Toimintakertomus
01.05.2021 – 30.04.2022

”Yö synkkä on jo hälvennyt, taas valo varjot voittaa”
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua
avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja
te löydätte minut! Koko sydämes-tänne te minua etsitte. (Jer. 29: 11–13)
Kulunut toimintavuosi oli vaiherikas. Viime kesänä saimme edes suppeasti kokoontua
Himangan Suvijuhlille. Toiminta alkoi vilkastumaan lasten ja nuorten osalta. Leirejä ja
muita tapahtumia saimme järjestää useita. Koronan jo hellittäessä alkoi näkyä valoa
tulevaisuudessa. Edessä oli tuleva kesä normaaleina seuratapahtumina. Kiitos tästä
Jumalalle.
Sitten maailma romahti; idän suurvalta aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Käsitys ja mielikuva
jatkuvasta ja loputtomasta ulkoisesta rauhasta meni saman tien. Tilalle tuli sydämeen
pelko ja ahdistus. Mut-ta tällä kaikella on salattu siunaus. Pelko ja hätä ohjaavat ihmisen
etsimään apua. Ja mistä tulee todellinen apu?
Maailma tarjoaa monenlaista turvaa ja lohtua, mutta se on pinnallista ja ajallista. Ihmisten
antama turva on hetkellistä. Natoon liittyminenkin antaa meille vain ajallista turvaa.
Tällaisina hetkinä moni kysyy viisaasti, missä minä vietän iankaikkisuuden. Kuka auttaa
silloin, kun joudun lähtemään täältä iankaikkisen Tuomarin eteen. Silloin on hyvä olla
Puolustaja, Herra Jeesus Kristus.
Näinä päivinä moni on rukoillut. Moni on pyytänyt turvaa iankaikkiselta Jumalalta. Mutta
kuinka moni on pyytänyt syntejään anteeksi? Jumala kuulee silloin, kun me nöyrin sydämin
lähestymme Häntä ja tunnustamme oman kelvottomuutemme. Aikoinaan presidentti
Kallio rukoili radiossa, että Jumala lahjoittaisi kansalle kääntymyksen synnin ja
laittomuuksien tieltä. Olisiko tänä päivänä syytä rukoilla samaa?
Moni on kääntynyt Jumalan puoleen päivittäin lukemalla Psalmia 31. Tämä pyyntö tuli
Ukrainasta. Sieltä on välittynyt kuvia, joissa kansa polvistuu rukoilemaan. Ihmisen hätä saa
kääntymään sen puoleen, jolta tulee todellinen apu. Psalmi 31 päättyy rohkaiseviin
sanoihin: Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan.
Jumalassa meillä on tälläkin hetkellä toivo ja turva. Häneen turvautuvalla on varma
tulevaisuus. Tähän turvaan luottaen me saamme tälläkin hetkellä uskoa syntien
anteeksiantamiseen Vapahta-jamme Golgatan sovitustyön tähden.

Matti Rahja
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan hallituksen puheenjohtaja
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1 HALLINTO
1.1 Vuosikokous
Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:n vuosikokous pidettiin Suvijuhlien yhteydessä
Himangan seurakuntatalolla 16.7.2021. Läsnä oli 56 henkeä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Timo Jämsä ja sihteerinä Kristiina Paananen.

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä
toimintasuunnitelma ja vahvistettiin talousarvio. Jäsenmaksuihin ei tehty muutoksia;
vuosimaksu 30 €, ainaisjäsenmaksu 300 € ja 15–18 -vuotiaiden vuosimaksu 15 €.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Marja Himanka ja Marianne Helmes.
Äänestyksessä Marja Himanka valittiin jatkamaan ja Emil Nyblom valittiin uudeksi
jäseneksi.

