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Toukokuu kului keskeneräisiä töitä viimeistellen. Se oli 

myös hyvästelyjen ja ihmisten tapaamisen  aikaa. 

Tällaisessa elämäntavassa on hyvin merkittävää ottaa 

aikaa hyvästeille, vaikka se onkin usein varsin raskasta. 

Maonkielinen esikoulukirja  tuli valmiiksi. Nyt 

toivomme, että kirjan painatus sujuu ongelmitta, jotta 

se olisi koulujen käytössä elokuussa. Se onkin 

ensimmäinen koskaan maoksi tehty kirja. Kirjan teossa 

tulee aina yllättäviä työtä hidastavia asioita matkan 

varrelle,  ns. muuttuvia tekijöitä. Kieliavustajamme 

tulevat kaukaa maaseudulta Addis Abeban 

toimistoomme ”workshoppeihin”mukaan. Ne kestävät 

yleensä noin kaksi viikkoa kerrallaan. Niiden välissä 

kirjaa sitten täytetään näissä työpajassa 

aikaansaaduilla tuotoksilla, ja sitten on taas uuden 

työpajan vuoro jne.  Etukäteen suunniteltua 

aikataulua sotkevat kuitenkin helposti erilaiset 

kansalliset vapaapäivät ja juhlat. Tässä työssä sitkeys 

ja pitkä pinna ovat suureksi avuksi. Lopussa kiitos 

seisoo, kun kirja on saatu viimeisintä opettajan 

oppaan ohjetta myöten valmiiksi ja painoon.  

Rakkaat työmme tukijat 

Tämä käsillä oleva kirje on meidän viimeinen uutiskirjeemme SIL Etiopian työyhteydessä 

lukutaitotyön tekijöinä. Nyt meitä odottavat uudet työt uusilla kentillä. Miikka on valittu 

Suomen Lähetysseuran Venäjän ja Viron aluepäälikön tehtävään elokuun 2015 alusta 

lähtien. Ammista tulee näiden alueiden Lähetysseuran tiedottaja. Lisäksi Ammi tulee 

tekemään naistyötä Inkerin kirkon työyhteydessä. Haikein mielin sanomme hyvästit 

Etiopialle. Nämä neljä vuotta, jotka olemme saaneet elää ja työskennellä siellä, ovat olleet 

meille todella merkityksellisiä ja siunattuja. Emme ole tehneet työtämme yksin. Jumalan 

läsnäolo jokapäiväisissä kamppailuissamme on ollut konkreettista ja olemme iloinneet 

elämästämmä Etiopiassa. Työtä on tälläkin kentällä vielä paljon, ja moni asia on vasta aivan 

alussa. Beninshangul-Gumuz-tiimimme jatkaa edelleen opettajien kouluttamista ja kielen 

kehittämistyötä alueen vähemmistökielien parissa, nyt vain ilman meitä.  Tehtävää riittää 

vuosikymmeniksi eteenpäin. Etiopian pienten kieliryhmien voimaantuminen ja valoisampi 

tulevaisuus on sydämissämme. Jatkamme näiden meille rakkaiksi tulleiden ihmisten 

puolesta rukoilemista. Tässä kirjeessä on kuvia ja kokemuksiamme neljän vuoden ajalta 

sieltä täältä Etiopiasta ja työmme 

parista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asosassa naapurin ihanat velikullat 

odottivat aina yhtä tohkeissaan 

porttini pielessä työpäiväni 

loppumista. 

Berta-lapset leikkivät tässä 

välituntileikkinään tuttua tervapataa. 

Näiden lasten tulevaisuus on 

merkittävästi vahvemmalla pohjalla 

omankielisen opetuksen vakiintuessa 

koulujen työjärjestykseen. On ollut ilo 

todeta, että mm. berta-tyttöjen 

läsnäoloprosentti koulussa on kasvanut 

viimeisen kahden vuoden aikana. 

Mahdollisuus opiskella omalla 

äidinkielellä on merkittävä tekijä lasten 

koulussa pysymiselle.   
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”Anna, Jeesus, 

Henkes´ valon 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 

Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 

Muistoja ja kuvia matkan varrelta.. 

