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Jos tämä alkaa maistua työltä,  niin  
sitten on jotakin pielessä   
 
Paljon, paljon, paljon on ehtinyt tapahtua sitten viime kuuleman. Siitä, 
ei taida olla ensimmäinen kerta, anteeksipyyntö! Mutta myös kiitokset. 
Kiitos, että vaikka kirjeen muodossa täältä päin on välillä hiljaiseloa, 
niin siitä huolimatta rukoilette, muistatte ja tuette työtä. Ja minä, Herra 
siinä(kin) auttakoon, yritän taas tehdä parannusta tässä(kin) asiassa.  
 
Otsikon sanat kuvaavat sitä tunnetta, mikä itsellä on kaiken menneen, 
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VÄLÄHDYKSIÄ JA 
MUITA MIELEEN 
TULEVIA ASIOITA

TOIVON 
TIEKARTTA, 

SUUNNITTELUA 
JA MUSIIKKIA

KOULULLA ON 
MUUTOSTEN  

AIKA

Tämän vuoden 
evankelioimisviikko suuntautui 

Nyehungeen, Mwanzan 
lahden yli ja noin 100 km 

hiekkatietä pitkin johonkin 
suuntaan.  

Kansa riemuitsee Jumalan 
hyvyydestä.  

Viikko oli hyvin konkreettista 
kirkon rakentamista sanan 

kaikissa merkityksissä.  Uusia 
kristittyjä kastettiin reilut 

parisataa, ihmiset vapautuivat 
monenlaisista taakoista, toivo 
toi ilon ja samalla uusi kirkko 

ihan konkreettisesti nousi 
vanhan ympärille.  
 Aivan mahtavaa

UUTISKIRJE
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nykyisen sekä tulevan suunnittelun ja odotuksen maastossa. 
Miten etuoikeutettu sitä onkaan, että saa tehdä tätä työtä, 
täällä, näiden ihmisten kanssa ja siitä saa vielä jopa palkkaa. 
Toki tämä välillä ihan työltä maistuu, ja puulta.  Mutta sitten, 
niin kuin joku joskus aina muistuttaa, kun katsoo ja keskittyy 
siihen, mitä Kristus on tekemässä, sen sijaan, että tarttuu vain 
siihen, mitä Hän ei ole tekemässä, on semmoinen Bwana Yesu 
asifiwe* - olo ja syvä kiitollisuus.   

Toivon tiekartta, 
hankesuunnittelua ja muita 
nuorisotyön kuulumisia 
Uusi strategiakausi starttaa Lähetysseurassa 2017 vuoden 
alusta nimeltään Toivon tiekartta. Sen innoittamana ja 
pakottamana olemme myös nuorisotyön osastolla pohtineet 
tunteja, päiviä ja viikkoja sitä, millaista nuorisotyötä tarvitaan 
alueellamme, miten sitä kehitämme ja miten seuraavan 
kolmen vuoden aikana edetään. Toki olemme katsoneet 
pidemmällekin tulevaan ja unelmoineet. Tämä on nyt neljäs 
vuosi, kun teemme melkein samalla tiimillä töitä. Meidän 
kannalta uusi hankesuunnittelu erittäin hyvine manuaaleineen 
tuli täysin oikeaan aikaan. Ensimmäiset kolme vuotta ovat 
olleet meille sisäänajoa, kenttään ja sen haasteisiin 
tutustumista, uusien juttujen kokeilua, ideoiden keräämistä, 
sen kartoittamista mitä tapahtuu ja miksi, mitä pitäisi 
tapahtua ja miksi ei tapahdu, vanhan ylläpitoa jne. Olen 
sanonut joskus enemmenkin, että en ole oikein välittänyt 
näistä paperitöistä, suunnitteluista ja strategioista siellä 
kotona. Täällä olen ymmärtänyt niiden  merkityksn. Sen että 
esim. jostakin työalasta ja sen työmuodoista voi tulla itsestään 
selvyys (niin kuin vaikka nuorisotyö Suomessa), tarvitaan 
vahvat rakenteet ja selkeät linjaukset eli kunnon strategia ja 
vahva suunnittelu. Tämä hankesuunnittelu oli itselle vähän 
sellainen jalatirtimaasta - kokemus: mahtava juttu, hirvittävän 
työläs, mutta joka oikeasti auttoi meitä tiiminä katsomaan 
kokonaisuutta, suunnittelemaan perinpohjaisesti, 
punnitsemaan valintoja ja kokoamaan itsemme. Aika näyttää, 
mitä hedelmää tämä työ kantaa. Tämä on iso ja tärkeä 
rukousaihe. 