1.2 Hallitus
Yhdistyksen hallituksella oli toimintakauden aikana kuusi kokousta, joista yksi oli
sähköpostikokous: 7.5.2021 (sp-kokous), 7.6.2021 (Kokkolassa), 18.9.2021 (Kokkolassa),
15.12.2021 (etäkokous), 10.2.2022 (etäkokous), 22.4.2022 (etäkokous).
Toimintakauden alussa hallitukseen kuuluivat Matti Rahja (pj.), Ville Väkeväinen
(varapj.), Jussi Peltola, Marja Himanka, Sakari Sorvisto, Marianne Helmes, Kalevi
Rantatorikka ja Mikko Rahja. Erovuoroisista Marja Himanka sai vuosikokouksessa
jatkopaikan ja Marianne Helmesin tilalle tuli Emil Nyblom.
Hallitus valitsi 18.9.2021 puheenjohtajaksi Matti Rahjan ja varapuheenjohtajaksi Ville
Väkeväisen. Sihteeriksi valittiin Kristiina Paananen.
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1.3 Talous
Yhdistyksen talouteen on vaikuttanut koronatilanteen luoma epävarmuus, mikä on
näkynyt erityisesti kolehdeissa. Lapsi- ja nuorisotyön kuluissa näkyy tilavuokrien hintojen
nousu kokoontumisturvallisuuden vuoksi.

1.4 Toimisto
Yhdistyksen toimisto on Kokkolassa, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 9. Toimiston
tehtäviä (mm. yhdistyksen maksuliikenne, jäsenrekisterin ylläpito, lehtiin ja muihin
julkaisuihin liittyvät asiat) ovat hoitaneet Jukka Paananen ja Kristiina Paananen.

1.5 Työntekijät
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Leena Aitta työskenteli koko toimintakauden ajan 100 %:n
työajalla. Toisen koronakauden aikana Leenan työ palautui lähes ennalleen. Koronan ja
Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia,
mikä näkyi Leenan työssä nuorten keskustelu- ja sielunhoitotarpeen lisääntymisenä.

Lähetysjohtaja Jukka Paanasen työajasta 70 % jakautui LYRS:lle ja 30 % Inkerin kirkolle.
Toimintakauden loppupuolella Jukka oli omasta pyynnöstään kaksi kuukautta (helmi- ja
maaliskuussa) 50-prosenttisella työajalla. Korona vaikutti edelleen kotimaan tilaisuuksiin;
kutsuja seuroihin ja muihin tilaisuuksiin tuli vähän ja lähes kaikki kokoukset pidettiin
etänä.
Viestintäsihteeri Kristiina Paanasen työajasta 70 % oli LYRS:n ja 30 % Inkerin kirkon
tehtäviä. Korona ei edelleenkään juurikaan vaikuttanut Kristiinan työhön.
Vuoden tauon jälkeen yhdistyksellä oli jälleen kesätyöntekijä. Ville Heikkilä palveli lapsi- ja
nuorisotyön kesäsesongin aikana kaksi kuukautta.
Rauhan Sana on maallikkoliike, jonka toiminta kuluneellakin kaudella on ollut hyvin
pitkälle aktiivisten ja osaavien vapaaehtoisten varassa. Työntekijät ovat yrittäneet löytää
ja kutsua eri palvelupaikoille vapaaehtoisia, joiden toimintaa he koordinoivat.
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1.6 Jäsenet
Toimintakauden lopussa yhdistykseen kuului 745 jäsentä (634 vuosittain jäsenmaksunsa
maksavaa ja 111 ainaisjäsentä). Edellisellä kaudella jäseniä oli 747 ja sitä edellisellä 752.

1.7 Neuvottelupäivä

Yhdistyksen vuosittainen neuvottelupäivä järjestettiin 2. huhtikuuta Kalajoen
seurakuntatalolla. Paikalla oli noin 40 henkeä, joista iso osa nuoria. Päivän teemana oli
armolahjat ja niillä palveleminen.

