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Terveisiä Jerusalemista!

Syksy on jo hyvässä vauhdissa, mutta tämä uutiskirje tekee katsauksen menneeseen kesään. Tänä kesänä
olen keskittynyt erityisesti rauhankasvatukseen nuorten johtajuuden ja toimintamahdollisuuksien
vahvistamisen kautta. Kesään on kuulunut myös ajatustenvaihtoa nuorten ryhmien välillä sekä suomalais- ja
palestiinalaisnuorten tutustumismatkat.

Nuoret rauhantyössä

Tällä hetkellä joka neljäs nuori elää ja kasvaa aikuisiksi konfliktin, väkivallan ja levottomuuksien keskellä.
Nuoruus on tärkeä siirtymävaihe, jossa lapsuus jää taakse ja aikuisuus siintää edessä. Nuoruudessa tehdään
päätöksiä esimerkiksi opintojen ja ammatinvalinnan osalta, mutta tätä päätöksentekoa konfliktit ja
levottomuudet häiritsevät. Voi olla, että konfliktin keskellä koulutie katkeaa täysin tai kouluttautumis- ja
työmahdollisuudet kapenevat. Tällä taas voi olla kauaskantoisia vaikutuksia nuoren ihmisen elämään.

Vaikka konfliktit vaikuttavat nuoriin erityisellä tavalla, on valitettavan usein niin, että rauhansopimuksissa ja
rauhantyössä nuorten ääni jää marginaaleihin. Nuoret saatetaan nähdä stereotyyppisesti uhreina tai
uhkatekijöinä sen sijaan, että heidän roolinsa rauhantyönsä tunnustettaisiin ja heitä kuultaisiin
päätöksenteossa. Erityisesti viime vuosien aikana tähän ongelmaan on tartuttu, mistä kertoo esimerkiksi
YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma ja siitä poikineet suunnitelmat nuorten osallisuuden ja
omaehtoisen rauhantyön tukemiseen. Suomi oli ensimmäinen maa, joka julkaisi oman toimintaohjelman
päätöslauselman toteuttamiseksi. Toimintaohjelma valmistui viime vuonna, ja myös Lähetysseura oli
mukana sen laatimisessa. Toimintaohjelman tavoitteet nuorten vahvemmalle roolille rauhantyössä ovat
luonnollisesti tärkeitä myös meidän työssämme. Haluamme edistää nuorten osallisuutta muun muassa
Jerusalemissa sijaitsevalla Felm-keskuksella, jonka työssä panostamme nuorten rauhantyöstä
kiinnostuneiden ihmisten toiminnan tukemiseen ja heidän osaamisensa vahvistamiseen esimerkiksi erilaisin
koulutuksin.

Tänä kesänä nuorille suunnattua koulutustoimintaa
käynnistettiin, kun Suomen NMKY:n nuorista koostuva
Peacemakers-vapaaehtoisryhmä saapui Jerusalemiin.
Ryhmä osallistui koulutuksiin niin etänä ennen matkaa,
kuin paikan päällä Felm-keskuksella. Koulutuksissa
tutustuttiin sovinnontyön menetelmiin ja haasteisiin Israel-
Palestiina alueella sekä sukellettiin alueen monivaiheiseen
historiaan Lähetysseuran asiantuntijoiden sekä
yhteistyötahojen Musalahan ja Baladnan johdolla.Kuvassa Musalahan toiminnan johtaja Daniel Munayer ja

NMKY:n nuoret pohtimassa sovinnon vaiheita Felm-keskuksella
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Konfliktinratkaisun taitoja harjoiteltiin luovia menetelmiä hyödyntäen

Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemaa sivuten toteutettiin kesän aikana koulutus myös israelilaisnuorille.
Lähetysseuran tuella israelilainen demokratiakasvatukseen erikoistunut järjestö Adam Institute järjesti
koulutuspäivän Ofakimin kaupungista Jerusalemiin matkanneelle nuorisoryhmälle. Ofakim on israelilainen
kaupunki, joka sijaitsee Etelä-Israelissa lähellä Gazan rajaa. Sijaintinsa vuoksi kaupungissa etenkin Israelin
ja Gazan välillä toistuvat yhteenotot vaikuttavat sen asukkaisiin. Näin ollen se on myös otollista maaperää
mustavalkoiselle maailmankatsomukselle, jota Adam Institute omalta osaltaan haluaa olla
ennaltaehkäisemässä.

