita, myös inhimillistä hyvää. 
Joskus mietiskelen, että keitä tässä 
rukouksessa ovat nämä “me” , ke-
nelle siis hyviä asioita pyydämme. 
Ainoastaanko minä ja aivan lähipiirini 
rakkaat ihmiset? Vai voisiko olla niin, 
että rukouksella voisimme kattaa 
myös ne ihmiset, jotka eivät tiedä 
hyvästä Jumalasta, eivätkä osaa 
Häntä avukseen huutaa?

Raamattu kertoo meille Jeesuksen 
sanovan: “Minä olen tullut antamaan 
elämän, yltäkylläisen elämän” (Joh. 
10:10). Tämä lausuma sanottiin siinä 
tilanteessa, kun Jeesus kertoi ole-
vansa sekä hyvä paimen että myös 
lammastarhan portti. On kristinuskon 

perussanoma, että kaikkia ihmisiä 
kutsutaan tähän paimenyhteyteen, 
jossa elämä voisi olla yltäkylläistä. 
Samoin kristinuskon perussanomaa 
on se, että Jumala haluaa hyvää 
kaikille ihmisille. 

Kun Jeesus-vauva syntyi maail-
maan, enkelien upea viesti paimenil-
le oli, että Jumala rakastaa ihmisiä. 
Voidaan ajatella, että tuollaisessa 
maailmanhistoriallisesti merkittäväs-
sä hetkessä haluttiin viestiä jotakin 
sellaista, mikä on hyvin keskeistä. 
Meille luvataan myös, että luonnon 
resurssit kuuluvat tasavertaisesti 
kaikille – aurinko paistaa niin hyville 
kuin pahoille. 

Jeesus kutsuu meitä työhönsä 
kertomaan tästä hienosta asiasta, 
Jumalan rakkauden suuruudesta. 
Pekka Simojoki on muotoillut monien 
tuntemaan lauluunsa tämän viestin 
siten, että Jumala haluaa käyttöönsä 
kaksi tavallista kättä ja kaksi tavallis-
ta jalkaa. 

Jeesuksen tunteminen on kaik-
kein keskeisintä, sillä muutoin ei koko 
kristinuskoa olisi olemassakaan. 
Kun kutsumme ihmisiä Jeesuksen 
yhteyteen, kutsumme heitä myös 
osallistumaan hänen hyvyytensä 
osoittamiseen. Usko Jeesukseen 

synnyttää rakkaudellisen sydämen. 
Jaakob kertoo tämän hyvin suora-
sanaisesti kirjeessään ja muistuttaa 
tämän asian tärkeydestä. Tätä ei saa 
unohtaa. 

Kristillinen kehitysyhteistyö on 
yksi keskeinen väline, jonka Jumala 
on antanut meille työkaluksi, jotta 
voisimme heijastaa kärsivään maa-
ilmaan hänen kaikkialle ulottuvaa 
rakkauttaan. Kylväjä voi iloiten olla 
mukana tekemässä tätä työtä laa-
dukkaasti ja reippaasti pää pystyssä. 
Jumala voi antaa myös sellaisen 
henkilökohtaisen kutsumuksen, että 
voin olla mukana nimenomaisesti 
tässä työssä. 

Julistus ja palvelu – mikä ihana 
Jumalan valtakunnan kokonaisuus!

Enkelien
upea viesti
paimenille oli,
että Jumala
rakastaa ihmisiä.

”

K i r j a - a r v i o i t a K O L u M N I
T e k s t i :  e e r o  h o r s t i a

K u v a :  s a i j a  T i i l i k a i n e n
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krisTiTTy ei keihäsTä
Waoraneille evankeliumi merkitsi verikostosta

luopumista ja anteeksiantoa. miten evankeliumi
kotoutuu kulttuuriimme tänään?

im
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H A N N u  s O R s A M O
Kir jo i tta ja  on  Wycl i f fe 

raamatunkääntä jät  r y :n 
to iminnanjohta ja .  Wycl i f fe 

raamatunkääntä jät 
to imi i ,  jo tta  kukaan e i 

jä i s i  jumalan va l takunnan 
u lkopuole l le  k ie len  ja 

ku l ttuur insa  tak ia . 

Tammikuun 8. päivänä 
vuonna 1956 kuusi waora-
ni-kansaan kuulunutta 
miestä keihästi kuoliaaksi 
viisi amerikkalaista lähe-

tystyöntekijää Curaray-joen rannalla 
Ecuadorissa.

Tästä tragediasta alkoi länsimaisia 
kristittyjä kiehtonut lähetystarina, 
josta on kirjoitettu kirjoja ja tehty 
elokuvia. Yhden surmatun lähetys-
työntekijän leski – Elizabeth Elliot 
– ja toisen sisko – Rachel Saint 
– hakeutuivat asumaan waoranien 
keskuuteen. Yhteys syntyi vähitellen, 
ja kansa, joka oli kautta tunnetun 
historiansa elänyt jatkuvan verikos-
ton kierteessä, sai näiden kahden 
naisen kautta ensimmäistä kertaa 
kokea konkreettisesti kristinuskon 
sanoman anteeksiannosta. Uusi tes-
tamentti käännettiin waon kielelle, 
ja vähintäänkin satoja waoraneja 
kääntyi kristityksi sekä muodosti 
kansankielisen seurakunnan.

Kristityt waoranit sanoutuivat irti 
väkivallasta, ja heidän iskulauseek-
seen muodostui “Kristitty ei keihäs-
tä!”

Kristinuskon ylittäessä rajoja kyse 
on kielestä, kulttuurista ja identitee-
tistä. Jotta evankeliumi olisi meille 
todella ilouutinen, täytyy sen olla 
ymmärrettävä, merkityksellinen ja 
meitä varten.

Evankeliumi pitää voida ym-
märtää. Jos sanomaa Kristuksen 
elämästä, kuolemasta ja ylösnou-
semuksesta ei ilmaista meidän 
osaamallamme kielellä, se jää meille 
väistämättä vieraaksi.

Evankeliumin pitää myös merkitä 
meille jotakin. Vaikka ymmärtäisim-
me ja uskoisimme, että Jeesus eli, 
opetti, kuoli ja nousi kuolleista, niin… 
mitä sitten? Miten se meihin vai-
kuttaa? Evankeliumin täytyy vastata 
meidän kysymyksiimme eikä ainoas-
taan antaa meille valmiita vastauksia 
muiden kysymyksiin.

Kun evankeliumi saavutti Nepalin 
lhomi-kansan 1970-luvulta alkaen, 
tärkeimmät kysymykset, joihin 
evankeliumi vastasi, liittyivät kuole-
manpelkoon, painajaisuniin ja ruoan 
riittävyyteen. Kun papuauusiguinea-
laisilta pastoreilta muutama vuosi 
sitten kysyttiin, minkä ongelmien 
kanssa heidän seurakuntalaisensa 

painivat, listan kärkeen nousivat 
kiroukset, perheväkivalta ja mobiili-
laitteiden haitallinen käyttö.

”Kristitty ei keihästä!” Lähetyshis-
torioitsija Kathryn Long arvioi, että 
Ecuadorin waoranien keskuudessa 
evankeliumin suurin vetovoima oli ni-
menomaan verikostosta vapautumi-
sessa. Kun koston kierre loppui ensin 
kristityksi kääntyneiden kohdalla ja 
ajan mittaan kansan keskuudessa 
laajemminkin, kukaan ei kaivannut 
takaisin aikaan, jolloin käytännössä 
jokainen wao eli jatkuvan väkivallan 
uhan alla.

Kansankielisen seurakunnan kaut-
ta evankeliumi voi vastata myös ky-
symykseen identiteetistä: Keitä me 
olemme? Onko kristinuskon julista-
ma Jumala myös meidän jumalam-
me? Lähetyshistorioitsija Andrew 
Wallsin ajatusta mukaillen jokainen 
kansa, joka kääntyy Kristuksen 
puoleen, saa itselleen ”adoptoidun 
menneisyyden”. Olemme kaikki Ab-
rahamin jälkeläisiä ja saamme liittyä 
Jumalan suureen kertomukseen.

Näin ilmenee se, mitä lähetys-
teologi Lamin Sanneh on kuvannut 
yhdeksi uskomme merkittäväksi 
erityispiirteeksi: kristinuskolla ei ole 
pyhää kieltä tai pyhää kulttuuria, 
joten usko Kristukseen voi kotoutua 
kaikkiin kieliin ja kulttuureihin.

Kristillisen uskon kotoutuminen 

Evankeliumin
täytyy vastata 
meidän
kysymyksiimme. 
” voi tapahtua vain, jos yhteisö käy 

keskustelua Jumalan sanan kanssa 
oman kielensä välityksellä oman 
kulttuurinsa sisältä käsin. Tällaista 
keskustelua käyvä yhteisö on kris-
tillinen seurakunta tai muodostaa 
ainakin jo seurakunnan siemenen.

Suomen kieleen ja suomalaiseen 
kulttuuriin kristillinen usko kotoutui 
vähitellen viimeistäänkin reformaa-
tion jälkeisten vuosisatojen aikana. 
Mutta onko kerran kotoutunut aina 
kotoutunut?

Ensimmäisten kristittyjen waora-
nien jälkeläiset ovat saaneet kasvaa 
vanhempiinsa nähden hyvin eri-
laisessa henkisessä ympäristössä. 
Väkivallan päättymisen jälkeen 
varttuneet eivät ole koskaan jou-
tuneet kokemaan verikoston uh-
kaa ja vaikutuksia. Heille heidän 
vanhempiensa kristinusko on ollut 
historioitsija Kathryn Longin mu-
kaan vaikeammin ymmärrettävä. Se, 
mikä veti ensimmäisen sukupolven 

Kristuksen puoleen, ei nuoremmille 
merkitse omakohtaisesti mitään. 
“Kristitty ei keihästä!” ei ole vastaus 
uusien sukupolvien kipukohtiin, ja he 
joutuvatkin kysymään uudestaan: 
Mitä usko Raamatun ilmoittamaan 
Jumalaan meille merkitsee?

Entä mitä evankeliumi suoma-
laisille tänään merkitsee? Mikä siitä 
tekee ilouutisen? Ovatko edellisten 
sukupolvien vastaukset vielä merki-
tyksellisiä vai onko kristillinen usko 
nyt vieraantumassa suomalaisuu-
desta?

Vastauksia omiin kysymyksiim-
me voimme saada vain yhteisössä, 
jossa käymme jatkuvaa keskustelua 
Jumalan sanan kanssa omalla kielel-
lämme oman kulttuurimme sisältä 
käsin. Tässä suhteessa olemme 
aivan samassa tilanteessa Ecuado-
rin waoranien, Nepalin lhomien tai 
Papua-Uuden-Guinean satojen eri 
kielten puhujien kanssa.

