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Kumppani

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO)

Raportoijat

Eduardo Martínez (IELCO:n piispa), Miledis Guevara (Vid Verdaderan koordinaattori), Ivette Pérez (valtakunnallinen kummikoordinaattori), Atahualpa Hernández (pastori), Jorge Ramírez (pastori), Nelson
Celis (teologiharjoittelija) ja Luz Marly Díaz (teologiharjoittelija).
Raporttien pohjalta kääntänyt ja koostanut Katinka Käyhkö, Suomen
Lähetysseura. Kuvat Miledis Guevara ja IELCO:n verkkosivut.

Hankkeen kuvaus
Kolumbian luterilaisella kirkolla on neljä koulua ja se tavoittaa paljon nuoria myös
seurakuntiensa ja kummilapsiohjelmansa kautta. Lähetysseura tukee kirkon työtä monipuolisesti vesilähteiden suojelusta rauhantyöhön sekä alkuperäiskansojen, afrokolumbialaisten, naisten, nuorten, vammaisten ja maatyöläisten ihmisoikeuksien parantamiseen.
Lisäksi tuetaan IELCO:n omavaraistumista, Bucaramangan kirkon rakentamista sekä
teologista koulua. Kirkko tekee myös hiv/aidstyötä etenkin nuorten parissa.
Tämä raportti tuo terveisiä mm. kirkon lähetyspisteiden eli missioiden, teologisen koulun
ja koulutukseen panostavan La Vid Verdadera –keskuksen työstä sekä kirkon kummilapsityöstä. La Vid Verdadera (= ”Todellinen Viinipuu”) on IELCO:n etelä-Bogotassa sijaitsevan Yksin uskosta –seurakunnan tärkein diakoniaprojekti. Sen tavoitteena on kehittää
ohjelmia, joilla syrjäytymisvaarassa elävät nuoret saadaan pois kaduilta. Erityisesti tuetaan vammaisia ja yksinhuoltajaperheitä heidän kamppailussaan köyhyyttä vastaan.
Kummilapsityötä on tehty IELCO:ssa jo 25 vuoden ajan.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
IELCO:lla on useita missioita, joista aikanaan toivotaan syntyvän seurakuntia. Yopalissa
sijaitseva ”Misión de Dios” toimii erittäin aktiivisesti. Jumalanpalveluksia on kahdesti
viikossa, ja mission lapsi- ja nuorisotyö on vahvaa. Villavicenciossa toimivassa ”La
Victoria” lähetyspisteessä panostetaan maallikkovastuunkantajien kouluttamiseen.
Maallikot ovatkin ohjatusti harjoitelleet mm. sanajumalanpalvelusten pitämistä.
Teologisella koululla siirrettiin osa kursseista Internetiin
hyödyntämällä Open Source -ohjelmistoja. Viiden kursin sisällöt
ajateltiin uudelleen, paremmin verkkoopetuksen mahdollisuuksia
hyödyntäviksi. Kunkin kurssin 25 osallistujasta keskimäärin 15
teki kurssin loppuun saakka. Lisäksi järjestettiin koulutuksellinen
retriitti kirkon kristillisen kasvatuksen työntekijöille. Papit saivat

perehtyä argentiinalaisen pastori Alan Eldridin johdolla Raamatun lukemiseen
luterilaisesta näkökulmasta.
Ihmisoikeusasioita on pidetty esillä mm. IELCO:n verkkosivujen kautta kuuluvassa
viikottaisessa radio-ohjelmassa sekä lasten ja nuorten toiminnassa. Radio-ohjelmissa on
viime aikoina pohdittu myös kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ja terveydenhoitojärjestelmämme kriisiä.
La Vid Verdadera –keskuksessa on jatkettiin v. 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella aloitettuja toimintoja (hartaudet, musiikki, nahka- ja käsityöt). Lisäksi toteutettiin
joulu-koristeiden ja –ruokien erityiskurssit. Päiväkodille nimettiin ravitsemusterapeutti
valtion nykyvaatimusten mukaisesti. Toiminta on suunnattu erityisesti kuulovammaisten
nuorten ja heidän äitiensä tukemiseen. Osa kursseille osallistuneista myy tekemiään tuotteita (mm. laukkuja, meikkipusseja, avaimenperiä jne.) ja saa siten lisätuloa perheelleen.