Kesän koulutuspäivä oli jatkumoa aikaisemmille tapaamisille saman nuortenryhmän parissa. Aikaisemmilla
kerroilla nuoret olivat oppineet demokratian ja päätöksenteon perusteita. Tällä kertaa nuoret matkustivat
Jerusalemiin harjoittelemaan konfliktinratkaisutaitoja. Koulutuksen vetäjä Michal kertoi, että hänen
tavoitteenaan on puhua koulutuspäivän aikana mahdollisimman vähän ja antaa nuorille osallistujille tila
reflektoida ja oivaltaa itsenäisesti. Osallistujalähtöinen ja oivaltamista painottava opetustapa onkin usein
hyväksi havaittu keino rauhankasvatusohjelmissa, sillä se tukee etenkin harjoiteltavien taitojen sisäistämistä.

Kesäleireillä puolin ja toisin

Kesäkuussa osallistuin Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kesäleireille
Jerikossa. Lämpötila oli reilusti 40 asteen paremmalla puolella, ja leirin ohjelmassa
olikin runsaasti uimista, raamattuopetusta ja muuta aktiviteettiä unohtamatta. Iltaisin
grillailtiin yhdessä perinteisillä avogrilleillä, kuten kuvasta näkyy.

Osana kesäleiriä pidin 14–17-vuotiaiden nuorille työpajan, jossa palestiinalaisnuoret
reflektoivat suomalaisnuorten ajatuksia kirkosta ja elämästä yleisemminkin.
Suomalaisnuorten ajatukset koostin eri tutkimuksista ja tehtäväksi annoin pohtia
samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia näiden koosteiden ja palestiinalaisnuorten
omien ajatusten välillä. Etenkin kirkon diakoninen tehtävä ja rooli tärkeiden
palveluiden ja tuen tarjoajana tuntui olevan jaettu ajatus.
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Suomalais-palestiinalainen ajatustenvaihto jatkui myöhemmin kesällä, kun
kirkon nuorisotyön edustajat olivat tutustumismatkalla Suomessa.
Ohjelman aikana he osallistuivat muun muassa Lähetysseuran
perinteikkäälle riihikirkkoleirille Päiväkummun leirikeskuksessa
Orivedellä, ja sinne pääsin itsekin kesälomani keskellä mukaan.
Nuorisotyöntekijöiden vierailua koordinoi kanssani työntekijämme Elina
Siukonen, joka toimii globaaliasiantuntijana kysymyksissä, jotka koskevat
lasten ja nuorten toimintaedellytyksiä kirkoissa. Vierailun tarkoituksena
oli erityisesti pohtia sitä, miten kirkon nuorisotyötä ja nuorten johtajuutta
voisi vahvistaa kirkon sisällä, ja oppia uutta nuorisotyöstä puolin ja toisin.

Riihikirkkoleirillä nuorisopastori Rodny Said, kirkon työntekijä Shadin
Nassar ja nuorisotyön aktiivit Mirelle Eweis ja Sameer Musallam pitivät
yhdessä Elinan kanssa leirillä työskentelyn, jossa nuoret saivat tutustua
palestiinalaiskirkon toimintaan ja nuorten elämään konfliktialueella.
Vieraillamme oli myös tärkeä rooli osana lauantain päätapahtumaa, ja
suomalaisnuoret esittivät kiinnostuneina heille kysymyksiä. Leirin aikana he myös havainnoivat sitä, miten
riihikirkkoleiri on järjestetty ja millaisissa toiminnoissa vapaaehtoiset leirillä toimivat. Kiinnostusta herätti
erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja nuorten roolin vahvistaminen siinä.

Katse kohti syksyä!

Kun kirjoitan tätä, on seuraavalla viikolla edessä juutalaisen perinteen mukainen uusi vuosi, Rosh Hashanah,
ja siitä käynnistyvä useiden juhlapäivien täyteinen lokakuu. Tunnelma on loppukesän levottomuuksien ja
väkivaltaisuuksien jäljiltä ehkä hieman keventynyt. Toivotaan, että kehitys jatkuu tällaisena.

Tuleva syksy ei toki ole pelkkää juhlaa, vaan työn puitteissa on tiedossa paljon erilaista tapahtumaa ja
toimintaa. Palataan asiaan siis jälleen seuraavassa kirjeessä!

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
 Jordanian ja Pyhän maan

luterilaisen kirkon
nuorisotyö ja nuoret
aktiivit

 Ofakimin nuorille viisautta
ja vahvuutta kasvaa toisia
huomioiviksi aikuisiksi
haastavassa ympäristössä

Kuvassa Sameer, Petronella, Mirelle, Shadin,
Elina ja Rodny riihikirkon edessä leirin
viimeisenä päivänä. Kuva: Aleksi Murtojärvi