 

 

 

 

Saimme olla mukana tekemässä oppikirjoja ja opettajanoppaita kuudelle Etiopian 

vähemmistökielelle. Nämä kielet ovat: berta, shinasha, gumuz, gwama, komo ja mao. Työ oli 

haastavaa ja mielenkiintoista. Usein olemme kuulleet kysymyksen: ”Osaatteko te kaikkia 

näitä kieliä?” - Emme osaa. Kieliavustajiemme ja kielitieteilijöiden avulla työ on onneksi 

mahdollista ilmankin. Neljälle näistä mainituista kielistä ei ollut olemassa entuudestaan 

minkäänlaista kirjallisuutta, joten saimme täten olla tekemässä myös  pioneerityötä. 

Tunnemme syvää kiitollisuutta voidessamme todeta, että jotain konkreettista on saatu 

vähemmistökielten puhujien hyväksi aikaiseksi. SIL Ethiopian panos kielten kehittämistyössä 

ja opettajien koulutuksessa Etiopiassa on hyvin merkittävää. SIL on globaalisti arvostettu ja 

laajalti kiitetty yhteistyökumppani ja toimija kaikkialla maailmassa sen korkeatasoisesta eri 

kielien parissa tapahtuvasta  työstä johtuen. On ollut ilo voida työskennellä SIL:n 

työyhteydessä. 

Todella paljon on mahtunut näihin vuosiimme Etiopiassa. Olemme saaneet ystäviä ja 

olemme tutustuneet maan vanhaan kulttuuriin ja sen ihmisten vieraanvaraisuuteen. 

Työmme on ollut myös välillä jopa huikean jännittävää. Haasteet ja ns. epämukavuusalueella 

oleminen muuttavat väkisinkin ihmistä. Kuinka sitkeitä ja kiitollisia ihmisiä olemmekaan 

saaneet kohdata täällä! Toivon hartaasti kykeneväni nielemään tulevat valitukseni jonnin 

joutavuuksista tämän kokemukseni jälkeen, sanoo Ammi. –Tuskin siinä kuitenkaan onnistun. 

Etiopiassa ihmiset toteavat suurten haasteidensa keskellä ”Egzijabier jaukal” - Kyllä Jumala 

tietää. Jumalaan luotetaan ja Häneen turvataan kaikessa. Tulemme kaipaamaan tätä 

etiopialaisten vankkumatonta uskoa siirtyessämme toiseen maanosaan ja kenties  hieman 

maallistuneempaan maailmaan. 

Kuvassa Miikka ja kieliavustajamme Thomas 

ovat hyvin tyypillisessä tilanteessa. Meneillään 

on gumuzinkielisen ensimmäisen luokan kirjan 

teko ja tarinankirjoitustuokio. Tässä yhdessä  

laadittu tarina on siirretty taululle 

lopputarkastusta varten.  Ennen 

kokonaisuuden (koko kirjan) lopullista 

hyväksymistä, gumuzin kielen ekspertti,  

kielitieteilijä Travis tarkistaa vielä  kaiken 

kertaalleen läpi. Sen jälkeen vielä uudestaan  

pitää tarkistaa kirjan ulkoasu ja  karkoittaa 

mahdolliset painovirhepaholaiset. ”Ensin 

kaulitaan, sitten käännetään ja vielä kerran 

kaulitaan”..   
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Suurten muutosten aikaa 

Myös lapsemme ovat kasvaneet ja eläneet värikästä ja mielenkiintoista elämää Etiopiassa. 

