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Jouluterveiset Taiwanilta!
Suuria muutoksia
Loppuvuodestamme tuli erilainen kuin arvasimme,
kun Jukka valittiin Kirkon lähetystyön keskuksen vs.
lähetysteologiksi. Uusi työ alkaa tammikuussa 2019,
joten meillä on edessä muutto Suomeen joulukuun
lopussa. Tämä on suuri elämänmuutos perheellemme.
Lapset ja Jukka eivät ole koskaan asuneet Suomessa
viittä kuukautta pidempään, ja Laurakin asui kunnolla
Suomessa viimeksi 14 vuotta sitten. Nyt marraskuussa
tuli juuri täyteen seitsemän vuotta siitä, kun tulimme perheenä Taiwanille. Meillä on edessä paljon hyvästejä
ihmisille ja paikoille jotka ovat näiden vuosien aikana tulleet meille tärkeiksi.
Vieraita Helsingistä

Lounas Taiwanin ja Hong Kongin työtovereiden ja Helsingin vieraiden kanssa

Lokakuussa saimme Taiwanin työkentälle vieraiksi Lähetysseuran ulkomaantyön johtajan Tero Norjasen ja
kirkollisen työn johtajan Pia Kummel-Myrskogin. He tutustuivat kattavasti Taiwanilla tehtävään työhön,
vieraillen
mm.
pidätyskeskuksessa,
huumevieroituskeskuksessa,
yhteistyökirkkomme
LCT:n
kirkolliskokuksessa ja Hsinchun seminaarilla. Keskustelimme Teron ja Pian kanssa myös Taiwanin työn
tulevaisuudesta. Olemme kiitollisia kaikesta hienosta työstä, jossa Lähetysseura saa paikallisten
yhteistyökumppanien kanssa olla mukana. Myös Helsingin vieraat saivat kuulla monia puheenvuoroja
paikallisilta siitä, miten Jumala on koskettanut heitä näiden eri työmuotojen kautta.

Jukka ja huumekodin johtaja Guoyang Lee

LCT:n kirkolliskokous
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Ordinaatio
Jukka sai kirkolliskokouksen yhteydessä olla mukana mielenkiintoisessa tilaisuudessa, kun hänen oppilaansa
Joseph ja May Zhou suorittivat ordinaatiota edeltävän tenttauksen. Yhteistyökirkossamme seminaarilta
valmistutaan ensin evankelistaksi, ja vasta kahden vuoden seurakuntatyön kokemuksen ja tenttauksen jälkeen
papiksi. Ennen pappisvihkimystä järjestettävän kyselytunnin aikana piispan johdolla kokoontuva pappisryhmä
haastattelee pappiskandidaattien sopivuutta papin työhön. Joseph ja May läpäisivät tenttauksen hienosti, ja
Jukalla on kunnia saarnata heidän ordinaatiojumalanpalveluksessaan Taipeissä joulukuun 15. päivä. Joseph
on kutsuttu helmikuussa 2019 Rovaniemen seurakuntaan neljäksi viikoksi tekemään tavoittavaa
evankelioimistyötä kiinalaisten turistien parissa. Odotamme siis jälleennäkemistä piakkoin Suomessa.

Ordinaatiota edeltävä haastattelu

Kirkkovuosi lasten kanssa –kirja kiinaksi
Laura on työstänyt syksyn aikana mielenkiintoista käännösprojektia, kun suomalaisesta Kirkkovuosi lasten
kanssa -kirjasta tehdään kiinankielinen versio. Projekti alkoi seminaarin rehtori emeritus Tohtori Yu:n
pyynnöstä. Jukka esitteli kyseistä kirjaa muutama vuosi sitten seminaarin opettajien kokoontumisessa, jossa
jokainen opettaja kertoi kotinsa perhehartauksista. Tohtori Yu innostui, että tällaista kirkkovuoden opetusta
kristityt perheet Taiwanilla tarvitsevat. Monet seurakuntalaiset ovat ensimmäisen polven kristittyjä, ja
kiinankielinen versio kirjasta auttaisi heitä ideoimaan miten kirkkovuosi
Selma Chen, Thomas Yu ja Laura
voi näkyä perheen elämässä.
Laura on järjestänyt luvat kirjan kääntämiseen ja muokkaamiseen
Taiwanin kontekstiin sopivaksi. Yhdessä Tohtori Yu:n, pastori Selma
Chenin ja opettaja Irene Chenin kanssa kirjaan luodaan myös osioita,
joissa annetaan vinkkejä miten kristityt perheet voivat viettää paikallisia
juhlapäiviä kristillistä vakaumustaan kunnioittaen. Suomalainen
kuvittaja Anita Polkutie tekee parhaillaan kirjaan Taiwaniin sopivaa
kansikuvaa. Seurakunnissa odotetaan jo innolla kirjan valmistumista.

