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Tiivistelmä:  

Tutkimus käsittelee vanhoillislestadiolaisen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 

(SRK) ja sen amerikkalaisen sisarliikkeen Laestadian Lutheran Churchin tapaa harjoittaa 

lähetystyötä. Lähetystyön tarkastelussa käytetään viitekehyksenä kahta Länsi-Afrikan maata; 

Togoa ja Ghanaa. Tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaista kuvaa vanhoillislestadiolaiset 

lehdet Päivämies sekä Siionin Lähetyslehti haluavat antaa Togossa ja Ghanassa tehdystä 

lähetystyöstä, mitä se kertoo SRK:n ja LLC:n lähetystyökäsityksestä ja kuinka SRK:n 

lähetystyökäsitys vertautuu Suomen Lähetysseuran (SLS) lähetystyökäsitykseen. Vertailussa 

hyödynnän David Boschin lähetyshistorian paradigmoja. Tutkimuksessa myös arvioidaan 

SRK:n Länsi-Afrikan lähetystyöhön kohdistunutta kritiikkiä.  

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin vanhoillislestadiolaisia Päivämies ja Siionin Lähetyslehti -

lehdistä niitä vuodesta 1995 vuoteen 2021 julkaisuja, jotka käsittelevät Togoa tai Ghanaa. 

Lehtien sisältö on jaettu temaattisesti taloudellista tukea, uskon samankaltaisuutta, 

kulttuurieroja, lähetystyötä ja kielenkäyttöä käsitteleviin osioihin. Lehtien sisällön lisäksi 

tutkimuksen kokonaiskuvan muodostamisessa on käytetty apuna togolaisen 

vanhoillislestadiolaisen kontaktihenkilön Nicolas Koffi Dehin omia havaintoja. 

Vanhoillislestadiolaisuuden Afrikan lähetystyön kritiikkiä käsittelevä materiaali on kerätty 

Omat Polut ja Uusi Suomi -sivustojen blogikirjoituksista. SLS:n lähetystyönkäsitys on saatu 

heidän vuonna 2015 julkaisemastaan teologisesta asiakirjasta Elämään ja 

oikeudenmukaisuuteen: Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön 

periaatteet. 

 



Tutkimuksessa selvisi, että Päivämies ja Siionin Lähetyslehti kuvaavat Togon ja Ghanan 

lähetystyötä onnistuneena hankkeena vakiinnuttaa vanhoillislestadiolaisuutta Länsi-

Afrikkaan. Lehdissä painottuu paikallisten halukkuus ja innokkuus uskoa juuri SRK:n ja 

LLC:n opettamalla tavalla. Kulttuurisia eroja korostetaan silloin, kun ne ovat uskon 

edistämisen kannalta positiivisia ja sivuutetaan, jos ne ovat ongelmallisia. Suurimpana 

haasteena lähetystyölle lehdet ilmoittavat olevan varojen puutteet sekä paikallisten matala 

elintaso, jotka ovat toimivan infrastruktuurin rakentamisen esteenä. Artikkeleiden yhtenä 

tarkoituksena on paitsi lähetystyön etenemisen raportointi myös taloudellisen tuen 

kerääminen SRK:n lähetystyölle. SRK:n ja LLC:n lähetystyö edustaa valistuksen modernia 

paradigmaa, jossa uskonto pyritään siirtämään toiseen kulttuurin mahdollisimman tarkasti 

kulttuuriset eroavaisuudet sivuuttaen. Vanhoillislestadiolaisuuden eksklusiivinen 

seurakuntakäsitys vahvistaa SRK:n ja LLC:n halukkuutta säilyttää uskonnon harjoittamistapa 

mahdollisimman samanlaisena kaikkialla maailmassa. SLS puolestaan edustaa 

postmodernia ekumeenista paradigmaa, jossa lähetystyössä pyritään huomioimaan ja 

hyväksymään kulttuurisen kontekstin vaikutukset uskon ymmärtämiseen. Uskonnon 

harjoittamiseen, ymmärtämiseen ja opillisiin korostuksiin liittyvät eroavaisuudet nähdään 

haasteen sijasta mahdollisuutena laajentaa yhteistä ymmärrystä uskosta. 
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1 Johdanto 
Vanhoillislestadiolaisuus tunnetaan Suomessa yhtenä viidestä evankelis-luterilaisen kirkon 

herätysliikkeistä. Vähemmän tiedettyä on se, että vanhoillislestadiolaisuus on 

herätysliikkeistämme paitsi suurin myös maantieteellisellä mittapuulla kansainvälisin.1 

Vanhoillislestadiolaisuus on maahanmuuton ja lähetystyön avulla levinnyt useaan eri 

maanosaan. Viimeisien muutamien vuosikymmenien aikana vanhoillislestadiolaisuus on 

vakiinnuttanut asemaansa myös Afrikassa.2 Lähetystyön etenemisestä suomalaisille lukijoille 

raportoivat vanhoillislestadiolaiset lehdet Päivämies (jatkossa PM) sekä Siionin Lähetyslehti 

(jatkossa SLL).  

Tutkimuksessani selvitän minkälaista kuvaa PM ja SLL haluavat antaa Togossa ja 

Ghanassa tehdystä vanhoillislestadiolaisten lähetystyöstä, mitä se kertoo 

vanhoillislestadiolaisen keskusjärjestön Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 

(jatkossa SRK) ja sen amerikkalaisen sisarliikkeen Laestadian Lutheran Churchin (jatkossa 

LLC) lähetystyökäsityksestä sekä kuinka SRK:n lähetystyökäsitys vertautuu Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon alla toimivan Suomen Lähetysseuran (jatkossa SLS) 

lähetystyökäsitykseen. Vertailussa hyödynnän David Boschin lähetyshistorian paradigmoja. 

Tutkimuksessa myös arvioidaan SRK:n Länsi-Afrikan lähetystyöhön kohdistunutta kritiikkiä.  

Työni esimerkkitapauksiksi olen valinnut Länsi-Afrikassa sijaitsevat Togon ja Ghanan, 

joissa SRK harjoittaa lähetystyötä. Vertailussa käytän apunani David Boschin teoriaa 

lähetyshistorian paradigmoista. Tarkastelen ja arvioin työssäni myös 

vanhoillislestadiolaisuuden Togon ja Ghanan lähetystyöhön kohdistuvaa kritiikkiä.  

Koen järkeväksi avata hieman omaa positiotani tutkimuksen tekijänä. En itse ole tai 

koskaan ollut vanhoillislestadiolainen, enkä myöskään ole koskaan osallistunut 

vanhoillislestadiolaisten keskusjärjestön SRK:n toimintaan millään tavoin. Liike ei 

kuitenkaan ole minulle täysin tuntematon, sillä sukuuni kuuluu vanhoillislestadiolaisia. Olen 

myös viettänyt lapsuuteni Keski-Pohjanmaalla, jossa vanhoillislestadiolaisuuden kannatus on 

suurta. Minulla on ollut vanhoillislestadiolaisia naapureita, koulukavereita, opettajia ja 

myöhemmin opiskelukavereita, joiden kautta olen tutustunut liikkeen oppiin. Olen kasvanut 

vanhoillislestadiolaisten parissa ja kohdannut SRK:n jäseniä ihmisinä, enkä koe omaavani 

tiedostettuja sympatioita tai antipatioita vanhoillislestadiolaisuutta kohtaan. 

Vanhoillislestadiolaisuutta kohtaan esiintyy paljon kritiikkiä mediassa, jonka pyrin 

 
1 Talonen 2001, 12. 
2 Ulkomaan lähetystyö, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. 
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suodattamaan omien tietojeni ja kokemusteni kautta. En myöskään ole osallistunut SLS:n 

toimintaan millään tasolla. Tarkastelen kummankin järjestön toimintaa ulkopuolisen silmin. 

1.2 Keskeiset käsitteet  

Avaan tässä alaluvussa tutkimukseni kannalta olennaisia vanhoillislestadiolaisuuden termejä. 

Vanhoillislestadiolaisuuden mukaan ihmisen elämän tärkein tehtävä on löytää Jumalan rauha. 

Jumalan rauhalla tarkoitetaan ihmisen sisäistä vakuuttuneisuutta siitä, että hän on saanut 

syntinsä anteeksi, on vanhurskas ja näin ollen myös saavuttanut varmuuden 

pelastumisestaan.3 

Jumalan valtakunta on moniselitteinen termi, jolla tarkoitetaan Jeesuksen perustamaa oikein 

uskovien joukkoa, jossa vaikuttaa Pyhä Henki. Tähän joukkoon kuuluvista on monia 

käsityksiä. Vahvasti yksinkertaistaen vanhoillislestadiolaiset ajattelevat Jumalan valtakunnan 

muodostuvan SRK:n ja sen sisarliikkeiden jäsenistä.4 Käsitteenä Jumalan valtakunta on 

SRK:lle olennainen, sillä heidän eksklusiivisen seurakuntakäsityksen mukaan SRK:n 

ulkopuolella ei ole pelastusta. Vaikka muut kristikunnan liikkeet olisivat asiasisällöstä useissa 

kohdissa oikeassa, heiltä kuitenkin puuttuu vanhoillislestadiolaisuuden mukaan uskon 

eläväksi tekevä Pyhä Henki.5 Puhuessaan uskovaisista vanhoillislestadiolaiset tarkoittavat 

Jumalan valtakuntaan kuuluvia. Termi eroaa huomattavasti siitä, miten tavanomaisessa 

kielessä uskovaisen käsite ymmärretään. Vanhoillislestadiolaisuuden mukaan jokaisella 

ihmisellä on mahdollisuus tulla uskovaiseksi ja saada täydellinen syntien anteeksiantamus 

kääntyessään vanhoillislestadiolaiseksi ja noudattaessaan SRK:n ohjeistuksia hyveellisestä 

elämästä. Synninpäästön takeena vanhoillislestadiolaisilla on seurakunnan auktoriteetti.6 

SRK:ssa on käytänteenä yleinen pappeus, eli liikkeen mukaan kaikki SRK:n jäsenet pystyvät 

julistamaan elävää uskoa, koska heidän julistamansa synninpäästö on heidän sanansa lisäksi 

myös Kristuksen sanaa.7  

Vanhoillislestadiolaiset korostavat, että ihmisten tulisi olla uskossaan lapsenomaisia. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että todellinen pelastava usko ei perustu järkeilyyn, eli uskonkohtien 

rationaaliseen analyysiin, koska ilmoitusteologia ylittää inhimillisen järjen rajat.8 Järkeilyn 

pätevyyttä rajoittaa myös se, että ihmisen järki on syntiinlankeemuksen saastuttama ja täten 

 
3 Korteniemi 2016, 31–32. 
4 Ruokanen 1980, 22–28. 
5 Korteniemi 2016, 35–36. 
6 Korteniemi 2016, 42–43. 
7 Korteniemi 2016, 43. 
8 Korteniemi 2016, 31. 
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yksilön olisi parempi noudattaa seurakunnan ohjeistuksia uskon asioissa.9 Omaa vajavaista 

päättelyään seuraamalla ihminen johtaa itsensä nopeasti harhaan uskon asioissa.10  

Etsikkoajalla tarkoitetaan vaihetta, jolloin Jumalan nähdään erityisesti puhuttelevan 

tiettyä henkilöä tai kansaa. Etsikkoaikana ihmisten ajatellaan olevan erityisen 

vastaanottavaisia kristinuskolle.11 Etsikkoajan idean nähdään olevan lähtöisin Raamatusta 

(Luuk. 19:44).12 Vanhoillislestadiolaiset ajattelevat etsikkoajan olevan tilaisuus, jolloin 

Jumalan valtakunta on erityisen lähellä ihmisiä. Tällöin vanhoillislestadiolaisten mukaan on 

erityisen otollinen aika kääntyä vanhoillislestadiolaiseksi. Etsikkoajan nähdään olevan 

väliaikainen vaihe, jonka aikana ihmisten tulisi ymmärtää kääntyä 

vanhoillislestadiolaisuuteen.13  

Käytän työssäni vanhoillislestadiolaisten hengellisistä tilaisuuksista nimitystä seurat. 

Seuroilla tarkoitan hartaustilaisuutta, jossa pidetään yksi tai kaksi seurapuhetta. Tyypillisesti 

seurat aloitetaan Siionin laululla tai virrellä, jonka jälkeen puhuja pitää alkurukouksen. 

Tämän jälkeen hän lukee Raamatusta tekstin, jonka pohjalta ja tekstiä selittäen hän pitää 

seurapuheen. Seurapuheen jälkeen tilaisuutta jatketaan laululla ja pidetään kahviväliaika. 

Väliajan jälkeen pidetään toinen seurapuhe ja kokoontuminen päättyy loppurukoukseen sekä 

iltalauluihin tai virsiin. Seurat ovat maallikkojohtoisia, eikä niissä ole minkäänlaisia liturgisia 

elementtejä.14  

1.3 Tutkimustehtävä 

Käsitykset lähetystyön luonteesta ovat muuttuneet historian saatossa huomattavasti. 

Tutkimuksessani selvitän, minkälaista kuvaa vanhoillislestadiolaiset lehdet PM ja SLL 

haluavat antaa Togossa ja Ghanassa tehdystä lähetystyöstä. Ja mitä lehtien luoma kuva kertoo 

SRK:n ja sen amerikkalaisen sisarliikkeen LLC:n lähetystyökäsityksestä. Lisäksi tarkastelen, 

kuinka SRK:n lähetystyökäsitys vertautuu SLS:n lähetystyökäsitykseen. Tutkimuksessa 

arvioin myös SRK:n lähetystyötä vastaan esitettyä kritiikkiä, joka kohdistuu nimenomaan 

Togossa ja Ghanassa harjoitettuun lähetykseen. Kritiikin arvioinnissa hyödynnän lehdistä ja 

tiedonannoista kokoamaani aineistoa. 

Vanhoillislestadiolaisuuden lähetystyön viitekehykseksi olen valinnut Länsi-Afrikassa 

sijaitsevat Togon ja Ghanan valtiot. Vanhoillislestadiolaisuutta harjoitetaan myös muualla 

 
9 Korteniemi 2016, 45. 
10 Korteniemi 2016, 31. 
11 Etsikkoaika. Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto. 
12 Kirkkoraamattu 1992, ”Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.”. 
13 PM 2016, Etsikkoaikana Jumala etsii meitä. Päivän sana. 
14 Tiedonanto SRK:n pääsihteeriltä Juha Kaarivaaralta. 
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Afrikassa, kuten esimerkiksi Keniassa.15 Keskityn kuitenkin tutkimuksessani vain Länsi-

Afrikassa sijaitsevaan Togoon ja Ghanaan, koska vanhoillislestadiolaisuuden historia on 

näissä kahdessa maassa kiinteästi kytkeytynyt toisiinsa. Vanhoillislestadiolaisuus levisi 

Ghanaan Togon kautta.16 Kummassakin maassa vanhoillislestadiolaisten joukossa huomattava 

enemmistö kuuluu Ewe-kansaan, jonka muodostama etninen yhteisö ylittää valtioiden 

maantieteelliset rajat. Lisäksi Togo ja Ghana jakoivat yhteisen historian siirtomaa-aikana, 

maat muodostivat suurilta osin yhtenäisen siirtomaan 1800–luvulla.17 Useamman Afrikan 

maan vanhoillislestadiolaisuuden tarkastelu laajentaisi tutkimustani liian työlääksi. Tämän 

vuoksi pitäydyn niissä maissa, jotka edustavat selkeää historiallista jatkumoa 

vanhoillislestadiolaisuuden leviämisessä. 

Käyn aluksi läpi yleisiä tietoja Togon ja Ghanan historiasta, yhteiskunnasta sekä 

kulttuurista maakohtaisissa alaluvuissa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan, miten 

vanhoillislestadiolaisuus saapui Länsi-Afrikkaan. Tapahtumiin liittyy olennaisesti henkilö 

nimeltä Nicolas Koffi Deh, jonka henkilöhistoria kiinteästi kytkeytyy 

vanhoillislestadiolaisuuden leviämiseen länsimaista Togoon ja Ghanaan. Tämän vuoksi olen 

varannut hänen henkilöhistorialleen oman alaluvun. 

