
 

ALUEPÄÄLLIKÖN KIRJE – ARJA KOSKINEN 24.2.2020 
 

 
Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä rohkealla otteella ja 
asiantuntijuudella, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuisi kaikkialla 
maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Kristillisiin arvoihin 
pohjautuvan visiomme toteutumiseksi tarvitsemme tukeanne.  

Tervehdys Bolivian työalueelta!  

Kulunut vuosi oli Boliviassa varsin jännittävä, sillä alkuvuodesta kumppanimme Bolivian luterilaisen kirkon 
johto vaihtui vaaleilla ja ruoriin astuivat uudet ihmiset ja vuosi päättyi lokakuussa alkaneisiin suuriin 
mullistuksiin ja mielenosoituksiin. Lokakuun presidentinvaaleissa istuva presidentti Evo Morales sai 
yllättäen vaalivoiton, mutta joutui lopulta lähtemään maasta vaalivilppisyytösten takia. Väkivaltaiset 
yhteenotot jatkuivat siitä eteenpäinkin, mutta hanketyömme ei onneksi joutunut kärsimään paljoakaan – 
suurin osa hanketoiminnoista oli siihen mennessä onneksi jo tehty.  

Lähetysseura tuki kumppaniensa kautta viime vuonna neljää hanketta, jotka kaikki etenivät hienosti. 
Kirkkokumppanimme on Bolivian luterilainen kirkko (Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin).  Se on 
alkuperäiskansakirkko – suurin osa jäsenistä on quechua- ja aymarakansaa - joka ottaa tosissaan kaikkein 
köyhimpien ja syrjäytetyimpien ihmisten tukemisen sekä hengellisesti että aineellisesti. Toinen 
yhteistyökumppanimme on kaivostyöläisen oikeuksia ajava järjestö CEPROMIN, jonka kanssa toteutamme 
työtätekevien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten lasten ja nuorten tukihanketta. 

Kirkollinen työ etenee  
 
Kirkon kokonaisvaltaista lähetystyötä tuettiin monipuolisesti. Hankkeellamme katettiin teologista koulutusta 
ja kristillisen johtajuuden kursseja, naisten ja tyttöjen aseman parantamista ja kirkon nuoriso- ja perhetyötä. 
Toinen kirkon toteuttama hanke keskitttyy koulutuksen vahvistamiseen. Siihen kuuluu tuki Galilea-
keskukselle Cobijan kaupungissa Brasilian rajalla, tyttöjen Verena Wells -oppilaskodille ja ryhmälle 
kummioppilaita El Alton nopeasti kasvavassa suurkaupungissa, joka on täynnä maaseudulta muuttanutta 
väestöä köyhissä ja ankeissa elinoloissa yli 4000 metrin korkeudessa. Viime vuonna Galilea-keskuksessa oli 
mukana vajaat 30 erityisongelmista kärsivää lasta, joita tuettiin mm. koulunkäynnissä ja syrjäytyneisyyden ja 
arkuuden vähentämisessä monenlaisen aktiviteettien kautta. Verena Wellsissä tarjotaan kaukana olevien 
vuoristokylien tytöille mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään alakoulun jälkeen, sillä sen korkeampaa 
koulutusta ei kylillä ole antaa. Tytöt saavat näin hyvän ja turvallisen asuinympäristön, jossa he saavat 
koulunkäyntiapua, vapaa-ajan toimintaa, ravinteikasta ruokaa ja muuta tukea. Viime vuonna keskuksessa oli 
27 tyttöä, jotka menestyivät opiskeluissaan erinomaisesti ja vahvistuivat sekä hengellisesti, henkisesti että 
fyysisesti. El Alton kummiohjelman kautta tukea sai 23 lasta, jotka tulevat köyhistä monilapsisista tai 
yksinhuoltajaperheistä tai jotka ovat orpoja. Kummitukeen kuuluvat mm. reppu ja koulutarvikkeet, 
koulupukuun kuuluvat kengät ja urheilukengät ja ravintolisiä. 
 