Elokuussa meillä oli ilo pitää vierainamme Lähetysseuran 
nuorten aikuisten OLK-ryhmää.  OLK:kilaiset vetivät kaksi 
rovastikunnallista musiikki- ja menetelmäseminaaria 
hiippakuntamme keskuspaikoilla: Geitassa ja Mwanzassa.  
Musiikkipuolella annettiin opetusta eri instrumenteista, siitä 
miten virsikirjan virsiä voi säestää bändillä, äänentoistosta ja 
äänenkäytöstä. Menetelmäpuolella keskityttiin yksinkertaisiin 
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Koulun päättäjäisissä 
oli vieraita Oulun 
hiippakunnasta

Aina silloin, kun molemmat 
osapuolet kokevat saaneensa 
niin paljon enemmän kuin mitä 

ovat antaneet, on homma Herran 
hallussa. Siltä tuntui myös tämän 

vierailun jälkeen - Kristuksen 
maailman laajan kirkon jäsenet 
kuuluvat yhteen - saavat toinen 

toisiltaan ja oppivat  
yhteyden kautta 

 enemmän ja enemmän 
Kristuksen todellisuudesta.  

Siunattu homma! 
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ja helppoihin osallistaviin menetelmiin, joita voi käyttää lasten ja 
nuorten opetuksissa.  Osallistujia oli yhteensä jotain 120 
henkilöä. Olihan se varmasti kiva opettaa mm. koskettimia 
kolmella soittimella reilulle 20 osallistujalle.  Molempien 
koulutusten päätteeksi seminaarilaiset vetivät messujen musiikit 
yhdessä suomalaisten kouluttajien kanssa. Niin osallistujat kuin 
seurakuntalaisetkin olivat innoissaan. Seminaarit avasivat meille 
myös nuorisotyön osalta ovia, jotka ovat olleet heikoilla hakasilla 
kiinni, mutta kiinni kuitenkin. Nyt taas kuulostellen ja rukoillen, 
miten tästä eteen päin niin musiikkikoulutuksen kuin sitten 
varsinkin Tuomiokirkkoseurakunnan nuorten kanssa.  Paljon 
olisi mahdollisuuksia ja tekemistä. Yksi haaste on se, että 
nuorisotyössä kukaan meistä tiimiläisistä ei ole 100%. Työparilla 
on seurakunta hoidettavana, minulla opetukset ja puheenjohtaja 
on vapaaehtoinen.  

Koulun kuulumisia 
Uusi lukukausi lähti käyntiin elokuun puolivälissä. Monia 
muutoksia on tapahtunut. Jo vuoden vaihteessa saimme 
paikallisen rehtorin pastori Elias Lugaganyan, muun muassa siitä 
syystä että Härkösen Pekasta tuli Lähetysseuran Tansanian alue-
edustaja. Kevät meni kuitenkin vielä aika pitkälle vanhalla 
kokoonpanolla. Toukokuun päättäjäisissä sitten hyvästelimme 
Härköset, jotka muuttivat Arushaan (Katri valittiin vähän 
myöhemmin kirkollisen työn koordinaattoriksi). Myös Heinojen, 
Riitta ja Olkki (Olavi), työkausi loppui ja he palasivat Suomeen. 
Eli sillä tavalla jännä tilanne ollut tämän syksyn, että kun meitä 
keväällä ja sitä ennen parin vuoden ajan oli koululla 5 
suomalaista pastoriopettajaa, olen siellä tällä hetkellä ainoana. 
Samoin myös Pyhtilät ovat kotimaanjaksolla tämän syksyn eli 7 
sijasta täällä Mwanzassa on nyt 1 kappale suomalaisia lähettejä.  
Tilannetta tasoittaa se, että saimme Tanskasta 
teologipariskunnan koululle opettamaan ja hiippakuntaan 
muuten tuli töihin saksalainen pariskunta. Nyt meitä on siis 
tämän hiippakunnan palveluksessa ruotsalaisia, tansakalaisia, 
saksalaisia, nigerialaisia ja suomalaisia lähetystyöntekijöitä. Se on 
rikkautta.  