Lähdeaineistonani käytän SRK:n arkistoissa olevia suomalaisia vanhoillislestadiolaisia 

PM ja SLL -lehtiä. Tarkastelen julkaisuja vuodesta 1995 vuoteen 2021. Käytän työssäni niitä 

artikkeleita, jotka käsittelevät Togoa tai Ghanaa. Suomalaisten lehtien lisäksi käytän myös 

tiedonantoja, joita olen saanut SRK:lta, amerikkalaiselta vanhoillislestadiolaiselta liikkeeltä 

LLC:ltä sekä Togon kontaktihenkilöltäni, Nicolas Koffi Dehilta. Koffi Dehilta saamieni 

tiedonantojen perusteella pystyn vertailemaan lehdissä annetun tiedon osuvuutta togolaisen 

vanhoillislestadiolaisuuden keskushahmon omiin havaintoihin. Vanhoillislestadiolaisen 

lähetystyön kritiikki -osuudessa käytän aineistona etnisten vanhoillislestadiolaisten18 kriittisiä 

kannanottoja Omat polut - ja Uusi Suomi -sivustoilla, arvioiden niiden paikkansa pitävyyttä 

muun aineistoni pohjalta. 

Vanhoillislestadiolaista lähetystyötä länsimaiden ulkopuolella on tutkittu vähän. Togon 

ja Ghanan vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevää tutkimusta on yhtä lailla niukasti. Katariina 

Edoh on kirjoittanut aiheesta maisterityön The Use of Songs and Hymns of Zion in 

 
15 Seurat ulkomailla, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. 
16 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh. 6.9.2021. 
17 Manoukian 1952, 13. 
18 Vanhoillislestadiolaisuuden parissa kasvaneet ja myöhemmin siitä eronneet kutsuvat itseään etnisiksi 

vanhoillislestadiolaisiksi. Etniset vanhoillislestadiolaiset, Omat polut – etnisten vanhoillislestadiolaisten 

kertomuksia ja kokemuksia.  
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Conservative Laestadian Congregations of Ghana and Togo (2014), mutta tämän lisäksi 

muita tutkimuksia aihepiiristä en ole onnistunut löytämään. SRK:n historian tarkastelussa 

olen hyödyntänyt Jouko Talosen artikkeleita: Lestadiolaisuuden hajaannukset (2000) ja 

Lestadiolaisuuden synty, leviäminen ja hajaannukset (2014) sekä Ari-Pekka Palolan kirjoja: 

Kahden kuoren suojassa (2010), Evankeliumin työ laajenee (2011) ja Myrskyjen keskellä 

(2019). Vanhoillislestadiolaisen opin tarkastelussa olen käyttänyt Miikka Ruokasen teosta 

Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus: Suomen rauhanyhdistyksen 

keskusyhdistyksen opilliset korostukset 1977–1979 (1980) sekä Joona Korteniemen Pro gradu 

-tutkielmaa Koetelkaa henget: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen julkaiseman 

Päivämies-lehden henkiä ja henkivaltoja koskeva opetus vuosina 1976–1979 sekä sen 

teologianhistoriallinen tausta (2016). Togon ja Ghanan historian tutkimisessa olen 

hyödyntänyt muun muassa Juha Vakkurin kirjoja: Afrikan Ympäri (2012) ja Kulta, Islam ja 

Pyhä Käärme: Katsaus Länsi-Afrikan muinaisten kuningaskuntien Ghanan, Malin ja 

Songhain historiaan (1983). Varsinkin maiden historian ja yhteiskunnan tarkastelussa olen 

käyttänyt useita eri lähteitä, koska erityisesti Togon historiasta on vaikeaa löytää yhtenäistä 

esitystä. SLS:n lähetystyökäsityksen avaamiseen käytän muun muassa Suomen Lähetysseuran 

teologista asiakirjaa Elämään ja oikeudenmukaisuuteen: Suomen Lähetysseuran toiminnan 

teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet (2015) sekä Elina Vuolan kirjaa Uskonto ja 

kehitys: näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen (2015).  SRK:n ja 

SLS:n vertailussa käytän David Boschin teoriaa kuudesta lähetyshistorian paradigmasta, jotka 

hän esittelee kirjassaan Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission (1991). 

1.4 Lähetystyön kehitys 

Käyn tässä alaluvussa kristillisen lähetystyön paradigman muutoksen vaiheet läpi. Hyödynnän 

lähetyksen kehitystä tarkastellessani missiologi David J. Boschin (1929–1992) kirjassaan 

Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission käyttämää teoriaa, jonka 

mukaan lähetystyön historia voidaan jakaa kuuteen paradigman muutokseen, joita ovat: 

varhaiskristillinen apokalyptinen paradigma, varhaiskirkon hellenistinen paradigma, 

keskiaikainen roomalaiskatolinen paradigma, reformaation protestanttinen paradigma, 

valistuksen moderni paradigma ja postmoderni ekumeeninen paradigma. Bosch on soveltanut 

lähetystyön paradigman jaossaan Hans Küngin (1928–2021) kirjassaan Christianity: essence, 

history, and future esittämän teorian kristinuskon historian kuudesta paradigman muutoksesta. 

Boschin mukaan jokainen paradigman muutos tuo mukanaan oman erityislaatuisen 
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painotuksen kristilliseen lähetystyöhön.19 Paradigman muutokset ovat olleet hidas prosessi, 

niiden muovautuminen kestää vuosikymmeniä, ellei peräti satoja vuosia. Paradigmojen 

muutokset ovat erittäin laaja aihe, josta voisi itsessään kirjoittaa useamman 

maisterintutkielman. Tämän vuoksi joudun rajaamaan aiheen työni kannalta järkevän 

pituiseksi kokonaisuudeksi.  

Päädyin tutkimuksessani käyttämään Boschin mallia esimerkiksi Karl Rahnerin 

(1904–1984) paradigmajaon sijasta, koska Boschin mallissa on tarkemmin jaoteltu 

länsimaisen kristillisyyden sisällä vaikuttaneet paradigmat. Malli soveltuu myös paremmin 

työni aiheen tarkasteluun, koska siinä on eroteltu valistuksen moderni paradigma ja 

postmodernin ekumeenisen paradigma toisistaan. Boschin käyttämä erottelu avaa työni 

kannalta mielenkiintoisia näkökulmia lähetystyön tarkasteluun. On tärkeää korostaa, että 

Boschin mukaan aikaisemmat paradigmat eivät ole hävinneet mihinkään uusien 

muodostuessa. Kyseessä ei siis ole paradigman korvautumisesta vaan pikemminkin 

painopisteen muutoksesta. Varhaiskirkon hellenististä paradigmaa esiintyy vielä osissa 

ortodoksista kirkkoa ja keskiaikaista roomalaiskatolista paradigmaa katolisen kirkon 

perinteessä.20 

 

 
19 Bosch 1991, 181. 
20 Bosch 1991, 186. 
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Kaavio 1 Lähetystyön paradigman muutokset.21 

 

Kaaviossa havainnollistetaan paradigmojen muutokset kronologisesti. Uudet paradigmat 

nousivat vanhojen rinnalle niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Tämän vuoksi olen kuvannut 

vanhojen paradigmojen vaikuttavan edelleen lähetystyössä. Uudet paradigmat rakentuvat 

vanhojen päälle, muodostaen orgaanisen jatkumon, jossa muutokset ovat tapahtuneet pitkällä 

aikavälillä. Tästä syystä kaaviossa olevat vuodet ovat suuntaa antavia. Paradigmat ovat 

jälkeenpäin kehitetty nimitys vaihtuville suuntauksille, eivätkä aikalaiset olleet niistä yhtä 

vahvasti tietoisia. 

Varhaiskristillinen apokalyptinen paradigman ajatellaan kehittyneen ensimmäisen 

pääsiäisen jälkeen 30-luvulla jaa. Aluksi kristittyjen aikomuksena ei ollut muodostaa 

juutalaisuudesta erillistä uskontokuntaan. Juutalaisen kristinuskon nähtiin sopivan 

monimuotoisen juutalaisuuden kattokäsitteen alle. Näkemykseen vaikutti paitsi Jeesuksen 

opetukset myös liikkeen vahva eskatologinen käsitys tulevaisuudesta. Toisen tulemisen 

 
21 Olen itse laatinut kaavion Boschin kirjan pohjalta. 
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korostus vaikutti myös kristittyjen halukkuuteen tehdä laajaa lähetystyötä ensimmäisinä 

vuosikymmeninä. Lähetystyötä harjoitettiin aluksi proselyyttien22 ja sittemmin ei-juutalaisten 

eli gentiilien parissa juutalaisuuden sisällä.23 Gentiilien ympärileikkaukseen liittynyt kysymys 

jakoi varhaista kristittyjen yhteisöä kahtia. Paavalin sydämen ympärileikkauksen24 korostus 

teki kristityistä lähestyttävämpiä gentiileille, mikä puolestaan johti yhdessä laajamittaisen 

lähetystyön kanssa kristinuskon suosion nopeaan nousuun gentiilien parissa. Kategorisesta 

ympärileikkauksen vaatimuksesta luopuminen myös etäännytti kristittyjä juutalaisista. Erot 

kasvoivat juutalaissotien myötä, jolloin kristityt irrottautuivat juutalaisuudesta omaksi 

erilliseksi yhteisökseen.25     

Varhaiskirkon hellenistinen paradigma syntyi noin 200-luvulla.26 Tuolloin kristinuskon 

painopiste oli jo siirtynyt hellenistiseen maailmaan, jossa kristinusko oli vielä 

vähemmistöuskonto muiden uskontojen joukossa. Kristittyjen haasteena oli tuolloin 

erottautua muista uskonnollisista liikkeistä, jonka he pyrkivät ratkaisemaan korostamalla 

kristinuskon sanoman poikkeuksellisuutta muiden sanomien joukossa. Kristinusko omaksui 

hellenistisestä kulttuurista filosofian ja tiedon (gnosis) korostuksen, joka toi opin muotoilun ja 

yhtenäistämisen keskeiseksi teemaksi. Hellenistisen filosofian myötä kristinuskon ajateltua 

ylivertaisuutta ryhdyttiin perustelemaan kreikkalaisen ajatusmaailman korostaman järjen 

käytön avulla. Hellenistisen vaikutuksen myötä kristinuskon vakiinnuttaessa asemaansa 

Konstantinolaisen käänteen27 myötä muiden uskonnon edustajiin ryhdyttiin suhtautumaan 

sivistymättöminä pakanoina. Varhaiskirkon hellenistisen paradigman aikana lähetystyö ei 

ollut yksilöiden tekemään julistusta, vaan lähetystyön tuli tapahtua kirkon toimesta ja olla sen 

tukemaa.28 Kristinuskon tulessa valtauskonnoksi Rooman imperiumi aktiivisesti levitti 

kristinuskoa valloituksillaan. Kristillinen lähetystyö korosti Jumalan oikeudenmukaisuutta ja 

rakkautta ihmisiä kohtaan. Sanoma herätti mielenkiintoa maailmassa, jossa jumalten on 

perinteisesti ajateltu olevan välinpitämättömiä ihmisten suhteen ja tämän vuoksi pidättäytyvän 

niiden elämään sekaantumisesta.29  

 
22 (kr. proselytos=käännynnäinen) Juutalaisuuteen kääntynyt henkilö. Teinonen & Hallamaa 2015, proselyytti.  
23 Bosch 1991, 41–42. 
24 Paavalin kirjeessä roomalaisille 2:29 argumentoitu ajatus, jonka mukaan gentiilien ei tarvitsisi juutalaisten 

tapaan kasteen lisäksi ympärileikkauttaa itseään tullakseen kristityiksi. Paavali esitti, että tärkeintä on sydämen 

ympärileikkaus, joka tarkoittaa kristillisen elämäntavan ja ajatusmaailman omaksumista. Wells 2015, 209–212. 
25 Bosch 1991, 42–46. 
26 Bosch 1991, 202–203. 
27 Konstantinolaisella käänteellä tarkoitetaan Konstantinus Suuren hallinnon aikakautta 300-luvun alkupuolella, 

jolloin Rooman valtakunta alkoi suhtautumaan suosiollisemmin kristinuskon harjoittamiseen. Bralewski 2014, 

40–43. 
28 Bosch 1991, 199–206. 
29 Bosch 1991, 213. 
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Keskiaikaisen roomalaiskatolisen paradigman aikana kirkko oli hylännyt ajatuksen 

Kristuksen nopeasta palaamisesta ja keskittynyt kasvattamaan omaa valtaansa sekä hiomaan 

oppiaan. Keskiajalle tullessa kirkko oli saavuttanut jo erittäin merkittävän aseman suuressa 

osassa Eurooppaa. Kristinusko oli muuttunut sorretusta vähemmistöstä valtaa käyttäväksi 

instituutioksi. Keskiajan lähetystyön ajattelussa korostuu näkemys, jonka mukaan oikeaan 

uskoon voidaan käännyttää tai palauttaa vaikka väkivalloin. Väkivallan käyttäminen 

oikeutettiin seurauseettisesti30. Kirkon tavoitteena oli luoda yhtenäinen kristinuskon 

hegemonia maailmaan.31 

Reformaation protestanttinen paradigman mukainen aatemaailma syntyi nimensä 

mukaisesti 1500-luvun reformaation yhteydessä. Ajan missiologista näkemystä kuvailee 

parhaiten ääripäisyys. Ihmisten nähtiin olevan synnin tahrimia ja vääjäämättä matkalla 

kadotukseen. Toisaalta korostettiin Jumalan rakkautta syntisiä ihmisiä kohtaan. Ihmisten 

ajateltiin kykenevän parannukseen ja heidät tuli näin ollen pelastaa. Puhdasuskoisuutta 

korostava ajattelutapa näki uskon olevan ihmisestä riippumatonta ja vähätteli yksittäisten 

ihmisten henkilökohtaisten kokemusten osuutta pelastuksessa. Pietismi puolestaan korosti 

toista ääripäätä, jossa henkilökohtaisen kokemuksen rooli oli uskon ytimessä. Kirkon tekemä 

lähetystyö oli vielä kiinteässä yhteydessä valtion toiminnan kanssa.32 Tästä todisteena voidaan 

nähdä Augsburgin rauhassa muotoutunut cuius regio, eius religio33 -ajattelu. 

Valistuksen modernin paradigman sisälle mahtuu useanlaisia näkemyksiä, joita en 

kaikkia käsittele tässä. On huomionarvoista, että paradigman sisällä vaikutti nähdäkseni kaksi 

merkittävää aatemaailmaa: ihmisen järkeä korostava liberaaliuskonnollisuus, joka painotti 

ihmisen kykyä ratkaista ongelmansa järjellään oikeanlaisten työkalujen avulla sekä 1800-

luvun romantiikasta vaikutteita ottanut; tunteita, kuten myötämielisyyttä, empatiaa, tasa-arvoa 

ja transsendenttia korostava näkemys. Modernin ajattelun mukaan oikeanlaisten olosuhteiden 

luomisen myötä tuli myös oikeanlainen usko.34 Antropologi Lewis H. Morganin (1818–1881) 

varhaisevolutionistisen35 ajattelutavan mukaan oikeanlaisen uskon myötä myös kulttuurin 

ajateltiin kehittyvän kohti sivistyneempää yhteiskuntaa, jossa ihmisten elämänlaatu olisi 

korkeampaa. Länsimaisen tiedon ja evankeliumin nähtiin olevan ratkaisu kaikkiin 

 
30 Seurausetiikka on moraalifilosofia, jonka mukaan teon moraalisuus voidaan määrittää sen aiheuttamien 

seurausten perusteella. Driver 2012, 1. 
31 Bosch 1991, 236–237. 
32 Bosch 1991, 261. 
33 (lat.) Kenen maa, sen uskonto. Augsburgin uskonrauhasta (1555) alkaen sovellettu periaate, jonka mukaan 

hallitsija määräsi maansa uskonnon. Teinonen & Hallamaa 2015, cuius regio, eius religio. 
34 Bosch 1991, 341–342. 
35 Morgan & Leacock 1967, 4–5.  
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ongelmiin.36 Tavoitteena oli kristinuskon lisäksi tuoda maihin länsimainen kulttuuri. 

