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Hyvät Pakistanin koululaisten kummit, 

 

Haluan tuoreena Lähetysseuran Pakistanin ja Nepalin työstä vastaavana aluepäällikkönä kiittää 
teitä kaikkia!  

Ja maassa rauha…  

Peshawarin hiippakunnan rauhattomalle alueelle pääsin ensimmäistä kertaa useista yrityksistä 
huolimatta käymään vajaa kaksi kuukautta sitten. Matkalupa myönnettiin vain vuorokaudeksi. 
Päivä osui viikonloppuun, joten kouluvierailut eivät olleet mahdollisia.  

Oli koskettavaa vierailla erään kummikoulumme naapurina sijaitsevassa kirkossa. Kirkko täyttyi 
messun viettäjistä. Kokonaiset perheet olivat paikalla. Kirkon piha oli kauniisti kivetty, mutta 
kahdessa kohtaa kivien tilalla oli sementti. 2013 oli kaksi itsemurhapommittajaa surmannut 
itsensä ja 127 seurakuntalaista. Lähes jokainen seurakunnan jäsen oli menettänyt sukulaisensa tai 
ystävänsä. Pommi ei säästänyt lapsia eikä vanhempia. 

Siksi erityinen kiitos teille, jotka pitkäjännitteisellä tuellamme olette rakentamassa rauhaa. 
Hiippakunnan koulut ovat niitä harvoja paikkoja eri uskontojen nuorille opetella elämään yhdessä. 
Olemmekin juuri aloittamassa koulujen rauhankasvatusprojektia. Kummituki on rohkaisemassa 
väkivallan uhan alla eläviä nuoria normaaliin elämään ja opiskeluun. Kristityt ovat alas painettu 
vähemmistö Pakistanissa. Kummituki mahdollistaa monen köyhän kristityn nuoren opiskelun. 

Kaikesta huolimatta päällimmäiseksi matkalla jäi Peshawarin hiippakunnan halu katsoa eteenpäin 
eikä alistua pelon valtaan, jotta kirkko voisi piispa Humphreyn sanoin olla siunauksen ja ilon lähde 
koko ympäröivälle yhteisölle. 

 

Joulun iloa ja siunausta teille kaikille - sekä tietysti rauhaa! 

Juha Lind 

 

 

 



   
Pakistanin koulutyön puolivuotisraportista alkuvuodelta 2017: 

Mahdollisuus hyvätasoiseen opetukseen myös kristityille ja tytöille 

Suurin osa Pakistanin kristityistä kuuluu haavoittuvassa asemassa olevaan vähemmistöön. 
Peshawarin hiippakunnan koulut ovatkin jo pitkään tehneet työtä, jotta myös kristityillä olisi 
mahdollisuus hyvään koulutukseen. Lukuvuonna 2017 – 2018 kirkon kouluissa, eri luokka-asteilla 
opiskelee 1272 kristittyä oppilasta. Hiippakunnan kouluissa opiskeli yhteensä 5366 lasta ja nuorta. 
Lähetysseuran kummitukea maksettiin 500 oppilaalle, joiden valinta perustuu perheen 
taloudelliseen tilanteeseen ja kokoon sekä lapsen koulumenestykseen. 

Kirkon koulut tekevät työtä myös sen puolesta, että kristityissä yhteisöissä pidettäisiin tärkeänä 
lasten hyvätasoista koulutusta. Opettajat saavat säännöllisesti täydennyskoulutusta opetuksen 
parantamiseksi ja luokan hallintataitojen kehittämiseksi. Säännöllisissä vanhempainilloissa 
muistutetaan koulunkäynnin tärkeydestä. 

 

Pakistanissa vain kaksi tyttöä kymmenestä voi käydä koulua, mutta Peshawarin hiippakunnan 

kouluihin pyritään ottamaan oppilaiksi mahdollisimman paljon tyttöjä. Heitä on 39 % oppilaista. 

Hiippakunnan koulujen oppimistulokset ovat hyvät. Koulunsa päättävistä keskimäärin 88 % suoritti 

valtakunnallisen kokeensa hyväksytysti. Valtion koulujen vastaava luku on 63 %.   

Kaikissa kirkon kouluissa annetaan opetusta 10. luokkaan asti ja oppilaat ovat alle 18-vuotiaita. 

Kirkon koulut noudattavat tarkoin lastensuojelun ohjeistusta ja kaikkea väkivaltaa (ruumiillista 

rangaistusta) kohtaan on nollatoleranssi. Koko henkilökunta on koulutettu tähän ja oppilaat saavat 

tukea aina tarvitessaan.   

                  

Kuva:  Edwardes College on hiippakunnan tasokkaimpia kouluja. Koulutyön menestystarinoita ovat mm. 

arvostus, jota Edwardes College nauttii Peshawarin kaupungissa. Edwardes Collegen lukukausimaksujen 

avulla hiippakunta voi myös itse osallistua köyhempien alueiden koulujen tukemiseen. Osa tuesta saadaan 

suomalaisilta kummeilta.  