2 VIESTINTÄ
2.1 Rauhan Sana -lehti
Päätoimittajana jatkoi Jukka Malinen ja toimitussihteerinä Kristiina Paananen. Raakataitosta vastasi Tiina
Väkeväinen ja lopullisesta taitosta sekä kuvituksesta
Johanna Erkkilä. Kuvituksessa avusti Anne Pöyhtäri.
Toimituskuntaan kuuluivat Jorma Aspegrén, Vesa
Pöyhtäri, Kurt Hellstrand, Mikko Himanka, Yrjö Haapala
ja Tapani Vähäkangas.
Lehden tilausmäärä oli toimintakauden lopussa 1503
(ed. kaudella 1549), josta vapaakappaleita oli 88.
Painosmäärä oli 1600 kappaletta ja lehti painettiin
Vihannissa, Rannikon Laatupaino Oy:ssä.
Sekä kuluneella että jo edellisellä toimintakaudella
paperin hinta ja postikulut nousivat jyrkästi, minkä
takia hallitus päätti korottaa lehden tilaushintaa.
Vuosikerran hinnaksi kotimaahan tuli 44 € (ennen 42 €), muihin maihin 45 € (ennen 42 €)
ja lahjatilaus on 24 € (ennen 22 €).
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2.2 Pohjolan Joulu -lehti
Joululehden toimitti Kristiina Paananen. Jaakko Rahja avusti
ideoimalla sisältöä ja keräämällä materiaalia. Taitosta
vastasi Satu Sinikumpu.
Painosmäärä oli 6000, tuhat kappaletta enemmän kuin
viime kaudella. Lähes kaikki saatiin myytyä, ilmaisjakeluun ei
lehtiä juurikaan jäänyt. Lehteä markkinoitiin erityisesti
seurakuntiin.
Myös joululehti painettiin Vihannissa, Rannikon Laatupaino
Oy:ssä.

2.3 Verkkosivut ja sosiaalinen media
Verkkosivujen ja sosiaalisen median (Facebook) merkitys kasvoi edelleen koronan takia.
Toimintaan saattoi tulla muutoksia ja peruutuksia lyhyellä varoitusajalla eikä lehti
pysynyt muutosten perässä. Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa tieto oli
ajantasaista.
Verkkosivuja päivitti Kristiina Paananen, Facebookissa informaatiota jakoivat kaikki
työntekijät. Jaana Vähäkangas teki Facebookiin säännöllisesti raamatunlausepäivityksiä
vuoden vaihteeseen saakka, minkä jälkeen näistä päivityksistä ovat vastanneet Anne
Pöyhtäri ja Leena Aitta.

2.4 Videostriimaus ja Radio Rauhan Sana
LYRS:lle hankittiin laadukkaat striimausvälineet toimintakauden alussa. Ne
olivat käytössä ensimmäisen kerran Himangan Suvijuhlilla heinäkuussa, jolloin
juhlia saattoi seurata nettiradion lisäksi LYRS:n YouTube-kanavan kautta. Videointi onnistui erinomaisesti ja siitä tuli runsaasti
positiivista palautetta.
Striimauksesta päävastuun
kantoi Emil Nyblom.
Toimintakauden aikana
radiolähetyksiä on ollut
vähemmän kuin edellisellä kaudella, mikä osittain johtuu striimauksen lisääntymisestä.
Radio Rauhan Sanan lähetyksistä vastasi Suvijuhlien aikana Timo Taari ja sen jälkeen
Juho Palovaara, Matti Rahja ja Seppo Rantakokko.
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2.5 Julkaisutoiminta
Toimintakauden alussa valmistui koronan
myöhästyttämä Veren ääni -CD-levy yhdistyksen
kustantamana. Projektin ideasta ja tuottamisesta
vastasi Mikko Himanka.
Levyn julkaisukonsertti oli Suvijuhlien yhteydessä
Himangan kirkossa ja se striimattiin. Levy on
herättänyt kiinnostusta myös liikkeen ulkopuolella
ja sitä on myyty hyvin. Myyntituotolla on tuettu
lähetystyötä.

3 KOTIMAANTYÖ
3.1 Raamattukoulutus
Raamattukoulutus läpäisee lähetysyhdistyksen toiminnan kaikissa työmuodoissa.
Koronan takia Raamattu elää -päivät ja muut vastaavat tapahtumat ovat olleet tauolla.