Modernin ajan lähetystyön eetos oli siis vahvasti kytkeytyneenä imperialismiin ja rasismiin.  

Toinen, työni kannalta relevantimpaa valistuksen moderniin paradigmaan sisällytettyä 

aatesuuntaa voisi mielestäni luonnehtia jopa järjen korostuksen antiteesiksi. Aatesuunnan 

mukaan Jumala yksin paljastaa totuuden ja tuo pelastuksen ihmisille, ei ihmisjärki. Vaikka 

lähetystyö nähtiin täysin Jumalan ansiona, se ei siltikään poissulkenut ihmisten velvollisuutta 

tehdä lähetystyötä. Lähetystyöntekijät kokivat Jumalan lähettäneen heidät kohdemaahansa, 

jonka asukkaat nähtiin tasa-arvoisina lähetystyöntekijöiden kanssa. Tällainen ajatus 

tyrmistytti monia aikalaisia, jotka olivat omaksuneet eurosentrisen ajatusmaailman. 

Aatesuunta korostaa kaikkia maailman ihmisiä Jumalan lapsina, jotka ovat pelastuksen 

arvoisia. Pelastuksen nähtiin olevan saavutettavana vain kristinuskon piirissä, jonka 

ulkopuolelle jääneet joutuivat vääjäämättä kadotukseen. Useimmille lähetystyöntekijöille 

myötätunto ja huoli vääräuskoisia kohtaan oli tämän vuoksi tärkeä lähetystyön motivaattori. 

Valistuksen aatemaailman yksilön korostus vaikutti lähetystyöntekijöiden suhtautumiseen 

kohdemaidensa ihmisiin, joiden nähtiin olevan tasa-arvoisia ja samanlaisia yksilöitä 

lähetystyöntekijöiden tapaan, unohtaen näiden edustavan omaa erillistä kulttuuriaan. Siinä 

missä lähetystyöntekijöiden velvollisuus Jumalaa kohtaan oli levittää evankeliumia ja pelastaa 

sieluja, evankeliumin kuulijoiden velvollisuus oli hyväksyä kuulemansa ja kääntyä 

kristinuskoon. Lähetystyöntekijät olivat varmoja, että heillä oli paikallisille tärkeä viesti, 

jonka kuulemiseen myös paikallisten ajateltiin suhtautuvan innostuksella.37 Bosch luonnehtii 

kirjassaan tällaisten henkilöiden edustavan ylimielistä hyväntahtoisuutta, jotka katsoivat 

köyhien ja avuttomien maiden pakanoiden pyytävän apua hyvänsuopaisilta länsimailta. 

Köyhissä maissa lähetystyön tuloksena syntyneet kristityt nähtiin ikään kuin lapsina, jotka 

olivat riippuvaisia länsimaisesta huolenpidosta.38  

Länsimaisten kirkkojen suhtautuminen kristinuskoon ylivertaisena uskontona muiden 

uskontojen joukossa heijastui myös heidän suhtautumisessaan kulttuuriin. Lähetystyöntekijät 

eivät itse tätä havainneet, sillä uskonnon ja kulttuurin välille on mahdotonta piirtää selkeää 

rajaa. Lähetystyöntekijät eivät osanneet erottaa uskonnollisia piirteitä muista kulttuurinsa 

piirteistä, mistä seurasi, että lähetystyöntekijät tiedostamattaan säätelivät paikallisten 

uskonnon harjoittamisen lisäksi myös kulttuurin harjoittamista.39 

 
36 Bosch 1991, 342–345. 
37 Bosch 1991, 285–289. 
38 Bosch 1991, 289–290. 
39 Bosch 1991, 291–295. 
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Kuudennen paradigmansa Bosch nimesi postmodernin ekumeeniseksi paradigmaksi, 

jossa vallitsee jännite pelastuksen sanoman monopoliaseman omaavan kirkon ja kirkon 

suunnannäyttäjän roolin välillä. Kirkon tehtäväksi nähdään sielujen pelastaminen ja Jumalan 

valtakunnan realisointi maan päällä. Toisaalta kirkon tehtävä on paradigman mukaan myös 

ilmentää Jumalan toimintaa vaikuttamalla yhteiskunnassa sekä puuttumalla yhteiskunnallisiin 

epäoikeudenmukaisuuksiin.40 Boschin mukaan postmoderni ekumeeninen lähetystyö on 

kontekstuaalista. Kontekstuaalisella missiolla tarkoitetaan lähetystyön muotoa, jossa otetaan 

huomioon ja hyväksytään kulttuurin, ajan, kielen ja sosioekonomisen aseman vaikuttavan 

ihmisten uskonnollisuuteen sekä heidän uskonnolliseen ymmärrykseensä. Kirkon tehtävänä 

voisi Boschin mielestä luonnehtia olevan Jumalan tunnetuksi tekeminen maailmalla. 

Länsimainen kirkko ei omaa ainoaa tapaa ymmärtää ja tulkita Raamattua, sillä Raamatun 

sisältö ja ylipäätänsä kaikki ontologiaa41 koskeva ymmärrys on tulkinnanvaraista ja näin ollen 

tulkitsijan kontekstista riippuvaista.42 Tämän vuoksi lähetystyön tehtävä on avustaa ihmisiä 

omaksumaan heidän ymmärryksensä mukainen käsitys kristinuskosta, toisin kuin valistuksen 

modernissa paradigmassa, jonka mukaan lähetystyön kohdemaiden asukkaille saneltaisiin 

ylhäältä päin oikea tapa uskoa. Postmodernin ekumeenisen paradigman mukaan lähetystyössä 

ei riitä ainoastaan evankeliointi, sillä pahuuden nähdään olevan yksittäisten ihmisten lisäksi 

myös yhteiskunnan rakenteissa.  

Lähetystyöhön kuuluu olennaisesti myös ihmisten vapauttaminen epätasa-arvoisesta 

asemasta. Vapauttamiseen pyritään avunannon lisäksi sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen 

muutokseen tähtäävällä toiminnalla. Yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaisuudet vaihtelevat 

maakohtaisesti, joten universaalia lääkettä niiden hoitamiseen ei ole. Tämän vuoksi 

postmodernin ekumeenisen paradigman edustaman aatesuunnan mukaan on luovuttava 

ajatuksesta, että länsimaalaisiin vetoavat toimintatavat ja retoriikka olisivat päteviä 

universaalisti kaikkialla muuallakin.43  

Postmodernin ekumeenisen paradigman ekumeeninen eetos tulee näkyviin sen kirkkojen 

yhteistyötä korostavassa ajattelussa. Kirkkojen ajatellaan olevan tasavertaisia kumppaneita 

keskenään sen sijaan, että esimerkiksi vanhempi länsimaalainen kirkko olisi nuoremman 

afrikkalaisen kirkon yläpuolella. Lähetystyö ei enää ole yksinomaan länsimaisten kirkkojen 

toimintaa kolmannen maailman maissa, vaan erottamaton osa jokaisen kirkon toimintaa 

 
40 Bosch 1991, 381–389. 
41 (kr. on oleva) Olemisen perinteistä luonnetta käsittelevä oppi. Teinonen & Hallamaa 2015, Ontologia. 
42 Bosch 1991, 423–430. 
43 Bosch 1991, 432–435. 
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kaikkialla maailmassa.44 Ekumeeninen toiminta vaati kirkoilta uhrauksia, heidän tuli luopua 

oman oppinsa absoluuttisuudesta, jotta mielekkääseen yhteistyöhön voitaisiin ryhtyä. 

Kirkkojen yhteyden nähtiin olevan välttämätön edellytys lähetystyölle, joka erojen luomisen 

sijasta yhdistäisi kristittyjä. Pragmaattisesta näkökulmasta katsoen omien rajallisten resurssien 

sijaan kirkot ymmärsivät ekumeenisen lähetystyön olevan tehokkaampaa. Lopputuloksen 

kannalta olisi järkevämpää tehdä yhteistyötä samalla alueella toimivien kirkkokuntien kanssa 

kuin kilpailla niitä vastaan.45  

1.4 Vanhoillislestadiolaisen lähetystyön historia 

Lestadiolaisuus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alla toimiva herätysliike, joka syntyi 

1840-luvun puolivälissä Ruotsin Lapissa, josta se levisi varsin nopeasti Suomen 

suurruhtinaskunnan puolelle.46 Lestadiolaisuuden nopeaan leviämiseen vaikutti muun muassa 

saamelaisten liikkuva paimentolainen elinkeino.47 Liike sai nimensä lestadiolaisuuden 

ruotsinsaamelaisen kasvitieteilijän, papin ja tiedemiehen Lars Levi Laestadiuksen (1800–

1861) mukaan.48 Lestadiolaisuus on hajaantunut historiansa aikana useita kertoja. 

Tutkimukseni kannalta olennaisin osaryhmä, vanhoillislestadiolaisuus, eriytyi omaksi 

haarakseen 1800–luvun lopulla. Suurin osa herätysliikkeen jäsenistä ovat nykyään 

suomalaisia ja liikkeen asema on merkittävin Suomessa. 

Lestadiolaisten lähetystyön painopiste oli pitkään Suomessa, koska sille nähtiin olevan 

erityistä tarvetta.49 Kotimaan lähetystyön painotuksesta huolimatta lestadiolaisuus levisi 

nopeasti myös maailmanlaajuisesti. Jo 1860–luvulla liike rantautui Pohjois-Amerikkaan 

pohjoismaista tulleiden siirtolaisten mukana.50 Keskustelua niin sanotun ulkomaan 

pakanalähetystyön51 aloittamisesta käytiin jo 1900-luvun alussa, jolloin päätettiin, että 

lähetystyötä tuli tehdä ulkomaillekin tilaisuuden tullessa. Päätöksen tuloksena aloitettiin 

Venäjän lähetystyö vuonna 1907.52 Tällöin vanhoillislestadiolaisuus oli jo eronnut omaksi 

SRK johtamaksi liikkeeksi.53 Keskustelu lähetystyöstä virkosi uudestaan 1930-luvun lopulla 

 
44 Bosch 1991, 369–372. 
45 Bosch 1991, 457–461. 
46 Talonen 2000. 
47 Lohi 1997, 655. 
48 Talonen 2000. 
49 Kopperoinen 2020 Vanhoillislestadiolaisen lähetystyön historiaa. 
50 Our history, Laestadian Lutheran Church. 
51 Pakanalähetystyöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan lähetystyötä, joka kohdistuu muihin kuin 

vanhoillislestadiolaisiin. 
52 Palola 2010, 65. 
53 Palola 2010, 25. 
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uuden hajaannuksen54 myötä.55 SRK päätti, että ulkomaanlähetystyötä voitaisiin mahdollisesti 

tehdä SLS:n alaisuudessa. Yhteistyö SLS:n kanssa kohtasi kuitenkin voimakasta vastustusta 

liikkeen sisällä. Vuonna 1949 päätettiin, että kaikki Suomen ulkopuolinen lähetystyö tuli 

vastaisuudessa tapahtua SRK:n välityksellä, jotta lähetystyön valvonta olisi helpompaa. 

Tuolloin laajamittainen ulkomaanlähetystyö kohdistui lähinnä Ruotsiin, Norjaan ja 

Yhdysvaltoihin.56 Vielä 1960-luvulla käytiin keskustelua lähetystyön laajentamisesta uusiin 

kohdemaihin, mutta erimielisyyksien vuoksi keskustelu päätettiin jäädyttää. Järjestelmällisen 

globaalin toiminnan aloittaminen sai odottaa vuoteen 1988, jolloin SRK:n johtokunta päätti, 

että on aika aloittaa aktiivinen ulkomaanlähetystyö. Ulkomaanlähetystyössä keskityttiin 

ensimmäisenä Euroopan maihin, kuten Saksaan, Espanjaan ja Iso-Britanniaan.57 

Nykyään vanhoillislestadiolaisuus on pohjoismaisista herätysliikkeistä sekä suurin että 

kansainvälisin. Vanhoillislestadiolaisuuden levinneisyys on kasvanut 1980-luvulta asti 

merkittävästi. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys järjesti vuonna 2021 

seuratoimintaa 25 eri maassa.58 Suurimassa osassa maita kannatus on kuitenkin melko pientä. 

Vanhoillislestadiolaisuuden maailmanlaajuisesta yli 100 000 henkilön kannattajamäärästä 

noin 90 000 asuu Suomessa.59 Vanhoillislestadiolaisuus toimii teoriassa evankelis-luterilaisen 

kirkon yhteydessä, mutta käytännössä SRK:n auktoriteetti menee usein evankelis-luterilaisen 

kirkon auktoriteetin edelle. Näin on muun muassa lähetystyön osalta. 

  

 
54 Vanhoillislestadiolaisuuden hajaantumiseen johti Pohjois-Amerikasta vuonna 1931 tullut seurakutsu. Kutsun 

lähettänyt Amerikan apostolisluterilainen kirkko ei SRK:n näkökulmasta ollut vanhoillislestadiolainen 

seurakunta, koska se edusti avarampaa seurakuntanäkemystä kuin SRK. SRK:n virallinen kanta korosti 

amerikkalaisen Pastori A.L. Heidemannin (1862–1928) liikkeen edustavan oikeaa vanhoillislestadiolaista 

näkemystä. Osa vanhoillislestadiolaisista halusi hyväksyä kutsun, jotta voisivat saarnata heille oikeaa uskoa, 

toiset taas eivät halunneet olla tekemisissä eriuskoisen lestadiolaishaaran kanssa. Erimielisyydet kutsuun 

suhtautumisessa johtivat lopulta hajaantumiseen vuonna 1934. Palola 2010, 282–293. 
55 Palola 2010, 25. 
56 Palola 2011, 59–60. 
57 Vanhoillislestadiolaisen lähetystyön historiaa -esitys, 25.11.2020. 
58 Näitä maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä, Saksa, Viro, Yhdysvallat, Kanada, Kenia, Togo, Ghana, Iso-

Britannia, Unkari, Espanja, Gambia, Guinea, Latvia, Ruanda, Senegal, Pakistan, Sierra Leone, Sveitsi, Ranska 

Turkki ja Ecuador. Sähköpostitiedonanto Ari-Pekka Palolalta. 
59 Talonen 2014, 15. 
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2 Vanhoillislestadiolaisuuden lyhyt historia Togossa ja 
Ghanassa 

2.1 Togon yhteiskunta 

Vanhoillislestadiolaisuus on levinnyt Länsi-Afrikassa lähinnä ewe-kansan parissa. Ewe-

kansalla ei ole omaa kansallisvaltiotaan, vaan he asuvat Togon, Ghanan ja Beninin valtioiden 

alueella.60 Tässä luvussa käsittelen ewe-kansan kannalta olennaista valtiota; Togoa ja sen 

historiaa. Ennen kuin lähden tarkastelemaan Togon historiaa, esitän tässä alaluvussa lyhyesti 

muutamia perustietoja Togosta.  

Niin kuin työni johdannossa jo mainitsin, Togon valtio sijaitsee Länsi-Afrikassa 

Atlantin valtameren rannikolla. Guinean lahden rannalla sijaitsevan Togon naapurimaita ovat: 

Ghana länsirajalla, Benin itäisenä naapurimaana sekä Burkina Faso pohjoisena rajanaapurina. 

