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Keväiset terveiset 

Aika tarkalleen vuosi sitten kirjoittelin uutiskirjettä, jossa kerroin väkivaltaisuuksista täällä. Kerroin, kuinka 

olimme seuranneet väkivaltaisuuksia surullisina ja yrittäneet tukea paikallisia yhteistyökumppaneitamme 

rinnalla kulkien. Tämän kirjeen voisin aloittaa lähes samalla tavalla. 

 

Tänäkin vuonna niin kristittyjen, juutalaisten kuin muslimien pyhäpäivät osuvat päällekkäin, mikä näin 

tiiviillä alueella on johtanut väkivaltaisuuksiin. Pääsiäisen, ramadanin ja juutalaisten pääsiäisen eli pesahin 

vietto ei ole tänäkään vuonna saanut sujua rauhallisesti. Juhlallisuuksia ovat varjostaneet kuolonuhreja 

vaatineet iskut sekä yhteenotot ja levottomuudet ympäri aluetta. Etenkin Länsirannalla sijaitsevalla Jenin 

pakolaisleirillä on tänä vuonna kuollut moni, viimeisimpänä tunnettu toimittaja kesken työtehtäviään. Osana 

näitä yhteenottoja osui tuttavapiiriinikin tänä vuonna nuoren ihmisen kuolema. Sen herättämien tunteiden 

myötä en voi kuin ihailla sitä, miten paikalliset jatkavat rauhantyötä, vaikka ympäröivät tapahtumat herkästi 

voisivat ohjata heitä vaipumaan suruun, vihaan ja toivottomuuteen.  

 

Lähetysseurana jatkamme läpi väkivaltaisuuksien ja levottomuuksien työtämme yhdessä israelilaisten ja 

palestiinalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa rauhan ja sovinnon edistämiseksi.  

 

 

Rauhankasvatuksen menetelmiin tutustumista 

Tämän vuoden fokuksessa on tutustua lähemmin paikallisten toimijoiden rauhankasvatustyöhön. Olen 

osallistunut muun muassa kurssille, joka käsitteli naisten kokemuksia ja näkökulmia konflikteissa. Sain myös 

kutsun osallistua verkostoomme kuuluvan järjestön Musalahan naistenryhmään. Tässä ryhmässä israelilaiset 

ja palestiinalaiset naiset kulkevat yhdessä yhdeksän kuukautta kestävän sovintoprosessin läpi. 

 

Ohjelman ensimmäisenä osiona oli 

nelipäiväinen retki aavikolle. Tarkoituksena oli 

päästä pois arkitodellisuudesta ja selviytyä 

yhdessä haastavissa olosuhteissa. Viikonlopun 

aikana oli muutama luento niin teltassa kuin 

aavikon keskellä, vaikka pääpaino olikin 

tutustumisessa. Kuvassa on käynnissä 

meditatiivinen harjoitus, jossa kuljimme 

Jordanian Wadi Rumilla toistemme 

jalanjäljissä hiljaisuuden vallitessa. Tunnelma 

oli uskomaton.  

 

Kuva: Musalaha 
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Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon nuorten tapahtuma 

Kirkon nuorisotyö, diakoniatyö, naistentyö ja Lähetysseura järjestivät yhteistyönä nuorille kolmipäiväisen 

Youth Leading the Change -koulutuksen. Koulutuksessa noin 20 nuorta oppi enemmän itsestään ja 

johtajuustaidoista ja kävivät keskusteluja niin identiteetistä kuin tulevaisuuden haaveistaan.  

 

Vapaaehtoisemme Taru toteutti nuorille Lattiakuvat -menetelmällä harjoituksia, kirkon pastorit käyttivät 

puheenvuoroja niin sukupuoltenvälisestä tasa-arvosta ja nuoret itse toteuttivat iltaohjelmia ja hartauksia. 

Meillä oli ilo saada paikalle myös Lähetysseuran työntekijä Elina Siukonen, joka vastaa lasten ja nuorten 

osallisuuden teemasta osana Kirkko ja Teologia -tiimiä. Elina toi esimerkillään oman lisänsä etenkin tasa-

arvokeskusteluihin, jotka pyörivät etenkin naispappeuden ympärillä. 

Kirkko nimittäin valmistautuu vihkimään ensimmäisen palestiinalaisen 

naispastorin ensi vuoden alussa. 

