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ELVD-työntekijäkoulutus / Nyakaton raamattukoulu, Tansania
Kumppani

ELCT-East of Lake Victoria Diocese

Hankkeen kuvaus
Nyakaton luterilainen koulutuskeskus aloitti toimintansa elokuussa 2010 kouluttamaan
työntekijöitä Victorianjärven itäisen hiippakunnan palvelukseen. Opisto on toiminut kuusi
lukuvuotta. Sinä aikana täällä on suoritettu yhteensä 118 tutkintoa. Valmistuneista 27 on
suorittanut teologian, 79 evankelistan ja 12 naistyöntekijän tutkinnon. Valmistuneista 24 on tähän
mennessä ollut naisia, heistä yksi on valmistunut teologiksi.
Ensimmäiset opistolta
valmistuneet 14 teologia vihittiin
papeiksi 14.2.2016 (kuvassa) ja
he ovat nyt työssä seurakunnissa.
Opiston historian toinen
teologikurssi päättyi 21.5.2016.
Kahdeksan valmistunutta on
seurakuntaharjoittelussa
hiippakunnan eri seurakunnissa.
Kolme nyt valmistunutta teologia
tuli kirkon lähetysalueilta
Kigomasta ja Taborasta. Heidät
on jo vihitty papeiksi. Oman
hiippakunnan teologit vihitään papeiksi harjoittelun jälkeen ensi vuoden alussa. Opiston kahdelta
vuosikurssilta valmistuneet papit nostavat hiippakunnan pappien lukumäärän vajaasta
neljästäkymmenestä yli kuuteenkymmeneen. Valmistuneet evankelistat ja naistyöntekijät ovat
palanneet seurakuntiinsa työhön myös henkisesti ja hengellisesti paremmin varustettuina.
Nyakaton luterilaisella koulutuskeskuksella voidaan katsoa olevan merkittävä asema hiippakunnan
työntekijäkapasiteetin vahvistajana.
Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Nyakaton luterilaisen koulutuskeskuksen kuudes toimintavuosi päättyi siis
valmistumisjuhlaan 21.5.2016. Juhlissa oli läsnä myös Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi seurueineen. Hiippakuntien välisen yhteistyösopimuksen hedelmänä
hän oli jo elokuussa 2010 avaamassa oppilaitosta yhdessä Victorianjärven itäisen
hiippakunnan piispan Andrew Petro Gullen kanssa.
Toiminta on edelleen jatkunut alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisena, oppilaitos
on kouluttanut kirkon työntekijöitä hengelliseen työhön.
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Tähän on tulossa kuitenkin muutos, sillä Tansanian hallitus on virallisesti rekisteröinyt
Nyakaton opiston omaksi itsenäiseksi oppilaitoksekseen. Lain mukaan opisto, jossa
on vain uskonnollista koulutusta, ei tällaista virallista statusta voi saada. Niinpä
elokuussa 2016 alkaneelle uudelle lukuvuodella opistoon on avattu kirjanpidon ja
taloushallinnon koulutusohjelma. Sen tarkoitus on mm. kouluttaa seurakuntiin
taloudenhoitajia ja kohentaa heidän ammattitaitoaan.
Tärkein toiminto raportointiaikana on tietenkin ollut työ luokissa, opettaminen,
koulutus, opiston koko koulutusohjelman toteuttaminen kahdella vuosikurssilla.
Erityisesti se, että opiston toinen teologikurssi saatettiin päätökseen. Opiston
teologinen koulutusohjelma seuraa Iringan yliopiston teologisen tiedekunnan
ohjelmaa. Niinpä opistolta valmistuneet teologit saavat Iringan yliopiston virallisen
todistuksen opinnoistaan.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Tärkein tulos on siis se, että opiston kaksivuotiset teologi- ja evankelista-/
naistyöntekijäkurssit saatiin toukokuussa päätökseen. Opistolta valmistui 11 teologia,
29 evankelistaa ja neljä naistyöntekijää. Teologien opinnäytetöitten ohjaaminen oli
viime vuoden tavoin varsin vaativa tehtävä. Iringan yliopiston edustaja hyväksyi
kaikki työt, pääosin hyvin arvosanoin. Tietokoneen käyttöön opiskelijat saivat
korvaamatonta apua Lähetysseuran vapaaehtoisilta Riikka Piriltä ja Ulla Rissaselta.
Ensimmäisen vuosikurssin teologit, evankelistat ja naistyöntekijät jatkavat opintojaan
uudella lukuvuodella.
Yksi opiston haasteista on talous. Tässä yhteydessä on syytä taas lausua suuret
kiitokset kaikille tukijoillemme. Uusi majoitusrakennus on valmistunut, suurimmaksi
osaksi vapaaehtoisin varoin. Se voi majoittaa 76 opiskelijaa. Sen valmistuttua
naisopiskelijatkin on saatu majoitettua nykyaikaisiin huoneisiin. Toukokuun
päätösjuhlassa aloitettiin varainkeruu opettajien asuntoa varten. Hiippakunnassa on
päteviä teologeja opiston opettajiksi, mutta opistolla ei ole osoittaa heille asuntoja.
Vapaaehtoisin varoin aloitettiin kesällä myös kirjaston saattaminen asialliseen
kuntoon.
Kuudes toimintavuosi saatettiin päätökseen vielä suurelta osin opettajina toimivien
lähetystyöntekijöiden avulla. Opistolla oli 14 opettajaa, viisi kokopäivätoimista ja
yhdeksän osa-aikaista. Yhdestätoista teologista viisi on ollut suomalaisia
lähetystyöntekijöitä. Vuoden 2016 alusta opiston rehtorina on toiminut
tansanialainen pastori Elias Lugaganya. Kesään mennessä neljä suomalaista teologian
maisteria ja pappia, Pekka ja Katri Härkönen, Riitta ja Olavi Heino, on poistunut
opiston palveluksesta. Härköset Arushaan ja Heinot Suomeen. Vastuu opiston
johtamisesta ja opetustyöstä on nyt hiippakunnan johdon ja omien pappien harteilla.
Hanna Oja-Nisula on ainoa suomalainen, osa-aikainen opettaja. Vastuu uudesta
taloushallinnon koulutusohjelmasta on kokonaan paikallisten käsissä.
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Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Opisto on nyt entistä selkeämmin
hiippakunnan vastuulla. Rehtori Lugaganya ja
piispa Gulle (kuvassa) tarvitsevat esirukousta.
Yhteistyö alueen muiden hiippakuntien
kanssa opettajien ja opiskelijoiden
saamisessa on haaste. Samoin uusi
taloushallinnon ohjelma ja sen liittäminen
kirkon opiston elämään on aihe, joka
tarvitsee rukousta.
Kiitos kaikille tukijoillemme sekä
taloudellisesta tuesta että
rukousmuistamisesta. Omastaan antaminen
ja rukous ovat lähetystyötä. Herra sen siunaa
ja toteuttaa.
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