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Shalom – Salaam ystävät!
Oli pökerryttävää tulla pääsiäislomalta takatalvisesta kotimaasta Jerusalemin kukkeaan kevääseen.
Lähetysseuran keskuksen upea ruusutarha suorastaan huumasi pään. Sarin kamera kävi kuumana. Vielä
nytkin linnut laulavat, puut viheriöivät ja kukat loistavat, vaikka päivät alkavat olla todella kuumia.
Hellehattu ja juomapullo ovat pakollisia ulos lähteissä. Ja kyllä, tiedämme olevamme etuoikeutettuja :-)
Heti lomalta kotiuduttuamme saimme ottaa vastaan arvovierasjoukon kotimaasta, kun Lähetysseuran
johtajat ja hallitus tulivat kokoustamaan Jerusalemiin. He tutustuivat työhömme mm. kummikoulussa,
mutta pääasia oli keskuksen arvokkaan Alatalon remonttisuunnitelmaan tutustuminen paikan päällä.
Hallitus on jo suunnitelman ja budjetin hyväksynyt, mutta nyt saatiin vielä vahvistusta.

Arkkitehti Salme Rahamimoff (oik.) selostaa suunnitelmia toiminnanjohtaja Seppo Rissaselle, piispa
Matti Revolle ja Lähetysseuran hallituksen jäsenille sekä johtoryhmälle.

Iloisia ja ikäviä asioita
Viime päivien ilouutisiin kuuluu se, että saimme ihmeen helposti uusituiksi viisumimme. Alkuun näytti
hankalalta, kun lakitoimisto oli kadottanut paperimme, mutta kun menimme itse lopulta sisäministeriöön,
asiamme hoitui 35 minuutissa ja lupa mennä ja tulla heltisi taas vuodeksi.
Ikävä asia viime viikkoina on ollut Vesan kotimaasta tuoma ruusu, siis vyöruusu. Kutsumaton vieras tuntuu
pään toisella puolella ja silmässä. Tauti on kivulias ja toipuminen vie aikaa. Vahvojen lääkkeiden ja
kylmäkääreiden avulla Vesa on pystynyt hoitamaan työnsä, vaikka uni on heikonlaatuista. Kiitos kaikille
teille, jotka rukoilette hänen puolestaan.
Uusia ihmisiä ja paikkoja
Lähetystyön yksi riemullisista puolista on se, että saa tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin, sekä paikallisiin
että suomalaisiin lähetystyön tukijoihin. Felm-keskuksella (Shalhevetyah) vierailee värikästä joukkoa sekä
säännöllisesti että satunnaisesti.
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Yllättäen saimme keskukselle vieraaksi Kallion seurakunnan (uusi nimikkoseurakuntamme) kirkkoherran
Teemu Laajasalon. Hän halusi kuulla paikan päällä työstämme kertoakseen siitä seurakunnalleen. Teemu
on myös Helsingin yhteisen seurakuntatyön johtaja.
Porukalla olemme käyneet tutustumassa palestiinalaiseen maatilaan Betlehemin lähellä. Pääsimme
kuokkimaan maata möyheäksi ja repimään rikkaruoja omenapuiden ympäriltä. Tent of Nations -maatilalla
on mielenkiintoinen yli sadan vuoden historia. Omistajaperhe on jo 25 vuoden ajan taistellut oikeudesta
omistaa oma maansa. Kaunis maatila on lähes kokonaan siirtokuntien ympäröimä. Oli häkellyttävää kuulla
isäntämme Daher Nassarin kertovan unelmastaan, että tilalla joskus voisi olla ammattikoulutusta nuorille.
Lempeässä miehessä ei ollut häivääkään vihaa tai katkeruutta. Hän kertoi saavaansa toivoa eri puolilta
maailmaa saapuvista vieraista ja vapaaehtoisista. Perhe kuuluu paikalliseen luterilaiseen kirkkoon.

Hyödyllinen kokemus toimistotyön vastapainoksi. Daher Nassar saa voimaa talkoolaisista.

