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Kansainvälinen työntekijävaihto Jyväskylä - Botswana
HANKESUUNNITELMA, teema: ”Yhdessä ARMON äärellä”
Lähettävä organisaatio ja yhteyshenkilön tiedot:
Jyväskylän seurakunta
Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu
Ulla Klemettinen (ulla.klemettinen@evl.fi, p. 050 340 9889)
Tuomas Palola (tuomas.palola@evl.fi, p. 050 549 7022)
Vastaanottava organisaatio ja yhteyshenkilön tiedot:
ELCB, Botswana
piispa Mothusi Jairos Letlhage
Vaihdon tavoite:
Rikastuttaa ja syventää yhteistyötä kumppanuuskirkkojen välillä työntekijöiden osaamisen ja
innovatiivisuuden jakamisen kautta sekä tukea Botswanan kirkkoa yhteisen työnäyn löytämisessä
Vaihdon aikataulu:
Jyväskylän seurakunnan työntekijöiden matka Botswanaan 12.2./21.2.-7.3./21.3.2017
Botswanasta vaihto Jyväskylään myöhemmin sovittavalla aikataululla
Lähtijän nimi ja tehtävä lähettävässä organisaatiossa:
Tuomas Palola, seurakuntapastori
Heini Lekander, työalasihteeri, diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Riku Bucht, aluekappalainen, Kuokkala
Tehtävä vastaanottavassa organisaatiossa:
Tutustuja, vierailija
Muut asiat:
Vaihdon tavoitteena on se, että Jyväskylän seurakunnan työntekijät tutustuvat Botswanan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntaelämään kirkon erilaisissa seurakunnissa sekä hahmottavat kirkon yhteisten
organisaatioiden toimintaa. Seurakunnat, joissa työntekijät vierailevat osallistuen niiden tavanomaiseen
seurakuntaelämään, ovat profiileiltaan erilaisia (suuri – pieni / kaupunki – maaseutu / perinteinen –
moderni / eri heimot / jne.). Näiden seurakuntavierailujen kautta Jyväskylän seurakunnan työntekijät
oppivat jumalanpalveluselämän ja diakonian yhteyttä seurakuntaelämän keskuksena sekä
seurakuntalaisuuden merkitystä olosuhteissa, joissa palkattua henkilöstöä on vähän tai ei ollenkaan.
Samalla Jyväskylän seurakunnan työntekijät jakavat omaa osaamistaan ja kokemustaan
jumalanpalveluselämän kehittämisestä, kristillisestä kasvatuksesta, rippikoulusta ja diakoniasta. Vaihdolla

