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Taiwanin luterilaisen kirkon kapasiteetin vahvistaminen 

Kumppani Taiwanin luterilainen kirkko (LCT) 
  
 
 
Hankkeen kuvaus  
 

Taiwanin evankelisluterilaisella kirkolla (LCT) on 19 seurakuntaa, joista suurin osa si-

jaitsee kahden suurkaupungin, Taipein ja Kaohsiungin toiminta-alueella. Kirkon jä-

senmäärä on noin 2000 henkilöä. Kirkon perustoimintamallina on paikallisseurakun-

nissa tapahtuva työ, jota Lähetysseura tukee rovastikuntatasolla. Kirkko kärsii työn-

tekijäresurssien riittämättömyydestä. Luterilaisen kirkon henkilöstö ikääntyy, ja elä-

köitymiset ovat johtaneet työntekijäpulaan. Työntekijöiden koulutusresursseja vah-

vistetaan tukemalla työntekijöiden teologian opintoja Hsinchun teologisessa semi-

naarissa sekä osallistumalla seminaariopiskelijoiden harjoittelujakson palkkakuluihin 

seurakunnissa. 

 
 
Hankkeen toiminnot raportointiaikana 
 

Raportointiaikana Hsinchun teologisessa seminaarissa opiskeli Lähetysseuran tuella 

maisteriopiskelija He Jianrong. Hän aloitti kolmivuotiset teologian maisterin opinnot 

syksyllä 2013, ja opiskelee nyt viimeistä vuotta Hsinchussa. Raportointikaudella hän 

suoritti viimeisen opintovuoden syyslukukauden opinnot. 

 

He Jianrong on entinen työntekijä Armon majatalosta, Lähetysseuran tukemasta 

huumeiden käyttäjien kuntoutuskeskuksesta. Hän on myös hoidon läpikäynyt enti-

nen huumeidenkäyttäjä, jonka elämäntarinaan kuuluu seitsemän vuotta heroiinin or-

jana. He Jianrongista tuli kristitty Armon majatalossa. Hän työskenteli kuntoutuskes-

kuksessa viisi vuotta, ja pyrki sen jälkeen Hsinchun seminaarin maisteriohjelmaan sy-

ventämään teologista koulutusta, jotta voisi tulevaisuudessa palvella seurakuntaa 

pastorin tehtävässä. 

 

He Jianrong on Lähetysseuran työntekijä Jukka Kääriäisen oppilas Hsinchussa. Rova-

niemen Lähetysjuhlien avajaismessun saarnassa kesäkuussa 2015 Jukka Kääriäinen 

jakoi He Jianrongin ihmeellisen elämäntarinan ja kertoi: ”Minulla on ollut suuri etuoi-

keus ja ilo olla kouluttamassa Jianrongia Jumalan valtakunnan työntekijäksi!” He Jian-
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rongin opintojen lisäksi Lähetysseura tuki raportointikaudella uusille työntekijöille 

järjestettyä täydennyskoulutuskurssia.   

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana 
 
Raportointikaudella He Jianrong suoritti seuraavat opintojaksot: kristillinen etiikka, 

systemaattinen teologia, pastoraalinen sielunhoito, Raamatun tulkinta (Jesajan kirja) 

ja metodologia. Lisäksi hän suoritti kirkon harjoitteluun liittyvän seminaarin. 

 

Teologian opiskelijat työllistyvät opintojensa jälkeen luterilaisen kirkon seurakuntiin. 

Valmistumisen jälkeen He Jianrong ja hänen puolisonsa Chen Yinzhen siirtyvät palve-

lemaan Ming Sui -nimistä luterilaisen kirkon seurakuntaa. Tehdessään opintoihin 

kuuluvaa työharjoittelua He Jianrong on jo osallistunut seurakuntatyöhön ja palvellut 

näin luterilaista kirkkoa. 

 

 

 

Hsinchun se-
minaarin 
opettajia ja 
oppilaita. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muita huomioita/viestit työn tukijoille 
 

Taiwanin luterilaisesta kirkosta pyydetään esirukousta seuraavien asioiden puolesta: 

- Kirkon järjestämät koulutukset, mm. naisten konferenssi Hsinchussa 

- Työntekijäpula luterilaisessa kirkossa 
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- Kirkon vuonna 2014 perustama sosiaalityön osasto, joka tarvitsee ohjausta ja 

avustusta toiminnassaan 

 

Taiwanin luterilainen kirkko haluaa välittää kiitokset työn tukijoille seuraavista aiheis-

ta: 

- Lähetysseuran tuki myös tulevalle toimintakaudelle 2017 - 2022, sillä kaikki tuki 

edesauttaa evankeliumin julistamista Taiwanissa 

 

 

Jukka Kääriäinen Hsinchun seminaarin nykyisen ja entisen rehtorin seurassa. 

 
   