Togon väkiluku oli vuonna 2020 noin 8,5 miljoonaa.61 Togo on varsin väkirikas maa 

suhteutettuna sen pinta-alaan, joka on noin 56 800 km²62 eli hieman alle puolet Lapin 

maakunnan pinta-alasta.63 Togossa kansa ei ole kulttuurisesti läheskään yhtä homogeenista 

kuin esimerkiksi Suomessa. Maa koostuu lukemattomista eri etnisistä ryhmistä, joista suurin 

on Ewe-kansa.64 

Togo on erittäin köyhä maa, jopa Afrikan standardeilla. Togon bruttokansantuote on 

noin 8,63 miljardia dollaria vuodessa.65 Vertailun vuoksi suunnilleen saman kokoisen Suomen 

bruttokansantuote on noin 300 miljardia dollaria vuodessa.66 Maan köyhyydestä kertoo myös 

koulutuksen vähäisyys, mikä näkyy muun muassa siinä, että lukutaidottomuus on Togossa 

Afrikan keskitasoa korkeampaa.67  

Togoa voisi luonnehtia moniuskontoiseksi valtioksi. Kristinusko on Togon suurin 

organisoitu uskonto. Siihen kuuluu noin 43 % maan väestöstä. Kristinuskoa harjoittavista 

noin 60 % on katolilaisia ja noin 39 % protestantteja, joihin myös vanhoillislestadiolaiset 

kuuluvat. Toiseksi suurin järjestäytynyt uskonto Togossa on islam, jota harjoittaa noin 14 % 

väkiluvusta. Noin 35 % maan asukkaista harjoittaa perinteisiä animistisia 

alkuperäisuskontoja.68  

 
60 Gunn 2017, 68. 
61 The World Bank in Togo, Worldbank. 
62 PM Alanko 2016, 7. 
63 Suomen Pinta-ala kunnittain, Maanmittauslaitos.  
64 Dickie & Rake 1973, 521.  
65 Togo: Poverty Reduction Strategy Paper, International Monetary Fund.  
66 Country information, International Monetary Fund.  
67 Beegle & Diop 2016, 88. 
68Togo, Catholics and cultures: Togo. 
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2.1.1 Togon historia 

Aloitan Togon historian tarkastelun siitä, kun Saksa ja Iso-Britannia jakoivat Togon ja 

Ghanan alueet keskenään vuonna 1899. Britit liittivät saamansa alueen jo omistamaansa 

Kultarannikkoon, kun taas Saksa nimesi oman siirtomaansa Togomaaksi.69 Togomaan 

perustaminen siis käynnisti Togon historian yhtenäisenä alueena. 

Ensimmäisen maailmansodan alkamisvuonna 1914 ranskalaiset ja brittiläiset sotajoukot 

valtasivat Togomaan Saksalta. Sodan jälkeen Togomaa jaettiin Ranskan Togomaahan, jossa 

hallinnon kieli oli ranska ja Brittiläiseen Togomaahan, jossa puolestaan kielenä käytettiin 

englantia.70 Tässä osiossa kiinnostuksen kohteena on nimenomaan Ranskan Togomaa, sillä 

siitä maantieteellisestä alueesta muodostui nykyisen Togon valtio. Rajoja tehdessään 

eurooppalaiset eivät kuitenkaan huomioineet aikaisempia kulttuuri- ja heimorajoja, jonka 

vuoksi Togossa ja Ghanassa vaikuttaa osittain sama maantieteelliset rajat ylittävä 

kulttuuriperintö.71 

Toinen maailmansota oli heikentänyt eurooppalaisten otetta siirtomaista, jonka monet  

siirtomaat näkivät tilaisuutena kohentaa omaa asemaansa ja pyrkiä itsenäisyyteen.72 Vuonna 

1946 Yhdistyneet Kansakunnat (YK) vahvistivat Ranskan Togomaan aseman Ranskan 

alaisuudessa toimivana huoltohallintoalueena73. Noin kymmenen vuotta myöhemmin Ranskan 

Togomaa otti askeleen itsenäisyyttä kohti, kun vuonna 1956 kansanäänestyksen johdosta 

Ranskan Togomaasta tuli autonominen osa Ranskaa. Autonomian aikaa kesti vain noin kaksi 

vuotta, sillä vuoden 1958 järjestettyjen vaalien tuloksena itsenäisyyttä tavoitellut Sylvanus 

Olympion (1902–1963) johtama Comité de l’unite togolaise (jatkossa CUT) puolue voitti 

vaaleissa Ranskan alaisuudessa pysymistä kannattaneen Nicolas Grunitzkyn (1913–1969) 

puolueen Parti Togolais du Progrès (jatkossa PTP). Uuden johdon myötä Ranskan Togomaa 

itsenäistyi vuonna 1960, jolloin valtion nimeksi tuli Togon tasavalta.74  

Poliittiset epävakaudet alkoivat varsin pian itsenäistymisen jälkeen, kun Ranskan 

armeijassa palvelleen Eyadéma Gnassingbén (1935–2005) johtama pieni 

vallankumouksellinen ryhmä murhasi laajaa kansansuosiota nauttineen Sylvanus Olympion 

vuonna 1963. Murhan jälkeen Gnassingbé johtama ryhmä kaappasi vallan rauhanomaisessa 

 
69 Manoukian 1952, 13. 
70 Mühlhahn 2017, 102. 
71 Cogneau, Denis & Bauer 2014, 5–6. 
72 Bogaerts & Raben 2012, 39–42. 
73 Huoltohallintoalueella tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa olevaa aluetta, jota hallinnoi 

väliaikaisesti jokin YK:n jäsenvaltioista (tässä tapauksessa Ranska). Huoltohallintoalueen tarkoituksena on tukea 

huoltohallintoalueiden asukkaiden poliittista, taloudellista, sosiaalista ja kasvatuksellista edistystä sekä kehitystä 

itsehallintoa tai itsenäisyyttä kohti. Kansainvälinen huoltohallintojärjestelmä 1956. 
74 Dickie & Rake 1973, 521. 
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vallankumouksessa 1963. Uudeksi presidentiksi asetettiin ensimmäisissä vaaleissa hävinnyt 

Nicolas Grunitzky. Olympion murha edesauttoi Gnassingbén uran kehittymistä armeijassa; 

vuonna 1965 hän oli edennyt jo everstiluutnantin asemaan. Nopea yleneminen kertoo myös 

Gnassingbén suuresta suosiosta armeijassa. Uusi presidentti Grunitzky ei yltänyt 

samanlaiseen suosioon armeijan joukkojen keskuudessa kuin Gnassingbé, eikä hän myöskään 

ollut kansan parissa yhtä suosittu kuin edeltäjänsä Olympio. Suuri osa kansaa vastusti 

demokraattisesti valitun presidentin korvaamista vaalit hävinneellä ehdokkaalla. Tämä johti 

kansan ilmaisemaan tyytymättömyyttänsä muun muassa laajoilla mielenosoituksilla 

pääkaupunki Loméssa. Mielenosoituksissa vaadittiin, että armeija ottaa vallan haltuunsa.75 

Nyt jo esikuntapäälliköksi ylentyneen Gnassingbén johtama armeija kaappasi vallan vuonna 

1967. Tällöin armeija teki Gnassingbé sekä presidentin että puolustusministerin.76 

Vallankaappauksen jälkeen Gnassingbén edustama kommunismin vastainen Rassemblement 

du Peuple Togolais (jatkossa RPT) hallitsi Togoa yksinvaltaisesti ainoana 

parlamenttipuolueena.77  

Poliittisesti tukahdutettu kansa ei ollut tyytyväinen Gnassingbéen ja hänen 

diktaattorimaiseen tapaansa hallita Togoa. Gnassingbéa vastaan tehtiin attentaatti useaan 

kertaan, mutta kaikki murhayritykset epäonnistuivat Gnassingbén selvittyä niistä kuin ihmeen 

kaupalla. Uusien attentaattien pelossa Gnassingbé ryhtyi yhä rajumpiin toimiin vaientaakseen 

vastustajiaan. Hänen kerrotaan käyttäneen varsin julmia tapoja hankkiutuessaan eroon 

poliittisista vastustajistaan. Eräs hänen suosima tapansa oli poliittisten vastustajien 

kiinniottaminen, sitominen säkkiin ja heittäminen helikopterista mereen rannikon tuntumasta 

ajatuksena ollen, että hait söisivät heidät.78  

Vuosikymmenten kuluessa Togon politiikka kehittyi liberaalimpaan suuntaan ja vuonna 

1991 togolaisten protestien johdosta muidenkin puolueiden toiminta sallittiin.79 Muiden 

puolueiden saadessa lisää valtaa Gnassingbén oma valta presidenttinä väheni siihen 

pisteeseen, että RPT:n toiminta onnistuttiin poliittisilla päätöksillä kieltämään. Gnassingbé ei 

kuitenkaan hyväksynyt kongressin päätöstä ja ryhtyi vastatoimiin. Hän ei kyennyt muutoksiin 

poliittisin toimenpitein, joten Gnassingbé päätyi käyttämään ulkoparlamentaarisia keinoja. 

Kiristynyt tilanne johti lopulta siihen, että istuvaa presidenttiä kannattanut sotilasjoukko 

päätyi kidnappaamaan Togon pääministerin Joseph Kokou Koffigohin (1948–) ja vaatimaan, 

 
75 Dickie & Rake 1973, 521–522. 
76 Kathleen & Diob 2003, 520–521. 
77 East & Richard 2003, 520. 
78 Vakkuri 2012, 212. 
79 Vakkuri 2012, 213. 
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että RPT:n kielto peruttaisiin. Painostuksen seurauksena Koffigoh myöntyi esitettyihin 

vaatimuksiin vuoden 1991 joulukuussa, jolloin parlamentti hajotettiin. Uudessa parlamentissa 

RPT edustus palasi jälleen täysivaltaisena puolueena mukaan päätöksentekoon. 80 

Eyadéma Gnassingbé voitti vuosina 1993 ja 1998 järjestetyt vaalit, joita oppositio 

boikotoi. Käytännössä presidentti valittiin jatkokaudelle ilman varteenotettavaa 

vastaehdokasta. Euroopan Unioni (EU) tuomitsi vaalit ja syytti istuvaa presidenttiä vallan 

haltuunotosta.81 Togo oli siis siirtynyt demokraattisempaan suuntaan lähinnä vain nimellisesti.  

Eyadéma Gnassingbé oli vallassa aina kuolemaansa vuoteen 2005 asti. Vaikka 

virallisesti Gnassingbén rooli maan hallitsijana oli vain nimellinen, todellisuudessa hän 

diktaattori. Tästä kertoo muun muassa se, että Eyadéma Gnassingbén kuoltua hänen poikansa 

Faure Gnassingbé (1966–) järjesteltiin valtaan.82 Faure Gnassingbén nousu valtaan hänen 

isänsä kuoltua aiheutti tyytymättömyyttä kansan parissa. Vallanvaihdon seurauksena Loméssa 

järjestettiin useita mielenosoituksia, joissa protestoitiin nuoremman Gnassingbén 

vallanperimyksen olleen perustuslainvastainen.83  

Gnassingbéiden dynastia jatkuu yhä Faure Gnassingbén valtakauden myötä, kun hän 15 

vuoden valtakauden jälkeen voitti neljännet perättäiset vaalit vuonna 2020 varmistaen valta-

asemansa säilymisen vielä vähintään seuraavat viisi vuotta. Gnassingbé sai yksinkertaisen 

enemmistön jaetuista äänistä 72 % ja jätti näin ollen toiseksi tulleen Agbeyome Kodjon 

(1956–) 18 % äänisaaliin kauas taakseen.84 Faure Gnassingbén hallinnon aikana valta on 

jakautunut useammalle taholle kuin hänen isänsä Eyadéma Gnassingbé. Faure Gnassingbé on 

pyrkinyt ottamaan pesäeroa isäänsä tekemällä uudistusmielisempää politiikkaa. 

Ihmisoikeustilanne onkin Togossa parantunut vuodesta 2005 lähtien. Täysin demokraattiseksi 

ei maata kuitenkaan voi edelleenkään kutsua, sillä oppositiota pyritään aktiivisesti 

tukahduttamaan väärillä syytöksillä ja mielivaltaisilla poliitikkojen pidätyksillä.85 Togossa 

poliittisen toiminnan- ja puheenvapaus on edelleen siis jossain määrin rajoitettua, vaikka 

tilanne ei ole yhtä huono kuin 1900-luvun puolella. 

 
 
81 Vakkuri 2012, 213. 
82 Vakkuri 2012, 213. 
83 Osei 2018, 1460–1480. 
84 Togo President Faure Gnassingbe wins fourth term in landslide 2020, Aljazeera.  
85 Osei 2018, 1460–1480. 
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2.2 Ghanan yhteiskunta 

Ghana on noin 30 miljoonan asukkaanvaltio Länsi-Afrikassa Atlantin valtameren rannikolla 

Guineanlahden rannalla. 86 Ghanan naapurimaita ovat idässä Togo, lännessä 

Norsunluurannikko ja pohjoisessa Burkina Faso. Pinta-alaltaan Ghana on 238 535 

neliökilometriä.87 Se on siis sekä väkiluvultaan että pinta-alaltaan moninkertaisesti 

naapurimaataan toista tarkastelemaani maata; Togoa suurempi. 

Ghanan virallinen kieli on englanti, mutta se on lähinnä hallituksen, bisnesmaailman 

ja koululaitosten käyttämä kieli.88 Kansankieleksi sitä ei voida nimittää, sillä Ghanassa 

puhutaan yli 100 eri kieltä. Ghanan lukuisat kielet voidaan jakaa kahteen eri kieliperheeseen, 

gur ja kwa. Tutkimukseni kannalta merkittävä ewe-kieli kuuluu näistä jälkimmäiseen.89 

Ghanassa ewe-kieltä puhuu noin 12 % maan väkiluvusta ja se on täten maan toiseksi puhutuin 

kieli asanten jälkeen.90 Kyseessä on siis varsin huomattava vähemmistö. Maantieteellisesti 

ewe-kieltä puhujat asuvat pääsääntöisesti Ghanan ja Togon eteläosissa,91 jossa myös 

vanhoillislestadiolaisuus vaikuttaa. Kielen lisäksi Ghanassa vaikuttaa myös useita 

kulttuureita, joista Akan, Ewe, Mole-Dagbane, Ga-Adangbe ja Guan ovat suurimmat.92 

Ghanan talous on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana huomattavaa vauhtia, maan 

bruttokansantuote on nelinkertaistunut ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on 

puolittunut. Kasvu on tapahtunut lähinnä maan mittavien luonnonvarojen, kuten kullan, 

kahvin ja öljyn avulla. Talouskasvua varjostaa kasvun riippuvuus uusiutumattomista 

luonnonvaroista; kullasta ja öljystä, jotka eivät pysty takaamaan maan taloudelle luotettavaa 

ja jatkuvaa kasvua.93 Talouskasvustaan huolimatta Ghana on edelleen yksi maailman 

köyhimmistä valtioista ja on riippuvainen ulkomailta saatavasta tuesta. Tuen vaikutus on 

jäänyt usein suhteettoman pieneksi rahalliseen panostukseen nähden. Syyksi tähän nähdään 

ongelmat Ghanan yhteiskunnan rakenteissa, jotka vaikeuttavat avustuksen päätymistä sitä 

eniten tarvitseville.94 

Ghana on Togoon verrattuna huomattavasti kristillisempi maa, vuonna 2010 noin 71 

% maan väkiluvusta kuului jonkin muotoiseen kristilliseen uskoon. Suurin kristinuskon 

haaroista on helluntailaisuus ja karismaattiset liikkeet, joihin kuuluu noin 25 % maan 

 
86 The Worldbank in Ghana 7.4.2022, Worldbank.  
87 Ghana, Globalis.  
88 Dakubu 1988, 164. 
89 Owusu-Ansah 2014, 169. 
90 Globalis: Ghana.  
91 Owusu-Ansah 2014, 169. 
92 Berry 1995, 83. 
93 Srivastava & Pawlowska 26.9.2020. 
94 Kallinen 2011, 190. 
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kristityistä. Toiseksi suurin uskonto Ghanassa on islam, jota harjoittaa noin 17 % maan 

väestöstä. Noin 5 % ilmoittaa harjoittavansa perinteisiä ghanalaisia luonnonuskontoja.95 

2.2.1 Ghanan historia  

Ghanan historian voidaan katsoa alkaneen jo 700-luvulla jaa, jolloin Ghanan valtakunta sai 

alkunsa. Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta Ghanan valtakunta rikastui huomattavasti 

asemastaan kaupankäyntireittien varrella ja oli aikansa vauraimpia valtioita. Tuolloin Ghanan 

hallitsijat saivat myös ensikosketuksen islamiin.96 En kuitenkaan mene tämän tarkemmin 

muinaisen Ghanan historiaan, joka on moninainen, kiistanalainen ja paljon tutkittu aihe. 

