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    Sopimuskohderaportti 2/2015 

Raportin laatija: Vesa Lehtelä 

 

ELCJHL kummityö, Palestiinalaisalueet 

 

Kumppani Evangelical Lutheran church in Jordan and the Holy 
Land, ELCJHL 

  

Hankkeen kuvaus 
 

Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon (ELCJHL) kouluja (Hope School 
Dar al-Kalima ja Beit Sahur) tuetaan kummityön ja Lasten pankin kautta. Lasten  
pankista tuetaan oppilaskomiteoiden toimintaa ja tapauskohtaisesti tuetaan  
vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan  
vammaisten oppilaiden koulunkäyntiä. Lastensuojelukoulutusten kautta vahvistetaan  
lasten oikeuksien toteutumista ja edistetään turvallisen lapsuuden toteutumista. 

 
Kummiohjelman kautta tuetaan noin 210 vähävaraisten perheiden lasta.  

 
Kouluissa tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä ja tasavertaisina. Kouluissa noudatetaan 
Palestiinan opetusministeriön virallista opetussuunnitelmaa. Koulujen opetuksessa 
korostuvat rauhankasvatus, demokratiakasvatus, rauhanomainen rinnakkaiselo ja 
naisten aseman vahvistaminen. Muslimeille on koulussa omaa uskonnonopetusta, 
mutta yläluokilla on myös yhteisiä uskonnonkursseja. Opetussuunnitelman mukaisen 
opetuksen lisäksi koulut järjestävät laajalti erilaisia kerhoja, jotka ovat avoimia myös 
asuinyhteisön muille lapsille.  

Koulujen kontaktit palestiinalaisalueen ulkopuolelle ja ulkomaille ovat henkireikä 
muuten hyvin pienessä piirissä eläville Länsirannan nuorille. Joskus koulujen oppilaat 
pääsevät vierailemaan Jerusalemiin esimerkiksi Lähetysseuran Shalhevetyah-
keskukselle. Syksyn 2015 levottomuuksien takia moni vierailu kuitenkin peruuntui. 
Koulut eivät saa valtion tukea, vaan rahoittavat toimintansa perheiden maksamilla 
lukukausimaksuilla ja ELCJHL kirkon tuella. Kristittyjen osuus Länsirannan väestöstä 
on n. 2 % ja ympäröivissä arabimaissa vain 0.2 %. Koulutusta ja kristillisiä kouluja tu-
kemalla vahvistetaan arabikristityn vähemmistön asemaa ja tuetaan kristityn yhtei-
sön mahdollisuuksia elää ja asua Palestiinassa. Kristilliseen arvomaailmaan perustu-
vassa koulutuksessa korostetaan rauhankasvatusta ja väkivallatonta ongelmanratkai-
sua.  
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Hankkeen toiminnot raportointiaikana 
 

Suomen Lähetysseuran tuki kouluille on kanavoitu kummiohjelman kautta, jonka pii-
rissä on 210 oppilasta ja tuki on kohdennettu avustuksena vähävaraisten perheiden 
lukukausimaksuihin. Oppilaat kummiohjelmaan on valittu paikallisen valintatoimi-
kunnan toimesta, jossa ovat jäseninä opetustoimenjohtaja, paikallisen luterilaisen 
kirkon pappi ja seurakuntajäsen, koulun rehtori ja vararehtori. Toimikunnat ovat va-
linneet oppilaat kummiohjelmaan hakemusten perusteella. Tarvittaessa koulun sosiaali-

työntekijä ja kirjanpitäjä ovat osallistuneet valintakokoukseen.  Kummituki/oppilas on n. 
300 € vuodessa kattaen 25 – 30 % lukukausimaksusta koulusta riippuen. 

 
Vuonna 2015 pidettiin lastensuojelukoulutus, johon osallistuivat niin koulujen kuin 
muidenkin lastensuojeluun liittyvien tahojan edustajia.  

Kummikoulut  

Beit Sahourin koulu.  

Oppilaita on noin 450, henkilökuntaa noin 30. Hieman yli puolet oppilaista on poikia. 
Kolme neljästä oppilaasta on kristittyjä ja neljäsosa muslimeja. Kummiohjelmassa on 
60 oppilasta.   

Koulussa toimivat erilaiset kerho-ohjelmat kuten musiikkiterapia, taide- ja tiedenäyt-
telyt, ympäristökerho, Dabkeh-kansantanssi, erilaiset liikuntaryhmät sekä partio yh-
teistyössä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa,  
Lähetysseuran vapaaehtoinen Joona Saraste oli syksyllä 2015 kolme kuukautta Länsi-
rannalla toimien muun muassa musiikin opettajana ELCJHL:n kouluissa.  
Koulun oppilastoimikunta on järjestänyt erilaisia urheilu- ja muita tapahtumia.  
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Dar al-Kalima (Sanan talo), Bethlehem 

 

 

Kummiohjelmassa on 60 oppilasta.  

