••

TVIVON TERVEISIA
Pimenevä syksy kutsuu kirjojen pariin
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset
Lähetysseuran työntekijät saapuivat Ambomaalle. Olemme juhlavuoden
kunniaksi nostaneet Namibian työtä esiin monin tavoin: artikkelein,
haastatteluin, juhlajumalanpalveluksin ja podcastein. Nyt teemavuosi saa
arvoisensa huipennuksen, kun Ystävyyden tiellä Namibiassa -kirja on saatu
uunituoreena painosta!
Ensi sunnuntaina 25.10. klo 13 ollaan kirjajulkkaritunnelmissa, kun teoksen
kaksi toimittajaa, Sari Lehtelä ja Pirre Saario, keskustelevat
Lähetysseuran Facebook Livessä kirjan synnystä - ja tietysti Namibiasta.
Lähetyksessä saat myös alennuskoodin, jolla kirjan voi hankkia vaikka
joululahjaksi. Kannattaa siis olla linjoilla!
Perinteiseen tapaan olemme myös mukana Helsingin kirja messuilla - tällä
kertaa tosin virtuaalisesti. Vaikka tapahtuman niin viihtyisäksi tekevät
kirjapinot musteen tuoksuineen sekä spontaanit kohtaamiset
keskusteluineen jäävätkin nyt väliin, on hienoa päästä jälleen edustamaan
erikoiskustantamoamme. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi
mukaan messuille ja tutustumaan Lähetysseuran työhön.
Lukuiloa toivottaen,
Laura Häkli, Suomen Lähetysseuran viestintäjohtaja

Lähetysseuran ulkomaantyö uudistuu
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää
johtamisjärjestelmää, poistaa päällekkäisyyksiä ja antaa
enemmän päätösvaltaa työalueille. Jatkossa
ulkomaantyön kokonaisuudessa näkyvät eri tyisesti kolme
teemaa: teologinen koulutus ja kirkkojen vahvistaminen,
diakonia ja kehitys sekä rauha ja sovinto.
Ulkomaantyön perusteet säilyvät ennallaan, eikä
yhteistyökumppaneiden tai työskentelymaiden määrä
olennaisesti muutu. Uusi organisaatiomalli astuu voimaan
ensi vuoden alussa.
Lue lisää

Kun "ihmisoikeus" on vaarallinen sana
Kolumbiassa alkuperäiskansat ovat hyvin heikossa
asemassa, ja heidän asuinmaakuntansa ovat maan
köyhimpiä ja väkivaltaisimpia. Myös alkuperäiskansojen
edustajien murhat ovat maassa valitettavasti arkipäivää.
Lähetysseuran Kolumbiassa tukeman rauhanfoorumin
tarkoituksena on ruohonjuuritason rauhan ja sovinnon
rakentaminen, elinolojen kohentaminen sekä
ihmisoikeuksien edistäminen etnisten yhteisöjen parissa.
Lue lisää

Kuinka hyvin tunnet hiilijalanjälkesi?
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Ruoka kattaa kuluttajan ilmastovaikutuksista Suomessa
noin 20-25 prosenttia. Ei siis ole yhdentekevää, millaisia
valintoja ruokakaupassa tekee, jos haluaa kuormittaa
ilmastoa mahdollisimman vähän.
llmastovalintatalo-testillä selviää, mitä tuotteita kannattaa
ostoksilla suosia, jos haluaa vähentää päästöjä. Samalla
voit osallistua 100 euron lahjakortin arvontaan!
Lue lisää

Uusi video kertoo, mitä lähetystyö Lähetysseuralle käytännössä tarkoittaa
ja mitä yhteistyöllä kirkkojen kanssa on saatu aikaan 160 vuoden aikana.
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Suomen Lähetysseura on k irkon kansa invälisen työn järjestö ja y ksi suuri mmista kehitysyhteistyö ärjestöistä Suomessa.
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