Meillä alkoi myös uusi koulutusohjelma. Tai itse asiassa kaksi. Eli 
koulutamme nyt teologeja sekä diploma- että certificate-tasoilla.  
Saman tien saimme myös enemmän opiskelijoita muista 
hiippakunnista. Se on hyvä. Opiskelijoiden on hyvä kuulla, 
millaista muualla on, ja oppia toinen toisiltaan. Samoin tuntuu 
siltä, että oman hiippakuntamme opiskelijat terävöityvät. Ehkä 
siinä on ripaus, hyvässä mielessä, kilpailuhenkeä.  Koulumme 
nimi on tällä hetkellä ELCT-ELVD Mwanza College of Business 
Studies. Aloitamme nyt lokakuussa kurssin, jonka nimi on 
Certificate in Human Resources. Tämä mm. siitä syystä, että 
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Rukousaiheita  

Uusi hankesuunnitelma ja sen 
valmistelevat työt, jotka pitäisi 

saada mallilleen tämän vuoden 
aikana mm. pilottiseurakuntien 
valinta ja sopivien henkilöiden 

löytyminen.  

Nuorisotyön osastolla on 
luvassa henkilömuutoksia 
jollakin aikavälillä. Tietysti 

näyttää siltä,  ettei mitenkään 
voi olla mahdollista saada 

kasaan niin hyvää tiimiä kuin 
nyt on ollut (tältä näytti myös 
edellisten valintojen aikana), 

mutta rukoillaan, 
 että Herra yllättää jälleen 

kerran.  

Raamattukoulun opiskelijat, 
opettajat ja johtajat. Että asiat 

loksahtaisivat kohdilleen ja 
koulu saisi täyttää tehtävänsä.  
Koulu elää muutosten aikaa.  

Osattaisiin tarttua hyviin 
alkuihin, joita syntyi esim. OLK-

ryhmän vierailun 
myötävaikutuksella. Nähtäisiin, 

että mihin ja miten  
olisi hyvä varsinkin 

Tuomiokirkkoseurakunnassa 
kulkea nuorten kanssa. 

Evankelistan perhe ja leski. Että 
asiat järjestyisivät hyvin ja 

lapset saisivat kasvaa 
turvallisesti, rauhassa ja ilossa.  

Nuorisotyön puheenjohtaja 
Mongi aloitti teologiopinnot 

diploma-kurssilla yhdessä 
kolmen muun nuoren miehen 

kanssa. Pyydetään heille 
viisautta, intoa ja 

kärsivällisyyttä opinnoissa.  
Ja että opinnot tosissaan 

rakentaisi heitä heidän 
kutsumuksessaan.  
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hiippakunta haluaa rekisteröidä koulun virallisesti maan opetusviranomaisten kautta. NACTE 
(National Council of Technical Education) ei ole kiinnostunut uskontokuntien omista 
koulutusohjelmista, ja siksi tämä uusi opetusohjelma tulee koululle.  Myöhemmin nimi sitten 
voidaan palauttaa Nyakaton luterilaiseksi koulutuskeskukseksi.  Mutta hiippakunnassa, 
opiskelijoiden, seurakuntalaisten ja opettajien kesken, puhumme aina vaan raamattukoulusta. 
Jännä on nähdä, miten uuden linjan opiskelijat soljahtavat kouluumme ja opiskelijamme ottavat 
uudet tulokkaat vastaan. Toki he ovat päiväopiskelijoita ja ruokailevatkin omakustanteisesti 
koulun ulkopuolella. Aika näyttää.  Luulen, että kaikki skarppaavat.  