Koulun viiden c:n motto: ”Kriittinen ajattelu, luovuus, vuorovaikutus, kristillisyys ja si-
toutuminen – critical thinking, creativity, communication, christianity and commit-
ment.”. Tällä hetkellä kouluun olisi enemmän tulijoita, kuin se pystyy vastaanotta-
maan. 

Koulutuntien lisäksi on mahdollisuus osallistua koulussa toimiviin kerho-ohjelmiin 
koulupäivän jälkeen klo 1.00 – 2.20.  Liikuntamahdollisuuksia ovat muun muassa pöy-
tätennis, jalkapallo, lentopallo, koripallo ja voimistelu. Musiikkia voi harrastaa kuo-
rossa, kitarakerhossa ja puhallinorkesterissa (”Brass for peace”). Muita harrasteainei-
ta ovat puutyöt ja maalaus, shakkikerho ja dabkeh-kansantanssi. Käsitöiden myynnil-
lä pystytään muun muassa tukemaan vähävaraisimpia oppilaita ja rahoittamaan eri-
laisia tapahtumia.  

Koululla on oppilasvaihto-ohjelma saksalaisten koulujen kanssa. Kesällä 2015 koulun 

johtaja Anton Nassar ja opettaja Hazar Khalilieh vierailivat kahdeksan oppilaan kans-

sa Opladenin koulussa Saksassa. 

Musiikkiterapiaohjelmalla tuetaan hyperaktiivisia oppilaita, jotta he pystyisivät pa-
remmin keskittymään opiskelemaan ja saisivat suoritettua opintonsa loppuun. 

Koulun oppilastoimikunta on järjestänyt monia tapahtua kuten adventin ajan tapah-
tumia ja joulujuhlat. 

School of Hope (Toivon koulu) Ramallah  (kuva seuraavalla sivulla) 

Oppilaita noin 460, opettajia noin 40. Noin kolmasosa oppilaista on tyttöjä. Viidesosa 
oppilaista on kristittyjä, muut muslimeja.  
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Koulun toiminta on alkanut luterilaisen Hope-kirkon tiloissa yksiluokkaisena vuonna 
1965.  Kummiohjelmassa on 90 oppilasta, sekä kristittyjä että muslimeja.  

Oppilaat ovat selvinneet hyvin ylioppilaskirjoituksista ja koulun oppilaista noin 80 % 
jatkaa opiskelua yliopistotasolla.  

Koulussa toimivat ohjelmat: Englannin ja saksan kerhot, urheilukerhot, partio, kuoro, 
dabkeh-kansantanssi, musiikki ja oppilastoimikunta. Vaihto-oppilasmaina ovat Norja, 
Saksa, Italia ja Tanska. 

Toivon koulussa on toiminut oppilastoimikunta ensimmäisenä Ramallahissa. Se jär-
jestää tapahtumia, avustaa vierailuissa ja erilaisissa tempauksissa.  

Koulussa on käynnissä sovitteluprojekti, jossa oppilaita opetetaan toimimaan sovitte-
lijoina oppilaiden välillä.  

Toivon kouluun on useina vuosina ollut enemmän hakijoita kuin koulun opetuskapa-
siteetti mahdollistaa. Uuden koulurakennuksen ensimmäinen vaihe on valmistunut 
EU-tuella, mutta sen käyttöönotto on viivästynyt. Lisäksi koululle on myönnetty varat 
uimatilan rakentamista varten. 

Pitkän haun jälkeen loppuvuonna 2015 löytyi sopiva erityisopettaja palkattavaksi eri-
tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. 
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana 
 

Kummituen turvin 210 lasta on saanut mahdollisuuden opiskella turvallisessa ja kris-
tillisiin arvoihin perustuvassa oppimisympäristössä. Länsirannan lapsille pääsy hyvään 
peruskoulutukseen on tie jatko-opiskeluihin, joka on avaintekijä kamppailussa köy-
hyyttä ja toivottomuutta vastaan.  
 
 
Nuoria toisaalta rohkaistaan jatko-opintoihin ulkomailla, mutta myös kannustetaan 
palaamaan takaisin hankkimansa tietotaidon kanssa ja siten antamaan oman panok-
sensa Palestiinan hyödyksi, kehittämiseksi ja rakentamiseksi,  
Kristillisten koulujen kautta tuetaan myös kotien ja lähiyhteisöjen kristillistä kasvatus-
ta ja todistusta.  

 
Muita huomioita/viestit työn tukijoille 
 

Kiitos- ja rukousaiheita:   
 

Koulut haluavat kiittää suomalaisia tukijoitaan, jotka mahdollistavat kummilapsille 
koulunkäynnin. He pyytävät esirukousta koko Lähi-idän puolesta, erityisesti niiden 
ihmisten, jotka kärsivät sodista ja sen seurauksista. 

 
   
 


