Sastamalan seurakunnan

ISRAEL, RAUHANTYÖN
Israel on juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon
kohtaamispaikka. Suomen Lähetysseura pyrkii
edistämään maassa ruohonjuuritason rauhaa ja
sovintoa sekä toimimaan sillanrakentajana ja kohtaamispaikkana eri etnisistä ryhmistä tulevien ihmisten kanssa. Lähetysseuralla on Jerusalemissa
Shalhevetjah-keskus, jonka tiloissa toimii monia
seurakuntia.

” Kaikkeen maailmaan

Kristus lähettää tänäänkin”

VENÄJÄ, INKERIN KIRKKO
Inkerin luterilainen kirkko perustettiin uudelleen vuonna 1992, sillä on noin 15 000 jäsentä ja
80 seurakuntaa. Nopeimmin kasvavat seurakunnat ovat kaukana Marinmaalla ja Baskiriassa. Seurakunnat ovat levittäytyneet lähes koko Venäjän
alueelle, mikä tekee yhteistoiminnan haastavaksi.
Inkerin kirkko ei pysty rahoittamaan toimintaansa omin varoin.

SAMBIAN TYÖ
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys auttaa
paikallista kirkkoa tukemalla taloudellisesti raamattuopetusta ja lähettämällä raamatunopettajia.
Sley tukee myös orpojen hyväksi tehtävää työtä ja
edistää lasten koulutusmahdollisuuksia.

MEDIALÄHETYSTYÖ ISRAELISSA
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) tekee radiolähetystyötä Israelissa. Maassa asuu yli
6 000 messiaanista juutalaista ja määrä kasvaa jatkuvasti, vielä enemmän on arabikristittyjä. Radioja tv-työ tavoittaa laajan joukon ihmisiä aavikolla,
kaupungeissa ja vuorilla.

Yhteystiedot:
Olavi Sorva
Lähetyksestä vastaava pappi
p. 03 521 9005, 050 314 9005
olavi.sorva@evl.fi

LÄHETYS ja
KANSAINVÄLINENTYÖ

LIISA JA ANTTI
SAARENKETO,
ETELÄ-SUDANIN
TYÖ
Antti Saarenketo koordinoi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Etelä-Sudanin työtä Keniasta käsin. Hän kouluttaa, ohjaa ja tukee seurakuntien vastuunkantajia.
Tärkeä työkohde on Juban seurakunta ja sen lähialueet. Liisa Saarenketo tukee ja ohjaa paikallisen kirkon työtä erityisesti lapsi- ja naistyön toimialueella.

TIINA LATVA-RASKU,
INTERNET-TYÖ
JAPANI
Tiina Latva-Rasku tekee Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen
palveluksessa Suomesta käsin Japaniin suuntautuvaa Internet-työtä. Tavoitteena on tarjota internetin kautta etsijöille hyvä ensikosketus kristinuskoon, herättää kiinnostusta Raamatun lukemiseen
ja madaltaa kynnystä seurakunnan yhteyteen.
Evankeliumin esillä pitämisessä hän hyödyntää
myös median mahdollisuuksia.

RIITTA GRANROTH,
RANSKA
Pastori Riitta Granroth työskentelee Suomen Lähetysseuran lähettämänä Ranskan Marseillessa
Marhabanin diakoniakeskuksessa ja kehittää sen toimintaa ja hallintoa sekä toimii
tiedottajana. Marhaban tarjoaa diakonista palvelua
ja hengellistä toimintaa erityisesti maahanmuuttajanaisille ja -lapsille.

HENRY JA TUULA
LIIVOLA, JAPANI
Henry ja Tuula Liivola ovat
viidennellä työkaudellaan Japanissa Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen lähettäminä. Liivolat saivat vuonna 2016 kutsun työhön Shikokun saarella sijaitsevaan
Ananin seurakuntaan. Henry Liivola vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista ja hallinnosta sekä raamattupiiristä. Tuulan
tehtäviin kuuluvat lasten ja naisten toiminta sekä diakoniatyö.

Sley myös toteuttaa kummiprojekteja sekä tukee
kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulua, orpokotia ja tyttöjen hätämajoitusta.

RAAMATTUTYÖ EGYPTISSÄ
Pipliaseuralla on Egyptissä kaksitoista raamattukeskusta, jotka palvelevat paikallisia kirkkoja ja
kristittyjä. Lasten Raamattujen jakelu kouluille,
Raamatun maailma –näyttelyn tarjoaminen nuorille ja Raamattujen kotiinkuljetuspalvelu ovat
osa Raamattutyötä. Tärkeä yhteistyökumppani
raamattutyössä on koptiortodoksinen kirkko.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

KUUROJEN LÄHETYS

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien kansainvälisen avun kanava ja tekee diakoniatyötä maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi etniseen taustaan tai
uskontoon katsomatta. Vuosittain apua annetaan n. 15
miljoonalla eurolla lähes 50 maahan.

Kuurojen Lähetys tukee Eritreassa toimivia Kerenin ja Asmaran kouluja sekä Tansaniassa toimivia Mwangan ja Nojmben kouluja. Uusin hanke
on kuurojen yläasteen ja ammatillisen koulun rakentaminen Njombeen Suomen Ulkoministeriön
kehitysyhteistyötuen turvin. Hankkeessa tärkeä
yhteistyökumppani on Suomen Lähetysseura.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
Lähetysyhdistys Kylväjä solmi syksyllä 2014 yhteistyösopimuksen Haifassa sijaitsevaan Ebenezer-vanhainkotiin, joka palvelee kristittyjä ja erityisesti
messiaanisia juutalaisia. Vanhainkotia ylläpitää israelilainen kansalaisjärjestö. Ebenezerissä työskentelevä lähetystyöntekijä Erja Säde-Aweida on Sastamalan seurakunnan entinen nimikkolähetti.

ORPOLAPSITYÖ KENIASSA
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys auttaa yhteistyökirkkoa Keniassa tukemalla koulutusta ja seurakuntatyötä sekä ylläpitämällä lukusalia.

URHEILUTYÖ MONGOLIASSA
Kylväjän tekemä urheilulähetystyö Mongoliassa toteutetaan FLOM Sports Clubin kautta. Työ
alkoi vuonna 2014 Kylväjän lähettien toimesta.
Lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetään urheilutapahtumia ja urheiluleirejä. Toiminta kokoaa
viikoittain satoja nuoria yhteen.