pyritään myös jakamaan Jyväskylän seurakunnassa olevaa ammatillista kokemusta ja osaamista siten, että
sen avulla Botswanan evankelis-luterilainen kirkko voisi aloittaa työskentelyn yhteisen työnäyn löytämiseksi
strategisen ajattelun kehittämisen kautta.
Työntekijät matkustavat Botswanaan eri aikoina eri pituisille jaksoille, mutta ovat yhtäaikaisesti siellä noin
kaksi viikkoa helmi-maaliskuussa 2017. Pastori Palola suuntaa helmikuun 12. (lähtö Suomesta) Namibian
kautta luoteis-Botswanaan, jossa hän tutustuu ensin Botswanan ev.lut. kirkon toimintaan pääasiassa
herero-heimon keskuudessa Sehithwassa ja Maunissa. Sieltä hän siirtyy tutustumaan kirkon
keskusorganisaatioihin Gaboroneen ja seurakuntiin Gaboronessa ja sen ympäristössä. Aluekappalainen
Bucht ja työalasihteeri Lekander matkustavat Suomesta helmikuun 21. (lähtö Suomesta) suoraan
Francistowniin itäiseen Botswanaan. Francistownissa he tutustuvat ja osallistuvat paikallisen seurakunnan
toimintaan erityisesti rippikoulutyön ja diakonian näkökulmista. Pastori Palola liittyy heidän seuraansa
Francistownissa. Työntekijät siirtyvät yhdessä Francistownista Gaboroneen ja sen ympäristöön, jossa he
tutustuvat seurakuntien elämään. Gaboronessa toteutetaan myös strategisen ajattelun vahvistamiseen
tarkoitetun projektin valmistelua yhdessä kirkon keskusorganisaatioiden kanssa. Pastori Palola matkustaa
takaisin Suomeen 6. päivänä maaliskuuta (lähtö Botswanasta). Bucht ja Lekander jatkavat työskentelyä
Gaboronessa ja matkustavat muutamaksi päiväksi Mauniin ja Sehithwaan. He palaavat Gaboroneen ja
matkustavat sieltä sitten Botswanan evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden retriittiin sekä
reformaation merkkivuoden juhlaan, jotka pidetään eteläisessä Kalaharissa. Retriitissä Bucht ja Lekander
vetävät strategisen ajattelun vahvistamiseen tähtääviä työpajoja sen mukaisesti, mitä piispa Letlhagen
kanssa on aiemmin Gaboronessa sovittu. He edustavat myös Jyväskylän seurakuntaa reformaation
merkkivuoden juhlassa. Eteläisestä Kalaharista he palaavat Gaboroneen, josta paluumatka Suomeen alkaa
20. maaliskuuta (lähtö Botswanasta).
Rahoitussuunnitelma jyväskyläläisten matkan osalta:
Vaihdon rahoittavat suomalainen seurakunta ja kumppani seuraavasti:
Asia

Hankkimisesta ja
järjestämisestä
vastaava taho

Hinta eriteltynä

Matkaliput
(edestakainen
matka)

Matkalaiset

1100 € (lennot)
50 € (linja-auto
kentälle.)

Matkat
lentokentältä tms.
kohdepaikkakunnal
le (edestakainen
matka)
Viisumi

Seurakunta
yhdessä
paikallisen kirkon
kanssa

Seurakunta

seurakunta ja
matkalaiset
Matkalaiset
Seurakunta
(työpäivien
osalta),

ei kustannusta

Passi
Matkavakuutus
(henkilö- ja

-

Summa yhteensä
(sekä lähettävän
että
vastaanottavan
tahon käyttämässä
valuutassa)
3300 €
150 €

-

Rahoittava
taho

Seurakunta

omakustanne
Seurakunta
(työpäivien
osalta),

esinevahinkoja
varten)
Majoitus vaihdon
aikana
Ruokailut vaihdon
aikana

matkalaiset
(vapaapäivien
osalta)
Botswanan
vastaanottava
taho
Matkalaiset

-

-

Päiväraha vaihdon
aikana

Seurakunta
(yhteensä 4
matkustuspäivän osalta /
matkustaja)

-

-

Lämpimät vaatteet
ja kengät
Matkat maan
sisällä vaihdon
aikana (esim.
päivittäiset matkat
työpaikalle ja
takaisin
majoituspaikkaan,
mahdolliset
vierailut muilla
paikkakunnilla)

-

-

-

Tulkkaus ja
käännöskulut
Escortin kulut
(liikkuminen,
ruokailut,
päivärahat)
KULUT YHTEENSÄ
Suomalaisen
seurakunnan
osuus kuluista
Kumppanikirkon
osuus kuluista
Lähtijän
henkilökohtainen
osuus

matkalaiset
(vapaapäivien
osalta)
Botswanan
kirkon
seurakunnat
omakustanne

Seurakunta
(mainittujen
mannertenvälisten
matkustuspäivien osalta)
-

seurakunta ja
matkalaiset
vastaavat
pidempien
maansisäisten
lentojen
hankinnasta,
paikallisella
tasolla
liikkumista
järjestelee
Botswanan
kirkko
ei

seurakunta
maksaa
maansisäiset
lennot sekä
kaupunkienväliset juna- ja
bussimatkat,
paikallisella
tasolla
liikkumisesta
vastaavat
matkalaiset
-

-

-

ei

-

-

-