V I e R A s K Y N ä
T e k s t i :  h a n n u  s o r s a m o
h a n n u n  k u v a :  j u h a  y l i n i e m i
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Karun maan 
vieraanvarainen 

kansa 
Kun taivas ei anna sadetta, pian kuivuus käpristää kasvit 
ja saa maan halkeilemaan. uhkana on nälänhätä, jossa 

haavoittuvimpia ovat naiset ja lapset. 

Etiopiassa Kylväjä parantaa ruokaturvaa 
opettamalla kuivanmaanviljelyä ja veden 

varastoimista hankkeessa, jonka Norjan 
valtion rahoittaa. Etiopiassa noin 70 

prosenttia maan väestöstä työskentelee 
maatalousalalla. 

K u v a r e p o r t a a s i
T e k s t i :  M a r i  T u r u n e n
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Viime vuosina Etiopian 
talouskasvu on näkynyt 
erityisesti pääkaupun-
gissa Addis Abebassa, 
missä rakennetaan paljon. 
Vaikka äärimmäinen 
köyhyys on vähentynyt, 
maa on silti edelleen 
yksi köyhimmistä maista 
maailmassa. 
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– Taimitarhapaikalla kasvatamme hedelmä- ja varjopuiden taimia yhteisölle jaettavaksi. Tässä kaksi projektityöntekijäämme istuttavat 
siemeniä mullalla, hiekalla ja lannalla täytettyyn muovipussiin, Daniel kertoo.

– Kaakkois-Etiopiassa sataa vain 300–500 millimetriä vuodes-
sa. Siksi jokainen pisara on saatava talteen, Kylväjän työntekijä 
Daniel kertoo.  
Kuvassa selin seisova Daniel tutkii hankkeessa remontoitua ve-
sisäiliötä yhdessä projektipäällikön kanssa (kuvassa oikealla).  
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Mikko Puhalainen
Työaluevastaavana vierailen kohdemaissa säännöllisesti, mikä on työni suola. 
On upeaa nähdä, mitä työssämme saadaan aikaan. Etiopian kauniin maan 
ihmiset ovat lämpimiä ja vieraanvaraisia. Työmatkoilla otan itselleni kuvia 
muistoksi. Nämä kuvat on otettu kännykällä. Lisäksi saamme käyttöömme 
yhteistyökumppanimme Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kuvia.

Kaakkois-Etiopiassa hankkeemme tavoitteena on ruokaturvan parantaminen. 
Opetamme kotitalouksien hedelmä- ja vihannestuotantoa, karjanhoitoa ja 
kasvien viljelyä kuivilla alueilla. Ruokaturvan kehittäminen auttaa koko yhteisöä ja 
kohentaa sen taloudellista tilannetta. Projektin suoria hyödynsaajia on
yli 20 000. Hankealueellamme on kristittyjä alle 0,2 prosenttia. 

Etiopian tiet! Matkalla Kylväjän ja kummien tuella toimivaan 
lasten päiväkeskukseen Ginniriin puhkesi kaksi rengasta. 
Renkaanvaihtopuuhiin joutuivat Daniel sekä Ginnirin 
päiväkeskuksen koordinaattori.  

Onneksi säiliössä on vettä. Maassa istuva 
vesitoimikunnan puheenjohtaja tarkastaa 

sitä jonottavien ihmisten nimet. 
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Kun Etiopian pääkaupungista Addis Abebasta suuntaa kohti etelää, noin viidensadan kilometrin päässä vastaan tulee 
Woyton kylä. Nyt kylässä on menossa kaste. ”Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, pappi lausuu 
ja uuden elämän synnyttävä vesi valuu kastettavan päähän kolme kertaa. 

N
LM

Usko on luonnollinen osa etiopialaisten elämää. Maan asukkaista 
ortodokseja on reilut 40 %, muslimeja noin kolmannes ja 
protestantteja noin neljännes. Maassa, jossa puhutaan noin 86 
eri kieltä ja yli 200 murretta, on siunaus saada lukea Raamattua 
omalla äidinkielellään.
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”Esirukoukset tuntuvat
lähetystyössä yhä”

jumala tarttui Liisi niemelän elämään 
vaihto-oppilasvuonna yhdysvalloissa. 

Seurakuntatyön koordinaattori Liisi Niemelän 
työpäivä on alkanut saapuneiden sähköpostien 
läpikäymisellä. Sen jälkeen hän on osallistunut 
Kylväjän rukoustiimin palaveriin. Liisin johtama 
tiimi on koonnut tämänkin lehden välissä ilmes-

tyvän Rukousmuistion.
– Lisäksi julkaisemme viikoittain sähköisen Rukouskortin, 
järjestämme rukousaamupäiviä Kylväjän työntekijöille 
sekä organisoimme rukoustoimintaa erilaisiin lähetysta-
pahtumiin, Liisi luettelee.
Liisi vakuuttaa, että vaikka lähetyskoulutus on parantu-
nut ja apuvälineet kehittyneet, rukouksella on Jumalan 
missiossa yhä ratkaiseva merkitys. Työntekijät kentällä 
näkevät edelleen esirukousten vaikuttavan.
– Kun olimme Etiopiassa, koin olleeni hyvin etuoikeutet-
tu, kun niin moni rukoili puolestamme. Myös nykyisessä 
tehtävässäni ymmärrän, että esirukoukset todella ovat 
tarpeen. Lähetystyön edistäminen ei ole aina itsestään 
selvää.

”en pysty siihen” 
Vuodesta 2018 Kylväjän kotimaantoiminnoissa palvellut 
Liisi Niemelä (os. Nuora) tuli uskoon 18-vuotiaana lukiolai-
sena vuonna 1990. Lähetystyöstä tuli nopeasti tärkeää.
– Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut eri maista ja kult-
tuureista. Uskoon tultuani minulle tuli huoli ihmisistä, jot-
ka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta. Se huoli 
sekä rakkaus, ilo ja rauha, jota Jumala oli antanut minulle, 
synnyttivät halua jakaa sanomaa eteenpäin.
Lukiota seurasi nuorten peruskurssi Suomen Raamattuo-
pistossa. Siellä Liisi tapasi samanhenkisen Harri Nieme-
län. He alkoivat seurustella, ja häitä juhlittiin kesäkuussa 
1994. Peruskurssilla tärkeäksi opettajaksi ja sielunhoita-
jaksi tulleen Olavi Peltolan vinkistä aviopari lähti seuraa-
vana syksynä Norjaan luterilaisen lähetysliiton raamattu-
kouluun.
Vuosina 1995–98 Liisi suoritti sairaanhoitajan opinnot 
kansainvälisen koulutusohjelman mukaisesti. Opintoihin 
kuuluvan harjoittelun hän teki Etiopiassa. Papiksi opiske-
leva Harri oli reissussa mukana tutustumassa lähetystyö-
hön.

Esikoinen Maria syntyi vuonna 2000 ja Elias 2002. Seu-
raavana vuonna perhe lähti Etiopiaan Kylväjän työnteki-
jöinä.
Harjoittelujaksosta huolimatta pelotti.
– Muistan, kuinka lähdimme yöllä kohti Helsinki-Vantaan 
lentokenttää. Maria oli kolmevuotias ja Elias kymmenen 
kuukautta. Ajattelin, etten pysty siihen, mikä meitä odot-
taa. Kuvittelin, mitkä kaikki sairaudet ja hämähäkit tulevat 
meitä siellä vastaan. 
– Parin kuukauden päästä huomasin, ettei mitään kama-
laa ollutkaan tapahtunut. Arki alkoi sujua, oli lämmintä ja 
ihmiset olivat ihania.
Kielenopiskeluvaiheen jälkeen perhe muutti Itä-Etiopian 
muslimialueelle. Harri työskenteli Mekane Yesus -kirkon 
yhteydessä tukien paikallisseurakuntia niiden evanke-
liointityössä. Liisi kohtasi ihmisiä perheenäitinä ja toimi 
vuoden kummilapsiohjelman koordinaattorina. Kuopus 
Aamos syntyi 2006.

Yhteinen missio 
Kun toinen työkausi Etiopiassa oli alkamassa 2010, ilmeni, 
etteivät Niemelät saakaan maahan työlupaa. Niinpä toi-
nen kausi jäi bisnesviisumin voimassaoloajan mittaiseksi.
– Noin puoli vuotta odotimme työlupa-asian selviämistä 
Suomessa. Epävarmuus oli raskasta.
Liisi oli jo aiemmin hakenut Helsingin yliopistoon opis-
kelemaan teologiaa, ja oli niiden opintojen aika. Perhe 
muutti Jämsään, ja opintojen lomassa Liisi teki sijaisuuk-
sia Jämsän seurakunnan diakoniatyössä.
Vuonna 2018 Liisi toimitti Kylväjän julkaiseman kirjan Sa-
takertainen sato – Lähetyselämää Etiopiassa 50 vuotta. 
Samana vuonna avautui pesti Kylväjän kotimaantehtävis-
sä. Aluksi Liisi palveli julistustyöntekijänä ja sitten Lapuan 
hiippakunnan aluekoordinaattorina. Sen jälkeen toimi 
vaihtui seurakuntatyönkoordinaattoriksi.
Tehtävään kuuluu kumppanuussuhteiden vaalimista seu-
rakuntien kanssa, nimikkosopimusten räätälöintiä sekä 
Kylväjän työntekijöiden seurakuntavierailujen koordinoi-
mista.
– Lähetys on yhteistä työtä seurakuntien ja koko kirkon 
kanssa, Liisi kiteyttää.

Kontaktia lähetyskentille ovat ylläpitäneet pandemia-ai-
kana aloitetut koko työyhteisön etäpalaverit, joihin 
osallistuu sekä kotimaan henkilöstöä että työntekijöitä 
kentältä.
– On upeaa, kun voimme olla sillä tavalla konkreettisesti 
koolla, kuulla toistemme terveisiä ja rukoilla toistemme 
puolesta.

sydämellä lapset ja nuoret 
Liisi varttui Hammaslahden kylässä lähellä Joensuuta. 
Kotona Liisi oppi iltarukouksen, ja Raamatun sisältöä ope-
tettiin onneksi vielä koulun uskontotunneilla.
Lukio-opinnot katkaisi vaihto-oppilasvuosi Yhdysvallois-
sa.
– Kävin siellä seurakunnassa ja tunsin Jumalan kutsuvan 
minua. Koin voimakasta synnintuntoa ja kaipasin rauhaa 
sisimpääni. Halusin tietää, kuka Jeesus on. 
Suomeen paluun jälkeen tie vei seurakunnan nuorten-
toimintaan. Vähitellen rauhattomuus vaihtui sisäiseksi 
rauhaksi, ja Jeesuksesta tuli henkilökohtainen Vapahtaja.
– Haluan itsekin edistää sitä, että lapset ja nuoret saavat 
kuulla evankeliumin, oppivat tuntemaan Jeesuksen ja 
saavat kutsun joko lähettäjäksi tai lähtemään itse, Liisi 
toteaa.