Ghana alue on muodostunut pääosin kahdesta eri siirtomaasta. Länsi- ja Keski-Ghanan 

brittien Asante kuningaskunnalta vuonna 1874 valloittamat alueet tunnettiin brittiläisen 

imperiumin vallan alla nimellä Britannian Kultarannikko.97 Nimensä alue oli saanut siitä 

valtavasta kullan määrästä, jota vietiin sen satamien kautta länsimaihin. Samasta syystä jotkut 

kutsuvat aluetta myös nimellä Britannian orjarannikko.98 Loput Asante kuningaskunnan 

pohjoisista alueista brittiläiset valloittivat vuoteen 1896 mennessä. Itä-Ghanan alue puolestaan 

tunnettiin nimellä Brittiläinen Togomaa. Britit olivat valloittaneet alueen ensimmäisessä 

maailmansodassa Saksalta vuonna 1914 ja liittivät sen vuonna 1934 osaksi aluetta, jota 

nykyään kutsutaan Ghanaksi.99  

Vuonna 1957 Ghanan kansanäänestyksen tuloksena päätettiin, että Ghanasta tulee 

itsenäinen tasavalta, jonka ensimmäiseksi presidentiksi äänestettiin Kwame Nkrumah (1909–

1972). Nkrumahin haaveena oli luoda koko mustan Afrikan kattava liittovaltio, hän jopa lisäsi 

Ghanan perustuslakiin pykälän, jonka mukaan Ghana voisi luopua itsenäisyydestään, jos 

Afrikan liittovaltio syntyisi. Vuonna 1962 Nkrumah yritettiin murhata, jonka seurauksena hän 

jatkossa eristäytyi palatsinsa suojaan. Eristäytyminen kuitenkin tarkoitti myös sitä, että 

Nkrumah vieraantui tavallisesta kansasta ja heidän toiveistaan. Nkrumahin vetäytyminen 

julkisuudesta sai kansan suhtautumaan skeptisesti hänen haluunsa uudistaa Ghanaa. 

Tyytymättömyys Nkrumahia kohtaan kärjistyi vuonna 1966, jolloin Nkrumahin Pohjois-

Vietnamin valtiovierailun aikana Ghanassa tapahtui sotilasvallankaappaus.100 

Nkrumahin jälkeen maata hallitsi sotilashallinto 13 vuoden ajan. Aika muistetaan 

erityisesti korruptiosta ja yhteiskunnallisesta rauhattomuudesta. Aikakausi päättyi 

 
95 Owusu-Ansah David 2014, 238. 
96 Vakkuri 1983, 26–33. 
97 Mendonsa 2002, 237. 
98 Ray 1985, 9. 
99 Ray 1985, 9. 
100 Vakkuri 2012, 193–195. 
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lentoluutnantti Jerry John Rawlingsin (1947–2020) vuonna 1979 johtamaan 

vallankaappaukseen. Ensimmäinen yritys epäonnistui, mutta sen innoittamana tapahtui 

onnistunut vallankaappaus noin kolme viikkoa myöhemmin. Rawlingista piti tulla 

vallankaappauksen myötä vain väliaikainen johtaja Ghanassa. Hänen tarkoituksensa oli 

puhdistaa maa korruptiosta ja tämän jälkeen luopua vallasta. Muutaman vuoden jälkeen 

Rawlings päätyikin luopumaan vallasta. Alkoi kuitenkin näyttää siltä, ettei uusi hallitus ollut 

vallankaappausta edeltänyttä parempi, joten Rawlings päätti kaapata vallan uudestaan vuonna 

1981. Rawlings toimi yksitoista vuotta sotilashallinnon johdossa, jonka jälkeen hän erosi 

armeijasta, perusti oman puolueen; National Democratic Congress (jatkossa NDC) ja asettui 

ehdolle vuoden 1992 vaaleissa, jotka hän voitti ylivoimaisesti. Vaalit todettiin vapaiksi ja 

demokratian mukaisiksi, joten Rawlingsin valinta presidentiksi vaikuttaa olleen kansan tahto. 

Rawlings toimi presidenttinä vuoteen 2001 asti, jonka jälkeen lakisääteinen toimikausiraja 

umpeutui.101 

Rawlingsin valtakauden jälkeen Ghana on ollut poliittisesti vakaa, jossa valta on 

vaihtunut demokraattisesti jo useamman kerran. Ghanan vaaliprosessin vapaudesta kertoo se, 

että Rawlingsia seurannut, kaksi seuraavaa kautta hallinnut, presidentti John Kufuor (1938–) 

ei edustanut Rawlingsin NDC puoluetta, vaan New Patriotic Partya (jatkossa NPP).102 

Vaalien demokraattisuudesta kertoo myös vuoden 2001 vaaleissa maan historian ensimmäistä 

kertaa järjestetty ehdokkaiden välinen vaaliväittely.103 Ghanan nykyinen NPP puoluetta 

edustava presidentti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (1944–) voitti NDC puolueeseen 

kuuluneen istuvan presidentin John Dramani Mahaman (1958–) vuoden 2020 

presidentinvaaleissa. Vaalit olivat Ghanan historian ensimmäiset, jossa oli mahdollisuus 

äänestää sähköisesti.104 

2.3 Maiden yhteiset kulttuuriset piirteet  

Togolaisessa ja ghanalaisessa yhteiskunnassa kylän tai seudun päälliköillä on ollut 

perinteisesti tärkeä rooli osana hallintohierarkiaa. Yksittäisissä kylissä päälliköt ovat 

käytännössä edustaneet ylintä valtaa ainakin paikallisella tasolla. Ghanan etelä- ja keskiosissa 

sijaitsevassa Asanten105 kuningaskunnassa päällikköperinne on ollut vallalla jo vuosisatojen 

 
101 Vakkuri 2012, 196–198. 
102 Amoah, Kwesi, Aning & Nugent 2015, 1–7. 
103 East & Richard 2003, 197. 
104 Final results of Ghana election 2020: Nana Akufo-Adda win 2020 elections -Ghana Electoral 2020 

Commission 2020, BBC. 
105 Asantet ovat länsiafrikkalainen kansa, jotka kuuluvat Akan-kansoihin. Asantet muodostivat 1700- ja 1800-

luvuilla yhden Länsi-Afrikan suurimmista sotilas- ja kauppamahdeista. Asantet rikastuivat muun muassa 
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ajan. Perinne on vaikuttanut kulttuurillisesti ja hallinnollisesti koko Ghanan yhteiskuntaan. 

Perinne on yhä elinvoimainen huolimatta 1950-luvulta asti jatkuneista yrityksistä tukahduttaa 

päälliköiden asemaa Ghanassa. Päälliköiden arvioitiin edustavan kehitysvastaista 

konservatismia, jotka olivat jäänteitä esikolonialistiselta ajalta. Päälliköiden asema 

paikallisina vallanpitäjinä on kuitenkin säilynyt.106 Tämä johtuu Asanten kuninkaan Otumfuo 

Nana Osei Tutu II:n mukaan pitkälti siitä, että modernit valtion rakenteet eivät ole tavallisille 

ghanalaisille yhtä tuttuja kuin perinteiset päällikkökeskeiset hallintotavat. Koko elinikänsä 

virassaan toimivat päälliköt nähdään päätöksissään edustavan kyläläisten kollektiivista tahtoa 

paremmin kuin poliitikkojen, joiden ajatellaan tavoittelevan loppujen lopuksi vain omaa 

etuaan. Tämän vuoksi kylän päälliköt ovat arvostettuja ja nauttivat kyläläisten luottamusta 

useimmissa tapauksissa.107  

 Päällikköperinne on voimissaan Ghanan lisäksi myös Togossa. Päälliköt vaikuttavat 

merkittävästi kylän toimintaan, asenteisiin ja resurssien käyttöön. Heidän asemansa tulee ottaa 

huomioon myös uskonnon levittämisessä. Lähetystyöntekijöiden on esimerkiksi protokollan 

vuoksi kylään saavuttuaan tavattava kylän päällikkö, kerrottava hänelle heidän vierailunsa syy 

ja käydä läpi uskontonsa oppia, jotta kylässä pystyttäisiin järjestämään seuroja. Perinteen 

voimakkuus vaihtelee kaupungin ja maaseudun välillä. Suurimmissa kaupungeissa 

heimopäällikön roolia ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon lähetystyötä tehdessä, mutta 

maaseudulle ja pienempiin kyliin mentäessä kylänpäällikön tapaaminen on erittäin tärkeää. 

Joissakin tapauksissa lähetystyöntekijän vaihtuessa, varsinkin paikallisesta länsimaalaiseksi, 

hänen on mentävä esittäytymään kylän päällikölle ja esiteltävä uskontonsa opinkohdat.108  

Päällikölle tiedottaminen vierailustaan parantaa myös lähetystyöntekijöiden 

turvallisuutta. Tiedottaessaan lähetystyöntekijät kertovat vierailunsa tarkoituksen ja 

vakuuttavat paikallisille, ettei heillä ole pahoja aikeita. Koffi Dehin mukaan kylän päällikkö ei 

voi pakottaa kyläläisiä vaihtamaan uskontoaan, koska usko on yksityisasia, mutta kylän 

päällikön kääntyminen uskoon tai myötämielisyys uutta uskontoa kohtaan edesauttaa sen 

leviämistä alueella. Vastaavasti kylän päällikön vihamielisyys uskontoa kohtaan hankaloittaa 

uskonnon juurtumista alueelle huomattavasti.109  

 
orjakaupan ja pakkoverotuksen avulla. Useiden vaiheiden jälkeen Asanten kuningaskunta toimii käytännössä yhä 

Ghanan sisällä omana kuningaskuntanaan, jolla on oma kuninkaansa. Teppo 2011, 177–197. 
106 Kallinen 2011, 177–194. 
107 Kallinen 2011, 194–196. 
108 Tiedonanto Bloomquist 12.9.2021. 
109 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 12.9.2021. 
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Vaikka kyläpäällikköperinne tarjoaakin lähetystyölle omat paikalliset haasteensa, se ei 

kuitenkaan ole pelkästään este lähetystyölle. Joitakin kertoja kylän päälliköt itse ovat 

osoittaneet mielenkiintoa uudenlaista uskontoa kohtaan. Tällöin päälliköt ovat olleet aktiivisia 

aloitteentekijöitä. He ovat voineet esimerkiksi varoittamatta matkustaa lähetystyöntekijöiden 

luokse keskustelemaan uskoon liittyvistä asioista sekä kyselemään lähetystyöntekijöiden 

uskosta. Tällaiset tapaamiset ovat useamman kerran johtaneet pyyntöön, että 

lähetystyöntekijät voisivat käydä päällikön kylässä jakamassa uskoaan.110 

2.4 Vanhoillislestadiolaisuuden leviäminen Togoon ja Ghanaan 

2.4.1 Nicolas Koffi Dehin henkilöhistoria 

Puhuttaessa vanhoillislestadiolaisuudesta Togossa ja Ghanassa, Nicolas Amétépé Koffi Dehin 

nimeä ei voi olla mainitsematta. Ilman Koffi Dehiä vanhoillislestadiolaisuus ei mitä 

luultavimmin olisi levinnyt Togoon tai Ghanaan lainkaan. Erityisen tärkeän asemansa vuoksi 

hän ansaitsee oman henkilöhistoriaa käsittelevän osion työssäni. Lisäksi on olennaista yrittää 

ymmärtää hänen taustaansa, jotta voidaan ymmärtää, miten vanhoillislestadiolaisuus on 

saapunut Togoon ja Ghanaan.  

Nicolas Amétépé Koffi Deh syntyi Tchékpo-Dédékpoén kylässä Yoton alueella 

Togossa 31. joulukuuta 1965. Vaikka kristinusko leviää nopeaa vauhtia Afrikassa, Koffi Deh 

ei syntynyt kristinuskoon. Hänen vanhempansa harjoittivat togolaista animistista uskontoa,111 

joka ei sinänsä ole mitenkään omituista, sillä jopa 35 % togolaisista on arvioitu kuuluvan 

animistiseen luonnonuskontoon vuonna 2010.112 Mitä luultavimmin Koffi Dehin 

syntymävuonna 1965 animismiin kuuluvia oli vielä huomattavasti suurempi osa väestöstä, 

sillä uskonnollisen liikehdinnän suunta on yleisesti Afrikassa ollut poispäin 

luonnonuskonnoista ja kohti kristinuskoa tai islamia.113  

Koffi Deh asui lapsuutensa syntymäkylässään ja suoritti ala- sekä yläkoulun Tchékpo-

Dédékpoéssa. Vaikka Koffi Deh oli syntynyt animistista uskontoa harjoittavaan ympäristöön, 

hän oli lapsuudessaan saanut vaikutteita myös katolilaisuudesta. Hänen äitinsä oli kääntynyt 

katolilaisuuteen Koffi Dehin lapsuuden aikana. Koffi Deh korostaa, ettei hänen äitinsä, 

omasta vakaumuksestaan huolimatta, koskaan painostanut häntä kääntymään katolilaisuuteen, 

vaan antoi pojalleen vapauden valita itse oman uskonnollisen vakaumuksensa.114 Olisi 

 
110 SLL Kontkanen 2011, 12–13. 
111 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 27.1.2021. 
112 Catholics & cultures, Togo. 
113 Manala 2013. 
114 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh. 2.4.2021. 
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kuitenkin erikoista väittää, etteikö äidin uskonnon harjoittamisella ollut minkäänlaista 

vaikutusta nuoreen Koffi Dehiin hänen lapsuutensa aikana. Luultavasti äitinsä vaikutuksesta 

Koffi Dehia oli alkanut kiinnostamaan kristinusko, johon tutustumisen hän aloitti 

roomalaiskatolilaisuudesta. Yläkoulun suoritettuaan Koffi Deh jätti syntymäkylänsä taakseen 

ja muutti Kouvén kylään, jossa hän opiskeli katolisessa lukiossa nimeltä Christ Roi 

samannimisessä kaupunginosassa. Jatko-opiskelupaikan valintaan oli vaikuttanut hänen 

lapsuutensa kytkökset katolilaisuuteen. Koffi Deh joutui kuitenkin jättämään lukiossa 

opiskelun kesken ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Koulun lopettaminen johtui hänen 

elämässään kohtaamista haasteista. Katolilaisuus ei myöskään tarjonnut Koffi Deh:lle hänen 

kaipaamansa uskonnollista inspiraatiota, eikä hän kokenut uskoa omakseen. Koffi Deh ei 

koskaan määritellyt itseään katolilaiseksi, vaikka oli käynyt katolista lukiota. Koffi Deh 

kertoo lukiossa olleiden katolisen opin kurssien olleen pakollisia kaikille, joten hän ei voinut 

jäädä poiskaan kursseilta. Kiinnostus kristinuskoon Koffi Dehilla oli kuitenkin säilynyt. 

Lukion lopettamisen jälkeen Koffi Deh muutti Togon pääkaupunkiin Loméen, jossa hän 

opiskeli rakennustyöntekijäksi ja sähköasentajaksi.115 

Sähköasentajaksi valmistuttuaan Koffi Deh toimi yksityisyrittäjänä noin vuoden verran. 

