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järjestäjät: Suomen Lähetysseura, 
Helsingin seurakuntayhtymä 
 
 

 

Mediapalvelu Lähetysjuhlilla 
 

 

Mediakeskus: Messukeskus tila 1 A 

Lähetysjuhlien mediakeskus palvelee tiedotusvälineitä ja toimittajia juhlien ajan. 

 juhlien lehdistöaineisto ym. materiaalia, yhteystietoja haastateltaviin 

 tietoa lähetystyöstä, Suomen Lähetysseurasta ja Haminan seurakunnasta 
 
Avoinna:    

 perjantaina 7.6. klo 13–20 

 lauantaina 8.6. klo 10–19 

 sunnuntaina 9.6. klo 11–15   

 
 
 

 
Lähetysjuhlilta tuotetaan uutis- ja juttuaineistoa sekä kuvia tiedotusvälineiden käytettäväksi.  
Ne sekä juhlien ohjelma ja muuta juhlia koskevaa, kuten tietoa kansainvälisistä vieraista ja 
käytännön järjestelyistä, löytyy osoitteesta www.lahetysjuhlat.fi. 
 
Mediapalvelun kautta on mahdollisuus saada yhteys juhlien ulkomaisiin vieraisiin, Lähetysseuran 
ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöihin, juhlilla siunattaviin uusiin lähetystyöntekijöihin 
jne. 
 
 
Tervetuloa Lähetysjuhlille! 
 
Suomen Lähetysseura / tiedottaja Kirsi Elo 
p. 043 8242 151, kirsi.elo@mission.fi 
 
Helsingin seurakuntayhtymä / viestintäpäällikkö Pälvi Ahoinpelto 
p. 09 2340 2232, palvi.ahoinpelto@evl.fi 
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Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Helsingissä 7.-9.9.2013 

 
 

Tervetuloa Lähetysjuhlille! 
 
Suomen suurinta kirkon kansainvälisen toiminnan vuosittaista tapahtumaa, Valtakunnallisia Lähetysjuhlia, 
vietetään kesäkuun 7.–9. Helsingissä. Juhlille odotetaan tuhansia lähetys- ja kehitysyhteistyöstä sekä 
kansainvälisyydestä kiinnostuneita kävijöitä eri puolilta Suomea. Juhlan järjestävät yhteistyössä Suomen 
Lähetysseura ja Helsingin seurakuntayhtymä. 
 
Lähetysjuhlille mahtuu monenlaista mielenkiintoista ohjelmaa ja tapahtumaa sekä globaaleja teemoja. 
Seuraavassa muutamia vinkkejä toimittajille: 
 
 
Mielenkiintoisia vieraita maailmalta 

 
Hannes Siebert on eteläafrikkalainen kansainvälisesti arvostettu rauhantyön asiantuntija. 
Hän on työskennellyt oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan eteen yli 25 vuotta ja ollut 
tukemassa rauhanprosesseja monissa maailman vaikeimmissa konflikteissa. Vuosina 1992–
1994 hän toimi Etelä-Afrikan rauhan sihteeristön johtajana ja Nelson Mandelan ja Desmond 
Tutun läheisenä työtoverina. Sen jälkeen hän on työskennellyt Nepalissa, Sri Lankassa ja 
Libanonissa. Parhaillaan hän tukee kansallista dialogiprosessia Myanmarissa, Jemenissä ja 
Syyriassa.  
 
Hän ei ole rauhanvälittäjä vaan fasilitaattori, joka tukee paikallisten rauhanneuvottelijoiden 
työtä ja auttaa kansallisten ratkaisujen löytymistä. Hän on myös yksi v. 2001 perustetun 
Nobel Peace Appeal Foundationin perustajista yhdessä useiden Nobelin rauhanpalkinnon 
saajien kanssa. Säätiö tukee kansallisia rauhanprosesseja ja rakenteita ympäri maailmaa. 
Siebert työskentelee Suomen Lähetysseuran ja Euro Burma toimiston kanssa Myanmarin 
rauhanprosessin fasilitoimiseksi. 

 
TT Bekure Daba on päässyt kirkossaan korkeammalle kuin yksikään nainen. Hänet vihittiin 
Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon ensimmäiseksi naispapiksi v. 2000 ja hän toimi 
kirkon yhden synodin (hiippakunnan) presidenttinä vuosina 2002–2005. Hän on väitellyt 
tohtoriksi Manchesterissa aiheenaan naisten vaikeneminen kirkossa. Hän työskentelee 
kirkon naistyön osastossa evankelioimistyön päällikkönä.  

 
TT, pastori Hielke Wolters Hollannista on KMN:n apulaispääsihteeri, jonka vastuualueena on 
mm. lähetystyö. Hänelle läheisiä teemoja ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
uskontojenvälinen dialogi ja kehitys. 

 
Pennapa Wuttimanot on ihmiskaupan vastaista työtä tekevän Alliance Anti Trafic -järjestön 
(AAT) hanketyöntekijä, joka on työskennellyt Thaimaassa ja Laosissa, erityisesti näiden 
kahden maan rajavyöhykkeellä. Suomen Lähetysseura tukee AAT:n toimintaa. 

 
Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus 
 

ovat näkyvästi esillä Lähetysjuhlilla eri ohjelmissa ja teemoina. Pääkaupunkiseudun 
seurakunnat esittelevät monikulttuurista ja vieraskielistä seurakuntatyötä. Unelma 
monikulttuurisesta ja vieraanvaraisesta kirkosta on teemana Messukeskuksen päälavalla la. 
8.6. klo 13 otsikolla Nordikselta Nepaliin – Kiinasta Kallioon. Monikulttuurista Maailmojen 
messua vietetään 8.6. klo 19. 
 
Alppilan kirkolla on monenlaista kantaaottavaa, osallistavaa ja puhuttavaa ohjelmaa. 
Perjantain ohjelmien teemana on ”Radikaali vieraanvaraisuus”, siihen sisältyy mm. 



paneeliskeskustelu arjen rasismista ja muukalaispelosta. Lauantain teemana on ”Ihmisen 
arvo”, esillä mm. naisten asema, dalitit ja ihmiskauppa. www.alppilafoorumi.fi 

 
Rauha ja sovinto 

 
Oikeudenmukaisesta rauhasta, kestävästä sovinnosta ja kirkon roolista sovinnon 
välittämisessä keskustellaan Messukeskuksen päälavalla 8.6. klo 16.30. Mukana ovat 
rauhantyön erityisasiantuntija Hannes Siebert, Kirkkojen maailmanneuvoston 
apulaispääsihteeri Hielke Wolters, kansainvälisen rikosoikeuden tutkija Stiina Löytömäki, 
emerituspiispa Juha Pihkala sekä Lähetysseurasta ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson ja 
ihmisoikeus-erityisasiantuntija Katri Leino-Nzau. 

 
Pappisvihkimys ja lähetystyöntekijöiden siunaaminen samassa messussa 
 

Lähetysjuhlat päättyvät Messukeskuksessa vietettävään ainutlaatuiseen messuun 9.6. klo 12. 
Ensimmäistä kertaa samassa messussa on sekä pappisvihkimys että lähetystyöntekijöiden 
siunaaminen. Mukana piispa Irja Askola.  
 
Lisätietoa: www.lahetysjuhlat.fi 
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