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Boliviassa tehtävään työhömme voi osallistua monella tavalla 

Edellisestä uutiskirjeestä on ehtinyt vierähtää reilu kolme kuukautta. Toukokuussa minulla oli ainutlaatuinen 

tilaisuus saada siunaus työlleni lähetysjuhlien päätösmessussa Jyväskylässä yhdessä muiden uusien 

lähetystyöntekijöiden kanssa, tuhansien ihmisten läsnä ollessa. On hieno tunne tietää, että arvokasta 

työtämme tukevat niin monet tahot, ajatuksissaan, rukouksissaan, sekä rahallisesti. Samalla visiitillä pääsin 

vierailemaan nimikkoseurakunnissa Huhtasuolla, Paattisissa sekä Sipoossa, jotka osallistuvat työmme 

tukemiseen. Ilo oli molemminpuolinen voida tavata näitä seurakuntalaisia sekä niiden henkilökuntaa ja 

kertoa työstämme Boliviassa omakohtaisten kokemusten kautta. 

Ennen tätä Suomen vierailua pidin menestyksekkäästi kaivosjärjestö-Ceprominin henkilökunnalle 

tulosperustaisen hankehallinnon koulutuksen, josta jo edellisessä uutiskirjeessä mainitsin. Teknisistä 

haasteista huolimatta selvisin kunnialla. Hieman raskaiden, mutta välttämättömien teoriaosuuksien jälkeen 

he pääsivät tekemään käytännön harjoitteita, joista tuli kiitettävää palautetta. Koen, että he todella oppivat 

jotain ja saivat oivalluksia aiheesta. Bolivian evankelis-luterilainen kirkko IELB:n henkilökunnalle pidän 

vastaavan koulutuksen lokakuun alussa. Valmisteltavaa riittää, vaikka osa pohjatyöstä onkin tehtynä. 

Palattuani Suomesta kesäkuun alussa olikin jo aika hyvästellä vapaaehtoistyöntekijämme Annu Rantanen, 

jonka jakso päättyi turhan nopeasti. Hänen innokkaasta työotteesta oli kuitenkin suuri apu. Kokemus oli 

myös hänelle erittäin antoisa ja inspiroiva. Onneksi hänen työtään käsityöyhdistysten jäsenten 

voimaannuttamisen puolesta tulee syyskuussa jatkamaan vapaaehtoisena Mirja Niemi kolmen kuukauden 

jaksolle. Niin ikään kolmen kuukauden vapaaehtoisjaksolle saapuu Lena Dietz, joka aloittaa työnsä ensin 

Kolumbian kumppanien tukena ja saapuu Boliviaan lokakuun puolivälissä. Heidän työnohjauksensa kuuluu 

luonnollisesti tehtäviini. 

Kesäkuussa Boliviassa on talvi ja yöt menevät ylänköalueilla pakkasen puolelle. Ceprominin työssäkäyviä 

lapsia ja nuoria tukevan hankkeen parissa vieraillessani sain viedä heille 40 paria villasukkia, jotka Salon 

seurakunnan jäsenet olivat käsin neuloneet. Ne tulivat varmasti tarpeeseen! Osallistuin myös vanhempien 

tapaamiseen, jossa heille esiteltiin hankkeen toimintaperiaatteita. Aktiivisimmin osallistuville lapsille ja 

nuorille jaettiin tunnustukseksi koulureppuja tarvikkeineen. Heinäkuu on kouluissa talviloman aika ja 

Ceprominilla olikin luvassa paljon aktiviteetteja lapsille ja nuorille silloin, kun heillä on koulun puolesta 

vapaa-aikaa. Myös IELB:n hankkeessa on täysi vauhti päällä.  

Edellisessä uutiskirjeessä mainitsemilleni maanvyöryssä kotinsa menettäneille perheille onnistuimme 

saamaan Lähetysseuran katastrofirahastosta 10000 euroa. Tuki kanavoitiin IELB:n toimesta vielä teltoissa 

asuville perheille hygieniatarvikkeina ja kuivamuonana. Osa perheistä on päässyt jo palaamaan koteihinsa. 

Minulla oli mahdollisuus käydä omakustanteisesti Suomessa lomilla heinäkuun aikana. Vaikka Boliviassa 

hyvin viihdynkin, koin todella tärkeänä tämän jakson päästä nauttimaan Suomen ainutlaatuisesta kesästä ja 

rennosta mökkielämästä. Aika meni taas siivillä. Takaisin lähdön aika tuli juuri kun helteet olivat 

parhaimmillaan, mutta takaisin päästyäni työt ovat vieneet taas mennessään ja antavat tarpeellista merkitystä 

täällä ololleni. Ensimmäisen vuosipuolikkaan tuloksista kerron teille tarkemmin seuraavassa uutiskirjeessä. 

