
 

 

 

 

 
 

Hellekausi on vihdoin saapunut kylmän ja harvinaisen 
auringottoman talven jälkeen. Tänäänkin lämpöä on jo yli 
kolmekymmentä astetta ja uutisissa varoitetaan UV-
säteistä. Olemme kiitollisia, että olemme jälleen saaneet 
olla monessa mukana tänä keväänä.   

 

                                               

Seminaarin valmistujat 

On jälleen se aika vuodesta, kun seminaarilla kokoonnutaan 
opettajakunnan ja valmistuvien oppilaiden yhteiskuviin. Lisäksi jokainen 
valmistuva oppilas pitää vuorollaan saarnan seminaarin kappelissa. Kolmen 
vuoden yhteisen matkan jälkeen 
on aika sanoa jäähyväisiä eri 
puolille Taiwania lähteville 
oppilaille. 

 

Pappisvihkimyksiä  
Tänä keväänä olemme iloinneet kahdesta 
pappisvihkimyksestä. Jukan kolleega Stephen Ju 
vihittiin papiksi seminaarin kappelissa. Tämä 
alunperin Myanmarista kotoisin oleva vanhan 
testamentin opettaja on sukunsa ensimmäinen 
kristitty ja vastaa myös seminaarin opiskelijoiden 
käytännön asioista (Dean of Students).  

Lämmin tervehdys  

Taiwanilta! 

 

kuujuhlaa! 

Laura ja Jukka Kääriäinen 

Hsinchu, Taiwan 30.5.2016 

Taroko-luonnonpuistossa itä-Taiwanilla 

       Jukan oppilas Albert Chen 
saarnavuorossa 

Jukka seminaarin nykyisen ja entisen rehtorin kanssa 

Laura ja Jukka papiksi vihityn Stephen Jun ja hänen vaimonsa kanssa 



 

 

Huhtikuusa ajoimme etelä-
Taiwaniin, kun Taiwanin 
Luterilaisen Kirkon (LCT) 
palvelukseen vihittiin kaksi 
pappia Pingtungissa. Koska 
juhlavieraita oli niin paljon, 
tilaisuus pidettiin eräällä 
koululla. Pastori Hank ja 
Pastori Grace tarvitsevat 
rukoustukea palvellessaan 
haastavassa työssä pienillä 
etelän paikkakunnilla.  

Saimme nähdä upeita 
maisemia, kun palasimmekin 
etelän reissusta itärannikkoa pitkin. Siellä tie kulkee vuorten ja meren välissä. 

Lopulta ajoimme saaren poikki idästä länteen kuuluisan Tarokon rotkon ja luonnonpuiston läpi ja 
vuoriston yli. Taiwan on todella kaunis saari! 

 Jukan puheet 

Kiitos rukouksista Jukan monien puheiden puolesta. Tälle 
keväälle olikin kertynyt useampia isompia tilaisuuksia, joihin 
Jukka oli pyydetty luennoimaan. Vaikka tilaisuudet lisäsivät 
tuntuvasti Jukan työkiireitä, ne olivat erittäin antoisia.  

Jukan luento Lutherin teologiasta otettiin hyvin vastaan Taipein katolilaisessa Fu Jenin 
pappisseminaarissa. Nämä ekumeeniset yhteydet ovat Hsinchun pienelle seminaarille tärkeitä. 
Ensi vuonna Jukkaa on pyydetty puhumaan vanhurskauttamisopista, kun sama katolilainen 
pappisseminaari pitää symposiumin reformaation 500-juhlavuoden kunniaksi.   

Koulun näyttämöstä saatiin tehtyä kaunis alttari 

Jukka luennoi yhteistyökirkon työntekijäpäivillä, aiheena "Samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas" 

Seminaarin jatkokoulutustilaisuudessa oli noin 170 osanottajaa 



 

 

Äitienpäivä vankilassa  
Lauraa on nyt keväällä työllistänyt naisten 
vankilan äitienpäiväjuhlan valmistelu. 
Koska saamme pitää kyseisellä vankilalla 
vain kaksi suurempaa tilaisuutta 
vuodessa, ne ovat todella tärkeitä. 
Lauralla oli päävastuu valmistella ohjelma 
johon kuului yhteisleikkejä, lauluja, 
draamaa, videoesityksiä ja 
raamattuopetusta. Kaikki ohjelma 
heijastettiin valkokankaalle kuudella eri 
kielellä.  

Koska vankilan johto lähettää 
tilaisuuteemme kaikki ulkomaalaiset 
vangit, löysimme joukosta jälleen kaksi 
uutta tulokasta, joiden luona saamme nyt 
vierailla säännöllisesti. Kumpikaan ei puhu lainkaan kiinaa ja on hyvin peloissaan. Laura sai uudeksi 
oppilaakseen filippiineiltä kotoisin olevan perheenäidin, jolla on kuusi lasta kotimaassa sairaan 
miehensä hoidettavana. Nuorin lapsista on vasta kahdeksan kuukauden ikäinen, joten äidillä on 
suuri huoli perheestään. Vaikka tämä perheenäiti on muslimi, hän haluaa saada säännöllistä 
raamattuopetusta ja oli viime viikolla hyvin innoissaan ensimmäisestä raamattutunnista.   