Neljä vuotta on toki pitkä aika meille aikuisille, mutta lapsille ja nuorille se on todella suuri 

osa heidän tämänhetkistä elämäänsä. Paljon ystäviä jää tänne tai muuttaa eri puolille 

maailmaa. Kansainvälisen koulun arki on ollut värikästä ja yhteisöllistä ja harrastustoimintaa 

on riittänyt.  Bingham Academy on ollut tärkeä osa Kaarlon, Raakelin ja Volterin elämää. Sen 

kansainvälistä ilmapiiriä ja ystäviä lapsemme tulevat kaipamaan kovasti.  Meille suurena 

asiana vielä kerrottakoon, että  vanhin lapsemme Kaarlo  valmistui nyt täältä Bingham 

Academysta. Hän jää syksyllä Suomeen aloittelemaan omaa elämäänsä meidän muiden 

suunnatessa Venäjälle, Pietariin. Elämme kaikki suurten muutosten aikaa. Kyllä Jumala 

tietää.. Seuraavilla sivulla on lisää paloja matkoiltamme ja työstämme Etiopiassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä kuva on otettu hyvin 

syrjäiseltä Kesserin koululta 

helmikuussa 2015.  Matka sinne 

Asosasta autolla kesti neljä 

tuntia. Teitä ei ollut  matkan 

loppuvaiheessa ollenkaan. 

Alueella elävät gwamat eivät ole 

aiemmin voineet opiskella omalla 

äidinkielellään.  

Kuva on 

toukokuulta 

2015. 

Vasemmalta 

Volter, Miikka, 

Raakel, Kaarlo 

Ammi Ja rakas 

työntekijämme 

Wuddenesh. 

Etiopiaan jäi 

paljon meille 

rakkaita ihmisiä. 
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Näissä ristiäisjuhlissa perheen miehet tanssivat ja 

lauloivat kiväärit olalla. Ilo oli katossa! Kaikki oli 

oikein rauhanomaista varustuksista huolimatta. Ase 

toi kieltämättä tanssiin todella miehisen 

näkökulman. Majassa oli hyvin hämärää, ja keskellä  

tilaa paloi nuotio. Kuvassa ystävämme Asmamo 

oikealla ja hänen isänsä, talon isäntä on keskellä 

kivääri olallaan.  Ikimuistettavaa. 

Kurssimatkoillamme meillä oli ilo päästä 

vierailemaan myös kollegoidemme koteihin 

maaseudulla. Tässä olemme ystävämme ja 

shinasha- kouluttajamme Asmamon lapsen 

ristiäisissä Bulenissa lokakuussa -14. Meille 

tarjoiltiin traditionaalista ruokaa ja juomaa. (Äiti ja 

lapsi kuvassa vasemmalla.) Paikalla oli koko suku ja 

me saimme kokea mitä uskomattominta 

vieraanvaraisuutta. 

Taas on yksi opettajankoulutus takana. 

Ammi ja Mathewos ovat tässä pitämässä 

loppupuheenvuoroa kurssilaisille. Ennen 

kurssitodistusten jakamista kaikki 

opetustehtävissä olleet avaavat sanaiset 

arkkunsa ja pitävät kannustavan 

puheenvuoron. Puheiden pitäminen on 

Etiopiassa hyvin tärkeää. Yleensä ne 

kestävät kauan, ihmiset nauttivat 

puheiden pitämisestä ja  kuuntelemisesta. 

Minä luulen, että me ”ferenchit” emme 

niinkään halunneet olla pitkään äänessä. 

Mutta puhua täytyy, muuten 

koulutuskaan ei olisi ollut ”mistään 

kotoisin”. 
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Matkamme jatkuu 

Tämä urakka on nyt takana. On aika suunnata katse tulevaan. Aikamme Etiopiassa on 

kuitenkin vielä päällimmäisenä mielissämme. Toivomme, että kouluttamamme nuoret 

opettajat eri kieliryhmistä ovat saaneet avullamme uusia eväitä haastavaan työhönsä. 

Toivomme myös, että tekemillämme oppikirjoilla on käyttöä ja jatkoa seuraa. Lahjakkaat eri 

kielten kieliavustajamme ovat saaneet mahdollisesti ponnahduslaudan urallaan eteenpäin 

oltuaan vuosia mukana kanssamme SIL:n kielityössä. Nämä yksittäisten ihmisten elämän 

muutokset parempaan ovat meidän sydämillämme aivan erityisellä tavalla. Pienten 

kieliryhmien voimaantuminen tapahtuu hitaasti, mutta yksittäisten ihmisten elämään 

olemme saattaneet vaikuttaa jo nyt.  