3.2 Lapsi- ja nuorisotyö
Toimintakausi oli nuorisotyön osalta kuta kuinkin ehjä ja hyvä; pandemian takia
peruuntui vain yksittäisiä leirejä tai tapahtumia eikä kokoontumisista lähtenyt leviämään
tartuntoja.
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Leena Aitta oli koko toimintakauden 100 %:n työajalla. Ville
Heikkilä oli kesätyöntekijänä. Emilia Sorvisto ja Ville Heikkilä olivat koko toimintakauden
ajan mukana leireillä ja tapahtumissa. Lisäksi avustajina oli iso joukko aktiivisia nuoria ja
nuoria aikuisia.
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Kesällä pidettiin Pian rippikouluun -leiri Varvilla. Leiri oli antoisa ja tarjosi tärkeitä kontakteja muutaman vuoden päästä rippikouluun tulijoille. Ajatuksena oli myös, että seuroissa
nuorilla olisi tuttuja kavereita.

Rippileirejä tällä toimintakaudella oli kaksi. Ensimmäinen kesällä Vuokatinrannassa, jossa
leiriläisiä oli 26. Vetovastuussa olivat Jukka Malinen, Jukka Paananen ja Leena Aitta. Toinen leiri pidettiin pääsiäisenä Törmälän tilalla, Siikajoella, ja leiriläisiä oli siellä 22. Vetäjinä
olivat Tomi Tornberg, Jukka Paananen ja Leena Aitta.
Toimintakaudella pidettiin monenlaisia lasten toimintapäiviä ja varhaisnuorten leirejä
ennätysmäärä. Leireille osallistuminen on ollut innokasta ja leirit usein täynnä. Nuorten
leirit ja isoskoulutukset jatkuivat taas ja nuorille ne olivat tärkeitä keidashetkiä arjen keskellä. Uutena kokeiluna kesällä oli sinkkuilta, jota oli toivottu.
Nuorisotyössä on saatu iloita aktiivisista nuorista, jotka tarjoutuvat avuksi erilaisiin tehtäviin. Herätysliikkeen toiminta on heille tärkeää ja rakasta.

3.3 Perhetyö
Perhetyötä päästiin aloittamaan pitkän tauon jälkeen. Kesällä oli retki Hailuotoon ja
Oulussa, Maikkulan kappelilla, pidettiin syksyllä perheiden päivä. Nuorisotyöntekijä
koordinoi tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Leena on perheiden tukena myös
kuuntelijana ja vierellä kulkijana.

3.4 Nais- ja miestyö
Naisteniltoja ei toimintakauden aikana vielä aloitettu koronan takia. Myöskään
suunnitelma koota työryhmä miestyötä varten ei toteutunut.

3.5 Esirukous- ja sielunhoito
Rukousryhmä jatkoi tärkeää ja yhä tarpeellisempaa toimintaansa WhatsAppin
välityksellä. Kristiina Paananen valmistui toimintakauden alussa sielunhoitoterapeutiksi
ja on palvellut sen jälkeen pienimuotoisesti asiakastyössä ja tarvittaessa konsultoinut
sielunhoidollisissa kysymyksissä. Viime kaudella suunniteltu sielunhoitotapahtuma ei tule
toteutumaan vielä kesällä 2022.
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3.6 Lähetystoimikunta
Lähetystoimikunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella sisä- ja ulkolähetykseen liittyviä
asioita ja tehdä tarpeen mukaan esityksiä hallituksen päätettäviksi. Toimikuntaan
kuuluivat Jukka Paananen (pj.), Jaakko Rahja (siht.), Tapani Vähäkangas, Niko Häivälä,
Sari Pahkala, Johannes Wentin, Matti Rahja, Jaana Vähäkangas ja Ilkka Heikkilä.
Kertomusvuoden aikana toimikunnalla oli yksi etäkokous. Esillä olivat lähetyskentän
kuulumiset Virossa, Venäjällä, Etiopiassa ja Israelissa. Muita merkittäviä asioita olivat
radiointiin ja striimaukseen liittyvät kysymykset, valtakunnallinen medialähetyskampanja
Missio 2022, LYRS:n jäsenyys Suomen lähetysneuvostossa, LYRS:n neuvottelupäivä ja
Suvijuhlat 2022.
LYRS liittyi mukaan toimintakauden aikana valtakunnalliseen medialähetyskampanjaan,
Missio 2022:een. Suomen lähetysneuvosto hyväksyi LYRS:n jäsenyyden
lähetysneuvostossa huhtikuussa 2022. Neuvoston tarkoituksena on edistää lähetystyötä
tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa.

