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Tuusulan seurakunnan nuorten kohde 2020



FAKTAT: Afrikka – Sambia - Lusaka

• Elintaso on alhainen: yli 60% 
kansasta elää alla kahdella dollarilla 
/ päivä

• HIV on ongelma  n. 13% aikuisista 
on HIV positiivisia  orpolasten 
määrä on suuri

• Koulutuksen tarve: lukutaito ja atk-
taidot puutteellisia

• Tasa-arvo: Tyttöjen ja naisten asema 
on heikko

• Korruptio – rahan ja vallan 
väärinkäyttäminen on yleistä



Arjen haasteet 
Sambiassa:
Malaria
Ebola
HIV
Korona…



Vanhat perinteet elävät: on poppamiehiä ja 
noitia, monenlaista apua on tarjolla



Internet

Lähes jokaisella afrikkalaisella aikuisella on kännykkä,
mutta internet yhteyttä ei ole. Se on kallis.
Internet-kahvilat ovat suosittuja, joista saa ostaa aikaa 
internet-yhteyttä varten. Myös kirkon työntekijät 
(=piispakin) lukevat sähköpostit kahviloissa. 



Miten auttaa sambialaisia kohti tasa-arvoa ja 
parempaa ja turvallista elämää? 

“Give a man a fish and you feed him for a day; 
teach a man to fish and you feed him for a 
lifetime.”



Tästä kaikki alkoi

Yksi ihminen. Lähetystyöntekijä kutsui hänet 
vapaaehtoistyöhön ja tutustumaan lähetystyöhön 
Sambiassa LECA-kirkossa.
LECA-kirkko = Lutheran Evangelical Church in Africa.
Syntyi halu auttaa. 
Mitä tarvitaan? – Koulutusta.
Perustetaan siis kirkon yhteyteen koulu! 
Kiteen Evankelinen kansanopisto aloitti yhteistyön v. 
2011. 
Perustettiin TEDITE-koulu.
TEDITE = TOWARDS EQUALITY, DEMOCRACY AND 
ECONOMICAL GROWTH BY IT –EDUCATION.



LTCS koulu? Valitettavasti ei… mutta rahalla saa 
Sambiassakin koulutusta yksityisissä kouluissa ja 
yliopistoissa



LTCS – koulu

kirkon yhteydessä toimiva 
koulu

ei pakollisia kurssimaksuja

tietotekniikan kursseja 
kaikille - Raamattukursseja 
halukkaille



Koulu rekisteröityi itsenäiseksi v. 2012



Vaatimatonta ja yksinkertaista
• Koulu tarjoaa työpaikkoja
• Koulu palvelee LECA kirkon 

tarpeita –papeille ATK-
koulutusta

• Papit opettajina koulun 
Raamattukursseilla

• Rehellisyys 
• Läsnäolokirjaan merkitään 

saapumisaika, tehtävä ja 
lähtöaika. Sen mukaan 
maksetaan korvaus.  



Ensimmäiset koulun tietokoneet (käytetyt) saatiin 
lahjoituksena Joensuun Yliopistosta. Professori 
Erkki Sutinen opettamassa.



Opetus on henkilökohtaista: kädestä pitäen 
opettamista tai pienissä ryhmissä



Suomalaisten antama tuki

• Taloudellinen tuki
• Koulu toimii vuokratiloissa, 

maksamme vuokran
• Vesi, lämmitys ja sähkö
• Internet yhteys
• Laitteita ja materiaalia
• Henkilökunnan palkat
• Seminaarien järjestäminen
• Henkinen tuki - esirukous



Seminaarit

Teemoina esimerkiksi
• Ruoanlaitto
• Henkilökohtainen hygienia
• Koulutus
• Raamattuopetus
• Puutyöt
• Leikit



Oma puuauto!
• Eräällä seminaarimatkalla oli mukana kaksi 

miestä Kiteeltä. Molemmilla oli kaksi 
matkalaukkua. Toisessa oli henkilökohtaiset 
tavarat, toisessa he molemmat kantoivat 
23kg tarvikkeita lapsille puuauton 
rakentamista varten. 

• Jokainen lapsi sai rakentaa mallin mukaan 
oman auton.

• Sitä riemua, mikä lapsilla oli, kun he 
juoksivat ympäri pihaa vetäen naruun 
kiinnitettyä omaa puuautoa ei voi sanoin 
kuvata. 



Orpolapset – leirejä ja tapahtumia

• Mitä luulet, kumpaa jännitti 
enemmän – valkoista miestä vai 
tuota pientä orpolasta, 
uskaltaako tuosta ottaa kiinni? 



Seminaarit 
seurakunnissa

• Koulu palvelee LECA-kirkon 
seurakuntia

• Seurakunnissa järjestetään 
seminaareja eri teemoista

• Puitteet usein vaatimattomat



Opetusmetodit ovat erilaiset, tässä 
meneillään esitys: Laupias samarialainen



Lapsille opetetaan samoja asioita kuin meillä esikoulussa. Legot ovat 
lasten suosikkileluja. Rehtori Nicolas esittelee Suomesta tuotua 
matkalaukkua, joka oli täynnä Legoja.