Uusia yhteistyötahoja
Työmme keskiössä Lähi-idässä on lasten hyvinvointi ja lasten oikeuksien toteutuminen. Palestiinan puolella
meillä on jo hyviä yhteistyökumppaneita ja olemme kartoittaneet mahdollisia kumppaneita Israelin
puolella. Vesan kanssa kävimme tutustumassa - Israelin Suomen-suurlähettilään vinkistä - rautaiseen
lastensuojelun ammattilaiseen: The National Council for the Child. Israelilaisjärjestö auttaa lapsia ja
perheitä konkreettisesti ja tekee tuloksellista vaikuttamistyötä: lähes sata uutta lakia lasten hyväksi! Saapas
nähdä, minkälaista yhteistyötä virittelemme. Järjestön upouudet toimitilat sijaitsevat Scopus-vuorella.
Työn jäljet löytyvät yllättäen
Langanpäät liittyvät joskus yhteen jännästi. Sari tutustui Sari-Johanna Kuittilon kanssa palestiinalaisten
pakolaisleiriin (näyttää kaupunginosalta) Betlehemin kupeessa. Oppaanamme oli Mohammed Fararfeh,
joka vei meidät myös kotiinsa. Päivän kuluessa tuli ilmi, että Mohammed kasvoi vuosikausia Lähetysseuran
tukemassa poikien oppilaskodissa läheisessä Beit Jalan kaupungissa. Hän oli myös töissä siellä useita vuosia.
Nykyisin hän työskentelee osa-aikaisesti samassa talossa sijaitsevassa majatalossa. Hän muisteli lapsuus- ja
nuoruusvuosiaan oppilaskodissa lämpimästi ja lähetti paljon terveisiä Pirkko ja Martti Tuhkaselle sekä
Tapani Maliselle.
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Huhtikuun lopussa vietimme haikeissa tunnelmissa Mari ja Sami Parkkisen läksiäisiä. He ovat
työskennelleet vajaat kolme vuotta joukoissamme, Mari keskuksen pappina, Sami lapsi- ja nuorisotyössä.
Yhdessä he ovat tehneet perhetyötä kumppanikirkon yhteydessä. Mari on solminut yhteyksiä uskontojen
välistä yhteyttä edistäviin tahoihin ja Sami on luonut musiikillaan tunnelmaa niin messuissa kuin erilaisten
vierasryhmien parissa. Mari keskittyy nyt väitöskirjansa tekoon ja Samia odottavat kotimaassa uudet
tehtävät.
Kummiperheen luona kylässä
Sari on vieraillut parin kummilapsen kodissa. Kerron vierailusta toisen perheen luona:
Kuudesluokkalaisen Lora Hanonnan (11) koti on kivenheiton päässä luterilaisen kirkon koulusta Beit
Sahourin pikkukaupungissa Palestiinassa. Lora on yksi Suomen Lähetysseuran 60 kummilapsesta koulussa.
Lora ei ole kovin innostunut opiskelusta, vaan pitää mieluummin hauskaa ystäviensä kanssa tai katsoo
televisiosta romanttisia elokuvia, mieluiten intialaisia tai turkkilaisia. Lempiaine koulussa on uskonto.
”Tykkään uskonnosta, koska ymmärrän sitä helposti. Mutta uskonnon opettajaksi tai papiksi en halua.
Haaveeni on valmistua lääkäriksi.”
Suuria suunnitelmia ei tytöllä ole pian alkavalle kesälomalle, mutta hän lupaa auttaa kotitöissä entistä
ahkerammin. Kotona asuu Suha-äidin lisäksi kaksi isosiskoa ja kaksi isoveljeä. Vanhin tytöistä on naimisissa
ja asuu omassa kodissaan lähellä lapsuusperhettään. Samoilla kulmilla asuu muitakin sukulaisia.
”Meidän sukumme on asunut täällä monen sukupolven ajan. Äitini (93) asuu tuossa kadun toisella
puolella”, kertoo Suha Hanonna.
Hän toivoisi kuopuksensa olevan ahkerampi koulussa, mutta kehuu tämän avuliaisuutta kotona.
”Lora osaa siivota ja pyykätä, mutta ruokaa en vielä ole opettanut häntä tekemään.”
Suha on toipumassa parin viikon takaisesta sydänleikkauksesta. Myös perheen isällä Hanilla on
sydänvaivoja. Mies ei pysty tekemään raskaita töitä, mutta jaksaa hoitaa palkkatyönsä kirjanpitäjänä
lääkefirmassa. Hän on perheen elättäjä.
Suha menetti hyvän työpaikkansa Jerusalemissa raamattukoulun taloudenhoitajana pari vuotta sitten. Syy
kuulostaa suomalaisen korvaan uskomattomalta: Suha kadotti Israelin henkilöllisyyskorttinsa eikä enää saa
matkustaa Palestiinan puolelta Israelin puolelle. Uuden henkilöllisyyskortin saaminen vaatisi asumista
Israelin puolella, työlästä hakuprosessia ja hintaakin kortilla on.
”Elämämme on tiukkaa, mutta emme ole ainoita köyhiä kylässämme. Työpaikan löytäminen on vaikeaa
myös nuorille. Tyttäremme Hiba suoritti vuosi sitten kaksivuotisen toimittajantutkinnon Betlehemin
yliopistossa, muttei ole saanut työtä”, Suha kertoo.
Kuten Lähi-idässä yleensäkin, monet Betlehemin seudun kristityt perheet ovat muuttaneet ulkomaille,
mutta Hanonan perhe ei aio lähteä.
”Täällä ovat juuremme. Rakastamme kotiseutuamme. Vaikka elämä on muuttunut aiempaa
turvattomammaksi ja meillä on paljon ongelmia, en voisi kuvitella koskaan jättäväni kotiani”, Suha sanoo.
Hän ymmärtää kuitenkin niitä, jotka ovat lähteneet. He haluavat lapsilleen paremman tulevaisuuden.
Toinen perheen pojista piipahtaa olohuoneessa ja kysyn häneltä tulevaisuudensuunnitelmia. Hän kertoo
lähtevänsä ulkomaille, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Lora haluaa jäädä kotiseudulleen.
Perhe kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Se on pieni pisara pienessä kristittyjen vähemmistössä Palestiinassa.
Kysyn Suhalta, mitä usko hänelle merkitsee ja mitä hän rukoilee.

