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Taifuuniterveiset Taiwanilta! 
 
Taiwanille on iskenyt kolme taifuunia kuukauden aikana, ja 
uutta odotetaan ensi viikoksi. Tällä viikolla saarellemme 
osunut Taifuuni Megi aiheutti asuinkaupungissammekin 
vahinkoa. Pihaltamme kaatui puita, viereisellä kujalla 
olevan talon katto lensi irti, ja seminaarilla tiiliaita kaatui 

pysäköidyn 
auton päälle. 
Tyttöjen iloksi 
koulut olivat 
kiinni kaksi 
päivää, samoin 
työpaikat.  
 

 

 

 Kirkon työntekijäpäivät 
Jukka pääsi elokuussa 
osallistumaan yhteistyö-
kirkkomme leirille, joka pidettiin 
Taiwanin vuoristossa. Monet 
kirkon työntekijät olivat mukana 
perheineen. 
 
Luonnon helmassa pidetyillä 
päivillä oli hyvä henki, ja 
erityisesti yhteiset keskustelut 
iltaisin jäivät Jukan mieleen. 
Työntekijäpäivillä alettiin myös 
suunnitella Suomen 
Lähetysseuran Taiwanin työn 60-
vuotisjuhlaa, joka pidetään     
22.10. 

    Taifuunin kulkureitti mereltä suoraan Taiwanin läpi. 
Taiwan 

Piispa Kao ajoi kirkon porukan etelästä bussilla vuorille. 
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Maahanmuuttajatyön iloja  
 
”Itkin, kun luin kohdan jossa Jeesus ristiinnaulittiin,” selitti 
filippiiniläinen muslimiäiti, jolle Laura pitää vankilassa 
raamattutunteja. Tämä nainen on innostunut Raamatun 
lukemisesta niin, että oli sellissä itsekseen jo lukenut 
Markuksen evankeliumin loppuun asti. ”Tästä minä 
pidän!” hän myös usein huudahtaa kun luemme 

Raamattua yhdessä. 
 
Ulkomaalaiset vangit siirretään varsinaisesta vankilasta 
vapauduttuaan ensin pidätyskeskuksiin, joista käsin heille 
järjestetään paluulennot kotimaihinsa. Kesällä tiimimme sai kokea iloisen tapahtuman, kun 
Manner-Kiinasta kotoisin oleva vanki halusi että hänet kastetaan pidätyskeskuksessa 
ennen kotiinlähtöään. Nainen oli osallistunut vankilassa järjestämiimme äitienpäivä –ja 
joulujuhliin ja kuullut siellä Jeesuksesta.  
 

Kiitos rukouksista maahanmuuttajatiimimme 
vierailuiden jatkumiseksi kahdessa 
pidätyskeskuksessa, joihin kansalaisjärjestöjen 
vierailut kiellettiin keväällä. Iloksemme 
olemme taas päässeet näihin kahteen 
keskukseen, vaikkakin uusin rajoituksin. 
Saamme pitää evankelioivan festivaalin 
molemmissa kerran kolmessa kuussa (ennen 
kerran kuussa), ja toisen keskuksen festivaalin 
aika lyhennettiin kahdesta tunnista tuntiin. 
Yhteensä tiimimme vierailee nyt taas neljässä 

pidätyskeskuksessa. Toivomme, että työmme saisi jatkua ja laajentua. Keskuksissa on 
paljon ihmisiä jotka tarvitsevat kipeästi apua äidinkielillään.  
 

Kansainvälinen missiologinen konferenssi Koreassa 
 

Elokuussa matkustimme Korean 
pääkaupunkiin Seouliin, jossa 
Jukka osallistui IAMS 
(International Association of 
Mission Studies) –konferenssiin. 
Jukalla oli ainutlaatuinen 
tilaisuus vaihtaa ajatuksia 
lähetysteologiasta eri puolilta 
maailmaa tulleiden missiologien 
kanssa. Hän itse piti päivillä 

   Suomalaiset lähetysteologit Koreassa 

Syyskuussa vietettiin kuujuhlaa. Kirkollakin 
tarjoiltiin täysikuuta kuvaavia pomelo-
hedelmiä, joiden kuorista saa hauskat hatut. 
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Laura ja Jukka Kääriäinen   
Jukka opettaa systemaattista teologiaa Hsinchun seminaarilla    

(China Lutheran Seminary) ja Laura tekee maahanmuuttajatyötä 
pidätyskeskuksissa ja Taipein naistenvankilassa. Aliina  (6 v) ja 

Jemina (8 v) ovat englanninkielisessä koulussa. 
jukka.kaariainen@felm.org        laura.kaariainen@felm.org  
Osoite: 82 Da Hsueh Rd, Fl.12-4, Hsinchu 30080, TAIWAN 

 
 
 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan 
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.  
Voit tukea työtämme: 
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi Laura ja Jukka 
Kääriäinen  
 

luennon aiheesta ”Julistus ja dialogi”. Antoisaa oli myös tutustua muihin konferenssiin 
osallistuviin suomalaisiin missiologeihin. 

Uusi lukuvuosi ja saarnakurssi  
 
Seminaarin syyslukukausi on alkanut, ja sen mukana Jukan uusi saarnakurssi. Jukka opettaa 
yhä myös tuttua systemaattisen teologian kurssia, mutta sen rinnalla uuden kurssin 
valmistelu kiinaksi vaatii paljon työtä ja aikaa. Innostavaa on, että monet Jukan oppilaista 
ovat todella syvästi kiinnostuneita siitä miten saarnata lain ja evankeliumin erottava 
saarna. Viime luennon jälkeen useampi opiskelija halusi jäädä vielä puoleksi tunniksi 
keskustelemaan luennon herättämistä ajatuksista!  
 

 
 
Jukka osallistuu myös tänä lukuvuonna seminaarin suureen projektiin, luterilaisten 
tunnustuskirjojen uuden kiinankielisen käännöksen toimittamiseen.  Tehtävä on haastava, 
sillä usein käännöksissä tekstin teologinen ydin muuttuu. Seminaarin opettajakunta käy 
läpi käännöstä varmistaen, että se vastaa alkuperäisten tekstien tarkoitusta. 
  
 
 
  

Kiitos, että olette mukana työssämme! 

Laura, Jukka, Jemina ja Aliina 
 

                 Rukousaiheita:  
 SLS:n Taiwanin työn 60-vuotisjuhla.    
 Taipein naistenvankilassa on taas uusia vankeja,  ja Laura sai juuri luvan vierailla ensi 

viikolla uuden malesialaisnaisen luona.  23-vuotias nainen on juuri saanut todella pitkän 
tuomion. 

 Terveys.  Lauralla todettiin elokuussa selässä välilevyn pullistuma. Työ 
maahanmuuttajatiimissä vaatii paljon tavaroiden kantamista. 

 Jukan kurssit ja tunnustuskirjojen toimitustyö. 
 Tyttöjen koulunkäynti. Koulupäivät ovat suomalaisittain pitkiä.  
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