3.7 Suvijuhlat
Suvijuhlat toteutuivat
Himangalla 16.–18.7.2021
hybriditapahtumana.
Lähiseuduilta tulleita
juhlavieraita oli paikan
päällä noin 500 kunakin
päivänä. Nettiradiointi ja
YouTube-lähetykset
tavoittivat moninkertaisen
määrän ihmisiä.
Leimallista näille juhlille oli
yhteinen ilo siitä, että
pitkän tauon jälkeen
koronarajoitukset sallivat
kokoontua juuri tuona
viikonloppuna ja järjestelyt toimivat hyvin hieman poikkeuksellisissa olosuhteissa.

4 ULKOMAANTYÖ
4.1 Viro
Leo ja Maarika Lekarkin – Lääne-Nigulan seurakunta, LYRS:n puhujamatkat
Viime toimintakausi oli koronan takia edelleen osittain rajoitettu. Myös Leo altistui joulukuussa eikä päässyt mukaan Pärnun Inkeri-talon tilaisuuksiin, Jarmo Makkonen hoiti ne
yksin. Pärnun palveluvuorot hoidettiin säännöllisesti, mutta muualle – Äksiin, Harju-
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Jaaniin, Kursiin ja Lääne-Nigulaan – onnistui järjestää puhujainmatkoja vain loka- ja
huhtikuussa. Silloin palveli seurakuntaa myös Veikko Määttä.
Toimintakauden yksi merkkitapahtumista oli Läänemaa Missio. Rauhan Sanalla oli sen
yhteydessä Raamattu-päivä Varblassa, jossa palvelivat Jaakko Rahja ja Pentti Sinko. He
palvelivat Jarmo Makkosen kanssa myös Pärnussa ja Audrun ja Tõstamaan kirkoissa,
missä Rauhan Sanalla ei ole aikaisemmin ollut palveluvuoroja.

Leo on diakonina jatkanut työtään Lääne-Nigulan, Nõvan ja Noarootsin seurakunnissa
pitäen jumalanpalveluksia ja toimituksia silloin, kuin kirkkoherra Leevi Reinarulla on ollut
loma tai muita tehtäviä Viron kirkon lähetyskeskuksen johtajana. Käytännössä
enimmäksen Leo palvelee Nõvan kirkossa (kuva yllä oik.) sekä Noarootsin seurakunnalle
kuuluvassa Rooslepan kappelissa jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Toimitukset ja
valtakunnalliset merkkipäivät ovat hyviä mahdollisuuksia tavoittaa Virossa kristinuskosta
vieraantuneita ihmisiä (kuva yllä vas. Viron Itsenäisyyspäivän hartaus
Vabaussodan muistomerkin luona 24.02.2022 Noarootsissa).
Maarika Lekarkin on jatkanut Lääne-Nigulan seurakunnassa pyhäkoulunopettajana ja
lapsityön vetäjänä. Maarika sai siitä työstä toukokuussa 2021 arkkipiispalta kiitoskirjeen.
Pyhäkoululaisia oli 33, joista kerrallaan osallistui keskimäärin 10 lasta. Vaikka tilaisuuksien
järjestäminen oli sallittua, niin koronaan sairastumiset ja altistumiset aiheuttivat
rajoituksia ja näkyivät osallistujaluvuissa. Yksi merkkitapahtumista oli Lääne-Nigulan
pyhäkoululaisten yksipäiväinen leiri ja vaellus Nõvan seurakunnassa elokuussa. Tämä
vaellus kuului Läänemaa Mission ohjelmaan. Valitettavasti paikallisia lapsia sinne ei
tullut, vaikka näin alussa suunniteltiin.

