
Lähetystyö/Ortodoksinen lähetys 

 

Leikki: Lähetystyöntekijät joutuvat usein työskentelemään vailla 

yhteistä kieltä paikallisten kanssa. Oppilaiden tehtävänä on 

samaistua tuollaiseen tilanteeseen ja kertoa muulle luokalle ilman 

sanoja (esimerkiksi pantomiimin keinoin, muiden tehtävänä on 

arvata mistä on kyse) seuraavanlaisia asioita:  

 

1. Minä olen lääkäri. 

2. Minä olen pappi.  

3. Rakennamme teille kaivon.  

4. Autoni hajosi.  

5. Minä tulen kaukaa Suomesta.  

6. Koulussa opit lukemaan.  

7. Istutamme tänne puita.  

8. Harrastan jalkapalloa. 

9. Näin automatkalla kamelikaravaanin.  

10. Missä on kirkko? 

11. Autoni meni rikki ja jäi aavikolle. 

12. Älä juo likaantunutta vettä. 

13. Minusta on mukavaa tavata teidät! 

Jne… Oppilaat voivat keksiä itse lisää esim. erilaisia ammatteja.  

 

 



Ortodoksinen lähetys ry:n sivuilla on opintomateriaalia toimintapiireille, jota voi soveltaa myös 

koulukäyttöön. Seuraavat tekstit ovat Vesi on toivon lähde ja Toivon tarinat –

materiaalipaketeista.   

 

Haikin kylä kehittyy 

 

Etiopia sijaitsee Afrikan sarvessa, päiväntasaajan lähellä. Se on Afrikan toiseksi runsasväkisin 

valtio ja sen vuosittaisena haasteena on koko väestön ruokkiminen. Haikin kylä sijaitsee 

Etelä-Wollon maakunnassa, maan koillisosassa. Alueella asuu noin 20 000 henkeä, joista 

pääosa elää köyhyysrajan alapuolella. Alueen väestön ruokkiminen on vaikeaa, sillä sateet 

ovat vähäisiä ja maaperä heikkoravinteista. Usein koko perhe tarvitaan avuksi ruoan 

hankkimiseen. 

Suomen ja Etiopian valtioiden välinen kehitysyhteistyö käynnistyi vuonna 1967. Etiopia on 

yksi Suomen pitkäaikaisimmista yhteistyömaista. Nykyään yhteistyö on hyvin 

suunnitelmallista, sillä perustana on Etiopian hallituksen hyväksymä köyhyyden 

vähentämisohjelma sekä Suomen kehityspolitiikan tavoitteet. Yhdessä pyritään poistamaan 

köyhyyttä, torjumaan ympäristöuhkia sekä edistämään tasa-arvon, ihmisoikeuksien, 

vuorovaikutuksellisen talouden ja hyvän hallinnon toteutumista. 

Vuonna 2006 Suomen ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry. ja Etiopian ortodoksinen 

kirkko ryhtyivät kehittämään Haikin kylän toimeentuloa. Kolmivuotinen maaseudun 

kehittämishanke on yksi Suomen valtion tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Paikallisesti 

mukana ovat myös Etelä-Wollon hiippakunta ja alueen luostarit. 

Yhdessä pyritään etsimään vaihtoehtoisia lähteitä toimeentulolle sekä tehostamaan 

maanviljelyä ja karjankasvatusta. Alueen kaksi järveä tarjoavat mahdollisuuksia 

kalastuselinkeinon kehittämiseen. Käyttöön otetaan uusia viljelymenetelmiä ja -kasveja. 

Hankkeen kautta kehitetään myös Haikin kylän vesihuoltoa sekä terveys- ja 

koulutuspalveluja. 

 
Taustaa 
· Maailman kuudesta miljardista ihmisestä joka viides elää äärimmäisessä köyhyydessä 

eli alle yhdellä dollarilla (80 sentillä) päivässä. 

· Miljardi ihmistä maailmassa kärsii jatkuvasta nälästä ja juomakelpoisen veden 

puutteesta. Ilman vessaa ja viemäröintiä elää noin 2,5 miljardia ihmisistä. 

· Tuloerot kasvavat ja köyhyys lisääntyy kaikkialla. Vakavin tilanne on Afrikassa. 

 
Keskustelukysymyksiä 
· Miltä tuntuisi elää alle eurolla päivässä? 

· Mitä on köyhyys? 

· Kumpi on tärkeämpää, tukea Venäjän Karjalaa vai lähettää apua Etiopiaan? 

· Miksi kristityn on kannettava huolta koko maailmasta? 

· Miten avustustyö on osa seurakuntasi toimintaa? 

 
Loppurukous: Rukous rauhan puolesta 
Kaikkivaltias Jumala ja rakentaja, Sinä olet kaikkien maailman kansojen luoja. Rukoilen 



sinua, ohjaa kansakuntia ja niiden johtajia rauhan ja oikeudenmukaisuuden tielle. Varjele 

meitä epäoikeudenmukaisuuden, hyväksikäytön, ristiriitojen ja sodan pahuuksilta. Auta meitä 

luopumaan epäluottamuksestamme, katkeruudestamme ja vihastamme. Opeta meitä 

lopettamaan asevarustelu ja aseiden käyttö. Ohjaa meitä löytämään rauha, kunnioitus ja 
vapaus. Yhdistä meidät tekemään työtä rauhan puolesta ja etsimään keinoja taistella 

tietämättömyyttä, köyhyyttä sekä ihmisen ja luonnon riistämistä vastaan. Suo, että saisimme 

kasvaa sopusoinnussa ja ystävyydessä, veljinä ja sisarina, Sinun kuvinasi, Sinun kunniaksesi. Aamen. 