EtAPIt
1992 ylioppilaaksi pyhäselän lukiosta

1992 nuortenkurssi suomen raamattuopistossa 

1994–1995 opintoja norjan luterilaisen lähetys-
liiton raamattukoulussa 

1995–1999 sairaanhoitajaopinnot helsingin
sairaanhoito-opistossa ja diakonissan tutkinto
helsingin Diakonissalaitoksella

2001 Kylväjän lähetyskurssi

2003–2008 ja 2010 lähetystyössä etiopiassa

2008–2015 uskonnon ja psykologian opettaja-
opinnot helsingin yliopistossa

2015–2018 opettajan sijaisuuksia ylä- ja ala-
koulussa jämsässä, suomen opetusta
turvapaikanhakijoille

2018– Kylväjän julistustyöntekijänä, aluekoordi-
naattorina ja seurakuntatyön koordinaattorina

u R A P O L K u    T e k s t i :  h e i k k i  s a l m e l a    K u v a :  s a i j a  T i i l i k a i n e n
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Missio

martti Lutherista on sanottu, ettei hänellä ole mitään 
annettavaa lähetystyölle. Tunnustuskirjoissakaan ei 

puhuta mitään lähetystyöstä. onko lähetyshenkinen 
herätyskristillisyys siis epäluterilaista? 

oLi mArTTi LuTheriLLe

VierAs sAnA

L u t h e r  j a  L ä h e t y s ,  o s a  1 / 2
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Martti Lutherin pyöritellessä sulkaky-
näänsä 1500-luvulla Pyhässä sak-
salaisroomalaisessa keisarikunnassa 
sanaa lähetystyö ei oltu vielä keksitty. 
Kukaan ei puhunut missiosta eikä 

maailmanlähetyksestä vielä pariinsataan vuoteen. 
Maailman ensimmäinen missiologian profes-

sori, Lutherin maanmies Gustav Warneck päätteli 
1800-luvun lopulla, ettei Lutherilla eikä koko re-
formaatiolla ollut minkäänlaista näkemystä evan-
keliumin viemisestä kristillisen maailman rajojen 
ulkopuolelle. Warneck luki luterilaiset Tunnustuskirjat 
tarkkaan ja päätyi käsitykseen, ettei opus sisällä mi-
tään lähetystyöhön liittyvää sen paremmin teoriassa 
kuin käytännössäkään. 

Ovatko ne luterilaiset kirkot, jotka suhtautuvat 
pidättyvästi kulttuurirajat ylittävään evankeliumin 
julistamiseen, sitten aidosti luterilaisia?

Vastuussa vain euroopasta 
Jos asiaa olisi kysytty Lutherin kuoleman jälkeen 
hänen perintönsä omineilta puhdasoppineisuuden 
edustajilta, vastaus olisi ollut ”kyllä”. Kylväjän lähe-
tysjohtaja emeritus Pekka Mäkipää hämmästeli tätä 
outoa asiaa Lutherin lähetysajattelua käsitelleessä 
esitelmässään, jonka hän piti reformaation juhla-
vuonna Turussa. 

Reilut sata vuotta Lutherin kuoleman jälkeen Wit-
tenbergin teologinen tiedekunta lausui näkemyksen, 

ettei lähetyskäsky ole enää voimassa. Sillä jos olisi, 
kaikkien pappien velvollisuus olisi lähteä pakanoi-
den keskuuteen. Wittenbergissä väitettiin, etteivät 
Euroopan kristityt ole vastuussa muiden alueiden 
ihmisten kohtaloista. Hallitsijoiden oikeus ja velvol-
lisuus oli sen sijaan huolehtia evankeliumin julista-
misesta omilla alueillaan. Cuius regio, eius religio - 
kenen alue, sen uskonto. Tämä oli luterilaisen kirkon 
lähetyskäsitys sadan vuoden ajan. 

Joku sentään nousi puolustamaan lähetyskäskyä. 
Aatelismies Justinian von Welz sanoi, että yliopis-
ton näkemys on epäraamatullinen ja moraaliton. Von 
Welz ehdotti vapaaehtoisten opiskelijaevankelistojen 
lähettämistä pakanoiden keskuuteen. Itse hän seilasi 
Surinamiin ja kuoli siellä todennäköisesti petoeläin-
ten raatelemana.

Ytimessä kaste ja kolminaisuus 
Sitten syntyi pietismi. Se löysi uudelleen Lutherin 
evankeliumille palaneen sydämen sykkeen. Tätä 
sykettä yritti 1990-luvulla tavoittaa myös Norjan 
lähetyskorkeakoulun professori Ingemar Öberg.          
Hän kävi läpi Lutherin tuhansien sivujen laajuisen 
kirjallisen jäämistön ja haravoi esiin kaikki lausumat, 
joissa Luther puhuu ”evankeliumin tiestä kansojen 
luo”. 

Lausumia löytyi kosolti, sillä haravoinnin 
tuloksena syntyi lähes 700-sivuinen teos Luther 
och världsmissionen (Luther ja maailmanlähetys). 

Kylväjän ensimmäinen lähetysjohtaja Juhani 
Lindgren kirjoitti kirjasta tuoreeltaan artikkelin 
Perusta-lehteen ja kiteytti Lutherin antia muun 
muassa näin: ”Lähetyskäsky on Jeesuksen 
testamentti seurakunnalle. Matteuksen lähetyskäsky 
kytkeytyy Lutherilla kolminaisuusoppiin ja 
kasteteologiaan. Keskeisimmän sijan saa Markuksen 
lähetyskäsky (16:15). Tehtävä on suunnattava koko 
maailmaan, mikä tuli mahdolliseksi helluntain 
Hengen vapautettua seurakunnan kaikista siteistä, 
jotka olivat sitoneet sen yhteen paikkaan. Ainoa tapa 
rakentaa seurakuntaa on sana ja sakramentit, joita 
ilman Jumalan valtakunta ’ei voi tulla’. Vertaukset 
ovat Lutherille lähetysvertauksia.”

Ajattelun rajojen ylittäjä 
Elokuussa Los Angelesiin Yhdysvaltoihin kokoontui 
Luther-tutkijoita eri puolilta maailmaa pohtimaan 
muun muassa Lutherin antia lähetystyölle. Luteri-
laisen yliopiston isännöimässä konferenssissa olivat 
mukana muun muassa professori Miikka Ruokanen 
ja Kylväjän Lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, joka 
johti lähetystyötä käsitellyttä työpajaa. 

Konferenssin avauspuheenvuorossa Concor-
dia-seminaarin systemaattisen teologian emeri-
tusprofessori Robert Kolb puhui Lutherista pyhiin-
vaeltajana, joka ylitti jatkuvasti rajoja. Ei niinkään 
maantieteellisiä, vaan kulttuurisia ja oman ajattelun-
sa rajoja. 

Lutherilla kaiken päämääränä oli kirkon ja yhteis-
kunnan hedelmöittäminen evankeliumin voimalla ja 
vapaudella. Syntisen ihmisen ja langenneen ihmis-
kunnan kutsu katumukseen, kuuliaisuuteen ja todel-
liseen identiteettiinsä on Kääriäisen mielestä vahvaa 
lähetysteologiaa, jos mikä. 

Hän kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, 
mistä missio saa Lutherin ajattelussa voimansa. Se 
ei tule ensi sijassa ihmisten syttymisestä lähetyk-
selle eikä lähtemisestä liikkeelle, vaan evankeliumista 
itsestään. 

− Evankeliumissa on uskoa synnyttävä voima, ja 
herännyt ihminen vie evankeliumia eteenpäin. Tämä 
on tervettä luterilaista lähetysajattelua.

elävään traditioon 
Jotta luterilaiset kirkot myös Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa pysyisivät kiinni evankeliumin 
elämää synnyttävässä voimassa, on varottava tradi-
tioiden ja rituaalien muuttumista traditionalismiksi, 
Kääriäinen sanoo. 

− Lutherin palava usko on traditio, jonka on 
tarkoitus olla elävää. Traditionalismi sen sijaan on 
kuollutta uskoa, jota vanhat rakenteet ympäröivät. 
Pari sataa vuotta voi mennä, ennen kuin rakennelma 
sortuu sisäiseen tyhjyyteensä, Kääriäinen arvelee. 

Hän muistuttaa, että Afrikassa ja Aasiassa kas-
vavien luterilaisten kirkkojen elämä näyttää paljossa 
samanlaiselta kuin Apostolien tekojen kuvaama 

luther pani kaiken likoon
sen puolesta, että evankeliumin 
tieltä raivataan kaikki esteet.””
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Kun evankeliumiin lisätään jotakin,
sen voima tulee sidotuksi. Näitä siteitä 
on irrotettava joka päivä.”” seurakuntaelämä. Seurakunnat kouluttavat ja 

lähettävät evankelistoja sekä järjestävät isoja evan-
kelioimistapahtumia, joissa ihmisiä tulee uskoon. 
Heitä kastetaan ja jotkut paranevat sairauksistaan. 
Uskovat kokoontuvat yhteen lukemaan Raamattua 
ja rukoilemaan, armolahjat ovat käytössä.

Parasta ilman lisäaineita 
Lutherin anti lähetysteologialle on Kääriäisen 
mielestä sekä simppeli että vaikuttava. Luther pani 
kaiken likoon sen puolesta, että evankeliumin lu-
paus julistetaan ilman ehtoja ja sen tieltä raivataan 
kaikki esteet. 

Evankeliumin vapauttaminen on aihe, josta 
Kääriäinen puhuu mielellään. Kaikille ihmisille, myös 
uudestisyntyneille uskoville, on tyypillistä lisätä 
jotakin Jumalan armolupaukseen. 

− Kun evankeliumiin lisätään jotakin, sen voima 
tulee sidotuksi. Näitä siteitä on irrotettava joka 
päivä. 

