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Kevätterveisiä Hongkongista!
Kevät ja kesäinen lämpö on saapunut
Hongkongiin! Lämpötila on nyt 20 ja 29 asteen
välillä ja ilmankosteus on selkeästi lisääntynyt.
Hellevaatteet onkin saanut kaivaa taas esiin. Ja
luonnossa ja puistoissa kasvit ovat puhjenneet
kukkaan. Sopivasti myös koronatilanne on alkanut
helpottaa ja rajoituksia on alettu purkaa. Myös
jumalanpalveluksia saa taas järjestää kirkoissa
niin, että sallittu väkimäärä on puolet
maksimimäärästä. Pääsinkin täällä nyt ensi kertaa
kirkkoon sunnuntaijumalanpalvelukseen. Tämä

Pyhän Johanneksen kirkko on
Hongkongin suurin luterilainen kirkko ja
hyvin kaunis rakennus. Jumalanpalvelus
oli hyvin samantyyppinen Suomen
luterilaiseen kirkon jumalanpalvelukseen
verrattuna. Koronarajoitusten takia
ehtoollisviiniä ei annettu ollenkaan, mutta
ihanan tutulta kuulosti urkujen sointi
kivikirkossa.

Vuosiraportointia
Työ on viime viikkojen aikana ollut
kiireistä,
kun
samanaikaisesti
on
raportoitu viime vuotta ja suunniteltu
seuraavaa
vuotta.
Paikalliset
yhteistyökumppanit ovat lähettäneet
kirjalliset raporttinsa viime vuodesta ja
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olen näitä kuulumisia raportoinut sitten eteenpäin. Paljon on hyvää saatu aikaan! Manner-Kiinassa kirkkojen
diakonia- ja vapaaehtoistyö on kehittynyt ja vahvistunut, samoin kristillisen teologian tuntemus on vahvistunut
ja nuoret teologian tutkijat ovat saaneet sisällöllistä tukea opintoihinsa. Lisäksi HIV-positiivisten ihmisten
elämänlaatu on parantunut, sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta on pystytty vahvistamaan, koulujen
erityisopetus on kehittynyt ja vaikeissa oloissa elävät lapset sekä lapsiperheet ovat saaneet monipuolista tukea.
Vuosi on ollut haastava koronapandemian ja siitä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien sekä henkisen
kuormittumisen vuoksi. Kristillisen kirkon asema kiinalaisessa yhteiskunnassa ei myöskään ole helppo.
Työtä riittää edelleen. Suunnitelmat ja keskustelut ensi vuonna alkavista hankkeista ovatkin käynnissä.
Toivomme, että monet tänä vuonna meneillään olevat ja menestyksekkäät hankkeet saisivat jatkua. Jotakin
uuttakin on mahdollisesti alkamassa. Teemme parhaillaan suunnitelmia ympäristöhankkeen aloittamisesta
Manner-Kiinan maaseudulla, siellä olisi tarkoitus kehittää maanviljelyä ekologisempaan, luontoa
kunnioittavampaan suuntaan. Ympäristöteema on Kiinassa hyvin ajankohtainen.
Minulla on ilo ja kunnia päästä Suomeen ja Ouluun Lähetysjuhlille työhön siunattavaksi sunnuntaina 22.5. Se
on kokemuksena varmasti hieno! Lähetysjuhlilla ja sen jälkeisillä seurakuntavierailuilla pääsen myös
tapaamaan teitä työni tukijoita kasvotusten, mikä on hienoa. Toivottavasti nähdään touko-kesäkuussa
Suomessa!
Rukousaiheet
•
•
•
•
•
•
•

mannerkiinalaiset kristinuskon tutkijat ja tukijat, jotka kohtaavat yhteiskunnallisia haasteita
tutkimustensa tekemisessä
Kiinan kristilliset kirkot, joiden toimintaan paikallishallinnon viranomaiset ovat vaikuttaneet
koronapandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ihmiset
koronapandemian vuoksi useaan otteeseen kokoontumiset keskeyttänyt ja lahjoituksia
vähemmän saanut kiinalainen kirkko
sairaat lapset ja lapset, joiden perhetilanteet ovat vaikeita köyhyyden ja monenlaisten
perhesuhteiden takia
Kiinan maaseudun opettajat, joiden työ on haastavaa puutteellisten välineiden takia
sujuvasti toteutuva lähetystyö. Jumala tasoittakoon tien missiolleen!

Jumalan siunaamaa kesää sinulle ja perheellesi!
Elina Mikkola
Alueellinen hankehallinnon
asiantuntija Hongkongissa.
Työhön kuuluu 15 hankkeen
koordinointi Hongkongin
itsehallintoalueella, Taiwanin
saarella ja Manner-Kiinassa.
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