Uutiskirje
”Koska olemme köyhiä, usko Jeesukseen on meille hyvin tärkeää. Saamme uskosta lohtua ja toivoa.
Rukoilemme kaikki rauhaa Palestiinaan.”
Suha Hanonna ja hänen tyttärensä Lora
rakastavat kotiseutuaan. Naapurusto on
täynnä sukulaisia.
Loran sylissä kiehnää siskon koiranpentu.

Tule tapaamaan meitä kesäkuussa nimikkoseurakuntavierailulla!
Sunnuntai 11.6. Meri-Pori, messu Pihlavan kirkossa klo 10, saarna, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
Maanantai 12.6. Tampere, rippikoulu kello 12 Kalevan kirkolla
Tiistai 13.6. Janakkala ja Tampere ripari kello 10-12 Janakkalassa Rantalahdessa, kesälähetyspiiri kello 18
Tampereen Eteläisen seurakunnassa
Keskiviikko 14.6. Raisio ripariryhmä iltapäivällä ja illalla hartaus
Sunnuntai 18.6. Kerava messu kello 10 kirkkokahvit ja lähetystilaisuus tai brunssi
Keskiviikko 21.6. Hämeenlinna kesäkahvit klo 14
Sydämellinen kiitos tuestasi ja esirukouksistasi. Jumalan siunausta ja varjelusta elämääsi.
”Sinä olet minun turvani Herra, Herra, minun turvani nuoruudesta asti.” Ps 71:5
Sari & Vesa
S euraa Facebook-sivujamme: Suomen Lähetysseura Lähi-idässä ja FELM Shalhevetyah Center Jerusalem

Sari ja Vesa Lehtelä
Vesa toimii Lähi-idän aluepäällikkönä
ja Sari Lähi-idän aluetiedottajana ja
kummityön yhdyshenkilönä.
vesa.lehtela@felm.org,
sari.lehtela@felm.org
Rukousaiheet: Vesan vyöruusun
paraneminen. Siunausta srkvierailuille, kesälomalle ja kaikille
läheisillemme. Kiitos johdatuksesta
työkuvioissa ja huolenpidosta kaikissa
vaiheissa-

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