Kääriäinen vertaa evankeliumin vapauden piilot-
tavia ehtoja, vaatimuksia ja rituaaleja lisäaineisiin, 
jotka voivat tehdä ruuasta huonolaatuista. Paras 
ruoka keitetään päivittäin tuoreista aineksista. Sa-
malla tavalla kristitty tarvitsee päivittäin katumusta 
ja evankeliumin armolupauksen. Kääriäisen mukaan 
kirkon uudistuminen on sitä, että sen jäsenet elävät 
tästä lupauksesta, elävinä oksina Kristus-puussa. 

Kääriäinen iloitsee Euroopan ja Pohjois-Ameri-
kan luterilaisten kirkkojen ”herätystaskuista”, joissa 
Pyhä Henki luo yhä uutta elämää. Näistä taskuista 
leviää koko kirkkoon suolaa ja valoa, jonka vaiku-
tus voi muuttaa koko länsimaisen kirkkohistorian 
suunnan. Evankeliumin voima riittää siihen aivan 
varmasti, Kääriäinen innostaa. 

− Mitään kirkkoa ei ole vielä menetetty, eikä 
mikään kirkko pysy elävänä ilman jatkuvaa uudistu-
mista. Tämä oli Lutherin ydinoivallus. Meitä kutsu-

taan joka päivä Kristuksen ristin edessä katumuk-
seen ja uuteen alkuun. Tässä on lähetyselämän 
avain. 

Kääriäinen kuulisi mielellään enemmän puhetta 
synninpäästöstä, sillä se on lahja, joka synnyttää 
lähetyselämää.

Lisää evankelistoja 
Kirkon rakenteet, toimintatavat ja virkanimikkeet 
pitäisi Kääriäisen mielestä uudistaa evankeliumin 
olemuksen kautta. Microsoftilla on riveissään mon-
ta evankelistaa innostamassa ihmisiä käyttöjärjes-
telmänsä ja ohjelmistojensa pariin. Seurakuntien 
palkkalistoilla on ollut yksi tai korkeintaan muuta-
mia evankelistoja. 

− Tarvitsisimme seurakuntiin satoja evankelisto-
ja, Kääriäinen esittää. 

Haaste ei ole helppo, sillä jäsenkadon ja ta-
loushuolien kanssa kamppaileva yhteisö helposti 
käpertyy sen ympärille, mitä sillä vielä on. Säilyt-
täminen on siinä mielentilassa helpompaa kuin 
uudistaminen. 

Muutokseen ja muutospuheisiin väsyneel-
le Kääriäinen haluaa muistuttaa, että Luther ei 
suinkaan halunnut aloittaa kaikkea alusta. Hän 
halusi uudistaa katolisessa kirkossa vain sen, mikä 
oli kasvanut esteeksi evankeliumin vapaudelle. 
Tämä Lutherin paikallista kulttuuria ja sen tradi-
tioita kunnioittava asenne on Kääriäisen mielestä 
lähetystyöntekijälle ja kaikille Kristuksen todistajille 
edelleen tarpeen.

Seuraavassa numerossa paneudutaan Lutherin 
kirjoituksiin muslimeista ja juutalaisista.

L u t h e r  j a  L ä h e t y s ,  o s a  1 / 2
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?Mikä on    
unohtumattomin

joulumuistosi

Tulipa tässä mieleeni yksi taannoi-
nen joulu. Saimme perheenä lähteä 

Ruotsin puolelle viettämään joulua 
Pohjois-Ruotsiin Lapträskiin. Vaasas-
ta sinne on aika pitkä matka, mutta 
loppujen lopuksi pääsimme perille! 
Mökki ei ollut viiden tähden hotellima-
joitus, vaan vanha omakotitalo. Olimme 
tyytyväisiä. Mukana oli oma perhe; 
vaimo ja puolitoistavuotias poikamme, 
sekä appiukko, minun äitini ja hänen 
ystävänsä. 

Joulun aika meni rattoisasti herkul-
lisia ruokia syödessä ja ihmetellessä, 
kun poika kiipeili portaita edestakaisin 
vaikka kuinka kiellettiin. Lahjat vaihdet-
tiin, ja kaikki olivat iloisia. Illan päät-
teeksi päätettiin mennä joulusaunaan. 
Tuli kova lumipyry, joka katkaisi sähköt. 
Talossa oli puilla lämmitettävä sauna 
kellarissa. Siellä olimme löylyssä hä-
märässä. Hiljentyminen kaiken keskellä 
lepattavan kynttilän valossa on jäänyt 
vahvasti mieleeni. Siinä oli Jumalan 
läsnäolon tunne.

Indonesian-työntekijä

Minulle tärkeät joulumuistot liittyvät Haapaveden kirkkoon. 
Useana jouluna peräkkäin jumalanpalvelusryhmällämme on 

ollut vastuuvuoro jouluyön messussa. Messu alkaa aattoiltana 
kello 23. Jo kymmenen jälkeen siirrymme aaton hyörinästä rau-
halliseen kirkkoon. Yhdessä teemme iltapalatarjoilun valmiiksi. 

Vähitellen kirkko alkaa täyttyä ihmisistä. Sieltä täältä kuuluu 
hyvän joulun toivotuksia. Kirkkoväessä on erityisen paljon nuoria 
aikuisia, sillä moni palaa kotiseudulleen juuri joulunaikaan. Iloisia 
jälleennäkemisiä!

Koko messun ajan kirkossa on aivan erityinen, lämminhenkinen 
tunnelma. Messun jälkeen juodaan glögit ja maistellaan tarjotta-
via. Sen jälkeen jokainen lähtee kotiin yksi lämmin muisto rinnas-
saan rikkaampana. Vapahtaja on syntynyt.

Eliisa, vapaaehtoinen

”

Lapsuuden jouluaatot Japanissa vietimme 
seurakunnan kanssa. Kerran laskimme 

sisarusten kanssa, että olimme kirkolla aat-
tona 12 tuntia. Ensin oli pyhäkoulun joulu-
juhla, sitten seurasi joulujumalanpalvelus ja 
seurakunnan yhteinen juhla sekä jouluateria 
nyyttikesteineen. Lopuksi kävelimme juna- 
asemalle laulamaan joululauluja töistä pa-
laaville ihmisille, sillä jouluaatto on Japanissa 
tavallinen arkipäivä. Kun palasimme kotiin, 
kello oli 10 illalla. 

Asetuimme kuusen äärelle avaamaan lah-
joja, mutta päivä oli ollut niin pitkä, että pian 
alkoi väsyttämään. Kuusen valot ja koristeet 
olivat todella kauniita, emmekä malttaneet 
lähteä kuusen ääreltä pois. Niinpä kannoim-
me patjat kuusen alle ja nukuimme siinä. Jou-
lupäivänä heräsimme ja aloimme avaamaan 
Suomesta saapuneita kauniita joulupaketteja. 

Tämä tapa nukkua kuusen alla jäi perin-
teeksi monen vuoden ajaksi.

Mari-Kaisa, Japanin-lähetti

”

Halusin puolisoni kanssa vuonna 2013 viettää erilaisen 
joulun — siis todella erilaisen. Otimme mukaan vain 

reppumme ja lähdimme Filippiineille Mindoron ja Pa-
lawanin saarille lähetystyötä tekevän ystävämme avuksi. 

Ostimme veronpalautusrahoillamme lentoliput ja pyy-
simme tuttaviamme tekemään lahjoituksen Filippiinien 
slummien lapsille. Kirjoitimme matkaraporttia erilainen-
joulu.fi-blogiin ja annoimme paikan päältä jouluaattona 
haastattelun Radio Deihin. 

Monet lapset saivat tuona jouluna elämänsä ensim-
mäisen joululahjan. Meille paras lahja oli saada soittaa 
ja laulaa yhdessä lasten kanssa: ”Jesus loves me, this I 
know!”

Ilkka, verkosto- ja kumppanuusjohtaja

” ”
M e  M A T K A K u M P P A N I T
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Kolme naista pyrki joulukirkkoon. 
– Ei voi olla totta! Me ollaan tänä iltana ihan 

joka paikassa ihan väärään aikaan! 
Olimme lopettaneet, mutta lohdutukseksi 
kutsuin naiset sisälle. Kerroin Pietarin tarinaa 
Jaffasta. 
– Onko hän se kalastaja? Kalastiko hän täällä? 
– Taisi kalastaa muilla vesillä. Jaffaa kutsutaan 
Pietarin kaupungiksi muista syistä. Voit lukea 
siitä Apostolien teoista. Onko sinulla Raamattua? 
– Ei ole. 
Eteisen ylimmältä hyllyltä löytyi pölyttynyt Santa 
Biblia. Onnellisen näköinen uusi omistaja alkoi 
selata kirjaansa hellästi. 
– En ole lukenut tätä kirjaa 30 vuoteen. Olisiko 
nyt aika aloittaa? kuului hiljainen ripittäytyminen. 
Nyökyttelin. Naiset taisivat sittenkin tulla oikeaan 
paikkaan oikeaan aikaan.

Leena, Israelin-määräaikaislähetti

”
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Keskuudessamme kasvaa 
sukupolvi, jonka asennetta 
uskontoihin leimaa välin-
pitämättömyys. miten heissä 
saa herätettyä kiinnostuksen 
evankeliumia kohtaan?

TunneTKo
kulttuurit
ympärilläsi?

Helsingin Kaapelitehtaalle 
on pakkautunut 20 000 
nuorta. Elektroninen, 
melodinen trance täyttää 
tilan, ja kädet nousevat 

ilmaan kuin karismaattisessa herä-
tyskokouksessa. Dj johtaa valtavan 
ihmismassan kokemaan illan, joka 
sykkii samaan rytmiin.

– Tuohon hetkeen tiivistyi 
yhteisöllisyyden ja jonkin itseä 
suuremman kaipuu, mutta nämä 
nuoret eivät tule seuraavana aamuna 
kirkkoon, sanoo Helsinki Vineyardin 
pastori Ari Puonti.

Hän haluaa ravistella perinteis-
tä seurakunnan paimenen mallia, 
jossa paimen keskittyy hoivaamaan 
laumaansa, mutta ei ole valmis etsi-
mään kadonneita.

– Seurakunnan johtajien on 
nähtävä itsensä lähetystyöntekijöinä. 
Ja kuten lähetystyöntekijä opettelee 
uuden kielen, myös Suomessa on 
opeteltava puhumaan vallitsevan 
kulttuurin kieltä.

Häpeäkulttuuri saapui 
länteen
Lähetystyöntekijä ja raamatunkään-
täjä Eugene A. Nida loi vuonna 1954 
mallin, jossa hän jakoi kulttuurit hä-
peä-, syyllisyys- ja pelkokulttuurei-
hin. Vaikka kyseessä on yksinkertais-
tava malli, se auttaa ymmärtämään, 
mitä eri kulttuureissa vältetään ja 
mitä tavoitellaan.