Seminaareissa tarjotaan osallistujille ruoka. Se 
tuodaan tullessa. Tässä tulee 25kg maissia.



Käynti papin kodissa - savimajassa. Ruokailun 
jälkeen on tiskin vuoro. Lapset opetetaan 
auttamaan pienestä pitäen. 



Kirkoissa pidettävät seminaarit päättyvät aina 
jumalanpalvelukseen ja kaikki lapset siunataan 
jumalanpalveluksessa. Polvillaan. 



LTCS koulun tulevaisuus? 

• Sinä olet yksi, meitä on monta, yhdessä 
voimme antaa tukemme ja lahjamme 
koulun hyväksi.

• Mitä nyt tarvitaan? Haastan sinut mukaan. 
Kerätään yhdessä tukea, jotta saadaan 
hankittua koululle:
 Tietokoneita 
 ATK– ohjelmia 
 Tulostin 
 Lapsille askartelu materiaaleja 
 Kirjoja 



Yhteystiedot
Suomessa:
• Antero Rasilainen, Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, toiminnanjohtaja
antero.rasilainen@evankeliset.net
+358451344634

Sambiassa: 
• Nicolas Bakajika, koulun rehtori, 
bakajikanic@yahoo.com
+260966686767

• Theresa Bakajika, sihteeri, 
bakajikatheresa@gmail.com
+260977226561

mailto:Antero.rasilainen@evankeliset.net
mailto:bakajikanic@yahoo.com
mailto:bakajikatheresa@gmail.com

	APUA AFRIKKAAN ��LTCS KOULU LUSAKASSA���Tuusulan seurakunnan nuorten kohde 2020
	FAKTAT: Afrikka – Sambia - Lusaka
	Arjen haasteet Sambiassa:�Malaria�Ebola�HIV�Korona…�
	Vanhat perinteet elävät: on poppamiehiä ja noitia, monenlaista apua on tarjolla
	�Internet��Lähes jokaisella afrikkalaisella aikuisella on kännykkä,�mutta internet yhteyttä ei ole. Se on kallis.�Internet-kahvilat ovat suosittuja, joista saa ostaa aikaa internet-yhteyttä varten. Myös kirkon työntekijät (=piispakin) lukevat sähköpostit kahviloissa. �� 
	Miten auttaa sambialaisia kohti tasa-arvoa ja parempaa ja turvallista elämää? 
	Tästä kaikki alkoi��Yksi ihminen. Lähetystyöntekijä kutsui hänet vapaaehtoistyöhön ja tutustumaan lähetystyöhön Sambiassa LECA-kirkossa.�LECA-kirkko = Lutheran Evangelical Church in Africa.�Syntyi halu auttaa. �Mitä tarvitaan? – Koulutusta.�Perustetaan siis kirkon yhteyteen koulu! �Kiteen Evankelinen kansanopisto aloitti yhteistyön v. 2011. �Perustettiin TEDITE-koulu.�TEDITE = TOWARDS EQUALITY, DEMOCRACY AND ECONOMICAL GROWTH BY IT –EDUCATION.�
	LTCS koulu? Valitettavasti ei… mutta rahalla saa Sambiassakin koulutusta yksityisissä kouluissa ja yliopistoissa
	LTCS – koulu��kirkon yhteydessä toimiva koulu��ei pakollisia kurssimaksuja��tietotekniikan kursseja kaikille - Raamattukursseja halukkaille�
	Koulu rekisteröityi itsenäiseksi v. 2012
	Vaatimatonta ja yksinkertaista
	Ensimmäiset koulun tietokoneet (käytetyt) saatiin lahjoituksena Joensuun Yliopistosta. Professori Erkki Sutinen opettamassa.
	Opetus on henkilökohtaista: kädestä pitäen opettamista tai pienissä ryhmissä
	Suomalaisten antama tuki
	Seminaarit
	Oma puuauto!
	Orpolapset – leirejä ja tapahtumia
	Seminaarit seurakunnissa
	Opetusmetodit ovat erilaiset, tässä meneillään esitys: Laupias samarialainen
	Lapsille opetetaan samoja asioita kuin meillä esikoulussa. Legot ovat lasten suosikkileluja. Rehtori Nicolas esittelee Suomesta tuotua matkalaukkua, joka oli täynnä Legoja.
	Seminaareissa tarjotaan osallistujille ruoka. Se tuodaan tullessa. Tässä tulee 25kg maissia.
	Käynti papin kodissa - savimajassa. Ruokailun jälkeen on tiskin vuoro. Lapset opetetaan auttamaan pienestä pitäen. 
	Kirkoissa pidettävät seminaarit päättyvät aina jumalanpalvelukseen ja kaikki lapset siunataan jumalanpalveluksessa. Polvillaan. 
	LTCS koulun tulevaisuus? 
	Yhteystiedot

