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EVANKELIUMIA SAARILLE

Maa

Tansania

Hanke

Evankeliumia saarille

Maantieteellinen alue

Tansania, Victorianjärven Itäinen Hiippakunta, Mwanzan ja Geitan
maakunnat, Victorianjärven saaret, joista suurin on Ukerewe.

Toteuttava kumppani

Tansanian evankelisluterilainen kirkko, Victorianjärven Itäinen hiippakunta /
Evangelical Lutheran Church in Tanzania, East of Lake Victoria Diocese

Goziban saari.

Hankkeen tavoitteet

Victorianjärven Itäisen hiippakunnan päämäärä on, että Jeesuksen Kristuksen
evankeliumi saavuttaisi hiippakunnan jokaisen kolkan. Erityisesti
Victorianjärven saarien asukkaita piinaa vahingolliset tavat ja uskomukset.
Kristinusko tuo mukanaan vapauden elää ilman näitä tapoja ja pelkoa.
Järvialueella on perinteisesti myös erittäin heikko ihmisoikeustilanne sekä
yleinen turvattomuus on suurta. Evankelioimistyön tavoitteena on ohjata
seurakuntia ottamaan vastuuta sekä hiippakunnassa että omassa yhteisössään
niin, että kristillinen rakkaus valtaa alaa ja evankeliumi saa levitä uusille
alueille. Seurakuntalaisia rohkaistaan olemaan eläviä ja vaikuttavia jäseniä,
jotka yhdessä työskentelevät kohti lähetystyötä tekevää, itsekannattavaa
kirkkoa.

Kuvaus

Hankkeen alkaessa suurimpia haasteita saarialueella oli neljä. Infrastruktuurin
puutteet ja kirkon työntekijöiden käytännön haasteet. Saaria on paljon, eikä
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kaikkiin ole olemassa virallisia kulkuyhteyksiä. Saarista kauimmainen on 60
km päässä Ukerewen pääsaaresta ja matka heikosti varustetulla ja
pelastusliivittömällä pienellä veneellä kestää 5 tuntia.
Saarilla on erittäin huono tiestö ja matkat paikasta toiseen ovat pitkät. Tämä
hankaloittaa sekä seurakuntalaisten pääsyä kirkolle että työntekijöiden
liikkumista. Koska kylissä ei ole asuntoja työntekijöille.
Heikko sitoutuminen. Alueella on ollut projekteja aiemminkin mutta niiden
vaikutus on ollut heikko. Ihmisten sitouttaminen on suuri haaste. Vahvat
perinteiset uskomukset ja noituus. Perinteisistä uskomuksista johtuen alueen
ihmisoikeustilanne on erittäin heikko. Suojelun tarpeessa ovat erityisesti
albiinot. Heikko yleinen terveystilanne. Alueen siirtotyöläisistä johtuen
prostituutio kukoistaa. Tämän mukana myös monenlaiset sairaudet leviävät.
Oman terveyden vaaliminen ja terveystieto ovat lapsen kengissä.

Odotetut pitkäaikaisvaikutukset
Hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät motivoituneina ja osaavina
työntekijöinä, jotka tuovat alueelle kristillistä toivoa. Seurakunnat kutsuvat
uusia ihmisiä mukaan aktiivisiksi toimijoiksi ja vahvistavat jäseniensä
kristillistä identiteettiä. Ihmisoikeuksien ja ympäristökysymysten tärkeyden
ymmärtäminen kasvaa.
Tavoitteena on rakentaa vahva emäseurakunta ja kylien kappeliseurakunnat
liittyvät hallinnollisesti sen alaisuuteen. Pastorit ja evankelistat koulutetaan,
jotta heillä on tarvittavat taidot tehdä työtä ja jotta he voivat huolehtia
perheidensä elättämisestä.

