
Jo useiden vuosien ajan Caring 
Hands on saanut harjoittelijoiksi 
ammattikorkeakoulujen oppilaita 
Suomesta. “Terve Afrikka”- järjestö 
toimii Suomessa yhdessä eri ammat-
tikorkeakoulujen kanssa ja organi-
soi opiskelijoiden sijoittamiset pai-
kallisen yhteistyökumppanin, Clark 
International Universityn kautta. 
Harjoittelijamme tulivat Seinäjoen 
ja Lapin Ammattikorkeakouluista. 
Tällä hetkellä monet meille tulleista 
harjoittelijoista opiskelevat sosiono-
meiksi. Olemme kiitollisia kaikki-
en heidän harjoitteluajasta Caring 
Handsillä! 
 
Tietokoneiden aikakausi on alkanut. 

Caring Hands kouluttaa naisia ja nuo-
ria uuteen ammattiin. Tavoitteena 
on saada heille parempi toimeentulo. 
Ugandassa nuorten työttömyysaste 
on korkea (64%). Caring Handsin ta-
voitteena on tukea heikossa asemassa 
olevien työllistymistä ja toimeentuloa 
yhteisössämme tarjoamalla heille yrit-
täjyys- ja ammattikoulutusta. 
 Yrittäjyyskoulutusohjelmamme 
kestää neljä kuukautta ja osallistujia on 
noin sata. Oppilaat ovat yleensä köy-
hissä olosuhteissa eläviä, yksinhuol-
tajia, työttömiä tai koulunsa kesken 
jättäneitä. Oma ryhmänsä ovat myös 
he, joilla on haasteita terveyden, ku-
ten HIV:n tai jonkun vamman kanssa. 
Koulutukseen sisältyy liiketoiminnan 

suunnittelua, pienyrityksen perusta-
mista ja sen rahoittamista. Liiketoi-
minnan kestävyyden tueksi on perus-
tettu säästöryhmiä. Caring Handsin 
henkilökunta tukee ja seuraa edun-
saajia myös valmistumisen jälkeen lii-

ketoiminnan aloitusvaiheessa.  Kou-
lutuksen myötä oppilaillamme on 
mahdollisuus omavaraiseen ja itsenäi-
seen elämään. 

Milla Happonen

Todistaja  TAMMIKUU-HELMIKUU • JANUARY-FEBRUARY 20206

LähetystyönViesti
Suomalaisia harjoittelijoita Caring Handsillä!

“Hei! Olen Sarah ja olen 54-vuotias.
Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat 24- ja 
27-vuotiaita. Olen opiskellut useita koulutuk-
sia ja minulla on kaksi tutkintoa. Olen ollut 
monissa eri työpaikoissa, mutta tällä hetkellä 
en työskentele missään. Minulla on oma baa-
ri ja yrittäjänä olen toiminut 12 vuotta. Haa-
veilen toisen yrityksen perustamisesta, kos-
ka valmistan laukkuja, silloin kun minulla ei 
ole asiakkaita. Caring Hands opettaa minua 
luomaan selkeän vision, jotta yritykseni me-
nestyvät. Olen oppinut jo nyt säästämisestä 
lisää ja odotan innolla tietokoneen oppimis-
ta. Haluaisin oppia, kuinka markkinoida yri-
tyksiäni. Koulutus on ilmainen, joka on todella 
tärkeä monille. Se antaa toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta. Moni saa vahvuutta uskoa 
omiin kykyihin ja itsevarmuutta koulutukses-
ta. Olemme kiitollisia oppimistamme hyödyl-
lisistä asioista.