 
Arkipäivää Etiopian maaseudulla 

 
Etiopia on suuri valtio itäisessä Afrikassa. Kuivuudesta kärsivässä maassa iloitaan vähäisestäkin 

vedestä. Luoteis-Etiopiassa sijaitsee Haik-järvi ja sen vieressä pieni Haikin kaupunki. Haikissa ei 

ole asfalttiteitä, mutta keskusaukio rakennuksineen saa sen tuntumaan kaupungilta. 

Haikin alueella eletään hyvin yksinkertaista elämää. Viime vuosina sielläkin on alettu toteuttaa 

kehitysyhteistyöhankkeita, joissa suomalaiset ortodoksit ovat mukana. Yhteistyön hedelmät 

helpottavat huomattavasti paikallisten arkea. 

 
Tsega on 30-vuotias nainen ja asuu pienessä maaseutukylässä 20 km päässä Haikista. Hänen 

nimensä tarkoittaa ”lahja Jumalalta” tai ”Jumalan armo”. Tsegan perhe on kristitty. Pitkien 

välimatkojen vuoksi he pääsevät Haikin kirkkoon vain suurina juhlina. Maaseudulla 

keskivertoperheen kulkuväline on härkä. Moottoripyörä on ylellisyyttä ja auto puolestaan 

käsittämätön ajatus. Eipä autolla olisi mukavaa matkustaakaan, sillä tiet ovat niin huonossa 

kunnossa. 

Aamuisin Tsega, hänen miehensä ja neljä lasta nousevat auringon kanssa kuuden aikaan. Maalla 

asutaan perinteisesti pyöreissä savimajoissa, joissa on olkikatto ja maalattia. Ensimmäiseksi on 

lähdettävä hakemaan vettä ja polttopuuta. Vettä saadaan kaivosta, vesipisteestä tai joesta. Ne 

sijaitsevat niin kaukana, että Tsega käyttää päivittäin tunteja vedenhakuun. Kun majaan on saatu 
kannettua vettä ja polttopuita, on aika tehdä ruokaa. 

 

Aamupalaksi Tsega valmistaa majan tulipisteessä puuroa teff-viljasta. Teff on tattarin tapainen 

riisikasvi, jota etiopialaiset käyttävät kuin suomalaiset vehnää. Majassa ei ole piippua, mutta savu 

pääsee majasta ulos olkikaton läpi. Kirput ja muut syöpäläiset pysyvät savun avulla paremmin 

loitolla. 

Ruuan jälkeen astiat tiskataan ulkona kolhiintuneissa peltikulhoissa. Perheen lapset auttavat 

vanhempiaan töissä. Tytöt auttavat kotona ja vedenhakumatkoilla. Äidiltään he oppivat, kuinka 

pään päällä kannetaan isoja ja painavia esineitä. Pojat auttavat isäänsä karjanhoidossa. 
Paimennettavina heillä on pitkäsarvisia lehmiä ja vuohia. 

Lapsilla ei useinkaan ole mahdollisuutta käydä koulua kuin muutama luokka, jos niitäkään. Päivät 

menevät kaikilla työn tekoon. Teiden varsilla kävelee jatkuvasti ihmisiä viemässä tavaraa paikasta 

toiseen korvausta vastaan. Illalla pimeys laskee jo kuudelta. Koska Tsegan majassa ei ole sähköä, 

perhe ei voi tehdä muuta kuin pieniä ilta-askareita ja mennä maalattialleen aikaisin nukkumaan. 

Etiopialaisten ja suomalaisten ortodoksien yhteistyön avulla Tsegan päivät muuttuvat. Haikiin on 

valmistunut terveysasema, jonka toiminta helpottaa perusterveydenhuoltoa, sairauksien hoitoa ja 

naisten raskausaikaa ja synnytykseen menoa. Tsegan kylän lähelle rakennetaan vesipiste, mikä 

lyhentää päivittäistä vedenhakumatkaa. Niinpä Tsegalle jää aikaa hoitaa lampaita ja tehdä muita 

askareita. 
 

Tsegan mies on innoissaan, sillä kyläläisiä koulutetaan istuttamaan puun taimia lähelle 

maanviljelyksiä. Puiden juuret pitävät kuivan maan paremmin paikoillaan ja vähentävät siten 

eroosiota eli maan kulumista ja parantavat satoa. 



 

 

 

Kysymyksiä:  

1. Jos Sinun pitäisi kävellä 5 km päähän hakeaksesi puhdasta vettä perheellesi, mihin 
asti joutuisit kävelemään?  

2. Suomalainen kerrostaloasukas kuluttaa keskimäärin 155 litraa vettä päivässä. 
Vedenkäyttö jakaantuu seuraavasti: 

 peseytyminen 60 litraa, 

 wc 40 litraa, 

 keittiö 35 litraa, 

 pyykki 20 litraa. 

 
Kuinka suuri osa päivästäsi kuluisi vedenhakuun, jos vesipiste on 5 km 
päässä ja saat kerralla kannettua korkeintaan 20 litraa? 



PÄÄSIÄISTERVEHDYKSIÄ AFRIKAN MAIDEN KIELILLÄ:  

 

Pohjoisetiopialaiset kielet :   

Tigrigna  Christos tensiou! Bahake tensiou! 
 

Eteläetiopialaiset kielet :   

Amhara  Kristos Tenestwal! Bergit Tenestwal! 

Niger-Kongon kielet:   

Luganda   Kristo Azukkide! Kweli Azukkide!  

Swahili   Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka!  

 

Nigeria    Jésu Krísti Ébilíwõ! Ézia õ´ Bilíwõ!  

 

 

Lähde/lisää tervehdyksiä: www.ortodoksi.net 


