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Yleistä Etiopiasta
Etiopiassa on asukkaita yli 100 miljoonaa ja lukuun sisältyy useita eri kansallisuuksia. Suurimmat kansalliset
ryhmät ovat oromot, amharat, somalit sekä tigrit. Viime vuosien aikana alkaneet ristiriitaisuudet jatkuivat
myös vuonna 2018. Etiopian uusi hallitus keväästä 2018 alkaen on yrittänyt tuoda maahan uutta
sananvapautta sekä demokratiaa. Hallitus on halunnut myös lievittää kansallisuuksien välillä olevia
jännitteitä, jotka näyttävät olevan eräs suurimmista uhista koko maan vakaudelle.
Suurimmat uskontokunnat ovat kristittyjä ja muslimeita. Suurin kristittyjen ryhmittymä ovat ortodoksit (n
40%). Evankelisiin kirkkokuntiin, joista yksi on yhteistyökumppanimme Mekane Yesus, kuuluu n 20%
väestöstä. Tällä hetkellä Mekane Yesuksessa on vajaat 10 miljoonaa jäsentä ja samalla se on maailman
suurin luterilainen kirkko.

Kummilapsiprojektit
Kansanlähetyksen kummilapsiprojektit Agarossa, Bongassa,
kokonaisuudessaan hyvin. Yhteensä lapsia toiminnassa on 440.

Limussa

ja

Sokorussa

toimivat

Tania toimi koko vuoden neuvonantajana projekteissa. Hänen päätyönään oli projektien hallintotyö sekä
lasten kirjeiden kääntäminen suomalaisille kummeille. Lisäksi Tania teki yhteensä kolme työmatkaa
projektipaikkakunnille vuoden aikana sekä tapasi projektityöntekijät kertaalleen myös Addis Abebassa SEKL:n
johtajan Mika Tuovisen kanssa.
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Kirkon diakoniatyö
Vuonna 2018 aikana Mekane Yesus kirkon diakoniatyössä pidettiin maakunnissa yhteensä neljä
diakoniakoulutusta eri synodeille. Lisäksi Addis Abebassa pidettiin yhteensä kolme koulutusta, joista yksi oli
kansallinen koulutus kooten osallistujia eri synodeista. Vuoden 2018 pääteemana Mekane Yesus diakoniassa
oli omien lahjojen löytäminen USE YOUR TALENT-ohjelman avulla. Lisäksi SEKL painatti diakonia materiaalia
kirkon käyttöön.

Muu työ
Vuoden 2018 aikana Tania vastasi Addis Abeba kv. luterilaisen seurakunnan (ILC) pyhäkoulutyöstä ja Mikalla
oli muutamia saarnavuoroja samassa seurakunnassa

Kentän hallintotyö
Tania on huolehtinut Kansanlähetyksen Etiopian kentän taloudesta koko vuoden 2018 ja Mika on toiminut
oman työnsä ohessa kentän esimiehenä vuoden 2018.

Perhekuulumisia
Perheenämme olemme voineet vuonna 2018 hyvin. Lapset pitävät koulustaan, joka on ollut meille
vanhemmille tärkeä asia. Paljon olemme myös keskustelleet tulevaisuudesta koko perheen kesken, koska
kesällä 2019 palaamme pysyvästi Suomeen.

Yhteenvetona
Työtehtävämme ovat sujuneet pitkälti suunnitelmien mukaan vuonna 2018. Maan tilanteen osittainen
rauhoittuminen helpotti työtämme, joka vaati paljon matkustamista maan sisällä. Loppuyhteenvetona
voimme todeta olevamme kiitollisia vuodesta 2018 ja etenkin Jumalan huolenpidosta meitä kohtaan.

Etiopiassa 17.12.2017, Mika ja Tania Lehtinen

Jakelu: SEKL, Päijät-hämeen KL, Satakunnan KL, Uudenmaan KL, Varsinais-Suomen KL, Euran srk, Hartolan srk, Lahden
Joutjärven srk, Lohjan srk/Pusulan aluesrk, Mäntsälän srk, Rauman srk, Turun Katariinan srk, Tuusulan srk ja Vehmaan
srk
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