Mutta kuten kulttuuri aina myös 
nämä asetelmat elävät. Ari Puonti 

näkee, että länsimaissa on siirrytty 
kohti häpeäkulttuuria. Sen huomaa 
vaikkapa somessa, jossa häpäisystä 
on tullut vallankäytön tapa, tai siitä, 
että sanaa synti ei enää ymmärretä.  

Lisäksi Nidan malli täydentyi 
vuonna 2021, kun W. Jay Moon ja W. 
Bud Simon toivat siihen neljännen 
kulttuurin: välinpitämättömyyden. 
Sitä edustavat noin 20-vuotiaat 
nuoret aikuiset.

– 2000-luvulla syntyneet 
suhtautuvat välinpitämättömästi 
uskontoihin, mutta samaan aikaan 
he voivat olla hyvin kiinnostuneita 
uushenkisyydestä.

Erityisesti hyvinvointibuumi avaa 
tietä uushenkisyyteen, ja sitä kautta 
ihmisen elämään voi uida pelkojen 
maailma. Sama ihminen voi edustaa 

– Meidän on oltava yhteydessä kulttuuriin ja luotava siellä kontakteja. Meidän on myös opittava puhumaan 
vaikkapa synnistä tavalla, jonka kuulija ymmärtää, Helsinki Vineyardin pastori Ari Puonti pohtii.

eri kulttuureja joskus hämmentäväs-
tikin. Bodaripiireissä tunnettu Timo 
Naapila on kertonut some-kanavil-
laan etsineensä itseään uskonnolli-
sissa ayahuasca-rituaaleissa, joissa 
käytetään psykedeelistä huumetta. 
Uushenkisyys ei vetoakaan enää vain 
keski-ikäisiin naisiin.

Miten saippuasta saa 
otteen?
Postmodernin ajan tavoittavan 
työn voi kiteyttää sanoihin: belong, 
believe, behave (kuulu, usko, käyt-
täydy). Tämä toimii identiteettiään 
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
pohtivan nuoren aikuisen tavoitta-
misessa.

– Parikymppistä välinpitämä-
töntä ei puhuttele Neljä hengellisen 
elämän tosiasiaa. Postkristillinen 
sukupolvi tavoitetaan palvelijan 
asenteella ja suhteen luomisella, 
Puonti kiteyttää.

Nuorilla on voimakas joukkoon 
kuulumisen tarve. Tämän vuoksi on 
luotava tilanteita, joihin voi osallistua 
ilman raja-aitoja.

– Yhteisöllisyys nostaa pinnalle 
omaan perheeseen liittyvät kivut, 
minkä vuoksi tulisi antaa välineitä 
parantumiseen. Nuori kaipaa mer-
kityksellisyyttä, joten seurakunta 
voi kutsua mukaan tekemään hyvää 
kaupungin ihmisille. Monella on iden-
titeetti hukassa, jolloin seurakunta 
voi tarjota välineitä löytää itsensä.

2000-luvun alkupuolella Suo-
messa järjestettiin Urbaani unelma 
-nimisiä palveluevankeliointikam-
panjoita. Ari Puonti tiimeineen koh-
tasi kadulla ihmisiä lettuja paistaen, 
rukoillen ja kutsuen ihmisiä jäähalliin 
kuulemaan Nicky Crutzia. Jäähallilla 
Puonti oli rukouspalvelijana, kun kol-
me miestä tuli rukoiltavaksi. Puontin 
kysyttyä, rukoilivatko miehet äsken 
”syntisen rukouksen”, he vastasivat: 
”Ollaan me rukoiltu joskus aiemmin-
kin.” Puonti yritti jatkaa tarkistamalla 
ovatko he uskossa, mihin nuoret 
vastasivat: ”Ei niin uskossa kuin van-
hempamme.”

– Tajusin, että perinteinen malli 
uskoontulolle ei toiminut. He olivat 
kuin saippua kädessä. Kutsuin heidät 
Alfa-kurssille.

Myöhemmin hotelli Arthurissa 
esiteltiin eri seurakuntien toimintaa 
kiinnostuneille. Puontikin oli paikalla. 
Viereisen pöydän ääressä oli kauniita 
tyttöjä kertomassa eräästä toisesta 
seurakunnasta.

– Ajattelin, ettei minulla ole mi-
tään saumaa. Keksin jutella trances-
ta, ja niin löysimme yhteisen kiinnos-
tuksen, kulttuurisen tarttumapinnan. 
Kolmetoista nuorta tuli Alfa-kurssille, 
ja suurin osa jäi seurakuntaan.

Välinpitämätön nuori, jonka 
perhesuhteet ovat rikkonaiset ja 
identiteetti hauras, voi ajatella, että 
mikään ei kestä.

– Hän tarvitsee mentoroivaa 
otetta ja valmentavaa johtajuutta. 

Näin hän voi löytää itsensä, paikkan-
sa toimia – ja Herran.

Hengelliseen pimeyteen 
auttaa Pyhä Henki
Ari Puonnin mukaan ihmiset kaipaa-
vat vapautta, voimaa, parantumista 
ja yliluonnollista kokemusta.

– Olemme unohtaneet Pyhän 
Hengen voiman. Kun menemme 
tavoittamaan ihmisiä kadulle, tarjo-
amme usein rukousta, sillä maallis-
tuneelle suomalaisellekin rukous on 
jollain tavalla tuttua.

Noissa tilanteissa joku alkaa itkeä 
jo silloin, kun käsi laitetaan olkapääl-
le. Myötätunto liikuttaa. Mutta Puonti 
rohkaisee käyttämään myös armo-
lahjoja kohtaamisissa.

– Hengelliseen pimeyteen auttaa 
Pyhä Henki. Uushenkisille tässä 
ei ole mitään ihmeellistä, sillä he 
ajattelevat, että henget puhuvat. 
Muille kokemus voi olla merkittävä, 
ja rukouksen jälkeen keskusteltaessa 
tilannetta ei leimaan enää vastak-
kainasettelu.

Lue lisää:
Eugene Nida: Customs and cultures
W. Jay Moon ja W. Bud Simon: Effec-
tive intercultural evangelism – Good 

news in a diverse world
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Lähde: W. Jay Moon ja W. Bud Simon: Effective intercultural evangelism – Good news in a diverse world

40
Länsimaat Aasia

Afrikka ja
Etelä-Amerikka

2000-luvulla
syntyneet

syyllisyys häpeä Pelko Välinpitä-
mättömyys

Synnin seuraus
SyylliSyyS, ero
JumalaSta Häpeä pelko, kirouS,

SidokSet
Välinpitämättö-
myyS

Vastaus 
Jeesuksessa

SiJaiSuHri puHdiStuminen, 
kunnianpalautuS Vapautuminen kuuluminen Ja 

merkityS

Miltä pelastus 
näyttää?

oikeuSSali SuHde Voima, VapauS kotiin tuleminen

Suhde 
Jumalaan

tuomari, Joka Ju-
liStaa SyyttömäkSi

iSä, Joka palauttaa 
kunnian

luoJa, Joka SuoJe-
lee Ja Vapauttaa

perHe, Joka toiVot-
taa terVetulleekSi 
kotiin
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Lähetyksen olemus nousee 
Jumalan valtuutuksesta

Lähetyksen olemusta on määritelty monin tavoin.
Jukka Kääriäisen mukaan hämärien määritelmien 

vaarana on lähetyksen liukeneminen
yleishyväntekeväisyydeksi.

Lähetyksen hybridiluonne Jumalan
valtuutuksen ja kutsun näkökulmasta 
poistaa vastakkainasettelun julistuksen 
ja palvelun sekä lähetystyön ja
kehitysyhteistyön väliltä.

”

Jumalan lähetyksen olemuksesta on kiistelty pal-
jon. Onko lähetys julistusta vai palvelua, lähetys-
työtä vai kehitysyhteistyötä?

Lähetyksen määritelmiä ja muotoja on monia. 
Ekumeeninen lähetysteologia on määritellyt 

lähetyksen Jumalan lähetyksen, missio Dein, lisäksi yli 
13 tavalla. Samalla kun määritelmät kirkastavat jonkun 
tärkeän ulottuvuuden, niiden kasvava määrä voi hämär-
tää koko lähetyksen olemuksen. Jo 1970-luvulla piispa 
Stephen Neill varoitti: ”Jos kaikki on lähetystä, mikään ei 
ole lähetystä.”      

Koska hyviä käsitteitä voi tulkita huonosti tai sovel-
taa väärin, tarvitsemme käsitteitä, jotka tukevat Jumalan 
lähetyksen, missio Dein, tulkintaa ja soveltamista nyky-
päivään. Kylväjässä haluamme tulkita missio Deitä tavalla, 
joka kirkastaa ja tukee lähetyksen perusolemusta. 

Käsitteitä voi soveltaa tavalla, jossa lähetyksen hen-
gellinen luonne Kristus-keskeisenä Jumalan valtakunnan 

edistämisenä liukenee yleiseksi hyväntekeväisyydek-
si. ”Holistic mission with a hole in it” ilmaisee huolen 
lähetyksen luonteen häivytyksestä. Siksi on tarpeellista 
hyödyntää hyviä käsitteitä, jotta lähetystä ei käytetä 
oikeutuksena evankeliumin julistuksen laiminlyönnille. 

Lähetyksen hybridiluonne 

Käsite hybridi on yleistynyt nykypäivän kielenkäytös-
sä: puhumme hybridisodasta, hybridivaikuttamisesta, 
hybridiautoista ja hybridityönteosta. Lähetyksen hybridi-
luonne olisi hyödyllinen käsite lähetyksen perusolemuk-
sen kuvaamiseksi. Se kirkastaa lähetyksen olemuksen ja 
samalla se asettaa tiettyjä rajoja sekä reunaehtoja aidolle 
kristilliselle lähetykselle. 

Hybridimalli on sekä–että-paradoksimalli. Se istuu 
hyvin luterilaiseen ajatteluun ja teologiaan. Uskontun-
nustukset tunnustavat Kristuksen hybridi-identiteetin: 

Jeesus on sekä tosi Jumala että tosi 
ihminen. Kristityllä on myös hybri-
di-identiteetti: Olemme saman-
aikaisesti vanhurskaita ja syntisiä. 
Elämme maailmassa, mutta emme 
ole maailmasta. Kirkko on sekä hen-
gellinen yhteisö että näkyvä insti-
tuutio. Pyhä ja syntinen, kuten sen 
jäsenetkin. Sama pätee kristillisiin 
järjestöihin, kuten lähetysjärjestöihin. 