(Haastattelu ja kuva Suvi Rantamäki)

Hei! Olen Aishah ja olen 36-vuotias.
Minulla on kaksi lasta ja olen yksinhuol-
taja. Minulla on oma kampaamo, jossa 
myyn myös kenkiä. Olen ollut yrittäjänä 8 
vuotta. Olen käynyt Caring Handsin yrittä-
jyyskurssilla kaksi kuukautta. Täällä tulen 
oppimaan asioita, joiden avulla pärjään 
paremmin yritykseni kanssa. Olen onnelli-
nen saamastani avusta täällä. Siitä on hyö-
tyä tulevaisuudessani ja myös lasteni tule-
vaisuudessa.
Tavoitteenani on oppia säästämään niin, 
että voin ostaa perheelleni turvallisen 
asuinpaikan. Haluan oppia suunnittele-
maan yritykseni tulevaisuutta, jotta per-
heelläni olisi vakaat tulot.
Olen tyytyväinen yritykseeni, mutta toi-
voisin sen kasvavan. Pidän siitä, että asi-
akkaani luottavat minuun ja haluan olla heidän luottamuksensa arvoinen. Halu-
an lapsilleni hyvän koulutuksen ja turvallisuutta. Toivoisin, että voisin antaa heille 
enemmän kuin nyt. Teen kaikkeni ettei heidän tarvitse kokea samanlaista lapsuutta 
kuin itse olen kokenut 
                                                                     (Haastattelu ja kuva Suvi Rantamäki)

KONTAKTI INFO
Voit tutustua työhömme Ugandassa: 
caringhandsfinland.fi tai mummonmarkat.fi 
https://www.facebook.com/caringhandsuganda https://www.instagram.com/
caring_hands_uganda/ 
Caring Hands Finland ry 
Postiosoite: Solistintie 2 Y 77, 00420 Helsinki, Finland Puhelin: +358 10 206 
0000 e-mail: info@caringhandsfinland.fi 
Caring Hands Kanada
Caring Hands Kanadan kautta voi tukea työtämme. Lahjoitukset tulevat lyhen-
tämättöminä suoraan meille Ugandaan! http://caringhandscanada.com/donate

Mummonmarkoilla 
uuteen elämään

Korut tehdään käsityönä 
suomalaisista kolikoista 
Caring Hands Ugandan 
tiloissa Kampalassa. Ko-
rujen tekemiseen liittyy 
useita käsityövaiheita. 
Tuotteet lakataan ja kor-
vakorujen koukut ovat 
joko kirurginterästä tai 
nikkelivapaata korume-
tallia. Ostamalla kau-
niin käsintehdyn korun 
tuet naisten ja nuorten 
yrittäjyyskoulutusta. Kii-
tos, että annat heille 
mahdollisuuden itsenäi-
seen elämään.Tietokoneiden aikakausi on alkanut CARING HANDSILLÄ
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Marraskuussa teimme kol-
mannen matkan Guatema-
laan. Tämä matka oli siitä 
erilainen meidän tavallisis-
ta pyhäkoulumatkoistam-
me, että meillä oli etukä-
teen osoite tiedossa mihin 
”ohjelma” oli menossa.

Meidät haettiin Antigua Gua-
temalan kaupungista mini- 
bussilla. Siihen sopi hyvin vii-
si matkalaukkuamme ja kaksi 
painavaa laatikollista väritys- 
ja askartelu valokopioita. Tie 
Yepocapan maalaiskaupun-
kiin oli mutkainen vuoristo-
tie, joka kulki kahden tuli-

vuoren välistä. 
     Yepocapa on kahvinvilje-
lysaluetta. Kahvi kasvaa hyvin 
tulivuoren rinteillä. Kaupun-
gin sijainti on Volcan de Fue-
go tulivuoren juurella. Se on 
Guatemalan aktiivisin tuli-
vuori. Yöllä kuulimme ukko-
sen jyrinää. Se oli kuitenkin 
tulivuori joka äänteli. Aamul-
la meille kerrottiin, että öisin 
näkyy kun tulta syöksyy tuli-

vuoren kraaterista.
      Kun saavuimme Yepoca-
paan, meidät vietiin suoraan 
koululle, missä sitten alkoi 
monen tunnin ohjelman ko-
koonpano. Colegio Berea on 
pieni yksityinen evankelisten 
omistama koulu. Koulun us-
konnontunnin opettaja oli 
toivonut, että hän saisi josta-
kin systemaattisen Raama-
tun opetusohjelman kouluun. 
Hän oli tietoinen  työstäm-
me ja kiinnostunut saamaan 
meiltä ohjelman. 
     Niin teimme alakoululle 
2½ vuoden ohjelman, mikä 
kattaa Raamatun tärkeimmät 

