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RAUHAISAA ADVENTIN AIKAA!
Hei kaikille siellä kotomaassa!
Ei oikein voi todeksi uskoa, että tänään on joulukuun 1. päivä ja adventin aika alkanut. Syksy vierähti
lentämällä - kuukausi tuskin on päässyt alkuun, kun lasketellaan jo viimeisiä päiviä, ja nyt enää loppukiri
jäljellä ennen kuin Herran vuosi 2021 on takanapäin. Paljon on ehtinyt tapahtua vuoden aikana – pienenä
kertauksena paluu takaisin alueelle tammikuun lopussa pitkän Suomi-jakson jälkeen, sitten kesäkuussa
takaisin kotimaahan lomalle ja rokotuksia ottamaan ja taas kentälle syyskuun puolivälissä. Työtä olen tehnyt
edelleen etänä, sillä matkustaminen on edelleen todella hankalaa; esim. Boliviaan matkatessa olisi täytynyt
aivan marraskuun puoliväliin asti olla 10 päivää karanteenissa ennen kuin olisi päässyt töihin, ja
työmatkalaisellehan se olisi ollut mahdotonta. Koronatilanne on kylläkin täällä meidän mantereellamme tällä
hetkellä paljon parempi kuin Suomessa ja ylipäänsä Euroopassa, mikä kyllä valitettavasti viittaa siihen, että
teillä nyt vallitseva aalto rantautuu tänne viiveellä. Omikron puhuttaa täälläkin.
Lähetysseuran uuden strategian ja ulkomaantyön OneFelm-ohjelman työstöprosessi jatkuu edelleen
aktiivisesti. Syksyyn kuuluu aina myös seuraavan vuoden budjetointi, joka tietysti on haastavaa näinä
korona-aikoina, kun kaikki on epävarmaa. Uusia seurakuntarahoitteisia hankkeita aletaan suunnitella heti
vuoden alusta ja tänä vuonna jo suunnitellut kehitysyhteistyöhankkeet alkavat mahdollisimman pian vuoden
alusta. Todella iloinen uutinen oli se, että ulkoministeriö myönsi Lähetysseuralle edelleen mittavan
kehitysyhteistyörahoituksen, jolla olemme Pelastakaa Lapset ry:n kanssa maan toiseksi suurin
kumppanijärjestö Kirkon Ulkomaanavun jälkeen. Tästä on mukava lähteä aloittamaan uutta vuotta!

Rauhantyötä Kolumbiassa…
Kolumbian piskuinen luterilainen kirkko ottaa tosissaan Raamatun sanat: autuaita ovat rauhantekijät. Kirkon
oma tiimi tekee tässä alla vasemmalla ihmisoikeus- ja suojelukoulutusta omissa tiloissaan (huom. Suomen
lippu.). Vasemmalla ollaan San Jose de Leonin kyläyhteisössä, johon sissiliike Farcin entisiä taistelijoita
sijoittui asumaan toiveenaan palaaminen takaisin rauhanomaiseen rinnakkaiseloon muiden kyläläisten
kanssa. Takana on yhteisellä hankkeellamme rakennettu Solidaarisuuden talo, jonka edessä joukko kirkon
nuoria vapaaehtoisia tukemassa Johnin (edessä), paikallisen rauhan ja sovinnon asiantuntijamme, työtä.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve
on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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… ja toivoa miinaonnettomuuksissa vammautuneille
Muistatte ehkä, että olen aikaisemmin maininnut Kolumbian olevan maailman toiseksi miinoitetuin maa.
Miinoja kylvetään edelleen rauhansopimuksesta huolimatta, ja kuolonuhrien määrä on kasvanut rajusti.
Aivan Venezuelan rajalla sijaitsevassa Araucan maakunnassa on toteutettu jo kuutisen vuotta
ulkoministeriön rahoituksella yhdessä Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa ihmishenkiä pelastavaa
hanketta, jossa vahvistetaan miinaonnettomuuksissa vammautuneita ja heidän perheenjäseniään mm.
antamalla heille psykososiaalista tukea ja oikeusapua. Erityisen tärkeä osa-alue on miinaonnettomuuksia
ehkäisevän koulutuksen järjestäminen kyläyhteisöjen asukkaille, koululaisille, sairaalahenkilökunnalle ym.
LML on saanut hankkeen avulla laajalle työntekijätiimilleen virallisen kouluttajastatuksen ja saanut mukaan
kouluttajiksi myös hankkeen tuella perustetun vammautuneiden järjestön Asodigpaz:in jäseniä. Viime
vuonna työ laajeni myös toiselle puolelle maata, afrokolumbialaisten ja embera-alkuperäiskansan asuttamaan
Chocón maakuntaan, joka on maan köyhin ja marginaalisin alue. Alla olevat kuvat ovat uuden
miinaonnettomuuksissa vammautuneiden järjestön yleiskokouksesta, psykososiaalisen tuen työpajasta ja
onnettomuuksia ehkäisevän koulutuksen antamisesta paikallisten kyläyhteisöjen johtajille, jotta he sen
jälkeen toistaisivat koulutuksen myös omissa yhteisöissään.