(Vasemmalla: päiväkodin arkea. Oikealla: jouluruokakurssilla valmistettiin mm. hallacoita, banaaninlehtiin käärittyjä liha- ja kasvistäytteisiä maissinyyttejä. Kuvat Miledis Guevara)
Kummilapsityössä työskenneltiin tulevan rakenneuudistuksen valmistelujen parissa.
Lähetysseuran ja IELCO:n 25-vuotias yhteinen kummiohjelma siirtyy osaksi IELCO:n
diakoniatyötä koordinoivan Camino de Emmaús –säätiön toimintaa 14.1.2013 alkaen.
Tämän suuren muutoksen takia olemme tarkentaneet mm. kummituen saamiseen liittyvää
raportointia, kuittien kontrollia yms. yksityiskohtia. Myös kummityön ohjesääntöön tehtiin muutamia päivityksiä. Pyrimme siihen, että saatu tuki voisi vielä entistäkin tehokkaammin kohdistua juuri opiskelukustannuksiin.
Vierailimme kummilasten kodeissa Bogotássa, Bucaramangassa, Piedecuestassa, Villavicenciossa, El Cocuyssa, Ibaguéssa, Tunjassa ja Sogamosossa. Lisäksi pidimme kummilapsille ja heidän vanhemmilleen em. paikkakunnilla työpajan teemalla ”Kristillinen
etiikka ja arvot”. Etenkin vanhemmilta saatiin työpajasta positiivista palautetta. Myös
uusia teemoja ehdotetiin tulevien vuosien varalle.
Kummeille lähetettiin v. 2012 100 kirjettä. Hoidamme yhteyksiä sähköpostitse niin kummeihin kuin Lähetysseuran kummityön Helsingin toimistoonkin. Lisäksi vastaamme tarpeellisista käännöstöistä mm. kirkkomme diakoniaosastolle.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
La Vid Verdaderan kursseille osallistui raportointikaudella 22 naista, 28 kuulovammaista nuorta, 25 kuulevaa nuorta ja 10 lasta. Lisäksi päiväkoti palvelee 21 lasta, joten
yhteensä aktiivisia kävijöitä oli 106. Osallistujat ovat sitoutuneita ja kehittelevät mm. itse
uusia tuotemalleja ja kutsuvat uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Syyskauden päättäjäisiin
Yksin uskosta –seurakunnassa osallistui 150 henkilöä, joiden motivaatiotaso tuntui olevan korkealla.
Lisäksi La Vid Verdadera -keskuksessa tarjottiin raportointikaudella 4545 lounasta
köyhän yhteisön jäsenten ravintotilanteen helpottamiseksi. Määrä yli kolminkertaistui
edelliseen puolivuotiskauteen verrattuna, mikä kertoo paitsi työn laajenemisesta ja
tunnettuuden lisääntymisestä myös asuinalueen entisestään tiukentuneista elinoloista.
Yhteistyö luterilaisenYksin uskosta– seurakunnan kanssa on vahvistunut puolin ja toisin.
Kuulovammaiset kokevat jo voivansa osallistua seurakunnan toimintaan siinä missä
muutkin, ilman syrjintää. Tämä on vahvistanut heidän itsetuntoaan ja parantanut elämän
laatua. Koemme onnistuneemme kuulovammaisten osallistamisessa, ja muutamat heistä
ovat jo lähteneet jakamaan meillä oppimaansa myös muille.
Kummiohjelmassamme on nyt 164 peruskoulun ja lukion oppilasta sekä 21 yliopistoopiskelijaa. Kummilapsista peräti 25 pääsi ylioppilaaksi. Kaksi heistä haki jatkoa yliopistotason kummituen muodossa. Uusia peruskoulun kummilapsia valittiin syksyllä 14.