Vaikka 6.8. vietetyn Bolivian itsenäisyyspäivän kansallismielisyyttä en pystykään jakamaan, voin kokea 

tämän kulttuurisesti valtavan rikkaan maan toisena kotimaanani. 
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Minua pyydettiin kirjoittamaan kaksi kolumnia Lähetyssanomat-lehteen, jonka suosittelen teitä lämpimästi 

tilaamaan pysyäksenne ajan tasalla Lähetysseuran tekemästä työstä ympäri maailmaa.  

Lähetysseura on saanut Latinalaisen Amerikan aluetiimiinsä uuden paikan, joten aluetiedottaja/ 

kummikoordinaattori Katja Tynkkynen aloittaa tehtävissään Bogotassa nykyisten työntekijöiden työtaakkaa 

jakaen. Alueelta on siis varmasti luvassa uusia uutisia entistäkin tiheämmin kaikesta siitä arvokkaasta työstä, 

jota täällä päin tehdään. 

Uudessa hallitusohjelmassa kehitysyhteistyö nähdään Suomelle arvokkaana keinona toimia globaalina 

vastuunkantajana. Suomi haluaa pyrkiä ottamaan kokoaan suuremman vaikuttajan roolin. Pääasiallisena 

tavoitteena on tietenkin niiden ihmisten elämänlaadun paraneminen ja mahdollisuuksien edistäminen, joita 

hankkeiden kautta pystytään tukemaan. Linjaus vaikuttaa saavan myös käytännön ulottuvuuden pelkkien 

korupuheiden sijaan, mikäli hallituksen budjettiesitys hyväksytään. Kehitysyhteistyömäärärahoja halutaan 

nostaa ensi vuodeksi, joskaan ei vielä vuoden 2016 suuria leikkauksia edeltävälle tasolle. Pyrkimys on saada 

kehityspolitiikan linjaukset pitkäjänteisiksi ylittämään hallituskausien keston. Tämä on linjassa kansan 

tahtotilan kanssa, josta kaksi kolmasosaa toivoo kehitysyhteistyömäärärahoja nostettavan. Julkisen 

rahoituksen lisäksi Lähetysseuran työn tukijoilla voidaan nähdä olevan tärkeä rooli kehitysyhteistyön 

edistämiseksi. Osallistumisellanne ja kansalaisaktiivisuudellanne te näytätte esimerkkiä ja suuntaa sille, että 

globaalin oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi myös yksittäiset kansalaiset ovat valmiita kantamaan 

kortensa kekoon solidaarisuuden ja lähimmäisen rakkauden nimissä. Kiitos siitä teille! 

 

La Paz, 18.8.2019, 

Jaakko Lavonius 

jaakko.lavonius@felm.org 

Organisaation kehittämisen asiantuntija 

Suomen Lähetysseura 
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San Lorenzon kylän käsityöyhdistyksen naiset esittelevät neulomia tuotteitaan. (vas. yllä). Moyapampan 

käsityöyhdistyksen kokouksessa lapset ovat mukana. Kyläläiset pukeutuvat edelleen perinteisesti. (oik. yllä). 

  

Työssäkäyviä lapsia ja nuoria tukevassa kaivosjärjestö-Ceprominin hankkeessa kokoonnutaan myös heidän 

vanhempiensa kanssa, jotta myös he osallistuvat ja tukevat lapsiaan kohti parempia tulevaisuuden 

mahdollisuuksia (vas. ja oik. yllä). 
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Jaakko Lavonius 
Olen asunut Latinalaisessa Amerikassa yli kuusi 
vuotta opiskellen ja työskennellen. Arvostan 
alkuperäiskansoja ja koen heidän asemansa sekä 
oikeuksiensa vahvistamisen tärkeinä. 
Koulutukseltani olen filosofian maisteri. 
Pääaineitani ovat uskontotiede, sosiaali- ja 
kulttuuriantropologia sekä Latinalaisen Amerikan 
tutkimus. Työssäni pystyn ainutlaatuisesti 
hyödyntämään kokemustani ja osaamistani. 
Rukousaiheet: Yhdenvertaisuus, 
oikeudenmukaisuus 

 

Toivo. Yhteistyö. Muutos. 

Kristillinen sanoma toivosta, 
uskosta ja 
lähimmäisenrakkaudesta on 
ollut työmme lähtökohta jo lähes 
160 vuotta. Tule mukaan 
rakentamaan oikeudenmukaista 
ja inhimillistä maailmaa. 

Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi 
työntekijän nimi. 

 

 

 