Esa ja Õnne Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat
Luukkalat jatkoivat Lähetysyhdistys Rauhan Sanan tukemina työntekijöinä Virossa. Esa
on sekä Äksin että Kursin seurakuntien kirkkoherra. Molemmissa seurakunnissa pidettiin
jumalanpalvelus joka sunnuntai.
Äksin seurakunnassa pidettiin toimintakauden aikana rippikoulua, joka päättyi konfirmaatioon helluntaina 2021. Rippikouluun osallistui 6 nuorta, joista moni on myös rippikoulun jälkeen käynyt säännöllisesti seurakunnan tilaisuuksissa. Maaliskuussa 2022 alkoi
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uusi rippikoulu, johon osallistuu 6 henkilöä. Nuorin on 14-vuotias, vanhin melkein eläkeikäinen. Konfirmaatio on tarkoitus järjestää kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Miestenpiiri on uusi toimintamuoto, joka käynnistyi Äksissä kuluneen toimintakauden
aikana. Ensimmäinen kokoontuminen oli syksyllä ja sen jälkeen piiri on kokoontunut noin
joka toinen kuukausi. Osallistujia on yhteensä 19. Lokakuussa 2021 järjestettiin raamattuviikonloppu yhteistyössä Etelä-Suomen Rauhan Sanan kanssa (kuva alla oik.). Aiheena oli
”Kristityn vapaus”. Tapahtumaan osallistui noin 30 henkeä. Toisena joulupäivänä oli
perheiden jumalanpalvelus Äksin pappilassa. Lapsille ja nuorille jaettiin lasten tai nuorten
Raamattu ja pieni joululahja. Koronatilanteen takia tällä kertaa ei järjestetty yhteistä
ruokailua. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä.

Myös Kursin seurakunnassa pidettiin toimintakauden aikana rippikoulua ja konfirmoitiin
kolme henkilöä. Viime kaudella erityiseksi tavoitteeksi asetettiin yhteistyön kehittäminen
Puurmanin koulun kanssa. Yhteistyöstä on keskusteltu, mutta ovet ovat avautuneet paremmin Laevan kouluun. Esa on vieraillut Laevan koululla ja joulukuussa koko koulu, 45
oppilasta, oli Kursin kirkossa lukukauden päätösjumalanpalveluksessa (kuva yllä vas.).
Laevassa on saatu myös noin kerran kuussa kokoontua Jumalan Sanan äärelle. Näihin
tilaisuuksiin osallistuu noin 6–12 henkeä, joista osa ei vielä ole seurakunnan jäseniä, mutta kristinuskosta kiinnostuneita. Kursissa on kuluneen toimintakauden aikana käytetty
paljon aikaa myös etsien mahdollisuuksia pappilan katon kunnostamiseksi. Suuri ilon ja
kiitoksen aihe oli, että Viron Museovirasto antoi projektiin rahaa ja pappilan kattoa
kunnostetaan nyt.