(Keskuksen oma bändi vastasi joulujumalanpalveluksen musiikista. Kuulovammainen Andrés Pérez
Cubillos osallistui ahkerasti la Vid Verdaderan työpajoihin ja innosti muitakin mukaan ennen terveydentilansa rajua heikkenemistä. Nyt tämä 22v. nuorukainen ei kykene enää liikkumaan aivohalvauksen
takia. Pojan äiti joutui jättämään työnsä voidakseen hoitaa tätä kotona. Kuvat Miledis Guevara.)
Teologisella puolell pastori Atahualpa Hernández sai päätökseen hermeneutiikan
maisteriopintonsa Medellinin teologisessa seminaarissa. Olemme myös voineet jakaa
Daniel Earlanderin kirjasta ”Elämme kastettuina” kirkkomme seurakuntiin.

Missioissa on saatu mukaan uusia ihmisiä etenkin kotisolutoiminnan (raamattu- ja
rukouspiirit) kautta. Maallikkokoulutus sekä lapsi-, nuoriso-, ja naistyö ovat vahvistuneet.
Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Meillä on nyt verkkotoimittaja, joten voitte entistä päivitetymmin seurata kirkkomme
toimintaa mm. verkkosivuiltamme http://www.ielco.org/ tai Twitterissä (@ielcolombia)
Lisäksi ”Luz y vida” –mission evankelista Luis Alberto Rubiano siirtyy kirkkomme
tiedottajaksi v. 2013 alusta.
La Vid Verdaderassa haaveilemme edelleen saavamme päiväkodin maamme viralliseen
esikoulutuksen rekisteriin. Alueen työttömyystilanne on pahentunut, joten joidenkin perheiden päiväkotimaksut ovat viivästyneet. Harmittelemme tietokoneidemme huonoa kuntoa; vain puolet koneista toimii enää edes jotenkuten. Lisäksi San Martín -yliopiston
vapaaehtoisten tuki tietokonetyöpajatoiminnalle loppui syksyllä, joten kiinnostuksesta
huolimatta emme nyt pysty tarjoamaan yhtä paljon atk-opetusta kuin ennen.
Käsityökurssien puolella noin joka kolmannella osallistujista on vaikeuksia hankkia kursseille tarvittavat materiaalit ja joka viidennellä on vaikeuksia päästä paikalle pitkien matkojen takaa. Pyrimme kuitenkin järjestämään v. 2013 8 viikottaista työpajaa. Uutuutena
mukaan tulevat mm. sandaalien teko ja viittomakielen tulkkaus. Suunnittelemme oman
turistimyymälän perustamisesta, jotta voisimme paremmin myydä tehtyjä tuotteita.
Kummilapsityön puolella vuoden 2013 tavoitteenamme on, että 70% yliopisto-opiskelua
varten kummitukea saavista osallistuisi IELCO:n vapaaehtoistyön ohjelmaan. Muutoksista huolimatta pyrimme entiseen tapaan järjestämään kummitukea saaville vuosittain
yhden työpajan kaikilla heidän kotipaikkakunnillaan. Bogotán eri kaupunginosien
kummilapsille järjestetään kuitenkin vain yksi yhteinen työpaja.
Iloitsemme Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn päällikön Kari Salosen vierailusta
(5.-10.11.2012). Kävimme hänen kanssaan tutustumassa mm. Tunjan, Sogamoson,
Caracolín ja Bogotán Coditon kummilapsiin. Lisäksi vierailimme la Vid Verdaderan
päiväkodissa Bogotán 20. julio –asuinalueella ja keskustelimme hänen kanssaan myös
kummilapsityössä tapahtuvista muutoksista.
Jumalan armo ja rakkaus seuratkoon meitä kaikkina päivinä, joina kirkkona kuljemme
julistaen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja työskennellen Kolumbian yhteisöjen
kanssa. Meille on tärkeää, että Suomen Lähetysseura kulkee rinnallamme. Arvostamme
suuresti käyntejänne ja sitä, että haluatte pysyä ajan tasalla tekemässämme työssä myös
näin raporttien kautta.