Tämä aika oli hänelle perimmäisten kysymyksien pohdinnan aikaa. Vuoden ajan Koffi Deh 

etsi itselleen sopivaa uskontoa lähinnä kristinuskon piiristä. Koffi Dehin mukaan 

merkittävimmät uskonnolliset vaikuttajat hänen elämässään olivat tämän vuoden aikana 

helluntailainen Assembly of God’s church ja Apostle Revelation Society, joista jälkimmäisen 

toiminnassa Koffi Deh oli aktiivisesti mukana. Kristinuskon lisäksi Koffi Deh tutustui myös 

Jehovan todistajien uskoon, mutta ei määritellyt itseään koskaan Jehovan todistajaksi.116 

Maan poliittista epävakauksista johtuen elannon ansaitseminen Togossa vaikutti 

epävarmalta, jonka vuoksi Koffi Deh joutui jättämään kotimaansa vuonna 1994 ja 

muuttamaan pakolaisena Ruotsiin paremman elämän toivossa.117 Jo Togossa ollessaan Koffi 

Deh oli aktiivisesti etsinyt itselleen sopivaa uskontoa, täysin tyydyttävää vastausta saamatta, 

eikä etsintä päättynyt Ruotsiin muuttamisen jälkeenkään. Ruotsissa asuessaan Koffi Deh 

tapasi vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluvan naisen Maija-Liisa Hannilan ja ystävystyi tämän 

kanssa. Hannila kutsui Nicolas Koffi Dehin sekä usean muun Togosta Ruotsiin tulleen 

pakolaisen Boråsin kaupunkiin, jossa oli vanhoillislestadiolaisten seurat. Suurin osa 

togolaisista ei tarttunut Hannilan tarjoukseen, mutta Nicolas Koffi Deh koki omituista vetoa 

 
115 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 27.3.2021. 
116 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 27.3. 2021. 
117 Kallio, Kautto, Raittila 2012, 85. 
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hyväksyä kutsu ja lähteä Hannilan mukana Boråsiin. Tilaisuudessa ollessaan Nicolas Koffi 

Deh koki löytäneensä etsimänsä ja kertoi saaneensa palveluksen aikana hengellisen 

kokemuksen. Kokemus manifestoitui hänelle Jumalan äänenä, joka ilmoitti, että ihmiset 

keiden kanssa hän nyt on, ovat osa Jumalan valtakuntaa. Äänen mukaan 

vanhoillislestadiolaisten uskoa tarvittiin kipeästi myös hänen synnyinmaassaan Togossa. 

Seurojen jälkeen Koffi Deh oli iloissaan siitä, että hän koki vihdoin löytäneensä etsimänsä 

oikean uskon. Hänen hyvä ennakkoaavistuksensa vanhoillislestadiolaisuudesta oli saanut 

vahvistusta uskonnollisesta kokemuksesta. Koffi Dehin kiinnostus vanhoillislestadiolaisuutta 

kohtaan kasvoi nopeasti ja hän kääntyi pian vanhoillislestadiolaisuuteen.118 Koffi Dehin 

kääntymiskokemuksessa on havaittavissa vanhoillislestadiolaisten subjektiivista 

uskonkokemusta korostava näkemys sekä keskeinen näkemys Jumalan valtakunnan etsimisen 

tärkeydestä. Koffi Dehin kokemusta voidaan vanhoillislestadiolaisin termein luonnehtia 

Jumalan rauhan saavuttamisena.119 Erityisesti Koffi Dehia kiinnosti 

vanhoillislestadiolaisuuden opetus syntien anteeksiantamisesta. Hän kertoi olevansa iloinen 

siitä, että voi mennä toisen uskovaisen luokse sovittamaan syntinsä.120  

 Kääntymyksen koettuaan seurakuntalaiset ehdottivat Nicolas Koffi Dehille 

mahdollisuutta jäädä Ruotsiin, mutta hän kieltäytyi tarjouksesta, koska tunsi syvää tarvetta 

palata mahdollisimman pian takaisin Togoon levittämään sanomaa kotimaassaan. Koffi Deh 

oli jo Ruotsissa asuessaan pitänyt kirjeitse yhteyttä Togossa asuviin ystäviinsä ja kertonut 

heille tästä ”uudesta mielenkiintoisesta tavasta” harjoittaa kristinuskoa. Koffi Dehin 

kuvaukset vanhoillislestadiolaisuudesta herättivät hänen Togossa asuvien ystäviensä 

mielenkiinnon. Ruotsista kotimaahan lähtiessään Koffi Deh pyysi seurakunnilta, että Togoon 

järjestettäisiin lähetysmatka, jotta siellä asuvat vanhoillislestadiolaisuudesta kiinnostuneet 

Koffi Dehin tuttavat voisi tutustua liikkeen oppiin.121 Vuonna 1995 Togoon saavuttuaan Koffi 

Deh aloitti saman tien tekemään työtä vanhoillislestadiolaisuuden sanoman levittämiseksi. 

Lähetystyön harjoittaminen yksin osoittautui erittäin vaikeaksi ja raskaaksi tehtäväksi. Jotkut 

suhtautuivat Koffi Dehin sanomaan aluksi epäröiden, mutta kääntyivät kuitenkin ajan myötä 

vanhoillislestadiolaisuuteen. Osa puolestaan suhtautui Koffi Dehin sanomaan vihamielisesti, 

jotkut jopa syyttivät hänen tuovan vieraita jumalia heidän joukkoonsa.122 

 
118 Kallio, Kautto & Raittila 2012, 86. 
119 Korteniemi 2016, 31–32. 
120 SLL Kontkanen 2011, 12. 
121 Kallio, Kautto & Raittila 2012, 86–87. 
122 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 16.1.2021. 
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Henkilökohtaisen kääntymyksen seurauksena tapahtunut vanhoillislestadiolaisuuden 

leviäminen ei sinänsä ole vanhoillislestadiolaisuuden historiassa uusi tai ainutlaatuinen ilmiö, 

sillä vanhoillislestadiolaisuus levisi myös Unkariin yksittäisten Suomessa teologiaa 

opiskelevien unkarilaisten vaihto-opiskelijoiden kääntymyksestä 1930-luvulla.123 Erityistä 

Togon tapauksessa on se, että lähetystyön mahdollistanut kohtaaminen ei saanut alkuaan 

vapaasta tahdosta tehdyistä valinnoista, vaan maan epävakaudesta, joka pakotti Koffi Dehin 

lähtemään pakolaiseksi Ruotsiin. 

 

Kuva, Nicolas Amétépé Koffi Deh124 

 
123 Palola 2019, 345. 
124 Kuva on saatu Nicolas Koffi Dehilta ja käytän sitä hänen luvallaan. Kuvaaja ei tiedossa 
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2.4.2 vanhoillislestadiolaisuuden leviäminen Togoon 

Togossa vanhoillislestadiolaisuuden kannatus on korkeinta ewe-kansan joukossa, johon Koffi 

Deh itsekin kuuluu. Vanhoillislestadiolaisuudella on Togossa myös joitain kannattajia Kabye-

kansan ja Akposso-kansan parista, mutta heitä on huomattavasti vähemmän kuin ewe-kansaan 

kuuluvia vanhoillislestadiolaisia.125 Togossa väestönliikehdintä on suurta, ihmiset muuttavat 

usein paikkakunnalta toiselle paremman elinkeinon toivossa, jonka myötä myös ajatukset, 

maailmankuvat ja uskonnot leviävät.126 Tämä heijastuu myös vanhoillislestadiolaisuuden 

leviämisessä. Vanhoillislestadiolaisuus on levinnyt ewe-kansan parissa Togon ja Ghanan, 

muttei juurikaan ewe-kansan ulkopuolelle. Tämä voisi viitata siihen, että Togossa etnisten 

kansojen rajat koetaan tärkeämmiksi kuin valtioiden maantieteelliset rajat. Käsitys on 

ymmärrettävää, sillä Afrikassa valtioiden rajat ovat yleensä vedetty kolonialistisena aikana 

eurooppalaisten taloudellisten intressien mukaisesti, eivätkä ne noudata kulttuuri- tai 

heimorajoja.127 

Togossa asui vuonna 2021 noin 800 vanhoillislestadiolaista.128 Kasvu on ollut 

nousujohteista, noin 25-vuotisen historiansa aikana, vaikka se onkin tasaantunut 2010-luvulta 

lähtien. Tämä johtuu tosin siitä, että 2010-luvulta lähtien vanhoillislestadiolaisia on ollut 

huomattavasti enemmän kuin 1990-luvun lopulla, joten kasvu ei enää näyttäydy tilastoissa 

yhtä suurelta. 

 

 

Kaavio 2 vanhoillislestadiolaisuuden jäsenmäärän kehitys Togossa.129  

 
125 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh. 18.1.2021. 
126 Togo maassamuutto, Poverty Reduction Strategy Paper 2014, 12. 
127 Youé 2015, 439–440. 
128 Nicolas Koffi Dehin arvio 17.12.2020. 
129 Olen itse laatinut taulukon aineistoni pohjalta. 
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Koffi Deh aloitti lähetystyön välittömästi Togoon päästyään. Ensimmäisten lähetystyövuosien 

aikana Koffi Deh tuskasteli resurssiensa vähäisyyttä materiaalin hankinnassa, niinpä hän otti 

vuonna 1997 yhteyttä LLC:n julkaisuista vastaavaan henkilöstöön, pyytäen heitä lähettämään 

hengellistä kirjallisuutta Togoon, minkä seurauksena käynnistyi yhteistyö Amerikan 

vanhoillislestadiolaisten kanssa. Koffi Deh lähetti LLC:lle säännöllisesti kirjeitä, joissa hän 

raportoi Togon vanhoillislestadiolaisten tilanteesta sekä kertoi, kuinka hän järjesti lukupiirejä, 

joissa tutkittiin Raamattua ja muuta kristillistä kirjallisuutta noin 20 uskosta kiinnostuneen 

ystävänsä kanssa.130  

Vuonna 2000 LLC lähetti vanhoillislestadiolaisten ensimmäiselle lähetysmatkalle 

Togoon Keith Waaraniemen ja John Lehtolan.131 Vaikka Togossa ei ollut aiemmin käynyt 

lähetystyöntekijöitä, Koffi Deh oli matkustanut Suomessa ja Ruotsissa tapaamassa 

vanhoillislestadiolaisia.132 Luultavimmin hän oli saanut samalla lisäperehdytystä 

vanhoillislestadiolaisesta opista. Waaraniemen ja Lehtolan matkan tarkoituksena oli pitää 

paikallisille seuroja ja keskustella pelastukseen liittyvistä kysymyksistä. Vierailun aikana 

pidettiin päivittäin joko seuroja tai opetus- ja keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuuksissa 

käytiin läpi useita yleisesti kristittyjä koskettavia aiheita, kuten esimerkiksi syntien 

anteeksiantamista, taivaan sijaintia, pelastusvarmuutta, synnissä elämisen kurjuutta ja 

ylipäätänsä soteriologisia lähtökohtia. Puhtaasti vanhoillislestadiolaisuutta koskevia aiheita 

olivat esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuuden syntyhistoria ja kehitys.133 

Suomessa vanhoillislestadiolaisuus on evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva 

herätysliike.134 Tilanne ei ole sama LLC:lle, Sveriges Fridsföreningarnas 

Centralorganisationelle (jatkossa SFC) tai Église Laestadienne Lutheraine de Togolle 

(jatkossa ELLT)135, jotka ovat täysin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta riippumattomia 

luterilaisia vapaakirkkokuntia. Togon vanhoillislestadiolaisuuden nimeen on lisätty LLC:n 

tapaan sana kirkko (Église), kun taas Suomessa ei puhuta vanhoillislestadiolaisesta 

kirkosta.136 

 
130 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 12.9.2021 
131 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 12.9.2021. 
132 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh. 12.9.2021. 
133 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 12.9.2021 
134 Lestadiolaisuus, Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto. 
135 ELLT on Togon ja Ghanan vanhoillislestadiolaisen toiminnan kattojärjestö. Sähköpostitiedonanto Nicolas 

Koffi Deh 12.9.2021. 
136 Edoh 2014, 6. 



29 

 

 

Kartta 1. Togon paikkakunnat, joilla järjestetään vanhoillislestadiolaisia seuroja.137 

2.4.3 Vanhoillislestadiolaisuuden leviäminen Ghanaan 

Vanhoillislestadiolaisuus oli ehtinyt vaikuttaa Togossa yhdentoista vuoden ajan, ennen kuin 

liike lähti leviämään maan rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2006 Nicolas Koffi Dehin Accrassa 

asunut setä kuoli, Koffi Dehin saatua kutsu setänsä hautajaisiin hän ryhtyi oitis tekemään 

matkajärjestelyitä. Matkaan valmistautuessaan Koffi Dehin ystävä Emmanuel Ametsifè pyysi 

Koffi Dehia tapaamaan hänen Accrassa asuvia perheenjäseniään ja ystäviään. Ametsifè 

 
137 Olen itse piirtänyt kartan Nicolas Koffi Deh:lta saamieni tietojen pohjalta, karttapohja: Stepmap. 
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halusi, että hekin voisivat tulla osalliseksi Jumalan valtakuntaan ja vastaanottaa evankeliumin 

Koffi Dehin kautta. Koffi Deh onnistui tavoittamaan Ametsifén perheenjäsenet, joista Mawuli 

Tsogbetse, James Quao ja Peter Ametsife. Innostuivat Koffi Dehin opetuksista ja kääntyivät 

vanhoillislestadiolaisuuteen. Tosin myöhemmin Tsogbetse ja Quao erosivat liikkeestä. 

Kääntymysten rohkaisemana Koffi Deh pyysi SRK:lta ja LLC:ltä taloudellista tukea, jotta hän 

ja Ametsifè voisivat toteuttaa lähetysmatkan Ghanaan. Tuen varmistuttua Koffi Deh ja 

Ametsifè järjestivät kolmen päivän pituisen lähetysmatkan Accraan, jonka seurauksena 

kymmenen paikallista kääntyi vanhoillislestadiolaisuuteen.138 Vuotta myöhemmin Accraan 

perustettiin ensimmäinen vanhoillislestadiolainen seurakunta,139 jonka ensimmäisiin seuroihin 

osallistui myös togolaisia.140 

Ghanaan leviäminen havainnollistaa, kuinka vanhoillislestadiolaisuus liikkui suvun 

välityksellä valtiollisen rajan yli, mutta pysytteli kuitenkin heimo- ja sukulaissuhderajojen 

sisällä. Suuri osa Ghanan vanhoillislestadiolaisista ovat maahanmuuttajia Togosta tai 

togolaisten maahanmuuttajien jälkeläisiä.141 Togon tapaan myös Ghanassa ihmiset puhuvat 

avoimesti uskonasioista. On tyypillistä, että seuroihin kutsutaan paikalle 

vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolisia ystäviä tutustumaan liikkeen toimintaan. Ystävistä 

moni on myöhemmin kääntynyt tutustumisen myötä vanhoillislestadiolaisuuteen. Uskon 

leviäminen henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden välityksellä onkin muodostunut yhdeksi 

väyläksi laajentaa liikettä Ghanassa.142 

 

 
138 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh. 6.9.2021. 
139 Edoh 2014, 11. 
140 PM Österberg 2012, 8. 
141 Edoh 2014, 18. 
142 SLL Martikainen 2019, 8. 
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Kartta 2 Ghanan paikkakunnat, joilla järjestetään vanhoillislestadiolaisia seuroja.143 

  

 
143 Olen itse laatinut kartan vanhoillislestadiolaisten lehtien ja Nicolas Koffi Dehin antamien tietojen pohjalta, 

Karttapohja: Stepmap. 
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3 Lähetystyö vanhoillislestadiolaisissa lehdissä 

3.1 Artikkelit 

Tarkastelen seuraavaksi Päivämiehen ja Siionin lähetyslehden Togoa ja Ghanaa käsitteleviä 

artikkeleita. Kiinnitän huomioni Togon ja Ghanan vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä 

välittyvään kuvaan, ja miksi tällaista kuvaa on haluttu lehdissä välittää. Olen koonnut 

teemoittain vanhoillislestadiolaisissa lehdissä usein toistuvia aiheita ja ryhmitellyt ne 

seuraavanlaisesti: Taloudellinen tuki, Sama usko, Kulttuurierot musiikin tahdissa, 

Lähetystyöstä ja Kielikysymys.  

3.2 Taloudellinen tuki  

Vanhoillislestadiolaiset vastaavat itse omasta lähetystyöstään. SRK ei ole yhteydessä Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon alaisuudessa toimiviin lähetysjärjestöihin, vaikka kuuluu itse 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin.144 Lähetystyön alkuvaiheessa lähetystyömatkat 

Togoon olivat satunnaisia ja niitä järjestettiin yksittäisten seurapyyntöjen145 myötä. Usein 

lähetyspuhujat selvittivät vasta paikan päällä, missä seuroja voitaisiin mahdollisesti pitää. 