Kaja Alasoo – Lapsityö Virun rovastikunnassa
Korona varjosti myös vuotta 2021. Erityisesti loppuvuosi oli lapsityön kannalta vaikea,
mutta keväällä tilanne parani. Pyhäkoulut pyörivät Narva-Jõesuussa, Vokan nuortenkeskuksessa ja Toilan kirjastossa.
Narva-Jõesuussa kokoontumiset jatkuivat talvella kirjastossa. Keväällä, säiden lämmetessä kokoonnutaan seurakuntatalolla, jotta kirkko tulisi tutuksi. Tunteja pidettiin mahdollisuuksien mukaan 2–3 kertaa kuukaudessa. Narva-Jõesuun kaupunginhallitus on
antanut pientä avustusta lapsityön materiaaleihin. Elokuussa oli kaupunginpäivä ja seurakunta piti silloin kahvilaa. Seurakunnan vapaaehtoiset toivat omatekoisia leivonnaisia,
joita myytiin Narva-Jõesuun seurakunnan hyväksi. Pyhäkoululaiset auttoivat lättyjen
paistamisessa ja palvelivat asiakkaita. Tämä innosti lapsia kovasti ja he lupasivat tulla
uudelleen.
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Vokan nuortenkeskuksen kanssa on hyvät suhteet (kuva vas.). Työntekijät ovat avoimia
ja kiinnostuneita siitä, että lapsille on erilaista toimintaa ja mahdollisuus oppia uutta.
Myös Toilan kirjaston kanssa yhteistyö toimii hyvin (kuva oik.).

Narvan pyhäkoulu on valitettavasti ollut tauolla. Seurakunta ei ole pystynyt tavoittamaan lapsia. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea. Rukoillaan Narvan Maarjan seurakunnan, lapsityön ja koko seurakuntaelämän jatkumisen
puolesta. Myös yhteydet Vinnin perhekotiin ovat olleet tauolla, mutta toivon mukaan
jatkuvat koronan loputtua.
Lastenleiri pidettiin Toolsen leirikeskuksessa Virun rovastikunnan kesätapahtuman
yhteydessä. Sinne tuli 40 lasta ja nuorta sekä parisenkymmentä aikuista ja muutama
perhe. Eri ikäryhmille oli tarjolla erilaista toimintaa. Leirille tuli lapsia mm. Simunasta,
Kadrinasta, Rakveresta ja Narva-Jõesuusta.

4.2 Venäjä
Jukka ja Kristiina Paananen – Inkerin ev.lut. kirkko
Paanasten työajasta 30 % oli entiseen tapaan Inkerin
kirkkoon liittyviä tehtäviä; Jukalla kirkon talouteen ja
rakennusprojekteihin liittyviä asioita sekä kontakteja
ystävyysseurakuntiin ja lähetysjärjestöihin. Kristiina
vastasi Inkerin Kirkko -lehden toimittamisesta, tilauksista ja laskutuksesta. Kirkon suomenkielisten verkkosivujen uudistamiseen ei ollut aikaa.
Yhteydenpito Venäjälle tapahtui etäyhteyksien kautta.
LYRS:n ja Uusheräyksen suunnittelemat Venäjä-päivät
lokakuussa eivät toteutuneet koronan takia, vaan ne
päätettiin toistamiseen siirtää. Sen sijaan Idäntyön
päivät järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen maaliskuussa Ryttylässä, Kansanlähetysopistossa, ja Paanaset osallistuivat päiville.
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4.3 Etiopia
Anna Vähäkangas – Raamatunkäännöstyö Mekane Yesus -kirkossa
Anna on Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja Wycliffe Raamatunkääntäjien yhteislähetti
sekä Lähetysyhdistys Rauhan Sanan nimikkolähetti. Ensimmäinen työkausi Etiopiassa
alkoi joulukuussa 2014. Anna toimi Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon ja paikallisen raamatunkäännöstyöhön erikoistuneen yhteistyöjärjestön SIL Etiopiassa työyhteydessä Mekane Yesus -kirkon lounaisen synodin raamatunkäännöstyön kielitieteellisenä
neuvonantajana. Tällä hetkellä Anna työskentelee kotimaasta käsin.
Vuonna 2017 alkanut kotimaanjakso päättyi toukokuussa 2021, kun Anna siirtyi kolmen
kuukauden koeajan jälkeen virallisesti takaisin SIL Etiopiassa -järjestön palvelukseen
raamatunkääntäjien kielitieteellisenä neuvonantajana 60-prosenttisella työajalla.
Anna on jatkanut Etiopiassa 2016 aloittamaansa alen kielen äännetutkimusta. Kieltä puhuu noin 80 000 ihmistä Etelä-Etiopiassa. Tutkimuksen tarkoitus on tukea oikeinkirjoitusjärjestelmän kehittämistä. Anna keskittyi aluksi joihinkin ongelmallisiin äänteisiin ja
siirtyi loppuvuodesta 2021 äännejärjestelmän kokonaisesityksen laatimiseen. Tutkimuksessaan hän käyttää paikan päällä keräämäänsä aineistoa, jonka lisäksi hän on saanut
uusia nauhoituksia WhatsAppin kautta ja on voinut muutenkin pitää yhteyttä
työtovereihinsa erilaisilla etätyökaluilla.