Koululla on siis muutosten aika.  Eikä se tietysti ole aivan kivutonta. Kaiken lisäksi vielä 
certificate-opiskelijoiden opetussuunnitelma muuttui ja se tuo omat lukujärjestykselliset 
haasteensa. Olen kaikki nämä vuodet ollut hyvällä mielellä tuntiopettajana koululla. Se on 
helppoa.  Toki tuntien valmistelu ja pitäminen käy työstä, mutta meitä valkoisia on ollut siellä 
niin paljon hyvässä mielessä sekaamassa, että minulla ei ole ollut mitään koulun pyörittämiseen 
liittyviä vastuita. Nyt on vähän paineita seata. Tähän(kin) tarvitsen ylhäältä annettua viisautta. Ja 
malttia (se ei kyllä ole hyveeni).  Opetan tällä erää evankelistoille ja kirkonpalvelijoille 
korinttilais- ja pastoraalikirjeitä, sekä certificate-teologeille pastoraalikirjeitä että Israelin 
historiaa. On hienoa, kun opiskelijat saavat ahaa!-elämyksiä kontekstin avaamisesta.  
Ymmärrystä siitä, miksi Paavali sanoo mm., että nainen peittäköön päänsä tai että synnyttämisen 
kautta hän pelastuu. Parasta ovat soveltavat keskustelut ja sen miettiminen, mihin sanoma meitä 
haastaa tässä ja nyt.    

Elämän tärkeysjärjestys  
Syyskuu on ollut hautajaisten aikaa. Ensin saattelimme kotimatkalle piispan isän veljen. Hänen 
perheessään piispa on kasvanut. Piispan äiti kuoli hyvin pian synnytyksen jälkeen, ja tällä isän 
veljellä oli saman ikäinen poika kuin piispa. Niinpä piispa ja meikäläisittäin hänen serkkunsa 
kasvoivat saman äidin rinnoilla.  

Heti perään kuoli ensimmäisen vuoden evankelistaopiskelijamme. Häneltä jäi viisi lasta, joista 
nuorin on vasta muutaman kuukauden ikäinen. Evankelistan perhe on perinteinen sukuma-
perhe. Se tarkoittaa mm. sitä, että lesken asema on hyvin hankala. Lain mukaan leski perisi 
aviomiehen omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Perinteen mukaan omaisuus on kuitenkin 
miehen suvun, johon leskellä ei ole oikeutta, ellei hän mene jonkun muun suvun miehen 
vaimoksi. Monia asioita on vaikea ymmärtää meidän näkövinkkelistä käsin.   

Kuolema on täällä kauniilla tavalla arkinen asia. On hieno nähdä, miten yhteisö kantaa. Istutaan 
yhdessä. Rauhassa. Puhutaan. Lauletaan virsiä. Rukoillaan. Kiireettä. Yhteisön naiset tulevat ja 
tekevät ruuan kaikille osaaottaville. Lähiomaisten ei tarvitse niin kaheasti välittää käytännön 
järjestelyistä. Elämän ja asioiden tärkeysjärjestys on selvä. Ainakin muutaman päivän ajan.  
 
Jumalan rauhaa ja rukouksiin < 3 lla  Hanna   
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Suomen Lähetysseura 
toteuttaa  
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 
Teemme työtä 30 maassa lähes 
sadan kirkon ja järjestökumppanin 
kanssa. 
Tue työtämme:  
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 
BIC: DABAFIHH, viestiksi 
työntekijän nimi

Olen ollut Mwanzassa vuodesta 
2012 alkaen. Olen osa-aikainen 
opettaja, ja olen kouluttamassa 

pappeja, evankelistoja ja 
seurakunnan palvelijoita. Saan 

olla myös kehittämässä 
hiippakunnallista nuorisotyötä. 

Minut saa kiinni: hanna.oja-
nisula@felm.org - osoitteesta,  
Facebookista ja WhatsAppista 

nrosta +358504001004.  
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