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Suomen Lähetysseura ja Rovaniemen ev.lut. seurakunta kutsuvat kaikkia lähetys- ja kehitysyhteistyöstä 

sekä kansainvälisyydestä kiinnostuneita Valtakunnallisille Lähetysjuhlille Rovaniemelle kesäkuun toisena 

viikonloppuna 12.–14.6. Pääjuhlapaikat ovat Rovaniemen kirkko ja Lappi Areena. 

 

Toimittajat ovat sydämellisesti tervetulleita Lähetysjuhlille! 
 

Juhlilla esitellään Suomen Lähetysseuran ja sen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden työtä eri puolilla 

maailmaa ja haastetaan juhlille osallistujia mukaan kansainväliseen vastuuseen. Ohjelmaa on 

kaikenikäisille, ajankohtaista tietoa lähetystyöstä ja mm. musiikkia, draamaa ja kirkkotapahtumia. 

 
Lähetysjuhlien ohjelma ja muuta juhlia koskevaa, kuten tietoa kansainvälisistä vieraista ja käytännön 
järjestelyistä, löytyy osoitteesta www.lahetysjuhlat.fi.  
 
Tämän kirjeen toisella puolella on vinkkejä toimittajille. 
 
Tervetuloa Lähetysjuhlille! 
 
 
Suomen Lähetysseura Rovaniemen ev.lut. seurakunta 
 
tiedottaja Kirsi Elo (juhlatiedotus)  
p. 043 8242 151 
kirsi.elo@suomenlahetysseura.fi 
 
viestintäjohtaja Iiris Kivimäki 
p. 050 5826 396 
iiris.kivimaki@suomenlahetysseura.fi 

 
Lähetysjuhlien pääsihteeri Elina Rask-Litendahl 
p. 0400 365 878 
elina.rask-litendahl@evl.fi 
            
vs. viestintäpäällikkö Harriet Urponen 
p. 040 6700 277 
harriet.urponen@evl.fi 
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LÄHETYSJUHLAVINKKEJÄ TOIMITTAJILLE: 
 
Pe 12.6. klo 9-15 Keskustelua rauhasta ja sovinnosta, Arktikum, Pohjoisranta 4 

Missiologisessa symposiumissa keskustellaan aamupäivällä lähetystyön teologiasta ja 
iltapäivällä rauhasta ja sovinnosta. Yliopistonlehtori, FT Mika Luoma-aho Lapin yliopistosta 
alustaa aiheesta ”Voiko uskontoa ja politiikkaa erottaa toisistaan?” Pastori Rhoda 
Chamshama kertoo yhteistyöstä eri uskontojen välillä Tansaniassa. Paneelikeskustelu 
rauhasta ja sovinnosta. Symposiumin koko ohjelma www.lahetysjuhlat.fi/symposiumi 
 

Ulkomaiset vieraat Etiopiasta, Nepalista ja Tansaniasta 
 

Samuel Nigusu on Etiopiassa Kombolchan kaupungissa toimivan aids-orpojen 
toimintakeskuksen toiminnanjohtaja. Hän oli itse mukana Lähetysseuran aids-
orpojen kummiohjelmassa siihen asti, kunnes valmistui elektroniikka-
asentajaksi. Toimintakeskus on osa kummiohjelmaa ja Lähetysseura on 
rakennuttanut sen Nenäpäivä-keräyksen tuella.  
 
Bhibin Shakya on nepalilaisen sosiaalityötä tekevän Grace Community Services 
-järjestön johtaja. Shakya työskenteli ensin nuorisonohjaajana seurakunnassa, 
mutta kiinnostui sitten sosiaalityöstä, erityisesti huume-, hiv/aids- sekä 
ihmiskauppakysymyksistä. 
 
Rhoda Chamshama on pastori ja Tansanian evankelisluterilaisen kirkon 
Morogoron hiippakunnan kasvatuksen ja nuorisotyön hiippakuntasihteeri. 
Hiippakunta on mm. kouluttanut kirkon työntekijöitä, jotka opettavat 
uskontoa kouluissa sekä järjestänyt pienyrittäjyyskoulutusta maaseudun 
työttömille nuorille, jotta he saisivat työkokemusta ja seurakunnat tuloja. 
 

Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen konsertti Lappi Areenassa 13.6. klo 20 
Suomi-gosbelin grand old man Jaakko Löytty täytti helmikuussa 60 vuotta. Hän juhlistaa 
syntymäpäiväänsä kiertueella, jonka nimi on Hyvät sanat – Taivaallinen sävel. Konserttien 
tuoton Löytty lahjoittaa Suomen Lähetysseuran vammaistyöhön Botswanassa, Etiopiassa ja 
Nepalissa. 

 
Lähetysjuhlat päättyvät sunnuntaina 14.6. klo 12 alkavaan Juhlamessuun, 

jossa saarnaa piispa Samuel Salmi. Musiikista vastaavat Lapin Sotilassoittokunta sekä 30-
vuotista taivaltaan tänä vuonna juhliva Lähetysseuran Jakaranda-musiikkiryhmä. 
 

Ja paljon muuta 
Nuoret viettävät kirkossa koko perjantain ja lauantain välisen yön, keräävät pisteitä Suuressa 
Kilpailussa ja kiertävät rippikoulurallia.  
 
Lapset kisaavat paljasjalkapallossa Tansanian maasai-tyttöjen hyväksi ja osallistuvat 
toimintapajoihin.  
 
Koko perheelle elämyksiä tarjoaa Lappi-Areenalla lauantaina klo 9.30 alkava Jukka Salmisen 
vuorovaikutuksellinen Tarinasafari, jossa on mukana lapsikuoroja Helsingistä, Oulusta ja 
Rovaniemeltä. 
 
Paikalla on myös lähetystyöntekijöitä eri puolilta maailmaa. Esim. Rovaniemen seurakunnan 
nimikkolähetit, Taiwanissa työskentelevät Laura ja Jukka Kääriäinen, ovat molemmat toisen 
polven lähetystyöntekijöitä. Lauran vanhemmat Kaija ja Tapio Karjalainen ovat olleet 
lähetystyössä Thaimaassa, Singaporessa ja Venäjällä. He ehtivät jo jäädä eläkkeelle, mutta 
ovatkin nyt taas lähdössä Thaimaahan… 
 
Juhlien ohjelma www.lahetysjuhlat.fi 
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