Tavoitteena oli saada alen äännetutkimus valmiiksi toimintakauden aikana, mutta siihen
on mennyt arvioitua pitempään sekä oman jaksamisen haasteiden että työtä ohjaavan
kielitieteilijän kiireiden vuoksi. Työ on kuitenkin edistynyt, ja ohjauksesta on ollut paljon
hyötyä. (kuva yllä oik. Alenkielisten Efesolais- ja Galatalaiskirjeiden käännösten
konsulttitarkastus huhtikuussa 2022)
Tutkimustyön ohella Anna on vieraillut seurakunnissa sekä kerrannut amharan kieltä,
jota hän tarvitsee työssään. Anna siunattiin uudelle työkaudelle kesän 2021 Kansanlähetyspäivillä (kuva yllä vas.).
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4.4 Israel
Machaseh-keskus Jerusalemissa
Viime vuosi oli erittäin haastava. Tasan vuosi sitten Israel taisteli terroristiryhmiä vastaan
etelästä ja pohjoisesta; monet kaupungit olivat rakettien ja pommi-iskujen kohteena ja
Machaseh-keskukselta pyydettiin paljon kiireellistä psykologista tukea.
Koronarajoituksista seurasi vaikeita tilanteita; monet perheet menettivät taloudellisen
vakautensa ja turvallisuutensa. Taloudellisen avun pyynnöt lisääntyivät noin 50 %, jopa
ruoan ja perustarvikkeiden osalta. Kaikki vapaaehtoiset, jotka saapuivat Norjasta ja
Tanskasta, työskentelivät jakelukeskuksessa.
Hiljalleen onnistui käynnistää uudelleen naisten tukiryhmän, ”Jeesuksen tytöt”, kuukausittaiset tapaamiset. Myös holokaustiryhmä pääsi jatkamaan kokoontumisiaan, kun
keskus muutti uuteen, isoon toimistoon. Ryhmiä oli mahdollista ottaa joka viikko.
Ukrainan sodan alettua Machaseh liittyi mukaan valtiolliseen ja kunnalliseen ohjelmaan
humanitaarisen avun ja varojen keräämiseksi Ukrainalle sekä pakolaisten ja uusien maahanmuuttajien vastaanottamiseksi. Keskus on tukenut puolalaista järjestöä, joka evakuoi
ihmisiä ja tuo heitä turvaan rajalla oleville vastaanottoleireille.
Machaseh-keskus on auttanut uusien siirtolaisten omaisia kiireellisissä tarpeissa,
psykologisen avun ja kuljetusten kanssa. Tilapäisasuntoon tuli kuusi Mariupolista
saapunutta pakolaista ja heille tehtiin hoitosuunnitelma traumoista kuntoutumiseksi.
Taloudellista tukea annettiin ryhmälle pakolaisia, jotka saavat kokeellista syöpähoitoa
Jerusalemin sairaaloissa. (Kuva alla vas. Sapatin viettoa Ukrainan pakolaisten kanssa).

Lena Levin jatkoi neuvonta- ja terapiatyötään monimuotoisesta traumaperäisestä
stressihäiriöstä (CPTSD) kärsivien parissa. Toimintakauden lopussa hän oli Saksassa,
Altenburgissa konferenssissa puhumassa kokemuksistaan tällä alueella ja piti myös
juutalaisen ja messiaanisen musiikin konsertin (kuva yllä oik.).
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