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Odotettavissa 40 celsiuksen muutos
Hei ystävät, esirukoilijat ja tukijat
Kuulumisia
Terveiset hankien keskeltä Helsingistä. Pekka jäi tammikuun alusta eläkkeelle ja on nykyisin
vapaaehtoistyöntekijä. Hän odottelee lonkkaleikkaustaan ja kuulostelee sydämen rytmiä koti-Suomessa.
Pyydämme esirukousta hänen terveytensä puolesta. Pekan osalta siis hankikelit jatkuvat.
Sirkka-Liisan matkalaukku on jo olohuoneen keskilattialla levällään pakkaamista varten. Huomenna hän
lähtee Sleyn Aasian koordinaattorin, Anna-Kaisa Takakin kanssa Myanmariin vuodattamaan
hikipisaroitaan. Myös Sirkka-Liisa on suurimman osan ajastaan eläkeläinen, mutta jatkaa Myanmarin
projektilähettinä, tehden pari opetusmatkaa vuodessa kevääseen 2020 saakka. Sleyn hallitus päätti
joulukuisessa kokouksessaan lähettää pitempiaikaiseen lähetystyöhön Myanmariin Joona ja Helene
Toivasen Virosta. Heidän kielenopiskelunsa Yangonissa alkanee syyskuun vaiheilla. Olemme kiitollisia,
että työ Myanmarissa jatkuu uusin voimin. Pyydämme saada jättää uudet työntekijät esirukouksiinne. Nyt
vahvistuu yhteydenpito Myanmarin nimikkokohdeseurakuntien kanssa myös Toivasten voimin.

Innostava erityiskoulutus Yangonissa odottaa
Järjestämme Anna-Kaisan kanssa kirkkomme (LCM) ensimmäisen lapsityön koulutuksen. Haluamme olla
rohkaisemassa ja innostamassa lasten parissa työskenteleviä heidän arvokkaassa tehtävässään sekä
olla kutsumassa uusia vapaaehtoisia mukaan työhön. Kurssin sisältönä on erityisesti Raamatun
opettaminen lapsille havainnollistamisideoiden välityksellä. Viemme mukanamme lapsityöhön suunnattua
materiaalia kurssilaisille jaettavaksi. Opetamme myös organisointitaitoja sekä etukäteisvalmistelujen
tärkeyttä. Raamattutunneilla Sirkka-Liisa tähdentää opettajan oman hengellisen elämän hoitamista niin
Raamatun lukemisen kuin rukouksenkin kautta. Lisäksi painottuu opettajan
esimerkkinä oleminen lapsille. Kurssilaisia tulee matkojenkin päästä.
Rukoillaan, että he saisivat koulutuksen kautta uutta näkyä ja intoa tehtäviinsä.

Damadi-lastenkodin suloisia tyttäriä kouluun lähdössä

Pieni mizolainen heimopaidassaan
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MILTin opiskelijan Nghagan suru
Juuri tänään saimme kuulla, että opiskelijamme, Nghagan,
isä, eläkkeellä oleva Zohmunin seurakunnan pastori on
aikaisin aamulla saanut iankaikkisen kotiinkutsun. Niinpä
oppilaamme on paraikaa noin 20 tunnin bussimatkalla isänsä
hautajaisiin, jotka pidetään paikallisen tavan mukaan heti
kuolemaa seuraavana päivänä. Toivottavasti Nghaga pääsee
palaamaan takaisin Yangoniin niin, että saisimme tavata
häntä. Jätämme pastorin perheen esirukouksiinne.
Sirkka-Liisa ja Anna-Kaisa opettavat teologisessa instituutissa
(MILT) pedagogiikkaa. Anna-Kaisa on kasvatustieteiden
maisteri, opettaja ja aikaisemmalta ammatiltaan lastentarhan
opettaja. Hän on myös pitkäaikainen japaninlähetti. AnnaKaisan palattua Suomeen Sirkka-Liisa jää vielä opettamaan
missiologiaa.
Iloinen ja auttavainen Nghaga haluaa kantaa
opettajansa reppua päivän päätteeksi

Monipuolista ja tiivistahtista
Kirkon (LCM) kanssa käytävät neuvottelut ovat osa vierailijoiden ohjelmaa. MILTin johtokunnan
kokouksessa käydään kootusti läpi loppusuoralla olevan lukuvuoden tapahtumat sekä tulevan lukuvuoden
opetusohjelmien suunnittelu. Sirkka-Liisan MILTin ”Academic Dean” -tehtävään kuuluu
toimintakertomuksen laatiminen ja toimintasuunnitelman valmistelu. Pekka ja Sirkka-Liisa ovat laatineet
MILTin yksityiskohtaisen budjetin taloudesta vastaavan johtokunnan jäsenen avustamana. Kesälomaa
opiskelijat viettävät kolmen kuukautta, maaliskuusta toukokuun loppuun.
Tämän matkan yhtenä tarkoituksena on myös paikallisten kristittyjen rohkaiseminen.
Monipuolinen ja tiivistahtinen ohjelma hiostavassa
kuumuudessa on haastava, mutta mielekäs. Kaiken
keskelle pyydämme kanssanne Jumalan viisautta,
johdatusta ja siunausta, sekä varjelusta ja terveyttä.
Kiitos, että olette mukana tässä työssä. Teiltä
lähetystyön ystäviltä ja tukijoilta viemme mukanamme
parhaat terveiset.
Yhteistyöterveisin
Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen
Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi

Marraskuun koulutus Tahanissa
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