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Marko ja Kirsi Piittala     Jerusalem 5.3.2018 

Shalom – Salaam ystävät! 

Uudessa kulttuurissa ja maassa ollaan. Tai oikeastaan olemme maassa ja kaupungissa, joka kätkee 

sisälleen suuren määrän erilaisia ja eri-ikäisiä kulttuureja. Jerusalem nimenä on koko maailmassa tuttu. 

Lähes kaikilla ihmisillä on siitä omat mielikuvansa. Täällä tuntuu, että kaikille mielikuville löytyy myös 

oma todellisuuden vastineensa. Kaduilla tulee vastaan kielten sekamelska, johon sekoittuvat hebrean ja 

arabian lisäksi maahan muuttaneiden juutalaisten eri äidinkielet ja lukuisten turistienlaumojen oppaiden 

innokkaat selitykset. Tuntuu, että tänne ovat saapuneet kaikkien kansojen edustajat, niin mekin, tosin 

takana on vasta muutama viikko, josta teille kertoa.  

Kulttuurishokki tulee väistämättä. Monet Suomesta tutut arjen käytännöt loistavat poissaolollaan. 

Erityisesti Pohjoismaissa kannustetaan ihmisiä liikkumaan jalkaisin ja pyörällä, kuntoilun ja päästöjen 

vuoksi. Täällä Israelissa ja palestiinalaisalueilla autoilija on kuningas, pyöräteitä ei juuri ole ja suuri osa 

vastaantulevista pyöristä on sähköpyöriä, joita saa väistellä samalla tavalla kuin skoottereita. Tarkkaavainen 

saa liikenteessä olla ja Markon mukaan ottamat rullaluistimet keräävät pölyä kaapissa. Ruokakaupassa 

käynti on myös oma haasteensa. Tuotteiden tekstit ovat pääosin hebreaksi, aina ei siis tiedä mitä tulee 

ostettua. Toinen hämmentävä asia on kassojen toiminta. Marketeista ovat hiljattain jääneet pakkaajat pois 

ja se kyllä näkyy toiminnan hitautena. Olimme ruokakärryjemme kanssa kassajonossa yli tunnin, vaikka 

edellä oli vain yksi asiakas. No tulipa tämä asiakas meille tutuksi. Hän asuu lähes naapurissamme ja saimme 

kutsua hänet syksyllä järjestettäviin alatalon avajaisiin. 

  

  

Arkemme ääniin kuuluu aamusta alkaen rakennustyömaan meteli. Felmin arvokkaalla ja hienolla paikalla 

sijaitsevaan keskukseen remontoidaan ns. alatalo uuteen uskoon. Nyt alataloon pääsee vain kypärä päässä. 

Kuvissa kypäräpäinä Marko ja Kirsi Piittala, kirjanpitäjä Georgette Fashho Boullata, projektipäällikkö Seppo 

Paulasaari ja toiminnanjohtaja Rolf Steffansson. Virallinen kaikenkattava rakennuslupa saatiin tammikuun 

alussa ja rakentaminen etenee nyt vauhdilla. Vanhan talon rakenteet ovat tuoneet joitain ongelmia, mutta 

nyt näyttää siltä, että remontti valmistuu syksyllä 2018. Samalla tontille valmistuvat uudet leikki- ja 

pelikentät. Tulevat hienot puitteet mahdollistavat erilaista lapsi- ja nuorisotyön toimintaa keskuksella.   
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Kodin perustaminen on vienyt oman aikansa. Onneksi täältäkin löytyy Ikea, enpä (Marko) olisi uskonut tätä 

ääneen toteavani! Mutta Ikea on täällä kuin pala tuttua Pohjolaa, lihapullineen ja Marabou-suklaineen. 

Kaikenlaista tarpeellista pikku tilpehööriä sieltä tarttui mukaan, millä saa arjen aamupalat ja normaalin 

kodin rutiinit rullaamaan. 

 

Työkentän haasteisiin olemme päässeet jo vähän tutustumaan. Pyrimme kartoittamaan ja oppimaan eri 

yhteistyötahoja ja heidän toimintaansa. Lähetysseuran yksi kumppani alueella on Pyhän maan luterilainen 

kirkko, joka on pieni luterilainen kirkkokunta toimien Palestiinalaisalueella ja Jordaniassa. Kirkon 

alaisuudessa toimii neljä koulua, joista kolmea Lähetysseura tukee. Yksi kouluista sijaitsee Ramallahissa ja 

kaksi Betlehemin ympäristössä. Olemme käyneet tutustumassa näihin kouluihin, tavanneet rehtorit ja 

nähneet koulupäivien arkea. Ramallahin Toivon koulussa meillä toimi oppaina kaksi ”ambassadoria”, eli 

vanhempaa opiskelijaa, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen ko. tehtävään. Sen vastine voisi 

suomalaisessa koulussa olla tukioppilastoiminta. Nämä kaksi iloista ”lähettilästä” pitivät meille erinomaisen 

esittelyn ja aivan loistavalla englannin kielellä. Kaiken kaikkiaan englannin kielen osaaminen on näissä 

palestiinalaisalueen kouluissa korkealla tasolla. 