Jumalan erityinen ilmoitus 
maailmalle on hybridimallinen: se 
on sekä lakia että evankeliumia. 
Kristillinen elämä on hybridiraken-
teinen: elämme uskosta samalla, kun 
rakastamme lähimmäistä. Elämäl-
lämme tässä maailmassa on ”jo nyt, 
mutta ei vielä” -rakenne: olemme 
tässä ja nyt pelastettuja Kristuksen 
tähden, mutta odotamme edelleen 
itsemme ja koko maailman pelastuk-
sen täyttymistä. Lähetystyöntekijän 
identiteetti on myös hybridi: hänellä 
on sekä henkilökohtainen usko että 
ammatillinen asiantuntemus. Hän 
toimii siltana edustaen lähetysjär-
jestöä kumppaneille ja kumppaneita 
lähetysjärjestölle. 

Lähetyksen hybridiluonne Juma-
lan valtuutuksen ja kutsun näkökul-
masta poistaa vastakkainasettelun 
julistuksen ja palvelun sekä lähe-
tystyön ja kehitysyhteistyön väliltä. 
Hybridiluonne pohjautuu siihen, 
että lähetystyö voidaan ymmärtää, 
jäsentää ja soveltaa kahdella eri 
tavalla. Jumalan valtuutuksesta ja 
lähettämisestä nousevalta perustal-
ta kasvaa kaksi versoa (Room. 9-11). 
Lähetyksellä on juutalaiset juuret, 
joihin kansat liitetään uskon kautta. 
Jumalan lähetys, missio Dei, ilme-

nee hybriditoimintana: Isä Jumala 
lähettää sekä Poikansa että Pyhän 
Hengen lähetyksen toteuttajiksi. 

Kristus on ensisijaisesti 
lahja, ei esimerkki 
Lähetyksen olemusta on perusteltu 
Uudessa testamentissa erityisesti 
kahdella tekstillä: Matt. 28:16-20 
(lähetyskäsky) ja Joh. 20:21-23. 
Näitä tekstejä ei yhdistä ainoas-
taan valtuutus vaan myös kuuliai-
suus Jumalan tahdolle ja kristillisen 
sanoman sisällölle. Joh. 20:21-23 
kuuluu näin: ”»Rauha teille! Niin kuin 
Isä on lähettänyt minut, niin lähetän 
minä teidät.» Sanottuaan tämän hän 
puhalsi heitä kohti ja sanoi: »Ottakaa 
Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit 
anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi 
annetut.”  

Mihin yhtäläisyyteen jae 21 ”Niin 
kuin Isä on lähettänyt minut, niin 
lähetän minä teidät” viittaa? Mikä 
samankaltaisuus on siinä, kun Isä 
lähettää Pojan ja Jeesus opetuslap-
set?  Miten tämä samankaltaisuus 
täsmentää lähetyksen olemusta? 

Väitän, että yhtäläisyys on ensisi-
jaisesti lähettäjän valtuutuksessa 
sekä lähetetyn alistumisessa ja 
kuuliaisuudessa lähettäjän tahdolle 
ja vasta toissijaisesti sisällön mallin-
nuksessa. Tässä poikkean ekumee-
nisen liikkeen valtavirrasta, jossa on 
tulkittu samankaltaisuutta nimen-
omaan lähetyksen sisältönä. 

Ekumeeninen, eli niin sanottu 
inkarnationaalinen malli näkee, että 
kokonaisvaltainen lähetys perustuu 
siihen, että lähetys seuraa Jeesuk-

sen esimerkkiä, julistusta ja palvelua. 
Koska Jeesus julisti Jumalan val-
takuntaa ja auttoi tarvitsevia, siksi 
kristillisen lähetystyön olemukseen 
kuuluu julistus ja palvelu. Johan-
neksen evankeliumin lähetysteolo-
gia painottaa kuitenkin Jeesuksen 
suhdetta lähettäjään vahvemmin 
kuin Jeesuksen toiminnan luonnetta. 
Olihan Jeesuksen elämässä monia 
asioita, kuten ristin sovitus, joita 
emme voi, eikä meidän tule, kopi-
oida. Lutherin mukaan meidän - ja 
lähetyksemme - tulisi ensisijaisesti 
ottaa Kristus vastaan lahjana ja vasta 
sen jälkeen esimerkkinä.  

Nykypäivän lähetysteologiassa 
on suuri vaara kääntää päälaelleen 
Lutherin väite ja Johanneksen lähe-
tysteologia. Kristuksen esimerkkiä 
seurataan tavalla, jossa palvelua, 
kansainvälistä diakoniaa ja kehitys-
yhteistyötä tehdään tavalla, joka 
hälventää, jopa mitätöi, kolmiyhtei-
sen Jumalan lähettämisen, Kristuk-
sen valtuutuksen ja evankeliumin 
julistuksen. Jäljelle jää ”lähetystyö” 
joka ei tunnistettavasti eroa Punai-
sen Ristin, kansalaisjärjestöjen tai 
muiden toimijoiden hyvästä työstä. 
Hybridi on latistettu yksiulotteiseksi. 
Lähetyksen selvä juurtuminen sen 
perustaan (2 Kor. 5) ehkäisee edellä 
mainitun vaaran. Luottamus lähettä-
jään ja Hänen lahjaansa Kristuksessa 
liittää lähetyksen elinvoimaan. Siksi 
usko kolmiyhteiseen Jumalaan on 
välttämätöntä aidon lähetyksen 
suhteen.

L ä H e T Y s J O H T A J A N  K Y N ä s T ä
T e k s t i :  j u k k a  K ä ä r i ä i n e n
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sYNTYMäPäIVäT
1987 NLM:n Etiopian-lähettien vuosikokousta 
vietettiin Hawasalla. Kokouksen väliajalla 
leirikylässä juhlittiin 45 vuotta täyttänyttä 
Kylväjän lähettiä Ritva Olkkolaa.

- Olin onnellinen työluvasta, työtovereista ja 
hiljattain päättyneen kotimaanjakson tuomista 
uusista voimista, hän muistelee.

Edellisvuodesta lähtien Olkkola oli 
työskennellyt Mekane Yesus -kirkon kristillisen 
kasvatuksen neuvonantajana evankelioimistyön 
osastolla asuen Addis Abebassa. Kirkon 
lapsityön johto oli jo siirretty paikallisiin käsiin. 

44 A I K A M A T K A
T e k s t i :  m a r i  T u r u n e n
K u v a :  K y l v ä j ä n  a r k i s t o
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joKo oLeT
KuuKAusiKyLVäjä?

P e T R I  J A V A N A I N e N
t a l o u s -  j a  h a l l i n to j o h t a j a 

p e t r i . j ava n a i n e n @ ky l va j a . f i

”herra sanoi: älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lä-
hetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. älä pelkää ketään, sillä 

minä, herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.” (jer. 1:6–8).

haluatko kysyä lahjoittamisesta? Tarvitsetko apua?
soita Kylväjän toimistolle numeroon 09 2532 5400 tai lähetä 

meille sähköpostia: kylvaja@kylvaja.fi. autamme mielellämme.

Liity renkaaseen 
ja kuukausilahjoittajaksi

kylvaja.fi/lahjoita

Lahjoita tilisiirtona
FI57 4405 0010 0212 96
Katso viite: kylvaja.fi/lahjoita

Miten voin tukea Kylväjän 
työtä taloudellisesti?

Tekstiviesti-
lahjoitus

10, 15, 30 tai 50 €

Lähetä viesti numeroon 
16499

esim. KYLVAJA15 
postinumerosi ja kohteesi

MobilePay
18437

Lisää kommentiksi
postinumerosi ja kohteesi

Verkkolahjoitus
kylvaja.fi/lahjoita

Anna merkkipäivälahja tai lähetyslahja
kylvaja.fi/lahjoita 

tai Kylväjän Facebook-sivuilla

Testamentti
(Kylväjälle verottomia)

kylvaja.fi/lahjoita

ole yhteydessä talous- 
ja hallintojohtajaan

Kiinteä omaisuus 
tai osakelahjoitus

Lokakuun lopun kirkkovuoden 
pyhät käsittelevät uskoa ja 
epäuskoa sekä Jeesuksen 
lähettiläänä toimimista. 
Meidät on kaikki kutsuttu 

uskomaan Herraan Jeesukseen ja 
Hän itse on meidät lähettänyt. Tä-
män noudattaminen ja soveltaminen 
omaan elämään ei ole aina meille 
helppoa. Saamme tuoda kaiken elä-
mässämme suuren Jumalan eteen 
ja luottaa siihen, että Hän on meidän 
kanssamme.

Suuren Jumalan kädestä saa 
myös Kylväjä jokapäiväisen leipänsä. 
Voimme iloita, että saamme toimia 
Jeesuksen lähettiläinä tässä ajassa 
ja toteuttaa Herran käskyä osallistu-
malla lähetystyöhön Kylväjän kautta. 
Lähetyselämässä on monia erilaisia 
rooleja, joihin meitä on kutsuttu ja 
joissa saamme omalla paikallamme 
olla.

Talouden lukujen valossa olemme 
saaneet tänä vuonna elää vakaam-

paa vuotta kuin edellisenä. Siihen 
on vaikuttanut erityisesti useammat 
testamenttilahjoitukset, joita parina 
edellisenä vuonna ei ole toteutunut 
juuri lainkaan. Ilman näitä testa-
mentteja rahavaramme näyttäisivät 
hyvin erilaiselta. Ja tosiasia on, että 
syyskuun lopun poikkeuksellisen 
hyvä maksuvalmiustilanne kattaa 
vain noin kuukauden kulut.

Tänä vuonna olemme saaneet 
lähettää kuusi uutta lähetystyön-     
tekijää. Olemme saaneet lähettää 
myös useita lähettejä uusille työ- 
kausille. Kuluvan vuoden aikana 
on tosin myös poikkeuksellisen 
runsaasti työntekijöitä jäänyt pois 
Kylväjän työstä, useimmat heistä 
eläkkeelle. Tällaisessa taitekoh-
dassa korostuu se hankaluus, mikä 
uudella työntekijällä, niin lähetillä 
kuin kotimaassa työtä tekevällä, on 
kerätä itselleen lähettäjärengasta ja 
innostaa heitä säännölliseen lahjoit-
tamiseen.

Siksi tahdonkin kutsua juuri sinua 
liittymään jonkun uuden työntekijän 
lähettäjärenkaaseen ja jakaa lähe-
tyselämän matkaa hänen kanssaan.