tapahtumat: alkaen maailman 
luomisesta viimeiseen tuntiin, 
joka on uusi Jerusalem. Lap-
sille oli juuri alkanut kesälo-
ma. Kun he alkavat uuden 
lukuvuoden tammikuussa, ot-
tavat he sitten ohjelman käyt-
töön uskontotunnille.
 Ohjelmaa käytetään 
myös paikallisen seurakun-
nan pyhäkoulussa seurakun-
nan pyhäkoulussa. Uskonnon 

opettajan puoliso on seura-
kunnanpastori. Olimme mu-
kana pyhäkoulussa tapaa-
massa lapsia. Pyhäkoulussa 
on kolme luokkaa ja ohjelma 
käytetään keskiluokassa 7-10 
vuoden ikäisille. Sinä sunnun-
taina oli koolla melkein 30 
lasta. Annoimme heille lahjat, 
jotka olimme ostaneet Guate-
mala City’n Raamattuseuran 
kaupasta. Lapset olivat hyvin 

suloisia ja kävivät meitä halaa-
massa ja kiittämässä.  
    Guatemalalaiset ovat hyvin 
ystävällistä ja auttavaista kan-
saa. Meistä pidettiin oikein 
hyvää huolta Yepocapassa. 
Saimme syödä Guatemalalais-

ta ruokaa eri kodeissa. Meille 
jäi mielyttävät muistot tästä 
matkasta. Rukouksemme on, 
että näistä opetustunneista 
olisi suuri siunaus Yepocapa-
lapsille.

Terveiset tulivuoren juurelta  (Riitta & Oiva Iskanius)

Riitta ja Oiva seurakunnan 
pastori pariskunnan kanssa

Koulun opettajat 
vastaanottavat 
Raamattuohjelman

Pyhäkoululaiset lahjoineen

PAOC PRAYER - ZIMBABWE

 YK:n  mukaan Zimbabwe on hengenvaarallisen ruokakrii-
sin edessä. Yli puolella väestöstä on vähän tai ei ollenkaan 
ruokaa. 90% alle kaksivuotiaista lapsista on alipainoisia 
eikä heillä ole tarpeeksi syötävää. ERDO auttaa hätätapa-
uksissa. Rukoilkaa, että jokainen Zimbabwen asukas saisi 
tarvittavan määrän ravintoa ja että ERDO:lla olisi riittävästi 
varoja auttaakseen nälkäisiä. Rukoilkaa, että Jumala siunai-
si aluetta sateella ja kestävällä rauhalla. Rukoilkaa myös, 
että monet kääntyisivät Herran puoleen ja huolehtisivat toi-
sistaan ja yhteisö.

Yli 250 000 juutalaista muutti Israeliin 
viime vuosikymmenellä
Vuosina 2010-2019 Israeliin muutti yli 255 000 juutalaista 
150 maasta. Juutalaistoimiston mukaan Israeliin saapui kai-
kista eniten uusia maahanmuuttajia vuonna 2019, kun noin 
34 000 juutalaista muutti Israeliin. Se oli 18 % enemmän 
kuin vuonna 2018. Yli puolet viime vuosikymmenen aikana 
muuttaneista juutalaisista (noin 130 000) saapui entisen 
Neuvostoliiton alueelta.
 Yli 55 000 saapui Euroopasta, joista yli 38 000 oli Rans-
kasta; noin 32 000 Yhdysvalloista; 13 420 latinalaisesta 
Amerikasta (noin 4 320 Brasiliasta ja noin 3 150 Argentii-
nasta); lähes 10 500 Etiopiasta; yli 3 800 Kanadasta; noin 
2 560 Etelä-Afrikasta; ja yli 1 950 Oseaniasta, joista suurin 
osa oli Australiasta.
Lähde: ISRAEL21c 1.1.2020
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Olimme olleet eri puolilla Keniaa 
kokouksissa mukana. Olimme ker-
ran myös Mihutissa, kaukana kor-
keilla vuorilla. 