Hankkeen tuotokset
Ei-kristityt ja heikot kristityt ovat kuulleet evankeliumin. Ei-kristityt ja heikot kristityt
osallistuvat jumalanpalveluksiin. Seurakuntien työntekijät vahvistuvat ja vahvistavat
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kirkkoa. Kristityt saavat mahdollisuuden kehittää infrastruktuuria. Uudet kristityt saavat
opetusta ja osallistuvat jumalanpalveluksiin

Mitä hankkeessa tehdään
Sinema Leo-elokuva-auto kiertää kylissä 11 kertaa aina 12 päivää kerrallaan yhden vuoden
aikana. Autossa matkustaa kaksi paikallista evankelistaa, jotka tekevät ovelta ovelle
evankeliointia päivisin, ulkoilmatilaisuuksia iltapäivisin ja iltaisin on ilmainen elokuvan
näyttö kylän keskustassa.
Sinema Leon “Ukerewen Lähetys”: Yksi tai kaksi viikkoa kuukaudesta elokuva-auton tiimi
jalkautuu Victorianjärven saarille kouluttamaan seurakuntien työntekijöitä, vapaa-ehtoisia ja
seurakuntalaisia. Aiheina mm. Kristinoppi, elämän taidot, terveys ja ihmisoikeudet.
Käytössä mm. Learn-by-doing –metodi.
Joka vuosi koulutetaan yksi uusi evankelista Nyakaton Raamattuopistolla Mwanzassa.
Opintojen jälkeen evankelistat työskentelevät lähetysalueilla.
Seurakuntia ja kappeliseurakuntia rohkaistaan rakentamaan kirkkorakennus sekä työntekijän
asunto. Hanke kattaa kalliiden kattopeltien hankinnan. Hankekaudella hankitaan
moottorivene, jotta kulku kaikille saarille mahdollistuu. Seurakuntiin hankitaan kirjoja ja
muuta opetusmateriaalia.
Vuokrataan talo/huone Sinema Leon evankelistojen yöpymistä varten sekä tavaroiden
varastoksi.

Hyödynsaajat
Kristillisen sanoman ulkopuolella olevat. Seurakunta avoimena yhteisönä.
Kumppanikirkko ja –järjestöt.
Viestinnällisesti jotain uutta ja kiinnostavaa
Evankeliumia saarille –hanke on erittäin mielenkiintoinen, koska siinä tulee näkyviin
Suomen Lähetysseuran tärkein vahvuus eli pitkän linjan työskentely. Sinema Leon
ansiokkaat evankelistat on aikanaan kouluttanut nyt jo eläkkeellä oleva Felmin
lähetystyöntekijä Markku Wilen. Pojat aloittivat Markun puutarha-apulaisina ja jatkoivat
myöhemmin evankelistakouluun. Markun työn hedelmät näkyvät tänään evankelistojen sekä
ammattitaitoisessa työnteossa että ehdottomassa rehellisyydessä. Lisäksi työkenttänä
Afrikan suurimman järven saaristo on ainutlaatuinen. Siellä on toistaiseksi säilynyt vielä
paljon sellaista, joka jo muualta on kadonnut. Näin myös valitettavasti, kuten on tilanne
joidenkin perinteisten, vahingollisten tapojen kohdalla.
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Lähetysseuran työmuodot ja globaalit ulkomaantyötavoitteet, joita hanke edistää koko nykyisen
hankekautensa ajan
Hyvän sanoman jakaminen: Sinema Leo-elokuvatiimin työn kautta tavoitetaan
ihmisiä, jotka eivät vielä ole kuulleet kristillisestä toivosta Jeesuksessa
Kristuksessa
Jumalanpalvelustyön kehittäminen: Kouluttamalla uusia evankelistoja saadaan
uutta ilmettä seurakuntien jumalanpalveluselämään. Samoin kouluttamalla
kristittyjä toimimaan ja vaikuttamaan oman seurakuntansa
jumalanpalveluselämän parhaaksi, saadaan kristillinen seurakunta eläväksi ja
kasvavaksi yhteisöksi.
Kristillisen materiaalin tuottaminen: Evankelistojen työn tueksi hankkeessa
valmistetaan ja hankitaan kirjoja ja muuta materiaalia jumalanpalveluksen
tueksi.
Kumppanin yleishallinnollisen kapasiteetin vahvistaminen: Koulutetaan uusia
evankelistoja, jotta he ottaisivat jatkossa vastuun työn hallinnoinnista.

Hankekausi päättyy
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