   
 

Kirkon koulut toimivat roolimallina yhteiskunnassa  

 

Uskontoon perustuva syrjintä on Pakistanissa vakavasti otettava asia. Kristityt samoin kuin monet 

muutkin uskonnolliset ryhmät kokevat usein syrjintää esim. työpaikkaa tai lainaa hakiessaan ja 

erityisesti lapset voivat tulla syrjityiksi kouluissa. Valtion kouluissa kaikkien lasten käyttämät 

oppikirjat käsittelevät asioita usein hyvin islamilaisesta näkökulmasta ja Pakistanin uskonnolliset 

vähemmistöt mainitaan hyvin puutteellisesti tai ei ollenkaan. Valtion koulujen opettajilla on yleensä 

puutteellinen ymmärrys vähemmistöjen uskonnoista ja uskosta ja negatiiviset käsitykset voivat 

heijastua myös opetuksessa. Tässä tilanteessa kirkon koulut tarjoavat opetusta kristityille, mutta 

myös muille vähemmistöryhmille, esim. hinduille ja sikheille, opiskelijaystävällisessä ympäristössä. 

Kirkon koulut ovatkin toimineet roolimallina koko yhteiskunnalle siinä, miten eri uskontoja ja etnisiä 

ryhmiä edustavat lapset toimivat rauhanomaisesti yhdessä. Vuonna 2016 kirkon kouluissa oli 

oppilaina kristittyjä 1272, hinduja 55 ja sikhejä 32.  

 

Koulujen turvallisuustoimia on lisätty 

Hiippakunnan arvion mukaan kirkon koulutyön merkitys Khyber Pakhtunkhwan alueella on erittäin 

merkittävä. Alue on poliittisesti epävakaata ja lukutaidottomuus edesauttaa ääriliikkeiden 

kehittymistä. Pitkään kestäneet konfliktit ja alhainen koulutuksen taso ovat heikentäneet Khyber 

Pakhtunkhwan alueella asuvien elin- ja toimeentulomahdollisuuksia. Oppilaitosten 

turvatoimenpiteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota lasten turvallisuuden ja häiriöttömän 

koulutyön takaamiseksi.  

Viime vuonna avustimme Peshawarin hiippakuntaa koulujen turvamuurien rakentamisessa. Myös 

valtio on lisännyt tukeaan koulujen turvallisuustoimille, joten tälle vuodelle Lasten Pankin 

hankkeeksi suunniteltu St. Thomasin koulun (DI Khan) turvamuurin korjaushanke on toteutettu 

valtion rahoituksella. Lasten Pankin tukea vuonna 2017 on sen sijaan annettu mm. 

hiippakunnan  leirikeskuksen turvamuurien korottamiseen, vartijoiden tilan rakentamiseen ja 

turvakameroihin. Lasten ja nuorten leirit järjestetään lomien aikana keskuksessa.  

Vuonna 2014 Peshawarissa tapahtuneen armeijan kouluiskun jälkeen valtio on kiristänyt koulujen 

turvallisuusmääräyksiä ja terrorismin vastaisia toimia. Aina viime vuoteen saakka näillä toimilla 

onnistuttiin vähentämään terrori-iskuja, mutta vuonna 2017 iskujen määrä on jälleen lähtenyt 

nousuun. Kouluja vastaan tehtyjä iskuja ei ole tänä vuonna raportoitu, mutta viimeisin 

yliopistoisku oli joulukuun alussa Peshawarissa. Oppilaitoksia vastaan tehtävät iskut nähdään 

erityisesti poliittisina, hallituksen vastaisina iskuina. Uskonnollisin motiivein tehdyt iskut 

kohdistuvat uskonnon harjoittamiseen liittyviin paikkoihin.  

 



   
 

Palwasha Aroojin tarina 

 

 

Palwasha Arooj kävi peruskoulunsa ja lukionsa 
Peshawarin hiippakunnan St. Thomasin koulussa 
Dera Ismail Khanissa. Hän menestyi 
opinnoissaan hyvin ja pääsi lukion jälkeen 
opiskelemaan farmakologiaa Peshawarin 
hiippakunnan tuella.  

Nyt Palwasha työskentelee ensimmäisessä 
työpaikassaan Tankin kristillisen sairaalan 
farmaseuttina. Hänen unelmansa oli opiskella 
lääkäriksi, mutta karsintaprosessi lääketieteen 
opintoihin on tiukka. Palwasha innostui 
farmakologian opinnoista kovasti ja  työ Tankin 
kristillisessä sairaalassa on erittäin palkitsevaa. 
Kristitylle naimattomalle naiselle työpaikan 
löytäminen läheltä kotia on onnenpotku. 
Palwasha, koulutettu nuori nainen, on 
puolestaan rukousvastaus Tankin kristilliselle 
sairaalalle, jonka on sijaintinsa vuoksi vaikea 
löytää koulutettua henkilökuntaa.  

 

 

 

 

Kiitos sinulle kummi, että olet mukana tärkeässä työssä! Sinun avullasi myös vähävaraiset oppilaat, 

erityisesti tytöt saavat Pakistanissa mahdollisuuden koulunkäyntiin! 

 

Kummisopimusasioissa voit olla yhteydessä Lähetysseuran kummitiimiin: 

Maarit Mäenpää 

020 7127 201 

kummit@suomenlahetysseura.fi 

www.suomenlahetysseura.fi/kummit 
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