Lähetystyö on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa suunnitelmallisemmaksi.146 Vuonna 

2015 kolme vaurainta vanhoillislestadiolaista järjestöä SRK, LLC ja SFC perustivat Oulussa 

Mission Work 3 (jatkossa MW3) nimisen toimielimen, joka yhdistää vanhoillislestadiolaisten 

sisarjärjestöjen lähetystyö toimintaa. SRK:n lähetystyön asiantuntija Miika Kopperoisen 

mukaan SRK on alun perin perustettu tekemään lähetystyötä.147 Aineistossani MW3 toimintaa 

ei juurikaan mainita, osittain siksi, että toimielin on suhteellisen uusi. Tämän vuoksi käytän 

lehdissä mainittujen järjestöjen nimiä MW3:n sijaan. 

Koska Togon ja Ghanan seurakunnat ovat varsin pienikokoisia ja maat erittäin köyhiä, 

ELLT painii jatkuvasti taloudellisten vaikeuksien kanssa. ELLT on riippuvainen 

länsimaalaisesta rahoituksesta kyetäkseen ylläpitämään ja laajentamaan toimintaansa.148 

Rahoitusta kerätään myös aktiivisesti ELLT:n jäseniltä, esimerkiksi seurojen aikana kerätään 

kolehti useampaan kertaan.149 Kolehdin keräämisestä saatu rahamäärä ei pääsääntöisesti 

kuitenkaan riitä vielä toiminnan ylläpitämiseen, koska seuroihin osallistuneidenkaan 

taloudellinen tilanne ei yleensä ole kovin hyvä. 

 
144 Lähetysjärjestöt, Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto.  
145 Tässä tutkimuksessa seurapyynnöllä tarkoitetaan paikallisten asukkaiden uskovien järjestäytyneelle liikkeelle, 

kuten SRK:lle, LLC:lle tai SFC:lle, osoittamaa pyyntöä järjestää seuroja sekä opetusta kohdemaassa. 
146 Alanko 2017, 165. 
147 PM Lehto 9.3.2020 
148 SLL Österberg 2014, 12. 
149 PM Juvonen 2019, 3. 
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PM:n ja SLL:n artikkeleita lukiessa on tärkeää ottaa huomioon PM:n ja SLL:n konteksti 

huomioon. Ne ovat suomalaisten lähetystyöntekijöiden kirjoittamia lehtiä suomalaisille 

vanhoillislestadiolaisille. Niiden tarkoitus on paitsi raportoida lähetystyön tilanteesta myös 

houkutella SRK:n jäseniä antamaan lahjoituksia, joka on pääsääntöinen lähetystyön 

rahoittamisen muoto. Lahjoituksia annetaan joko suoraan kerta- tai kuukausilahjoituksina 

SRK:n nettisivuilla150, suviseuroissa tai ostamalla SRK:n julkaisutoiminnan tuotteita.151 Myös 

ELLT on suunnitellut julkaisevansa cd-levyjä, joita myytäisiin länsimaalaisille.152 

Lahjoituksista saatuja varoja käytetään muun muassa kirkkojen, kokoontumistilojen ja 

pyhäkoulujen rakentamiseen sekä seurojen yhteydessä järjestettävän ruokailun 

mahdollistamiseen.153 

PM:ssä ja SLL:ssä taloudelliset vaikeudet mainitaan useita eri kertoja.154 Artikkeleissa 

togolaisten ja ghanalaisten vanhoillislestadiolaisten kuvataan olevan innostuneita uskostaan ja 

sen harjoittamisesta. Uskonnon harjoittamista kuitenkin vaikeuttavat resurssien vähäisyys 

kuten lehdissä tuodaan esille: 

Sähköt menevät poikki, mikrofonit hiljenevät. Puhumme kilpaa naapuruston muiden kirkkojen laulun ja 

soiton sekä pihapiirin kiekuvien kukkojen kanssa. Paikalliset eivät pienistä hätkähdä. He ovat tottuneet 

monenlaisiin ääniin ja meteliin.155 

Otteessa mainitaan teknisten välineiden laadun ja äänieristyksen heikkous, myös kirkon 

sijainnin esitetään olevan huono läheisten kirkkojen vuoksi. Puutteiden konkretisoimisella 

voidaan osoittaa lukijoille, millaisia parannuskohteita seurojen toimintaan kaivataan. 

Paikalliset kuvataan sitkeinä uskonnon harjoittajina, jotka eivät näistä ongelmista huolimatta 

lannistu. SLL pyrkii artikkelillaan viestimään paikallisten ystävällisyydestä, 

vieraanvaraisuudesta ja sitoutuneisuudesta vanhoillislestadiolaisuutta kohtaan, mikä 

luultavasti puolestaan madaltaa SRK:n jäsenten kynnystä lahjoittaa rahaa, koska tietävät 

togolaisten ja ghanalaisten olevan tosissaan uskonsa suhteen. Lahjoituksiin vastataan 

lähetysmatkojen raporteissa, joissa kerrotaan paikallisten olevan erittäin kiitollisia saamastaan 

tuesta.156  

Afrikkalaiset sisaremme ja veljemme ilmaisivat joka paikassa kiitollisuutensa siitä tuesta, jota he ovat 

saaneet LLC:n, SFC:n ja SRK:n taholta. Kaikkialla lähetettiin terveisiä kotimaissamme asuville 

 
150 Lähetystyö ja humanitaarinen apu. 
151 PM Kinnunen 2014, 11. 
152 PM Alatalo 2006, 12–13. 
153 Lähetystyö ja humanitaarinen apu.  
154 SLL Martikainen 2019, 8. 
155 SLL Kinnunen 2013, 12–13.  
156 SLL Österberg 2014, 12. 
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uskovaisille ja toivottiin, että näitä vierailuja jatkettaisiin yhä. Myös taloudellista tukeamme tarvitaan 

edelleen sekä seuratoiminnan ylläpitämiseen että kokoontumistilojen rakentamiseen.157 

Katkelmassa tulee ilmi, että Togon ja Ghanan vanhoillislestadiolaisten toiminta ei olisi 

mahdollista ilman länsimaiden tukea. Sama käy ilmi myös muissa artikkeleissa suoraan 

togolaisten kertomana.158 Länsimaiden taloudellinen tuki nopeuttaa Togon ja Ghanan 

vanhoillislestadiolaisten infrastruktuurin rakentamista sekä lähetystyötä huomattavasti. 

Luultavasti ilman tukea liike olisi jo kuihtunut olemattomiin. Länsimaiden taloudellinen 

avustus on Togon ja Ghanan vanhoillislestadiolaisille mahdollisuuden ohella myös uhka, sillä 

tuki tekee heistä taloudellisesti riippuvaisia länsimaisista sisarjärjestöistä, mikä puolestaan luo 

paikallisille järjestöille painetta ottaa taloudellisten tukijoidensa tahto huomioon 

päätöksenteossaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että MW3:n kuuluvat järjestöt 

määrittelevät pitkälti paikallisseurakuntien sisällön. Opin yhtenäisyys on SRK:lle erittäin 

tärkeää, eikä erimielisyyksien sattuessa opin tulkinnasta olla valmiita joustamaan. Tästä 

todisteena ovat vanhoillislestadiolaisuuden lukuisat aikaisemmat hajaantumiset.159 Opillisesta 

erimielisyydestä johtuva riitautuminen länsimaisen sisarjärjestön kanssa tarkoittaisi mitä 

luultavimmin taloudellisen tuen loppumista ja sen myötä vaikeuttaisi huomattavasti 

pienempien seurakuntien laajentumishaaveita. 

3.3 Sama usko 

Vanhoillislestadiolaisissa lehdissä halutaan painottaa vanhoillislestadiolaisen opin olevan 

maailmanlaajuisesti samankaltaista. Luultavasti uskon samankaltaisuuden voimakas 

painottaminen johtuu artikkelien tarkoitusperästä, joka on optimistisen lähetystyökuvan 

luominen. Artikkeleissa ei esiinny juuri ollenkaan mainintoja vastoinkäymisistä, joita Togossa 

ja Ghanassa on kuitenkin ollut.160 Positiivisella raportoinnilla pyritään luultavasti myös 

innostamaan SRK:n jäseniä tukemaan lähetystyötä. Sisällöllisten eroavaisuuksien esiin 

tuomista ei nähdä tarkoituksenmukaisena, koska tämä vaikuttaisi myös lähetystyön tukeen 

SRK:n kotimaassa.  

Togon ja Ghanan kulttuurin sinänsä suhtaudutaan positiivisesti tai vähintäänkin 

neutraalisti. Kulttuurin ansioina pidetään erityisesti ihmisten avointa suhtautumista 

uskontoon. Togossa ja Ghanassa uskonnosta voidaan puhua puolituttujenkin ihmisten kanssa 

 
157 SLL Österberg 2014, 12. 
158 SLL Kontkanen 2011, 12–13. 
159 Katso esimerkiksi Talonen 2014. 
160 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 17.1.2021. 
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esimerkiksi bussimatkalla. Lähetystyöntekijät tuovat esille arvostuksensa tällaista 

keskustelukulttuuria kohtaan, koska se on omiaan levittämään vanhoillislestadiolaisuutta.161  

Kulttuurisia eroja, kuten kieli, ilmasto, poliittinen epävakaus, varallisuuserot ja 

sosiaaliset normit tuodaan lehdissä esille ja niitä pidetään luonnollisina, mutta niiden ei 

ajatella vaikuttavan opin sisältöön tai uskon ymmärtämiseen.162 Vaikuttaakin siltä, että 

kulttuuriset eroavuudet tuodaan esille lähinnä retorisena keinona puolustamaan näkemystä, 

jonka mukaan vanhoillislestadiolainen usko ylittää kulttuurirajat. Pohjimmiltaan ajatellaan, 

että ihmisiä yhdistävät samat universaalit ongelmat, kuten kiusaukset ja epäilykset. Myös 

voimavaran ajatellaan olevan yhteisesti Jumalan valtakunnan evankeliumi.163 Luultavasti 

myös ajatus Jumalan valtakunnan jakamisesta tulevaisuudessa yhdistää 

vanhoillislestadiolaisia, jolloin maanpäällisen elämän eroavaisuudet jäävät vähemmälle 

huomiolle. 

 LLC:n lähetystyön johtaja Jon Bloomquistin mukaan sisarjärjestöjen välillä on ollut 

kulttuurisia eroista johtuvia oikeita erimielisyyksiä. Esimerkiksi korvakorujen käyttö on 

sitkeästi pitänyt asemansa ELLT:n vanhoillislestadiolaisten keskuudessa huomautuksista 

huolimatta. Lähetystyöntekijät ovat sivuuttaneet korvakorukysymyksen väliaikaisesti luottaen 

siihen, että paikalliset oppivat ajan kanssa tekemään oikean ratkaisun niiden käyttämisen 

suhteen. Bloomquistin mukaan suurin haaste Togossa ja Ghanassa liiallinen 

pappiskeskeisyys. Länsimaissa vanhoillislestadiolaisuus on leimallisen maallikkokeskeinen. 

Puhujat ovat seurakunnan kutsumia palvelijoita tapauskohtaisesti. Togossa ja Ghanassa 

puolestaan seurakunnan nähdään olevan papin seuraajia.164 Vanhoillislestadiolaisuudessa 

kehitys nähdään huolestuttavana, sillä samainen pappiskysymys jakoi liikkeen kahtia 1960-

luvulla.165 Bloomquist epäilee, että pappiskeskeisyyden juuret ovat osaltaan Länsi-Afrikan 

heimoperinteessä ja osittain karismaattisten kristinuskonhaarojen tuote.166 

SLL:n artikkelissa Puhutteleva rippikoulu Ghanassa käsitellään rippikoulua Ghanassa, 

jossa SRK:n lähetystyöntekijä Mikko Kinnunen kuulustelee rippikoululaisilta opin pääkohtia 

ennen konfirmaatiota: 

 
161 PM Honkanen 2017, 14. 
162 PM Juvonen 2017c, 7. 
163 PM Österberg 2012, 8. 
164 Tiedonanto Bloomquist 12.9.2021. 
165 Palola 2011, 419–453. 
166 Tiedonanto Bloomquist 12.9.2021. 



36 

 

Mikä on elämämme tärkein asia? Joel vastaa reippaalla äänellä: Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja 

Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme tärkein asia. Vastaus on sama, jonka vastasin itse 

rippikoululaisena Aimo Hautamäelle Siikajoen kirkossa 31 vuotta sitten. Usko on pysynyt samana.167 

Kuvaus todistaa, että SRK:n lähetystyöntekijöille on erittäin tärkeää, että oppi pysyy täysin 

samanlaisena vuosikymmenestä toiseen. Lehdissä lähetystyöntekijät kannustavat ihmisiä 

joustamaan omista arvoistaan ja elämäntavoistaan, jotta voisivat minimoida konfliktit oman 

elämän ja vanhoillislestadiolaisen uskon välillä.168 Päivämies lehden artikkelissa Ametsife 

toteaa seuraavanlaisesti: 

Oikea paimen ei pakene vaikean tilanteen edessä, vaan taistelee ja suojaa toista Jumalan lasta. Jumala 

auttoi Daavidia taistelemaan Goljattia vastaan. Jumala auttaa meitäkin Pitämään huolta toisistaan. Jeesus 

sanoi, että hän ei tee omiaan, vaan sitä, mitä Jumala tahtoo. Meidänkin on hyvä muistaa, että seuraisimme 

oman tahdon sijasta Jumalan tahtoa.169 

Lähetystyötä tekevillä vanhoillislestadiolaisilla on harteillaan erittäin suuri vastuu 

kommunikoinnissaan. Lähetystyössä osapuolet joutuvat helposti epäsuhtaiseen asemaan 

toisiinsa nähden. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa vastapuolelle jää melko vähän 

argumentointivaraa, jos toinen osapuoli ilmoittaa heidän edustamansa tahdon olevan Jumalan 

tahto. Kirkkokunnan sisäiseen keskusteluun jää niukasti liikkumatilaa, koska SRK pitää 

vanhoillislestadiolaisuuden oppia Jumalan ilmoituksena.170 Liikkumavaraa pienentää 

entuudestaan vanhoillislestadiolaisten suhtautuminen opin tulkintaan, joka tulee esiin 

togolaisen Komlavi Hongan toteamuksesta PM-lehdessä: 

Meitä pidetään vanhanaikaisina, mutta emmehän me voi muuttaa sitä, mikä on kirjoitettu Raamattuun. 

Jumalan sana ei muutu koskaan.171  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vanhoillislestadiolaisten raamatuntulkinnan ei tulisi 

muuttua. Muutoksesta käyty keskustelu on vanhoillislestadiolaisten historian aikana johtanut 

useisiin hajaantumisiin.172 Tämän vuoksi uskon halutaan olevan samanlaista, joten 

samankaltaisuuden eteen tehdään aktiivisesti työtä. Uskon ollessa samankaltaista myöskään 

erimielisyyksiä ei synny. 

 Jos uskoo vanhoillislestadiolaisuuden mukaisesti uskon leviävän Pyhän Hengen 

kautta, on luonnollista mieltää uskon olevan samanlaista kaikkialla maailmassa, olisihan se 

varsin erikoista, jos Jumalan tahdon mukainen usko ei olisi universaalia, vaan sen sisältö 

vaihtelisi paikoittain. Voi siis olla, että uskon sisällöstä halutaan olla tarkkoja, jotta voitaisiin 

 
167 SLL Kinnunen 2013, 12–13. 
168 PM Juvonen 2017c, 7. 
169 PM Juvonen 2017b, 7. 
170 Näin me uskomme, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys. 
171 PM Saukko 2010, 12. 
172 Talonen 2000, 1. 
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todistaa uskon olevan universaalia. Tällöin vanhoillislestadiolaisten tapa toteuttaa lähetystyötä 

muodostaa itseään toteuttavan ennustuksen.  