Siunattua lähestyvää joulunaikaa ja 
alkavaa uutta Herran vuotta! 

T A L O u s
T e k s t i :  p e t r i  j a v a n a i n e n
p e t r i n  k u v a :  s a i j a  T i i l i k a i n e n
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lähetyksen
juutalaiset juuret 

lähetystyöntekijöiden 
lähettäminen

lähetys-
kutsu

Seuraava
lähetyssukupolvi

Lähetyselämä Maahanmuuttaja-
taustaiset kristityt

Globaalin
etelän

kumppanuudet

Kehitysyhteistyö Vainotut
kristityt

LÄHETYS YHDISTÄÄ

Oletko jo tutustunut Kylväjän strategiaan? Käy kurkkaamassa: kylvaja.fi/info

strategia 4/4

ASIANAJOTOIMISTO
www.jarihytti.fi

040-5114080

Yritystoiminta - Perhe- ja perintö - Riitojen ratkaisu

CERAMIC PRO -KERAAMISET PINNOITTEET 
RASKAALLE KALUSTOLLE!
- Kaluston puhtaanapito on helppoa!
- Ehkäisee maalipinnan haalistumista!

Hämeenlinna - Puh. 045-179 8080 
.FI

K Y L V ä J ä ä  T u K e M A s s A
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Olisiko seurakunnallanne mahdollisuus harkita ylimää-
räisen tuen kohdistamista Kylväjän työn hyväksi tänä 
syksynä? Tai haluaisitko tehdä lahjoituksen yksityis-

henkilönä? Kylväjä on mukana 5+2 -projektissa yhteistyössä 
muiden diasporatyötä tekevien kumppaneiden kanssa.

Projektin nimi tulee Raamatun kertomuksesta, jossa Jee-
sus ruokkii valtavan määrän ihmistä viidellä leivällä ja kahdel-
la kalalla. Kyseessä on hätäapuprojekti, jossa autamme apua 
tarvitsevia pakolaisia ja siirtolaisia. Koronan takia monet ovat 
vielä aikaisempaakin hankalammassa tilanteessa. Lisäksi 
kova inflaatio on tehnyt olosuhteet vieläkin vaikeammaksi. 
Annamme avustuksia lähinnä ruokaan, vaatteisiin, lääkkeisiin 
ja arkipäivän asioihin, mutta joskus myös pientä avustusta 
vuokraan. Apua tarvitsevat saavat kuponkeja, joilla ostaa tie-
tystä kaupasta ruokatarvikkeita. Näin varmistamme sen, että 
rahat menevät oikeaan tarkoitukseen. Tuki kohdennetaan 
työhön työalueella perussopimuksen mukaisesti.

LAHJOITUSTIEDOT:
IBAN FI57 4405 0010 0212 96
BIC: ITELFIHH
Viitenumero: 21410 03203 59004

diasporatyön
5+2 -projekti Kreikassa

AVAA RAAMATTU 
PÄIVITTÄIN

Tilaa tueksi
raamatunlukulehti

HETKINEN

HETKINEN 4 nroa/vuosi, kestotilaus 26 €, vuositilaus 29 €
tilaukset@rll.fi, p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)

Itselle ja ystävälle

– vaikka joululahjaksi!

Joka päivälle lukukohta ja opetus.
Kotiin postitettavan lehden tilaaja voi 

lukea ja kuunnella myös e-Hetkistä verkossa.

Lue lisää ja tilaa rll.fi
RAAMATUNLUKIJAIN LIITTO

ITSELLE JA LAHJAKSI
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Kylväjä Pod kertoo tuoreet uutiset
maailmalta ja päästää ääneen 
nykypäivän lähetit. 

KYLVÄJÄKYLVÄJÄ  PODPOD

SAATAVILLA USEISSA PALVELUISSA

Muista myös 

LÄHETySVARTTI 

Radio Deillä

su klo 15.35

Rakas sukupolvi,

Tunnetko sen? Täyttymättömien 
lupausten tyhjyyden. Hukkaan 

valuvan potentiaalin turhuuden. 
Ehkä sinut on luotu jotain 

suurempaa varten!

Meillä on unelma sukupolvesta, 
joka on vapaa pelosta, 

epävarmuudesta, kyynisyydestä 
ja passiivisuudesta, täynnä 

Jeesuksen rakkautta ja valmiina 
antamaan kaikkensa Jeesuksen 

tähden.

Legacy Launch on uuden 
sukupolven lähetystapahtuma 

Tampereella 6.–8.1.2023.

Tapahtuman hinta on 25 €. 
Majoituspaketit myydään 
erikseen! Ilmoittaudu nyt:

thelegacyproject.fi

Kylväjä onmukana legacyssa kahdella aktiolla.lue lisää:kylvaja.fi/legacy

Caspari-keskuksen englanninkielinen kurssi Discovering Jesus in His Jewish 
Context järjestetään jälleen ensi toukokuussa Israelissa. Kurssi on suunnattu 

teologeille ja teologiasta kiinnostuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
caspari.com/discoveringjesus

On mahdotonta ymmärtää oikein Jeesusta tai kristillistä uskoa 
tuntematta uskon juutalaisia   juuria. Jos haluat oppia arvostamaan niitä 

syvästi, mutta käytettävissäsi ei ole kovin paljon aikaa, "Discovering Jesus 
in His Jewish Context" -kurssi on sinua varten. Yhdistämällä akateemiset 
luennot ja retket tämä opintomatka tarjoaa älyllisen haasteen, hengellisiä 

virikkeitä ja lisäksi hyvää fyysistä treeniä! Suosittelen!” 

Jukka K., lähetysjohtaja Helsingistä
Osallistui kurssille vuonna 2021

”

Nuori aikuinen! 
Tule kasvamaan yhdessä 

Jumalan lapsena ja opette-
lemaan elämään Jeesuksen 
lähettämänä Suomessa ja 

maailmalla.

LÄHETETTY
-KOULUTUS

Koulutus
toteutetaan 
yhteistyössä
Kylväjän, Sansan,
SRO:n ja OPKO:n 
kanssa.

Viikonloput
(pe-ilta ja la)

3.–4.3. (SRO)
”Jumalan lapsena oleminen 
ja kutsumukseni Hänen 
suunnitelmassaan” 

31.3.–1.4. (SRO)
”Jeesuksen lähettämänä 
todistajana lähimmäisilleni 
Suomessa ja maailmalla”
 
5.–6.5. (SRO)
”Jeesuksen lähettämänä 
tukena uskoon tulleelle 
lähimmäiselleni” 

8.–9.9. (Enä-Seppä)
”Lähetettynä elämisen  
kokemuksia ja tulevaisuu-
den suuntaviivoja” 

www.kylvaja.fi/lahetettyHAE VUODEN 2023 
KOULUTUKSEEN NYT!

Vuoden 2023 
ensimmäinen 

Valo-ilta pidetään 
tiistaina 24.1. 
Ilmoittaudu: kylvaja.fi/valo-illat

Joulu-Valo on
kaikenikäisten
joulujuhla

Joulun kunniaksi nuorten aikuisten Valo-
illat avaavat ovensa ja kutsuvat mukaan 

kaikenikäisiä lähetyksen ystäviä. Joulu-Valossa 
on luvassa muun muassa missionaarista 
yhteisöllisyyttä, terveisiä työalueelta, musiikkia 
ja rukousta sekä eväitä lähetettynä elämiseen. 
Illan aiheena on Joulun valon todistajina 
Suomessa ja maailmalla. 
    Ilta järjestetään yhteistyössä Tikkurilan 
seurakunnan kanssa. Mukana Kylväjän lähetys-
johtaja Jukka Kääriäinen ja nuorten aikuisten 
työntekijä sekä Tikkurilan seurakunnan
lähetystyön ja kansainvälisen
työn sihteeri Mari Chaulagai
ja nuorten aikuisten
pappi Terhi Viljanen.

Ilmoittautuminen
ja lisätiedot: kylvaja.fi/
valo-illat 

Joulupuuroa
tarjolla klo 17

alkaen

JOULU-VALO

Mukana mm. Terhi Viljanen,
Mari Chaulagai ja Jukka Kääriäinen

Tikkurilan kirkolla ja etäyhteydellä
Ti 13.12.2022 klo 18–20

TERVETULOA!

Ilmoittautuminen: kylvaja.fi/valo-illat

Lea Lukan, Arja Halttusen ja Joel Norrvikin

eLämänTyön juhLA
suomen Raamattuopistolla

su 15.1.2023

ehtoollisjumalanpalvelus kello 11.
elämäntyön juhla alkaa lounaan 
jälkeen.

Tapahtumaan voi osallistua myös 
verkon kautta osoitteessa
kylvaja.fi/elamantyonjuhla

janoinenlammas.fi
Kylväjän arkistojen aarteet nyt kuunneltavissa!

Olavi Peltolan, Per Wallendorffin, 
Juhani Lindgrenin ja Pekka Mäkipään opetuksia

jAnoinenLAmmAs.fi
Kylväjän arkistojen aarteet 

nyt kuunneltavissa!

olavi Peltolan, Per wallendorffin,  
juhani Lindgrenin ja pekka mäkipään  

opetuksia

janoinenlammas.fi/audio-sarjat

Jo 70
opetusta!

Mm. 2. Kor. 

opetussarja
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Ajantasainen tapahtumakalenteri löytyy Kylväjän verkkosivuilta: kylvaja.fi/tapahtumakalenteri.
Tilaisuudet järjestetään yhdessä paikallisten seurakuntien ja sTep-opintokeskuksen kanssa.

Huomio!
Tarkasta ohjelmatiedot seurakuntien paikallisesta ilmoittelusta.

27.11. PORI klo 17 ystävyyden ilta, aiheena ukrainan työ 
ja tilanne. Länsi-porin kirkko, seurakuntasali, Liikastentie 
28. mukana lähetystyöntekijä risto Liedenpohja.
10.12. PORI klo 15–16.30 Teljän ja Keski-porin seurakun-
tien yhteinen Kylväjä-piiri. porin seurakuntakeskus, etelä-
puisto 10 A, 4.kerros. mukana petteri Tiainen.
2.1. RAuMA klo 17 raamattu- ja lähetysilta. haappusten 
kirkko, päiväsenkatu 63. mukana Anna maija ja matti 
Kaipainen.
20.1. PORI klo 17 Lähetystilaisuus Länsi-porin kirkolla, 
Liikastentie 28. mukana Koistiset. 
20.1. PORI klo 18.30 nuortenilta pietniemen seurakunta-
talolla, Vanhakartanontie 15. mukana Koistiset.