Uusi vammautuneiden järjestö Chocóssa

psykososiaalisen tuen työpaja
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve
on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Venezuelan Casa Hogar -pojilta terveisiä!
Venezuelan syvä humanitaarinen ja sosiopoliittinen kriisi ei ole liikahtanut mihinkään, ja nyt jo noin 5,6
miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta nälkää, romahtanutta opetus- ja terveyssektoria ja yleistä
kurjuutta karkuun. Heistä noin 2 miljoonaa on tullut rajan yli Kolumbiaan, jossa oli omia maansisäisiä
pakolaisia jo seitsemisen miljoonaa entuudestaan – eniten maailmassa! Ja luku kasvaa koko ajan: pelkästään
tämän vuoden aikana uusia pakolaisia on tullut jo noin 76.000 aseellisen konfliktin jatkuessa ja voimistuessa
jälleen. Lähetysseuran tukema LML:n Kolumbian maaohjelma tukee venezuelalaisia pakolaisia sekä
Kolumbian puolella että myös heidän kotimaassaan.
Venezuelan luterilainen kirkko jatkaa sitkeästi työtään niiden parissa, jotka eivät voi tai halua lähteä
vaivalloiselle ja vaaralliselle pakomatkalle. Kirkon tuellamme ylläpitämä Casa Hogar -koti on suojasatama
köyhille, aliravituille, kadulla eläneille pojille, jotka Casa Hogarissa saavat turvaa ja hoivaa. Pastori ja kirkon
johtaja Gerardo käyttää kaikki keinonsa ruoan hankkimiseksi ja virikkeiden, koulunkäyntiavun ja hengellisen
tuen tarjoamiseksi heille. Leipääkin oppivat tekemään kodin isähahmon Orlandon johdolla siinä kuuluisassa
Iisalmen seurakunnan heille jo vuosia sitten lahjoittamassa leipomossa. Hyvin ovat onnistuneet!

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve
on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Päätän tämän uutiskirjeen ”loppu hyvin, kaikki hyvin” -kuviin Boliviasta, jossa kirkon hanketiimi joutui
auto-onnettomuuteen alpakan hypättyä sumun keskeltä auton eteen korkealla Andien kapeaakin kapeammilla
vuoristoteillä. Auto kierähti ympäri mutta pysyi tiellä – kuvassa
näkyvä oikeanpuolimmainen reuna kätkee alleen huikean pudotuksen
syvään laaksoon. Tunnen tien, siellä olen sutinut minäkin liukkaalla
jäisellä tienpinnalla kuluneiden renkaiden varassa. Heillä oli enkelit
matkassa!

Toivotan teille kaikille rakkauden, ilon ja rauhan täyttämää Jeesuksen
syntymäjuhlaa ja toivontäyteistä Uutta Vuotta 2022!

Arja Koskinen
Olen toiminut vuodesta 2014
Latinalaisen Amerikan
aluepäällikkönä ja vuoden 2021
alusta aluejohtajana. Kotipaikkani
on Nicaragua, josta käsin hoidan
työtämme Boliviassa, Kolumbiassa
ja Venezuelassa
alkuperäiskansojen, etnisten
vähemmistöjen ja muiden syrjittyjen
väestöjen parissa.
Voit säätää tämän palkin kokoa
tekstiin ja kuvaan sopivaksi.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve
on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

Rukousaiheet:
•

että joulun rauha toteutuisi
kaikissa toimintamaissamme

