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Keväällä vierailimme useamman kerran 
Manner-Kiinan puolella tapaamassa 
Lähetysseuran vanhoja, ja muutamia 
uusiakin, kumppaneita. Huhtikuussa 
matkustimme ensimmäistä kertaa Zhejiangiin 
maakuntaan, jossa tutustuimme kahteen 
kuurojen lasten kouluun. Molemmissa 
kouluissa on myös kuulevia lapsia ja yhdessä 
lapset oppivat monenlaisia elämäntaitoja, 
mm. perinteisiä käsitöitä (kuvassa oppilaan 
taideteos, jossa lukee kiinaksi ”rakkaus”). 

 

Hunanin maakunnassa järjestettiin 
toukokuussa kahden päivän pituinen 
koulutusseminaari lähialueiden kirkkojen 
työntekijöille. Työntekijöistä monet ovat 
maallikoita tai vapaaehtoisia. Alue on 
vuoristoista vähemmistökansojen asuttamaa 
aluetta ja osallistujat joutuivat matkusta-
maan pitkiä matkoja tapaamispaikalle. Osa 
kirkon työntekijöistäkin kuuluu vähemmistö-
ryhmään. Koulutuksen sisältönä oli käytän-
nönläheiset lääkinnälliset taidot sekä 
opetusasiat.  

Yunnanin maakunnassa tuetaan raamattu-
koulujen työtä Yunnanin kristillisen neuvo-
ston kautta. Jan-Eerik oli vierailumatkalla 
Yunnanissa kesäkuussa ja seurasi raamattu-
koulun tilaisuutta yhdessä opiskelijoiden ja 
henkilökunnan kanssa. SLS tukee Yunnanissa 
valituissa raamattukouluissa 25 opiskelijaa 
kussakin instituutissa. Koulutus on opiskeli-
joille yleissivistävä (sisältäen teologisia opin-
toja), n. kolmen vuoden pituinen ja se antaa 
valmiudet toimia erilaisissa seurakunnan 
tehtävissä. 



Terveisiä Hongkongista!
Hongkongin luterilaisella seminaarilla (LTS) 

pidettiin kesäkuun ensimmäisenä sunnun-

taina opiskelijoiden valmistujaisjuhla, johon 

osallistui LTS:n henkilökunnan ja kutsuvie-

raiden lisäksi myös LTS:llä valmistuneet opis-

kelijat. SLS:n tukemia opiskelijoita seminaa-

rilla on Mekongin maista sekä ensimmäistä 

vuotta myös Manner-Kiinasta. LTS:llä opiske-

lee tällä hetkellä kaksi SLS:n tukemaa kiina-

laista opiskelijaa, jotka ovat tutkinto-ohjel-

man piirissä. 

Kevät ja kesä menivät vauhdikkaasti meidän kaikkien osalta. Vastapainoksi ennätyksellisen 

kylmälle talvelle saimme myös ennätyksellisen kuuman kesän tänne Hongkongiin. Tänä kesänä 

Hongkong säästyi kovilta taifuuneilta (trooppisilta pyörremyrskyiltä), mutta myrskyt ovat 

Hongkongin sijaan osuneet Taiwaniin. Hoidamme Hongkongin toimistosta käsin myös Taiwaniin ja 

Manner-Kiinaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä, joten seuraamme koko alueen tilannetta tiiviisti.

Muistattehan, että työtämme voi seurata myös: 

  Facebook - Suomen Lähetysseura - Hongkong, Taiwan & Manner-Kiina 

  Instagram - FELM HK/Taiwan/Kiina 

  Twitter - Lähetysseura - HK,Taiwan&Kiina 

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 
nimeni  

Jan-Eerik & Upu Leppänen 

Lähdimme kahden poikamme 
kanssa Hongkongiin kesäkuussa 
2013. Jan-Eerik toimii kiinalaisen 
työalueen aluepäällikkönä ja Upu 
aluetiedottajana. Milo (7 v.) on 
innokas koulupoika ja Noel (4 v.) 
on innokas päiväkotipoika.  

Rukousaiheet: Varjelusta 
työmatkoilla 




