Diakoniatyö, monikulttuurinen työ ja lähetystyö

Teams-tuokioon osallistuneiden kotitehtävä:
1. Lähetystyö
Lue lähetti Tarja Ikäheimosen kirje, jossa hän kertoo työurastaan ja siitä, kuinka hän tuli lähteneeksi itse
mukaan lähetystyöhön ja vastaa kirjeen alla oleviin kysymyksiin.
”Tieni lähetystyöntekijäksi.
Tulin elävään uskoon 1980-luvun puolivälissä. Minulle tuli heti into kertoa Jeesuksesta kaikille tapaamilleni
ihmisille. Ajattelin, että jos olisin opiskellut sairaanhoitajaksi tai johonkin muuhun ammattiin, josta olisi
”hyötyä” lähetystyössä, niin lähtisin heti lähetystyöhön. Opiskelin Helsingin yliopistossa englanninkieltä,
enkä nähnyt sitä hyödyllisenä ammattina lähetystyöhön. Eräänä päivänä istuin yliopiston kahvilassa yhden
opiskelijatoverin kanssa. Hän kertoi minulle Wycliffe raamatunkääntäjien keskuksesta, jossa hän oli
opiskellut kielitiedettä edellisenä kesänä. Hän sanoi minulle ”Sinun kannattaisi mennä sinne opiskelemaan,
koska olet niin innostunut levittämään evankeliumia.” En ajatellut kovinkaan syvällisesti asiaa. Pari päivää
sen jälkeen menin Sanan ja Rukouksen iltaan Myyrmäen kirkkoon. Illan päätteeksi oli teetä ja kahvia
tarjolla. Istuin yhden tätini ystävän vieressä, joka tunsi minut jo useamman vuoden ajalta. Yllättäen hän
kääntyi puoleeni ja sanoi, ”Oletko koskaan ajatellut lähteä raamatunkäännöstyöhön?”. Ajattelin, että
mielenkiintoista. Toinen kerta tällä viikolla kun kuulen asiasta. Sitten menin saman viikon lauantaina
Ryttylään naistenpäiville. Ilmoittautuminen päiville oli Teinilän rakennuksessa. Siellä oli aulassa teline, jossa
oli paljon erilaisia lehtisiä. Otin yhden käteeni ja aukaisin sen. Ensimmäiseksi silmäni osuivat sivulle, jossa
luki ”Sinustako raamatunkääntäjä?”. Jo kolmas kerta samalla viikolla! Ajattelin, että nyt varmaan Jumala
puhuu minulle. Samana viikonloppuna otin ensimmäisen kerran yhteyttä Kansanlähetyksen lähetysosastoon
ja kysyin mahdollisuuksista lähteä raamatunkääntäjäksi. Siitä alkoi matkani raamatunkääntäjäksi.
Ensin kävin kielitieteelliset kurssit Englannissa (3 kk + 9 kk) ja vuoden lähetyskurssin Ryttylässä, jonka
jälkeen minut valittiin Kansanlähetyksen lähetystyöntekijäksi. Näiden vuosien aikana minulle tuli 3
lähettävää seurakuntaa: kotiseurakuntani Vantaankosken seurakunta. Silloisella kirkkoherralla Kopposelalla
oli ”periaate”, että jokainen seurakunnan jäsen, joka lähtee lähetystyöhön, otetaan seurakunnan
nimikkolähetiksi. Toiseksi lähettäväksi seurakunnaksi sain naapuriseurakunnan Tikkurilan seurakunnan.
Heidän monivuotinen Kansanlähetyksen lähetti Varpu Vanhala palasi kotimaahan ja Tikkurila valitsi minut
uudeksi nimikkolähetikseen. Kolmanneksi nimikkoseurakunnaksi tuli Rantasalmi. Isäni suku, Ikäheimoset,
ovat Rantasalmelta kotoisin. Tätini lähestyi kirkkoherra Uosukaista ja pyysi, että seurakunta ottaisi minut
nimikkolähetikseen. Olin myös koonnut henkilökohtaista lähettäjärengasta ja siinä oli lupaavan paljon
ihmisiä, jotka halusivat tukea minua rukouksin ja taloudellisesti, jotta pystyisin lähtemään lähetystyöhön.
Kesään 1990 mennessä kaikki tarvittava tuki oli koossa ja elokuussa 1990 lähdin Papua-Uuteen-Guineaan
raamatunkäännöstyöhön. Olin Papua-Uudessa-Guineassa raamatunkäännöstyössä Mende kieliheimon
alueella. Saimme uuden testamentin käännetyksi ja käyttöönottojuhlaa vietettiin 2005. Vuosien varrella
sain kaksi muuta seurakuntaa lähettäviksi seurakunniksi: Kotka-Kymin seurakunnan sekä Kouvolan
seurakunnan. Olin Papua-Uudessa-Guineassa vuoteen 2006 asti. Sitten tulin puolentoista vuoden
kausilomalle Suomeen, jonka aikana opetin Ryttylässä lähetyskurssi- ja kansainvälisyyslinjan
linjavastaavana. Vuonna 2007 lähdin Keski-Aasiaan ja olin siellä vuoteen 2014 asti. Tulin kausilomalle ja
lähdin 2015 Saksaan pakolaistyöhön. Sain uuden nimikkoseurakunnan, kun Jokioisten seurakunta haluisi
lähteä mukaan pakolaistyön tukemiseen. Nyt palasin kausilomalle Suomeen 2020 ja jatkan pakolaistyössä.
- Tarja Ikäheimonen –”