Viisikieliset videot 
Maahanmuuttajatyön tiimimme näyttää pidätyskeskuksissa ja vankiloissa pidetyissä tilaisuuksissa 
Raamattu –aiheisia videonpätkiä. Koska tilaisuuksiin osallistuu eri maista kotoisin olevia ihmisiä, 
tulee vidoissa olla tekstitys usealla eri kielellä. Videopätkien valitseminen, editoiminen, 
käännösten teettäminen ja tekstittäminen on iso osa Lauran työstä. Etenkin Taipein 
miestenvankilan tilaisuuksien videot, yksi pääsiäisaiheinen ja yksi helluntaista kertova, ovat 
työllistäneet Lauraa nyt keväällä. Videoiden tekeminen on pikkutarkkaa, mutta mielekästä työtä. 
Vaikka kaikki muu tilaisuuksissa menisi pidätetyiltä ohi, videot katsotaan aina hyvin tarkkaan ja 
niitä muistellaan pitkään.  

Maahanmuuttajatyön tiimiläisiä pakkaamassa ruokapusseja lahjaksi 
äitienpäiväjuhlaan osallistuville vangeille 

”Rauha teille!” Jeesuksen kärsimyksestä ja 
ylösnousemuksesta kertova video Lauran 
tekstittämänä. Englanninkieliseen videoon lisättiin 
tekstit thaiksi, kiinaksi, indonesiaksi ja koreaksi. 



 

 

Laura ja Jukka Kääriäinen   
Jukka opettaa systemaattista teologiaa Hsinchun seminaarilla    

(China Lutheran Seminary) ja Laura tekee maahanmuuttajatyötä 
pidätyskeskuksissa ja Taipein naistenvankilassa. Aliina  (6 v) ja 

Jemina (8 v) ovat englanninkielisessä koulussa. 
jukka.kaariainen@felm.org        laura.kaariainen@felm.org  
Osoite: 82 Da Hsueh Rd, Fl.12-4, Hsinchu 30080, TAIWAN 

 

 

 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan 
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.  

Voit tukea työtämme: 
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi Laura ja Jukka 
Kääriäinen  

 

Pidatyskeskusten tilanne  
Olemme maahanmuuttajatiimissä etuoikeutettuja, kun pääsemme vankiloihin ja pidätyskeskuksiin 
ihmisiä tapaamaan. Tänä keväänä tilanne kahden pidätyskeskuksen kohdalla on yllättäen 
muuttunut,  kun ensimmäisen kerran kahteenkymmeneen vuoteen ovet suljettiin 
kansalaisjärjestöiltä ja samalla tiimiltämme. Vaikka tiimimme nauttii keskusten johdon ja 
vartioiden suosiota useassa paikassa, voi johdon vaihtuminen yllättäen muuttaa tilanteen. 
Suremme niiden ulkomaalaisten puolesta, jotka näissä kahdessa keskuksessa nyt jäävät avusta 
paitsi. Monilla on hyvin vaikeita tilanteita joihin he tarvitsisivat apua äidinkielellään.  

Guang Fu:n seurakunnan juhla 
Yhteistyökirkkomme 
Guang Fu:n seurakunta 
täytti keväällä 16 vuotta. 
Laura on jatkanut 
pyhäkoulun opettamista 
siellä kerran kuussa ja 
Jukalla on kirkolla välillä 
saarnavuoroja. Muistakaa 
rukouksin, että  tämä pieni 
seurakunta  tavoittaisi 
lähistöllä asuvia.  

 

 
 

                 Rukousaiheita:  

 Seminaarilta valmistujat  ja heidät tulevat tehtävänsä.  
 Uudet papit 
 Kiitos vankiloilla pidetyistä tilaisuuksista ja hyvästä vastaanotosta. 
 Taipein naistenvankilan uudet vangit, ja erityisesti ne, jotka ovat syyttömänä vangittuja. 
 Varjelusta liikenteeseen. Laura joutui kiirastorstaina ohittamaan pahan kuolonkolarin 

matkalla vankilalle. Liikenne voi olla täällä välillä arvaamatonta.  
 Virkistävää kesälomaa koko perheelle kiireisen kevään jälkeen. 

Iloista kesää! 

Laura, Jukka, 

Jemina ja Aliina 
 

Työtämme voi seurata myös 
sosiaalisessa mediassa: 

Seurakuntalaiset näyttävät paikallisin, yleisesti käytettyjen 
viittomin luvun 16. 
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