Mihutissa oli pieni seurakunta, jonka 

pappina oli nuori evankelista Fran-
sis Kanyai.  Hän oli ostanut vaimok-
seen nuoren uskovaisen tytön Lucy 
Wanjugu’n, joka oli käynyt jonkun 
verran koulua. Sulhasen piti maksaa 
monta lehmää ja shillinkejä ennen 
kuin sai tytön isältä suostumuksen 
avioliitoon. 
 Nyt oli kuitenkin häät edessä ja 
ne pitäisi viettää mahdollisimman 
eurooppalaisittain. Pentti mieheni 
ja minutkin oli sinne kutsuttu. Eila 
Kajahalme teki sokeriliemellä pääl-
lystetyn kakun. Paketeista tulleista 
tavaroista löytyi muuta tarvittavaa 
kaunista valkoista.  Takapihalla otet-
tiin ruusuja morsiamelle. Nyt olim-
me valmiit lähtemään matkaan Ra-

jahalmeiden autolla. Sataa tihuutti, 
savinen vuoristotie oli edessä.  Joskus 
jouduimme työntämään autoa mäkeä 
ylös.  Savisina ja kumisaappaat jalassa 
saavuimme vihdoinkin määränpää-
han.  
 Paikalle olikin kokoontunut pal-
jon väkeä sitä ihmettä katsomaan, 
kuinka Euroopassa häitä vietetään.  
Ensio Rajahalme vihki morsiusparin.  
Minä otin muutamia kuvia. Sitten oli 
hääkakun leikkaamisen aika, josta ei 
meinannut tulla mitään.  Eila neuvoi 
ja auttoi mutta hankalaa se oli.  Juh-
layleisö sai kakusta pienen murun 
kouraansa, että voivat maistaa miltä 
kakku maistuu. Meille valkoisille tar-
jottiin maito-teetä ja valkoista leipää, 

jossa oli makeaa hilloa päällä.  He an-
toivat parastaan.  
 Isolle aukiolle kokoonnuimme 
kokoukseen, jossa sulhanen piti pit-
kän puheen. Siitä tulikin oikein herä-
tyskokous. Häiden jälkeen siellä syn-
tyi herätystä.  Osaltaan siihen vaikutti 
myös se, että pappi oli nyt naimisis-
sa, sillä sellaisen 
sanalle annetaan 
enemmän arvoa ja 
kunnioitusta. Ju-
malan Sana ei tyh-
jänä palaja.  

Ritva Sutinen 
 

Häät Mihutin vuorilla Keniassa

  Papua-Uusi-Guinea Viisikymmentä vuotta suomalaista 
helluntailähetystyötäTeksti/ kuvat: Eero Ketola

Suomalaisten helluntailähettien 
työ Papua-Uudella-Guinealla täyt-
ti viisikymmentä vuotta. Juhlaviik-
ko alkoi johtajuuskonferenssilla ja 
huipentui nelipäiväiseen suurtapah-
tumaan 26. – 29. lokakuuta. Juhlat 
olivat Kokopossa, Uuden Britanni-
an saaressa, lähellä paikkaa jossa 
ensimmäiset suomalaislähetit, Raa-
kel ja Kari Harri ja Martta ja Lau-
ri Pesu aloittivat työn. – Olemme 
vastaanottaneet 50 vuotta. Nyt on 
aika lähettää, julisti kansallinen joh-
taja Iose Iamba.

