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Nihao! 
Meillä Lähetysseuran aluehallinnon työntekijöillä vierailut kumppanijärjestöissä ja kirkoissa ovat 

oleellinen osa syksyn työtehtäviä. Silloin käydään läpi menneen vuoden työtapahtumia, katsotaan 

tulevaan ja laaditaan seuraavan vuoden suunnitelmia. Alla on kuva vierailusta Hongkongin 

luterilaiseen seminaariin (LTS).  

 

 

Kuvassa ylhäällä vasemmalla on työalueemme uusin Lähetysseuran kollega, alueellinen kirkollisen 

työn koordinaattori Ulla Tuovinen. Ylhäällä keskellä on Jan-Eerik ja hänen vieressään oikealla LTS:n 

stipendiaattiyön koordinaattori Christa Von Zychlin. Edessä näkyy kaksi Lähetysseuran tukemaa 

kiinalaista stipendiaattia, vasemmalla laidalla Song Quanyong ja oikealla laidalla Cheng Jinqiang. 

Kuvassa keskellä on kaksi vasta LTS:lle muuttanutta uutta kiinalaista opiskelijaa. 

 

 



 

 

 

Aluehallinnon työhön kuuluu säännölliset tapaamiset kumppaneiden edustajien kanssa. Kuvassa 

kirkollisen työn koordinaattori Ulla Tuovinen keskustelee LTS:n stipendiaattiyön koordinaattorin 

Christa Von Zychlinin ja LTS:n opettajan kanssa hankkeiden sisällöstä. 

 

 

Hongkongin luterilaisella seminaarilla (LTS) toimii Vanhan Testamentin laitoksen professorina 

Lähetysseuran työntekijä Francis Borchardt. Kuvassa Francis opettaa luokkaansa liittyen 

juutalaiseen tarinankerrontaan. Edessä oikealla kollegamme Ulla Tuovinen. 

 



 

 

 

Työalueemme hankkeet ovat hyvinkin erilaisia. Työmme kattaa maantieteellisesti laajan alueen 

(Hongkong, Manner-Kiina ja Taiwan) ja temaattisesti yhtälailla laajan kokonaisuuden. Tuemme 

esimerkiksi kristillistä huumevieroitustyötä, teologisten oppilaitosten alueellista yhteistyötä, 

pidätyskeskuksiin päätyneitä maahanmuuttajia ja vammaisten lasten koulutusta. Työmme 

monipuolisuus tarkoittaa, että työmatkamme ovat usein pitkiä ja aikataulullisesti sekä sisällöllisesti 

haastavia. Kuljemme autolla, bussilla, junalla, metrolla ja lentokoneella kaupungeista toisiin ja 

kaupungeista maaseudulle ja takaisin. Matkustustyön hienoin anti on kohtaamiset ihmisten 

kanssa. On tärkeää antaa aikaa ihmisille – heille, joiden kanssa teemme työtä. Jutellessa saamme 

jakaa asioita ja oppia uutta. Tämä on vastavuoroista – tuomme jotain heille, mutta myös he 

antavat meille. Opimme jokaisella matkalla jotain uutta tästä kiehtovasta alueesta ja sen kansoista. 

 

 

Tässä yksi välähdys työalueemme arkeen: Kiinassa maaseutu ja kaupunki elää rinta rinnan. 

Kaupungistuminen on nopeaa eivätkä kartoille merkityt kylät ja pikkukaupungit ole sellaisia kuin 

Suomessa. Kiinassa maaseudun kylä saattaa tarkoittaa kymmenien tuhansien ihmisten asuttamaa 

aluetta aivan miljoonakaupungin laidalla. Erilaisilta sosiaalisilta ongelmilta ei ole voitu välttyä näin 

suuren kaupungistumisilmiön aikana. Lähetysseura pureutuu työssään kohtaamaan siirtolaisuuden 

haasteita mm. tukemalla Kiinan kumppanin kanssa isovanhempien koulutusohjelmaa. Hankkeessa 

tuetaan isovanhempia, jotka ovat jääneet maaseudulle huolehtimaan lapsista vanhempien 

muuttaessa työn perässä kaupunkiin. On arvioitu, että Kiinassa on n. 61 miljoonaa lasta, jotka ovat 

sukulaisten tai ystävien hoidossa, vanhempien asuessa työn vuoksi toisella paikkakunnalla.  



 

 

 

 

Aivan erilainen, mutta myös kovin mielenkiintoinen, osa työtämme on suomalaisten 

vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden vastaanottaminen ja ohjaaminen työalueella. Tänä syksynä 

Upu, joka toimii aluetiedottajan tehtävänsä ohella Felm Volunteer –ohjaajana, järjesti yhteisen 

orientaatioviikon viidelle nuorelle suomalaiselle aikuiselle. Tässä kuva vierailustamme Hongkongin 

luterilaisessa seminaarissa (LTS).  

Anni Luoma ja Senni Keskikiikonen, vasemmalla, työskentelevät englanninopettajina Manner-

Kiinan Lishuissa kuuden kuukauden ajan.  Liisa Mendelin ja Salla Lindeman, oikealla, saapuivat 

Hongkongiin työskennelläkseen syksyllä Lähetysseuran tiedotustehtävissä sekä Hongkongin 

luterilaisen kirkon (ELCHK) lapsi- ja nuorisotyössä. Kuvassa keskellä näkyy JP, joka oli vierailemassa 

ryhmän mukana Hongkongissa.

 

 

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 