  

Jokaisessa kirkon koulussa painotetaan rauhan ja sovinnon työtä. Tämä tarkoittaa kristittyjen ja muslimien 

rauhallisen rinnakkaiselon tukemista. Suhtautuminen juutalaisiin ei valitettavasti ole vielä tässä 

kontekstissa mukana. Kirkon koulut ovat suuressa arvossa myös ympäröivän muslimiväestön keskuudessa. 

Koulujen oppilaista yli puolet on nykyään muslimeja, johtuen kristityn arabiväestön muuttamisesta 

ulkomaille ja muslimiperheiden suuremmasta syntyvyydestä. Kehityksen suunta on samanlaisen surullinen 

koko Lähi-idän alueella. Kristinuskon syntysijoilla kristinusko on ajautumassa yhä pienempään marginaaliin. 

Ainoa poikkeus tästä ovat messiaaniset juutalaiset, joiden lukumäärä kasvaa alueella tasaisesti. Tästä 

kehityksestä saamme iloita. Samalla on tärkeää tukea arabikristittyjen identiteettiä, ja tässä on lapsi- ja 

nuoristyöllä voi olla merkittävä rooli. 

Keskuksella kokoontuu säännöllisesti erilaisia ryhmiä. Olemme saaneet tutustua hieman näihin eri ryhmiin. 

Keskiviikkoiltaisin olemme olleet viettämässä aikaa messiaanisten, etiopialaistaustaisten juutalaisnuorten 

kanssa. Olemme auttaneet koululäksyissä, pelailleet nuorten kanssa pingistä ja sählyä. Nuoret ovat 

opettaneet meille vähän myös hebreaa ja olemme saaneet aikaan monet hyvät naurut sanoillamme. 
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Hebrean opiskelu vie tällä hetkellä suurimman ajan ja voimavaramme. Kielikoulumme on todella tehokas. 

Meitä on aika suuri ryhmä, lähes neljäkymmentä eri-ikäistä opiskelijaa. Näihin opiskelijoihin on ollut hauska 

tutustua. Mukana on monenlaista elämäntarinaa. Suuri osa opiskelijoista on alijan, eli kotiinpaluun tekeviä 

juutalaisia ympäri maailmaa. Monet heistä osaavat lukea sujuvasti hebreaa, mutta eivät ymmärrä mitään 

lukemastaan. Meillä taas kaikki on aivan ”hebreaa”, eli lähtötasomme on niin sanotusti miinuksella, mutta 

sitkeästi pikku hiljaa yritämme päästä sieltä plussan puolelle. Lähikaupoissa yritämme jo käyttää muutamia 

oppimiamme hebrean sanoja ja lauseita, mutta tyytyväinen hymy vielä hyytyy, kun vastapuoli alkaa 

innokkaasti selittämään jotain hebreaksi. Joka päivä mennään kuitenkin eteenpäin, niin maan, kulttuurin, 

työnkuvan kuin kielenkin opiskelemisessa.    

 

   

 

 

Purim-juhlan tunnelmia 

maaliskuun alussa 
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Suuri kiitos tuesta ja esirukouksistanne. Niitä täällä tarvitaan. Taivaan Isän siunausta ja suurta huolenpitoa 

teille, rakkaat ystävät. 

Marko ja Kirsi 

  

 

Marko ja Kirsi Piittala 

Marko ja Kirsi toimivat lapsi- ja nuorisotyön 
asiantuntijoina Israelissa ja palestiinalaisalueilla. 
Rukousaiheet: Kiitämme johdatuksesta. 
Rukoilemme Suomessa olevien perheenjäsenten 
puolesta. Rukoilemme Lähi-idän kristittyjen ja 
evankeliumin toivorikasta ilosanomaa tarvitsevien 
ihmisten puolesta. Rukoilemme rauhaa Lähi-itään. 
 

Toivo. Yhteistyö. Muutos. 

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

ja inhimillistä maailmaa. 

Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  

BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi. 

Iloitsemme siitä, että yhteistyö Machaseh-
järjestön on käynnistynyt uudelleen. 
Holokaustin uhrien ryhmä kokoontuu joka 
toinen tiistai keskuksella. Kuvassa etualalla 
järjestön toiminnanjohtaja Lena Levin ja 
holokaustin uhrien parissa työskentelevä Alla 
Omeleshenko. Machaseh on Israelissa toimiva 
hyväntekeväisyysyhdistys, joka työskentelee 
muun muassa perheväkivallasta kärsivien, 
maahanmuuttajien ja holokaustin uhrien 
parissa.  
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