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Hanke        

Maa  BOTSWANA     
  
Hankenumero  BW010-103/104/110/187/224-4000   
      
Kumppani Botswanan luterilainen kirkko 
  
 
 
Hankkeen kuvaus  
 
Suomen Lähetysseuran tuella pyritään vahvistamaan kirkon keskustoimiston ja sitä kautta 
seurakuntien työtä.  Hallinnollisen tuen lisäksi annetaan pienimuotoista tukea rovastikunnalliseen 
kristilliseen kasvatustyöhön, seurakuntadiakonian vahvistamiseen sekä musiikki- ja naistyöhön. 
Kristillisen identiteetin vahvistuminen on tärkeää maassa, jossa monenlaiset itsenäiset kirkot 
kilpailevat jäsenistä monenlaisella opilla ja opetuksella. 
 
Aktiiviset naiset 
 
Vuoden 2015 jälkimmäinen puolisko oli jälleen kerran kiireistä aikaa kirkon elämässä. Luterilaiset 
naiset ympäri maata kokoontuivat omaan konferensiinsa Ramotswan kylään kuulemaan Sanaa ja 
virkistymään siitä ja yhdessäolosta. Naisten ryhmät ovat seurakunnissa aktiivisia vastuunkantajia ja 
siksi heidän kokoontumisensa on hyvin arvostettua myös kirkon johdon taholta. Piispa, pääsihteeri 
ja muut johdon henkilöt pyrkivät parhaansa mukaan osallistumaan tapahtumaan omalta osaltaan. 
Tällainen läsnäolo mahdollistaa myös tiedon välittämisen ja mahdollisten väärinkäsitysten 
korjaamisen, kun asioista voidaan keskustella nenätysten.  
 
Naisten ryhmät ovat omalta osaltaan kiinnostuneet tukemaan talousvaikeuksien kanssa 
kamppailevaa kirkkoaan ja suunnittelevat nyt sitä, miten he voisivat paikallistasolla järjestää 
erilaisia varainhankintatilanteita. Yhtenä ajatuksena sellaisesta on esiin noussut 
varainhankintaillallisen järjestäminen.  
 
Hankehallinnon koulutusta 
 
Suomen lähetysseura on tuottanut omaan ja kumppaniensa käyttöön hankehallinnon manuaalin. 
Tämän manuaalin tarkoituksena on yhdenmukaistaa käytäntöjä kirkollisen työn piirissä olevissa 
hankkeissa ympäri maailmaa. Yksien kansien sisään on koottu selkeässä muodossa perusteet siitä, 
kuinka hanke suunnitellaan, kuinka sitä johdetaan ja kuinka siitä raportoidaan. 
 
Syyskuun lopulla kirkon johtavat tahot kokoontuivat kirkon koulutuskeskukseen, Woodpeckeriin, 
puolitoistapäiväiseen manuaalikoulutukseen. Koska eri yhteistyötahot ovat vuosien varrella 
pitäneet vastaavanlaisia koulutuksia, eivät hankehallintoasiat tulleet osanottajille yllätyksenä. 
Mutta koska ”kertaus on opintojen äiti”, teki kaikille osapuolille oikein hyvää askarrella hetken 
aikaa vielä yhdessä näiden asioiden tiimoilta. 
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Koulutuksen aikana pyrittiin keskittymään todellisiin kirkkoa askarruttaviin teemoihin. 
Henkilökunnan hyvinvointi on noussut yhdeksi haastavaksi kysymykseksi Botswanan luterilaisessa 
kirkossa, ja toinen ”kivi kengässä” on taloudellinen itsekannattavuus. Koulutuksen 
esimerkkihankkeet tehtiin näiden kahden teeman ympärille. Keskustelua käytiin ensin ongelmista 
ja siitä missä niiden juuret ovat. Sitten vaihdettiin ongelmat positiivisiksi ja tehtiin niistä 
tavoitteita. Lopuksi mietittiin, millä keinoin noihn tavoitteisiin voitaisiin päästä. 
 
Koulutuksen päätteeksi osanottajat katselivat papereita, joihin oli koottu  tavoitteet ja mahdolliset 
toimenpiteet ja piispa totesi: ”Näen että on olemassa toivoa.” Se tuntui hyvältä kuulla!  
 
Kuinka usein sokeudummekaan ongelmien keskellä ja alamme nähdä vain synkkyyttä ja 
toivottomuutta. Silloin on hyvä vaihtaa näkökulmaa vaikka niin yksinkertaisesti kuin tuossa 
koulutuksessa tehtiin. Kirjoittamalla ongelma positiiviseen muotoon! Silloin se muuttuu toivoksi ja 
mahdollisuudeksi. Sillä Jumalalle kaikki on mahdollista! 
 
Kirkko elää 
 
Kaikista haasteita huolimatta, tai niiden keskellä, kirkko elää elämäänsä.  Musiikkityö järjesti 
kurssin joulukuun alkupuolella Ghanzin kylässä läntisessä Botswanassa. Parikymmentä osallistujaa 
lauloi, soitti ja riemuitsi yhdessä viikon ajan. Musiikkityön tavoitteena on, että nämä kurssit 
virkistäisivät seurakunnissa paikallisesti musiikista vastaavia ja siten rikastuttaisivat seurakuntien 
musiikkielämää. Kirkon musiikkitoimisto on myös viimeistellyt laulukirjaa, johon on koottu lauluja 
monilla eri kielillä ja jonka pitäisi tulla painosta vuoden 2016 alkupuolella. Sen tavoitteena on 
musiikkikurssien tavoin elävöittää seurakunnallista elämää. 
 
Kirkon johto on järjestänyt vuoden 2015 aikana viikonloppukurssina evankelistojen koulutusta. 
Tavoitteena tällä koulutuksella on ollut tuoda helpotusta seurakuntien elämään ja varustaa 
kutsumuksen saaneita henkilöitä evankelioimiseen ja seurakunnan jumalanpalvelusten 
vetämiseen sellaisissa tilanteissa, joissa pappi ei ole paikalla. Kun koulutus alkoi, hämmästyivät 
kirkon johtajat yli 40 henkilön osoittaessa kiinnostusta koulutukseen. Vuoden mittaan väki on 
hieman vähentynyt, mutta koulutus on tuottanut kuitenkin hyvin tulosta. Kirkon tarkoituksena on 
siunata koulutuksen hyväksytysti suorittaneet evankelistan tehtävään huhtikuussa 2016. 
 
Rukousaiheita  
 

- kirkon sisäiset haasteet 
- voimia ja viisautta johtajille eri tasoilla 
- Jumalan johdatusta siunattaville evankelistoille ja opintonsa päättäneille papiksi vihittäville 
- sadetta maahan, varsinkin pääkaupunkiseudulle 
- kiitos uskollisista tukijoista jotka vuodesta toiseen kulkevat Botswanan luterilaisen kirkon 

rinnalla 
   
 
   

 
Teksti:  Marja Alastalo 
Kuvat: Marja Alastalo 

 