Kehitysyhteistyöllä paremmat elämänedellytykset  
 
Kirkko toteuttaa myös yhteistä kokonaisvaltaista 
kehitysyhteistyöhankettamme, jonka nimi on Sumak Kawsay eli 
hyvä elämä ja jolla pyritään parantamaan alkuperäiskansojen 
maaseutukylien elinoloja, naisten toimeentuloa ja El Alton 
räjähdysmäisesti kasvavan kaupunkialueen 
maaltamuuttajaperheiden ruokaturvaa. Viime vuonna rakennettiin 
vesijärjestelmiä kuivuudesta kärsiviin kyliin, koulutettiin aymara- 
ja quechuanaisia tekemään alpakasta vaatteita ja muita tuotteita 
myyntiä varten, tuettiin naisten omaa käsityöyhdistystä ja 
kauppaa sekä rakennettiin erityisiä pyöreitä kuivien alueiden 
kasvihuoneita, ns. keyhole gardeneita,  
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El Alton kuivan ja karun kaupungin perheille. Tähän mennessä niitä on saatu jo 100 perheelle, satona ja 
vitamiinipommina mm. salaattia, tomaattia, pinaattia, kaalia, kukkakaalia, selleriä, persiljaa, porkkanaa, 
retiisiä, kurkkua, parsakaalia.. 

Kumppanimme CEPROMIN puolestaan toimii 
hankkeessamme kaivosalueen lapsityöläisten ja 
suojakodeissa asuvien lasten ja nuorten 
elämäntilanteen parantamiseksi. Työnteko on monille 
lapsille ja nuorille realiteetti, jota he eivät itsekään 
osaa kyseenalaistaa – kysyessä he sanovat, että tekevät 
työtä jotta äidillä olisi helpompaa eivätkä joutuisi 
kadulle... Kaivosalueilla isät ovat suureksi osaksi joko 
sairaita tai kuolleet n. 40-vuotiaina kaivoksissa 
hankittuun keuhkotautiin, ja niinpä heidän tilalleen 
värvätään usein heidän lapsiaan. Boliviassa on noin 
800.000 lapsityöläistä, mikä on todella paljon 11-
miljoonaisessa maassa; monet heistä työskentelevät karuissa ja vaarallisissa oloissa kaivoksissa, osa 
kengänkiillottajina ja erilaisina apupoikina ja -tyttöinä. Hankkeellamme tarjotaan näille lapsille ja nuorille 
vaihtoehtoja erilaisten ammatillisten kurssien kuten korunteko-, kokki- ja leipurikurssien, 
kännykänkorjauskurssien, parturintaitojen ym. kautta. Hyvin tärkeä osa hanketta ovat myös elämäntaito- ja 
johtajuuskurssit, unohtamatta vapaa-ajan viettoa urheilun, musiikin ja teatterin merkeissä. Viime vuonna 
mukana oli yli 250 lasta ja nuorta.  

Tärkeä osa kaikkea hanketyötä on myös kumppaniemme kouluttaminen ja kapasiteetin kehittäminen 
tukemalla heitä kaikin tavoin. Mm. lokakuussa järjestimme kaikille kolmelle kirkkokumppanillemme eli 
Bolivian, Kolumbian ja Venezuelan luterilaisille kirkoille tapaamisen Bogotaan. Ohjelmassa oli koulutusta, 
kokemustenvaihtoa ja vastavuoroista oppimista. 

Uusi vuosi – Bolivia tarvitsee lisää toivoa!   
 
Maan poliittinen kaaos jatkuu ja uusia presidentinvaaleja odotellessa tilanne on jännittynyt ja tulenarka. 
Vaalit pidetään toukokuussa, joten nähtäväksi jää kuka tulee ohjaksiin. Kumppanimme jatkavat kuitenkin 
työtään sitkeästi ja kärsivällisesti. Kirkollisia hankkeita tulee vieläpä yksi lisää: naisten asema on sen verran 
heikko (perheväkivalta, naismurhat ym.) saimme läpi uuden naisten aseman parantamiseen tähtäävän 
hankkeen, joka on juuri alkamassa. Naiset toivon tiellä -hanke tuo varmasti mukanaan juuri sitä: toivoa 
heikommalle. 

Muut hankkeet jatkuvat lähes samoilla linjoilla kuin viime vuonnakin. Uskomme että poliittinen kriisi 
väistyy ja että kumppanimme pääsevät taas keskittymään täysillä hankkeiden toteuttamiseen niin että entistä 
useampi saa muutettua elämäntilannettaan parempaan ja valoisampaan suuntaan. 

 

  