 

Kuvassa nuoret pohtivat omia taitojaan ja päämääriään parityönä. Moni 

nuorista kertoi, että koulutuksen myötä he alkoivat enemmän pohtimaan 

myös omaa rooliaan osana seurakuntaa ja kirkkoa tulevaisuuden johtajina. 

Heillä oli myös paljon toiveita sille, mitä he vielä haluaisivat oppia. Yksi 

keskeinen toive oli, että he oppisivat kertomaan omasta todellisuudestaan 

ja elämästään vähemmistönä konfliktin keskellä sellaisella tavalla, että he 

tulisivat ymmärretyiksi ja kuulluiksi oman yhteisönsä ulkopuolella. Työ 

näiden nuorten parissa siis jatkuu.  

 

 

Vapaaehtoisia ja muita ilonaiheita 

Kevään ilona ovat olleet neljä vapaaehtoista: Tove, Taru, Tuula ja Paula. He ovat olleet mukava lisä Felm -

keskuksen porukkaan ja tuoneet kukin oman osaamisensa kautta työhön uusia näkökulmia. Taru tutustutti 

monia Lattiakuvat -menetelmään ja Paulan panos on ollut Felm -keskuksen 

toiminnalle arvokasta. Tove ja Tuula ovat olleet suurena apuna kirkon 

diakoniatyössä, muun muassa kuurojen työn tukena. On ollut hienoa seurata, 

miten vapaaehtoiset ja paikalliset yhteistyökumppanimme ovat löytäneet hyvän 

yhteyden. Kesäkuussa odottelemme jälleen uusia vapaaehtoisia. 

 

Kevättämme on sulostuttanut myös pieni koiranpentu. Hän on matkalla Suomeen, 

mutta odottelee luonani matkustuslupaa. Hän kasvaa kovaa vauhtia – parissa 

kuukaudessa hän on kasvanut neljäkiloisesta lähemmäs 10-kiloiseksi reippaaksi 

puolivuotiaaksi. Pennun suurimpia kiinnostuksenkohteita ovat linnut ja kiipeily. 

Lisäksi puutarhanhoito kiinnostaa, kuten kuvasta näkyy. 
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Kevääseen mahtui myös alueelliset työntekijäpäivät. Ne 

kokosivat kasaan työporukkamme täältä Jerusalemista sekä 

Kyprokselta ja Senegalista. Työskentelimme yhdessä ja 

tutustuimme toisiimme, sillä moni meistä tapasi ensimmäisen 

kerran kasvotusten vasta nyt.  

 

Teimme yhdessä ikimuistoisen retken aavikolle beduiiniyhteisön kanssa ja saimme nauttia auringonnoususta 

kuolleen meren yllä. Kuvassa kello on hieman yli 5 aamulla ja aurinko on juuri nousemaisillaan. 

 

Jerusalem peittyi aavikon hiekkaan ja kesä lähestyy 

Kuulemani mukaan joka kevät saamme osamme Saharan aavikon hiekasta, ja tänä keväänä tätä hiekkaa on 

todella riittänyt. Toukokuun alussa näkyvyys oli niin heikko, että yleensä parvekkeeltani kauniisti katseltavissa 

oleva Öljymäki katosi täysin näkyvistä. Kuvassa Jerusalemin Jaffa -katu.  

 

 

 

Hiekan lisäksi olemme viime viikkoina saaneet maistiaisia kesän lämpötiloista. Parhaimmillaan asteet ovat 

kivunneet reilusti yli kolmeenkymmeneen.  

 

Kesää kohti siis!  

 

 
 

Petronella Lehtelä 
Toimii rauhankasvatuksen 
asiantuntijana Lähetysseuran 
Lähi-itä, Länsi-Afrikka ja 
Pakistan -alueella sekä osana 
rauhan ja sovinnon globaalia 
teematiimiä, jossa vastaa 
sekä rauhankasvatuksesta 
että Nuoret, rauha ja 
turvallisuus -teemasta. 
 
 

Rukousaiheet 

• Toiveikkaat ja innostuneet 
palestiinalaisnuoret 
konfliktin keskellä 

• Rauhantyöhön rohkeasti 
osallistuvat israelilaiset ja 
palestiinalaiset 

• Loppu väkivallan kierteelle 
etenkin Jeninissä ja 
Jerusalemissa 
 

 
 