 

Me haluamme kiittää teitä näistä vuosista. Matkamme oli yhteinen. Voimme todeta, että 

ilman tukeanne ja rukouksianne emme olisi voineet sitä tehdä. Olemme tulossa kesällä 

seurakuntavierailuille tapaamaan teitä - miten hauskaa! On ilo saada tulla seurakuntiin ja 

voida kertoa työstämme ja kokemuksistamme ja tulevasta työstämme Venäjällä. Haluamme 

toki  myös kuulla teidän kuulumisianne! Seurakunnissa tehtävä kannatustyö lähetystyön 

hyväksi on aivan mahtavaa ja siunattua. Haluaisimme kuulla siitäkin enemmän. Toivottavasti 

siis tavataan ja jutellaan! 

 

 

 

Vasemman puoleisessa kuvassa Miikka on ihka 

ensimmäisessä kirjantekotyöpajassaan Asosassa 

kesällä 2012. Tuolloin tehtiin komon kielelle 

eskarikirjan ensimmäistä  versiota. Tuo kyseisen 

kirjan täysin uusittu versio tehtiin sitten syksyllä 

2014. Uusien kirjoitettujen kielten kieli muuttuu 

alkuunsa koko ajan. Siksi asiaan kuuluu, että ns. 

ensimmäisen  version jälkeen odotetaan kaksi 

vuotta ja katsotaan, miten se käytännössä toimii. 

Sen jälkeen tehdään uusittu versio. Toinen versio 

onkin sitten se, jota aletaan käyttää laajemmin 

kouluissa, sillä oletuksella, että se kieliasultaan ja 

kieliopillisesti on mahdollisimman oikea. 



 

  
 

 
”Anna, Jeesus, 

Henkes´ valon 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 

Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 

Vierailemme seurakunnissa mm. seuraavasti: 

- Lohjan seurakunta ke 15.7. Klo 18 osallistumme Nuotioiltaan Lindkullassa  (os. 

Karstunraitti 4). 

- Lempäälän seurakunta su 19.7. Klo 14-16 olemme mukana Lähetyksen kesäkahveilla  

Vanhassa Pappilassa ja klo 16 Majakkamessussa Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 

- Ylöjärven seurakunta ke 29.7. Klo 14 vierailemme Unelmatuvalla ja klo 19 

osallistumme KesäKeskiviikkoon Vikelän tuulimyllyllä. 

- Laitilan seurakunta su 2.8. Klo 10 ja siitä eteenpäin osallistumme 

jumalanpalvelukseen ja kirkkokahveille. 

- Helsingin Mikaelin seurakunta su 9.8. Klo 11 olemme mukana jumalanpalveluksessa 

ja sen jälkeen kirkkokahveilla. 

Siunattua kesää ja lämpimiä kesätuulia! 

T. Ammi, Miikka, Kaarlo, Raakel ja Volter Kallio 

 

 

                     

 

 

 

Suomen Lähetysseura WRK, Yliopistonkatu 58 B 5. krs. FELM/Kalliot 

Tähtitorninkatu 18, 33100 Tampere  P.O.BOX 2397, 

00140 Helsinki p. 050-347 4687  Addis Abeba,  

p. 09-12 971     Ethiopia 

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. 

 

Viime vuoden lokakuussa  on perustettu 
uusi ryhmä facebookiin: Suomen 
Lähetysseura Etiopiassa. Tämän ryhmän 
kautta voit seurata kaikkea Lähetysseurassa 
täällä tehtävää  työtä. Tervetuloa mukaan 
tykkäämään! 

 

 

Sydämeni avaa, 

ota majaksesi, 

temppeliksi Hengellesi, 

että Isän kasvot, 

Kristus, kirkastaisit, 

minussakin muodon saisit. 

Kaikessa katsella 

anna hyvyyttäsi, 

elää edessäsi. 
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