20.11. TAMPeRe klo 15 jeesus maailmalle -piiri. Kalevan 
kirkko, sali 1. Liisanpuisto 1.
27.11. HäMeeNLINNA klo 14 Kylväjä-piiri. maarit somer-
vuoren kotona, Taimistontie 4. mukana Lea Lukka.
18.12. HäMeeNLINNA klo 14 Kylväjä-piiri maarit somer-
vuoren kotona, Taimistontie 4.
8.1. JOKIOINeN klo 17 messupysäkki jokioisten seura-
kuntatalolla, Temppelitie 2. mukana Koistiset.
22.1. HäMeeNLINNA klo 14 Kylväjä-piiri maarit somer-
vuoren kotona, Taimistontie 4.

18.11. KOTKA klo 13 Arja halttusen itä-siperian lähetys-
työn kiitosjuhla. Langinkosken kirkon Toivon sali, Langin-
koskentie 1.
20.11. KOuVOLA klo 17 jeesus maailmalle -piiri. sarkolan 
seurakuntatalo, suomenkatu 3.
25.11. JäPPILä klo 13 Kylväjä-piiri Tarja juntusella, Tatta-
rimäentie 31.
4.12. NAsTOLA klo 10 messu nastolan kirkossa, Kuk-
kastie 18. Saarna elisa greye, liturgia anne-maria rämö. 
messun jälkeen lounas ja lähetystilaisuus seurakuntata-
lolla, immiläntie 2. mukana työaluevastaava elisa greye ja 
japanin-lähetti Anna-maija uski.
9.12. JäPPILä klo 13 Kylväjä-piiri Tarja ja Antti-jussi Kuu-
tilla, pekkojentie 319.
10.12. LAHTI klo 17 joulujuhla. mukkulan kirkko, Kil-
piäistentie 1. mukana elisa greye sekä Sansasta marko 
pihlajamaa ja seija niemi. yhteistyössä: Keski-Lahden 
seurakunta, medialähetys sanansaattajat ja Kylväjä.
11.12. MIKKeLI klo 16 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen 
aulakahviossa, savilahdenkatu 20. Aiheena Kylväjän työ 
ja tilanne Ukrainassa. mukana ukrainan-lähetystyönte-
kijät risto ja marja Liedenpohja.
6.1. IMATRA klo 10 Loppiaisen messu Tainionkosken 
kirkossa, Kirkkokatu 2. messun jälkeen kirkkokahvit ja 
Kylväjän tilaisuus diasporatyöstä etu-Aasiassa. mukana 
etu-Aasian lähetit.
6.1. JuVA klo 10 messu ja sen jälkeen lähetystilaisuus. ju-
van kirkko, juvantie 17. Tutustu kehitysyhteistyöhömme.
6.1. RuOKOLAHTI klo 15 Loppiaisen lähetystilaisuus. 
ruokolahden seurakuntakoti, ukonsalmentie 3. Vieraana 
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HeLsINgIN HIIPPAKuNTA

esPOON HIIPPAKuNTA

MIKKeLIN HIIPPAKuNTA PORVOON HIIPPAKuNTA

MESSU MISSIoMAUStEEllA
Oulun Kellonkartanossa

joka sunnuntai klo 13
kellonkartanon kappeli,

raamattuopistontie 93, kello

Järjestäjänä kylväjä yhdessä useiden
herätysliike- ja lähetysjärjestöjen kanssa.

Lisätiedot: kellonkartano.fi

sYYskokous 8.12. klo 18
Lähetysyhdistys kylväjä ry:n sääntömääräinen 

syyskokous järjestetään torstaina 8.12.2022 
klo 18 alkaen. kokous pidetään suomen 

raamattuopistolla kauniaisissa, osoitteessa 
helsingintie 10. Osallistua voi myös etäyhteydellä. 

Tarkemmat tiedot, ohjeet ja ilmoittautuminen: 
kylvaja.fi/syyskokous

etu-Aasian lähetit.
8.1. MIKKeLI klo 14 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen 
aulakahviossa, savilahdenkatu 20. Aiheena Kahden 
maan kansalainen. mukana lähetystyöntekijä Arja halt-
tunen.
20.1. JäPPILä klo 13 Kylväjä-piiri heli ja Lassi Kiviluodolla, 
Kukkolantie 18.
22.1. JOuTseNO klo 10 messu joutsenon kirkossa, pent-
tiläntie 1. mukana etu-Aasian lähetit.
29.1. LAPPeeNRANTA klo 10 messu Lappeenrannan kir-
kossa, mannerheiminkatu 1. mukana etu-Aasian lähetit.
3.2. JäPPILä klo 13 Kylväjä-piiri Aila ja Asko Kaipiaisella, 
sikalanniementie 121.
12.2. MIKKeLI klo 14 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen 
aulakahviossa, savilahdenkatu 20. Aiheena Et voi mennä 
rajan taa? – lähetystyötä vaikeilla kentillä. mukana 
Taneli skyttä.

30.11. KITee klo 13 Lähetyspiiri seurakuntakeskuksessa, 
Kappelintie 4. mukana etu-Aasian lähetit.
3.12. VAARA-KARJALA klo 12–15 joulumyyjäiset Kiihte-
lysvaaran seurakuntatalolla, Tohmajärventie 31. mukana 
etu-Aasian lähetit.
15.1. VAARA-KARJALA klo 10 messu Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla, Tohmajärventie 31. messun jälkeen 
lähetyslounas, ohjelmaa ja kahvit. mukana etu-Aasian 
lähetit.

20.11. JäMsäNKOsKI klo 12 Lähetyslounas jämsänkos-
ken seurakuntatalolla, Koivutie 7. Lounaan jälkeen klo 
13 jumalanpalvelus jämsänkosken kirkossa, Koivutie 7. 
saarna Lea Lukka. Lähetystilaisuus ja kirkkokahvit noin 
klo 14.30. mukana Lea Lukka.
20.11. KOsKeNPää klo 17 jumalanpalvelus Koskenpään 
kirkossa, petäjävedentie 5. saarna Lea Lukka. jumalan-
palveluksen jälkeen kahvit ja lähetystilaisuus seurakunta-
talossa noin klo 18.30, petäjävedentie 5.
23.11. JäMsä klo 13 raamattuopetus Kustaankodolla, 
Lindemaninkatu 1. mukana jämsän srk:n nimikkolähetti 
Lea Lukka.
28.11. suOLAHTI klo 14 Viron-työn Kohtaamispaikka 
suolahden kirkon nuorisotilassa, Katvelankatu 1.
1.12. VAAsA klo 13.30 Lähetystyön joulujuhla. iso seura-
kuntasali, Koulukatu 28. Aiheena Lähetystyön tilanne Ja-
panissa ja seurakuntien tilanne siellä erityispiirteineen. 
mukana Lea Lukka.
6.1. JYVäsKYLä klo 16 Tähden tietä – loppiaisen ja jou-
lun lauluja. neulaskoti, pihkatie 4. yhteis- ja kuorolaulua 
sekä sanaa lähetyksestä. mukana Ansa Leinonen, raija 
hämynen, matti mertanen ja missionVoice -kuoro.
10.1. JäMsä klo 15 Lähetyspiiri Kustaankodossa, Linde-
maninkatu 1.
13.1. VAAsA klo 10.15 perjantaikävely joka toinen perjan-
tai (parillisina viikkoina). Seurakunnan nuorisotila CroSS, 
Kauppapuistikko 4. Kävelytapahtumilla tuetaan urheilu-
lähetystyötä pakolaisten parissa Kreikassa.
19.1. VAAsA klo 13 Lähetyspiiri hietalahden seurakun-
takodilla, Pitkäkatu 77. mukana Bangladeshin-lähetti 

Christina harald.
29.1. ääNeKOsKI klo 10 messu ja lähetystilaisuus ää-
nekosken kirkolla, Wellamontie 1. Kylväjän lähetyspyhä. 
Kirja- ja materiaalipöytä. mukana raija hämynen ja 
lähettikandidaatit.

20.11. VANTAA klo 15 Kylväjä-piiri Korsossa. Kotkansiiven 
kokoustila, Kotkansiipi 1. mukana pekka mäkipää.
5.12. VANTAA klo 14 Kylväjä-piiri Kylväjän toimistolla, 
Tikkuraitti 11 A, 2. krs. mukana heikki hilli.
7.12. HeLsINKI klo 17–19 Tiililä-seura suomen teologi-
sessa instituutissa, Kaisaniemenkatu 13 A. puhe lähetys-
johtaja jukka Kääriäinen. Aiheena Maailmanlähetyksen 
näkymät nyt ja tulevaisuudessa.
13.12. VANTAA klo 17 joulu-Valo Tikkurilan kirkolla, Ase-
matie 12. joulupuuroa tarjolla klo 17 alkaen, ohjelma klo 
18–20. mukana lähetysjohtaja jukka Kääriäinen.

8.1. NuMMeLA klo 12 messu nummelan seurakuntakes-
kuksella, Kappelitie 5. saarna matti Kaipainen. Klo 13 alka-
vassa lähetystilaisuudessa Anna maija ja matti Kaipainen 
kertovat pohjois-Kreikassa tehtävästä diasporatyöstä.
15.1. KAuNIAINeN klo 11 messu suomen raamattuopis-
tolla, helsingintie 10. saarna lähetysjohtaja jukka Kääri-
äinen.

12.1. JAKObsTAd kl. 18 missionskväll. jakobstads försam-
lingscenter, ebba Brahe esplanaden 2. medverkande 
församlingens utsända Christina harald.
17.1. gRANKuLLA kl. 13.30 tisdagsträffen. grankulla kyr-
kas övre sal, Kavallvägen 3. medverkande församlingens 
utsända Christina harald.
29.1. NYKAReLbY kl. 18 gudstjänst. Nykarleby församlin-
gshem, gustav adolfsgatan 5. medverkande församlin-
gens utsända Christina harald.



silkkitielle

LäHdE KANSSAMME

Lähetyksen

Kirjoita kommenttikenttään 
lähetyksen silkkitie

Kylväjälle silkkitie ei ole 
pelkkää historiaa vaan reitti, 

jota pitkin evankeliumi etenee 
tehokkaasti.

Sinun tukesi ansiosta 
maailman köyhimmät kansat 

voivat saada omakseen jotakin 
silkkiä ja kultaakin kalliimpaa: 

evankeliumin ilon.

Kiitos lahjastasi.

Lahjoita tilisiirrolla:

IBAN: FI57 4405 0010 0212 96
BIC: ITeLFIHH
Viitenumero: 2900 00056

18437

P
ix

a
B

a
y

lue liSää: kylvaja.fi/Silkkitie