Seminaari Lutherin ristin teologiasta
Jukka piti Lutherin syntymäpäivänä, lauantaina 10.11.,
kaikille avoimen seminaarin Lutherin ristin teologiasta.
Viisi tuntia kestäneeseen seminaariin saapui 47 innostunutta
osanottajaa. Viime vuonna juhlimme Reformaation 500 vuotispäivää, tänä vuonna taas on kulunut 500 vuotta
Lutherin ristin teologian klassikon, Heidelbergin
disputaation, julkaisemisesta. Seminaarin teema oli siis tälle
vuodelle sopiva.
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Vahdinvaihto seminaarilla
Jukka on alusta asti
nähnyt
tärkeänä
tehtävänään Taiwanilla
olla opetuspanoksellaan
mahdollistamassa
paikallisten opettajien
jatkokouluttautumista.
On
tärkeää,
että
Hsinchun seminaarille
saadaan yhä enemmän
paikallisia
teologian
tohtoreita.
Viimeisen
viiden vuoden ajan,
Jukan opettaessa systemaattisen teologian kursseja seminaarilla, paikallinen systemaattisen teologian opettaja
Erwin Chen on saanut seminaarin hallinollisten töiden ohella työstää väitöskirjaansa. Nyt väitöskirja on
loppusuoralla, ja Jukan palattua Suomeen Erwin Chen ottaa jälleen opetettavakseen nämä systemaattisen
teologian kurssit. Erwin on Jukalle läheinen kolleega ja ansioitunut teologi, joten opetus seminaarilla on
hyvissä käsissä. Erwin osallistuu toukokuussa 2019 Jyväskylässä pidettävään Lähetysseuran kumppanuuskonsultaatioon yhteistyökirkkomme LCT:n edustajana, joten toivomme jälleentapaamista Suomessa keväällä.
Voitte halutessanne yhä jatkaa Hsinchun seminaarin arvokkaan työn tukemista. Se on Suomeen
palattuammekin yhä mahdollista Suomen Lähetysseuran kautta. Voitte jatkaa tukeanne entisin maksutiedoin,
tukenne ohjataan edelleen seminaarin opetustyöhön ja saatte jatkossakin kuulumisia seminaarilta kaksi kertaa
vuodessa.
Jukan systemaattisen teologian kurssilaiset

Joulujuhla vankilalla
Laura osallistuu joulukuussa vielä viimeisen kerran Taipein naistenvankilan joulujuhlaan. Kuten ennenkin,
tätätkin juhlaa on valmisteltu jo monta kuukautta. Laura on editoinut ja tekstittänyt videoita sekä tehnyt pptesityksen aiheesta ”Lupaukset”. Puhumme ihmisten tekemistä ja rikkomista lupauksista sekä Jumalan
lupauksista, jotka toteutuivat Jeesuksessa. Rukoilemme, että joulujuhla toisi jälleen iloa ja toivoa ankeissa
oloissa oleville pidätetyille. Joulujuhlassa Laura myös hyvästelee vangit, jotka ovat huolineen, murheineen ja
iloineen tulleet Lauralle hyvin tutuiksi vuosien aikana. Vankilatyö jatkuu Lähetysseuran työntekijän Hanna
Pienaarin sekä muiden tiimiläisten voimin. Voitte myös muistaa rukouksin pidätyskeskuksissa jatkuvaa työtä.
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Näkemisiin Suomessa!

Taiwanin jäähyväiskiertueemme on alkanut.

Suomessa Laura on vielä ainakin kevään Lähetysseuran
palveluksessa. Jukka jatkaa tärkeiden lähetysaiheiden parissa
uuden työnsä kautta. Suurkiitos kaikille teille tuestanne
Taiwanin työn aikana! Tukenne on ollut todella arvokasta.
Toivottavasti näemme monia teitä Suomessa.

Jukan jäähyväispuhe Guang Fu:n kirkolla

Iloista joulua toivottaen
Jukka, Laura, Jemina ja Aliina
Rukousaiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jukan viimeisten kurrsien opetus ja kokeiden korjaaminen ennen muuttoa
Erwin Chen ja muu seminaarin henkilökunta, jotka jatkavat arvokasta työtä Hsinchun seminaarilla
Joseph Zhoun aika Rovaniemen seurakunnassa
Lauran terveys, erityisesti allergiaoireet. Toiveissa on, että allergiat laantuisivat Suomeen muuton jälkeen.
Naistenvankilan joulujuhla ja hyvästit vangeille
Maahanmuuttajatyön tiimi, joka jatkaa rankkaa työtä pidätettyjen parissa
Voimia koko perheelle hyvästeihin, muuttoon ja asettumiseen Suomeen
Sopivan asunnon ja koulun löytyminen Helsingistä
Kiitosaiheena mahdollisuus ensimmäistä kertaa asua perheenä Suomessa lähellä sukua
Laura ja Jukka Kääriäinen
Jukka opettaa systemaattista ja Lutherin
teologiaa Hsinchun seminaarilla (China
Lutheran Seminary) ja Laura tekee
maahanmuuttajatyötä pidätyskeskuksissa ja
Taipein naistenvankilassa. Aliina (9 v) ja Jemina
(11 v) ovat englanninkielisessä koulussa. Osoite:
82 Da Hsueh Rd, Fl.12-4, Hsinchu 30080,
TAIWAN

Sähköpostit:

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Voit tukea työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi Jukka ja Laura
Kääriäinen.

jukka.kaariainen@felm.org laura.kaariainen@felm.org,
1.1.2019 alkaen: pastorjukka@gmail.com; laurakaari@gmail.com