Lähellä juhlapaikkaa on Rabaulin  hy-
lätty kaupunki. Se tuhoutui 25 vuot-
ta sitten kahden tulivuoren purkau-
tuessa samaan aikaan. Kaupunki 
peittyi  tuhkaan ja trooppinen rank-
kasade muutti tuhkan niin paina-
vaksi että käytännössä kaikki talot 
tuhoutuivat. Työ alkoi tällä alueel-
la 50 vuotta sitten ja siitä syystä juh-
lapaikaksi valikoitui Papua-Uudelle-
Guinealle kuuluva Uusi-Britannia.                                                                     
Kookosviljelmillä oli töissä pääsaaren 
Ylänkömaalta tulleita työntekijöitä.  
Heitä tuli runsaasti uskoon ja he veivät 
evankeliumin sanoman omille koti-
seuduilleen. Ylänkömaalla ruotsalaiset 
Ludvig ja Hilding Erickson toimivat 
liikemiehinä. Työnsä lisäksi he teki-
vät voimakasta evankeliumin työtä.                                               
Ericksonin veljekset kutsuivat vuon-
na 1974 Liisa ja Matti Kumpulaisen 
auttamaan Mt. Hageniin. Ihmisiä oli 
tullut siellä kymmenittäin uskoon. 
Kaupungista käsin työ ulotettiin Men-
diin. Martta ja Lauri Pesu sekä Riitta 
ja Simo Rautio tulivat Moreaan. – Ih-
miset olivat aivan kivikauden tasolla. 
He olivat miltei alastomia. Menim-
me Jalipuun. Siellä ei ollut uskovia, 
ei liioin Pangiassa. Kaikkialla ihmisiä 
tuli uskoon ja herätys levisi kuloval-
kean tavoin, muistelee Simo Rautio.                                                                                                                        

Papua-Uuden-Guinean työssä suu-
rimman työn ovat tehneet Australian 
suomalalaiset helluntaiseurakunnat. 
Parhaimmillaan heillä oli saarella yht-
aikaa viisi lähettiperhettä.  Kanadan 
suomalaisseurakunnat ovat olleen in-
nolla mukana työssä. Pekka Kaijan-
koski tekee viikkoja  kestäviä matkoja 
ja rakentaa ja julistaa Sepik-joen alu-
eella. 

Juhlakulkueessa  kokouspaikalle
 Juhla oli ilon, riemun ja kiitolli-
suuden osoittamista ennen kaikkea 
Jumalalle. Heimot saapuivat juhlakul-
kueena kokouspaikalle kolmen kilo-
metrin matkan. Paljasjalkaiset juhlijat 
tanssivat, ylistivät ja lauloivat loputto-
man tuntuisesti. Polttava helle ja tan-
tereelta nouseva pöly ei heitä haitan-
nut.  Paikalla olevat lähetystyöntekijät 
saivat osakseen myös hämmästyttävän 
suurta arvonantoa. Puheissa toistui 
myös kiitollisuus seurakuntia kohtaan,  

jotka ovat lähettäneet työtekijöitä ja 
osallistuneet suurella, taloudellisel-
la vastuulla muun muassa kirkkojen 
ja raamattukoulujen rakentamiseen.                                                                                                                         

Association of Local Churches Papua 
New Guinean (ALC) kirkkokunnan 
kansallinen johtaja, Iose Iamba kertoi, 
että työn piirissä on nyt 508 paikal-

lista seurakuntaa ja niissä on yhteensä 
noin 40 000 jäsentä. ALC on Fida In-
ternationalin virallinen yhteistyötaho 
Papua-Uudella-Guinealla.
 Juhlassa toi tervehdyksen muun 
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Jussi Rytkönen ja Iose Iamba paljas-
tavat kiitoslaatan.  
ALCPNG 50 –vuotisjuhla. PNGn Yhdi-
tyneitten paikallisten seurakuntien 50 
–vuotisjuhlan kunniaksi paljastettiin 
tämä muistolaatta. Suomalaiset lähe-
tyssaarnaajat yhdessä papua-uusi-gui-
nealaisten veljien ja sisarten kanssa 
ovat ahertaneet antaumuksella Juma-
lan valtakunnan leviämiseksi. Jumalan 
siunausta ja olkoon Jeesus ylistetty!” ” 

Iloisia kuulijoita