a) Voisitko sinä ajatella eläväsi ja tekeväsi työtä ulkomailla, vieraassa maassa?
b) Entä näkisitkö, että voisit olla joskus jollain tavalla olla mukana lähetystyössä? Perustele vastauksesi.

2. Monikulttuurinen työ
Kuuntele videolla kertovien kotkalaisten maahanmuuttajien kertomukset ja vastaa alla oleviin
kysymyksiin.
linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=okCLWedhQYE
Inaksen kertomus:
a) Miksi Inaksen perhe muutti pois Sudanista?
b) Mitä Inas arvostaa Suomessa?
Hiwan kertomus:
c) Mikä auttoi Hiwaa kotoutumisessa?
d) Mikä Hiwasta tuntui erityisen haastavalta Kotkaan asettautuessaan ja miksi?
e) Mitä asioita Hiwa kaipaa kotimaastaan?
Isabelin kertomus:
f)

Mikä suomalainen kirja herätti Isabelin kiinnostuksen suomalaisuuteen?

g) Mikä sai Isabelin jäämään Suomeen?
h) Mitä kirkko/ seurakunta on antanut Isabelille?
i)

Minkälaisissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä Isabel toimii?

3. Diakoniatyö
Simo on 23-vuotias putkimies Kotkasta. Kuukausipalkkaa Simo saa 2000€. Vaikka hänellä on kohtuullinen
palkka, Simolla ei ylimääräisiin menoihin jää kovinkaan paljoa rahaa. Nuorena Simo ei osannut hoitaa rahaasioitaan, vaan otti pikavippejä ja velkaantui.
Alla näet luettelon Simon kuukausimenoista. Listaa menot taulukon mukaisesti. Vastaa myös taulukon alla
oleviin kysymyksiin.
Puhelin ja netti 29€

Sähkölasku 40€

Autovakuutus 34€

Autolaina 180€

Netflix 10€

Lääkkeet 20€

Kotivakuutus 10€

Bensakulut 180€

Äidille ostettu lahja 50€

Vuokra 600€

Credit 24 -pikavippi 380€

Vesimaksu 20€

ASUMISKULUT
vuokra, vesimaksu, sähkölasku
VAKUUTUKSET
kotivakuutus, autovakuutus
LAINANLYHENNYKSET
autolaina
TERVEYDENHUOLTOMENOT
lääkkeet
MATKAKULUT
polttoaine
PUHELIN JA NETTI

€

VELKOJEN HOITO
pikavipit, luotot, osamaksut
MUUT MENOT
suoratoistopalvelut, ostokset,
muut hankinnat
MENOT YHTEENSÄ:

€

€
€
€
€
€

€

€

a) Paljonko Simolle jää rahaa käytettäväksi ruokaan, vaatteisiin, harrastuksiin ja muihin menoihin?
b) Mieti myös mitkä laskut ja maksut hoidetaan aina ensimmäisinä saadusta palkasta ja mitkä menot ovat
toissijaisia?

Lähetä tehtävän vastaukset oman
rippikouluryhmäsi työntekijälle
sähköpostilla tai whatsappissa
16.5. mennessä!