3.4 Kulttuurierot musiikin tahdissa 

Musiikki on erittäin tärkeä osa togolaista kulttuuria ja ylipäätänsä monia afrikkalaisia 

kulttuureja. Afrikassa musiikki toimii usein jonkin tehtävän suorittamisen, kuten soutamisen, 

rytmittäjänä.173 Musiikki on siis Afrikassa läsnä arjessa päivittäin. Rytmillisen musiikin 

tärkeydestä kertoo se, että ewe-kielessä ei ole sanaa rytmille, koska rytmin katsotaan olevan 

sisäänrakennettu musiikkiin. Ewe-kielen puhujat ymmärtävät rytmin ja musiikin olevan 

erottamaton osa toisiaan.174 Tässä suhteessa Suomen vanhoillislestadiolaisten ja ewe-kansan 

kulttuuriset erot tulevat esiin erittäin voimakkaina. Vanhoillislestadiolaisuudessa rytmilliseen 

musiikkiin suhtaudutaan kielteisesti. Suurin syy sille on, että vanhoillislestadiolaiset 

yhdistävät rytmillisen musiikin maalliseen viihdemusiikkiin, joka houkuttelee 

vanhoillislestadiolaisia pois uskosta kohti sekulaaria maailmaa.175 Rytmillisen musiikin 

kategorinen kielto, on tässä mielessä ongelmallinen vanhoillislestadiolaisen ajattelutavan ja 

ewe-kulttuurin yhteensovittamisen kannalta. Ewe-kansalle rytmillinen musiikki ei välittömästi 

assosioidu maalliseen musiikkiin, heille rytmi on mukana musiikissa kaikilla elämänalueilla, 

myös uskonnon harjoittamisessa. Vanhoillislestadiolaisten näkökanta rytmilliseen musiikkiin 

on siis rajoittunut vain heidän omaan länsimaalaiseen kontekstiinsa. Rytmillinen musiikki 

edustaa heille vanhoillislestadiolaisille arvoja, joita se ei ewe-kansalle edusta. 

Moni seurakuntalainen Togossa on kommentoinut Siionin laulujen olevan hieman 

liian vakavia hengellisiksi lauluiksi. He kertovat monien liikkeeseen tutustuvien ystäviensä 

kommentoineen seurojen tunnelman olleen kuin hautajaiset ilman ruumista. Tämä ei 

välttämättä ole paikallisista huono piirre, mutta heidän mukaansa uskonnollisen musiikin 

tulisi herättää halua liikkua rytmissä ja tuottaa kuulijalle hyvän olon.176 Togolaisten käsitys 

Jumalan läsnäolosta vaikuttaa manifestoituvan onnellisuutena, ilona ja hurmoksellisuutena, 

kun taas länsimaisessa hartausmusiikissa ajatellaan Jumalan olevan läsnä pikemminkin 

arvokkuuden ja hartauden tunteessa. Vanhoillislestadiolaisissa lehdissäkin on tuotu esille 

Togon muiden kirkkojen äänimaiseman eroavan heidän omastaan merkittävällä tavalla.177 

Tämä johtuu siitä, että Siionin laulut on länsimaalaisten tekemiä koraaleja länsimaalaiseen 

 
173 Edoh 2014, 13. 
174 Agawu 2003, 63. 
175 Juntunen 1987, 97–99. 
176 Edoh 2014, 19. 
177 PM Juvonen 2017a, 6–7. 
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kulttuuriin ja näin ollen sopivat paremmin hartaisiin kristillisiin lauluihin tottuneille 

länsimaalaisille kuin Togon trooppisessa ilmastossa muodostuneen kulttuurin kasvateille. 

Togolaiseen ja samalla moneen afrikkalaiseen kulttuuriin vaikuttaa kuuluvan olennaisena 

osana tanssiminen, sekä rytmikäs liikkuminen. Myöskään seurakunnissa soitettavan musiikin 

ei pitäisi togolaisten mielestä olla poikkeus.178  

Liikkeen alkuaikoina Togon vanhoillislestadiolaisissa seuroissa lainattiin afrikkalaisia 

lauluja, jotka olivat täkäläisille tuttuja ja joiden sanojen paikalliset katsoivat sopivan seuroissa 

laulettavaksi. Nämä laulut kuvastavat vahvasti afrikkalaista filosofiaa ja käsityksiä Jumalasta, 

jotka ovat länsimaalaisille outoja.179 Togolaisille nämä laulut tuntuivat varmasti tutun 

melodiansa takia sopivammilta seuroihin laulettavaksi kuin Siionin laulut. Emmanuel 

Ametsifé kommentoi, että Siionin laulut koetaan usein omituisiksi Afrikassa. Tämä johtuu 

siitä, että afrikkalainen melodia poikkeaa suurelta osin länsimaalaisten 

vanhoillislestadiolaisten perinteisestä melodiasta. Tämän vuoksi myös länsimaalaiset 

lähetystyöntekijät vieroksuivat togolaisia lauluja, koska he eivät ymmärtäneet niiden sanomaa 

ja melodiakin oli heille outo.180 Ewe-kansaan kuuluneet taas eivät luultavasti ole voineet 

käsittää, miten musiikissa ei olisi rytmiä.181 

 Ametsifén mukaan togolaiset huomasivat ja ymmärsivät varsin nopeasti, että 

afrikkalaisista lauluista ja melodiasta oli joustettava, jotta yhtenäisyys länsimaalaisten 

vanhoillislestadiolaisten kanssa voitaisiin säilyttää. Päätös ei ollut helppo, mutta se oli 

välirikkoa parempi. Togolaiset päättivät siis, että vanhoillislestadiolaisuuden yhtenäisyyden 

säilyttämisen nimissä seuroissa laulettaisiin tästä lähtien ainoastaan Siionin lauluja. 

Ongelmaksi nousi kuitenkin se, ettei Siionin lauluja koettu omiksi, eivätkä ne herättäneet 

Togon seuroissa kovinkaan suurta innostusta. Togon vanhoillislestadiolaiset kokivat 

tärkeämmäksi olla vaarantamatta suhdetta länsimaalaisiin kuin käyttää Siionin lauluja, jos he 

halusivat säilyttää yhtenäisyyden ja tärkeän materiaalisen sekä immateriaalisen avun 

länsimaalaisilta rauhanyhdistyksiltä. Kompromissina togolaiset valitsivat näistä lauluista 

melodisesti omaa kulttuuria lähimpänä olevat ja mielekkäimmiltä kuulostavat, käänsivät ne ja 

käytännössä hylkäsivät vieraammalta tuntuneet laulut. Siionin laulujen sävelmät eivät 

kuitenkaan olleet aivan vieraita, sillä togolaiset olivat tutustuneet länsimaalaistyyliseen 

hengelliseen musiikkiin jo katolisen kirkkomusiikin kautta.182 Tässä ongelmatilanteessa 

 
178 Edoh 2014, 19. 
179 Edoh 2014, 20. 
180 Edoh 2014, 20. 
181 Agawu 2003, 63. 
182 Edoh 2014, 20. 



39 

 

näkyy länsimaalaisen ja ewe-kulttuurin yhteentörmäys. Togolaiset ymmärtävät hengellisiin 

tilaisuuksiin kuuluvan musiikin eri tavalla kuin länsimaissa. Rytmin ja melodian 

hengellisyyteen suhtauduttiin eriävästi. Asiaa hankaloitti vielä se, että länsimaalaiset 

lähetystyöntekijät eivät ymmärtäneet laulujen sanoja samalla tavalla kuin togolaiset ja 

tulkitsivat niiden olevan teologisesti liian kaukana vanhoillislestadiolaisuudesta. Päivämiehen 

artikkelissa Jim Frant toteaa, että hän on iloinen siitä, että Togossa ja Ghanassa on opittu 

laulamaan Siionin lauluja.183 LLC:n lähetystyönjohtajan Jon Blomquistin mukaan sekä 

togolaiset että ghanalaiset omaksuivat Songs of Zionin laulut omikseen nopeammin kuin hän 

osasi itse odottaa. Jo vuonna 2002 laulut olivat vakiinnuttaneet paikkansa togolaisten 

vanhoillislestadiolaisten keskuudessa.184 Vanhoillislestadiolaisissa lehdissä 

musiikkikysymystä koskevaa pohdintaa ei ilmennyt. Sen sijaan musiikista puhuttaessa 

korostuu laulujen kotoisuuden ihastelu.185  

Vaikka Togon ja Suomen vanhoillislestadiolaisten laulut ovat suurilta osin samoja, 

niissä löytyy kuitenkin kulttuurista johtuvia eroavaisuuksia. Erot vaikuttavat johtuvan 

nimenomaan ewe-kulttuurista, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa Song of Zionin laulut eivät 

eroa samalla tavalla SRK:n Siionin lauluista. Ewe-kulttuurin tapa laulaa ja säestää musiikkia 

vaikuttavat välillä Siionin lauluihin ja tuottavat näin hieman erilaisen sävelmän kuin mihin 

länsimaalaiset ovat tottuneet. Sama laulu voi olla varsin erilainen sävelmältään, koska 

paikallisten olisi vaikea omaksua täysin uudenlaista laulutyyliä. Paikalliset ovat tehneet 

lauluihin myös tietoisia muutoksia, joiden he ovat arvioineet helpottavan paikallisten 

laulamista. Siionin laulut käännetään ewe-kielelle ja niissä pyritään säilyttämään 

samankaltaiset sanat kuin länsimaalaisissa lauluissa. Tämän vuoksi eroavaisuudet johtuvat 

myös osittain tehdystä käännöstyöstä. Laulujen melodiaa on jouduttu muokkaamaan ewe-

kieleen sopivaksi.186 Muutokset eivät luultavasti ole kuitenkaan kovin suuria, sillä 

lähetystyöntekijät ovat kommentoineet lehdissä laulujen melodioiden olevan tuttuja.187 

Koffi Dehin mukaan togolaisten parissa suosituin koraaleista on E nye yesu lôm. 

Laulun suomenkielinen nimi on Jeesus meitä rakastaa. Virsi ei kuulu SRK:n käyttämiin 

laulukokoelmiin, joita ovat Siionin laulut vuodelta 2016 sekä evankelis-luterilaisen kirkon 

virsikirja, joka on vuodelta 1986.188 Suomessa virsi voidaan löytää Suomen Luterilaisen 

 
183 PM Kontkanen 2011a, 12–13. 
184 Tiedonanto Bloomquist 12.9.2021. 
185 SLL Kontkanen 2011b, 12–13. 
186 Edoh 2014, 19. 
187 PM Alatalo 2006, 12–13. 
188 Vanhoillislestadiolaisuus, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. 
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evankeliumiyhdistyksen (SLEY) käyttämästä laulukirjasta Siionin kanteleesta189 numerolla 

409.190 Virren voi löytää myös uusheräyksen ja rauhansanalaisuuden käyttämästä laulukirjasta 

Siionin matkalaulut191 numerolla 226.192 Yksittäisissä SRK:n tilaisuuksissa, kuten 

itsenäisyyspäivillä tai joulujuhlissa voidaan laulaa myös muita kuin Siionin lauluja tai virsien, 

mutta niitä ei haettaisi Siionin kanteleesta tai Siionin matkalauluista.193 Togossa suosittu 

Jeesus meitä rakastaa -virsi on käytössä LLC:n Songs of Zion -kokoelmassa, josta sen voi 

löytää numerolla 451.194  LLC:n Songs of Zion eroaa siis jossain määrin SRK:n Siionin Laulut 

-kokoelmasta. Vaikuttaa siltä, että laulu Jeesus meitä rakastaa on omaksuttu togolaisten 

vanhoillislestadiolaisten käyttöön juuri LLC:ltä. Tämän perusteella on oletettavaa, että 

togolaisten laulukirjan käännöstyön pohjana on käytetty nimenomaan, LLC:n Songs of Zion, 

eikä SRK:n Siionin laulut. 

Vaikka nykyään Togossa ja Ghanassa lauletaan Siionin lauluja pienin muutoksin, on 

paikallisilla haaveissa saada seuroihin mukaan myös perinteistä afrikkalaista musiikkia. 

Edohin haastatteleman viiden, tällä hetkellä Suomessa asuvan, togolaistaustaisen miehen 

mukaan perinteisen afrikkalaisen musiikin ja vanhoillislestadiolaisen seurakontekstin 

sulauttaminen toisiinsa ei ole mahdoton idea. Heidän mukaansa afrikkalaisten kulttuuri, 

ihmisten elämäntilanteet ja yhteisöt ovat niin erilaisia suomalaisten kanssa, että paikalliset 

olisivat tyytyväisempiä, jos he saisivat laulaa itselleen tuttuja ja rakkaita lauluja.195  

 Emmanuel Ametsifè kertoo, että vaikka lähetystyöntekijät suhtautuivat aluksi 

kielteisesti paikallisten laulujen laulamiseen, ovat he ajan myötä oppineet paremmin 

ymmärtämään afrikkalaisten laulujen sanomat ja huomaamaan, että ne palvelevat 

vanhoillislestadiolaista uskoa Siionin laulujen tapaan. Osa lähetystyöntekijöistä on Ametsifén 

mukaan jopa rohkaissut heitä omaksumaan omia paikallisia lauluja seuroihinsa. Ametsifè 

ilmoitti lähetystyöntekijöille seurakuntalaisten tarvitsevan kuitenkin muutaman vuoden aikaa, 

ennen kuin he alkaisivat miettimään omien laulujen tuomista seuroihin. Hänen mukaansa liian 

hätäinen muutos aiheuttaisi hämmennystä seurakuntalaisissa.196 Ametsifè sanoi näin vuonna 

2014, vielä noin 8 vuotta myöhemmin Loméssa ei laulujen suhteen ole tehty muutosta.197 

 
189Siionin kannel, Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto. 
190 Jeesus meitä rakastaa, Sley. 
191 Siionin matkalaulut, Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto. 
192  
193 Tiedonanto SRK:n musiikki ja markkinointi asiantuntijalta Sasu Hartikaiselta 17.8.2021. 
194 Tiedonanto LLC:n musiikkikoordinaattorilta Liisa Keraselta 18.8.2021. 
195 Edoh 2014, 21. 
196 Edoh 2014, 21. 
197 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 26.2.2021 



41 

 

Länsimaiden ja Länsi-Afrikan vanhoillislestadiolaisuuden välillä on myös merkittäviä 

eroavaisuuksia suhtautumisessa tanssimiseen. Länsi-Afrikassa tanssiminen on merkittävä osa 

niin kulttuuria kuin uskonnon harjoittamista. Tanssi ymmärretään olevan johdin, jonka kautta 

voidaan päästä jumalan tai jumalien kanssa yhteyteen. Tanssilla on myös ollut merkittävä 

osuus uskonnollisissa rituaaleissa. Tanssin avulla rituaalissa siirrytään uskonharjoittamisen eri 

tasoille sekä ilmaistaan omaa uskonnollisuuttaan.198 

Vanhoillislestadiolaisuudessa puolestaan tanssimiseen suhtaudutaan kielteisesti. Sen 

nähdään olevan osa maallista viihdettä ja näin ollen se on tuomittu syntiseksi toiminnaksi, 

jonka harjoittamisesta tulisi pidättäytyä.199 Togossa ja Ghanassa asuvien 

vanhoillislestadiolaisten oli hyväksyttävä ajatus tanssikiellosta, vaikka se oli olennainen osa 

länsiafrikkalaista kulttuuria. Ajatus tanssin syntisyydestä on jo laajalti hyväksytty Togon ja 

Ghanan vanhoillislestadiolaisten parissa. Kysyessäni Koffi Dehilta tanssimisesta hän vastasi 

vanhoillislestadiolaisuudelle tyypillisellä tavalla, että tanssiminen on syntistä, koska se 

herättää ihmisessä lihan himot.200 

3.5 Lähetystyöstä 

Vanhoillislestadiolaisissa lehdissä korostetaan lähetystyön pohjautuvan aina kohdemaasta 

tulleeseen seurapyyntöön.201 Mitä luultavimmin kutsun mainitsemisella halutaan korostaa 

lähetystyön kohdistuvan vain sellaisille alueille, joissa on jo niin sanotusti kylvetty 

vanhoillislestadiolaisuuden siemen. Järjestelyn pragmaattinen syy voi olla resurssien 

säästäminen. On helpompaa tehdä lähetystyötä alueella, jossa on jo valmiiksi varmistettu 

olevan jonkin verran kannatusta kuin aloittaa täysin tyhjästä. Togon ja Ghanan kohdalla 

vaikuttaa siltä, että vanhoillislestadiolainen lähetystyö pohjautuu aluksi yksittäisten 

paikallisten tekemään niin sanottuun pakanalähetykseen, jonka jälkeen LLC ja SRK tulevat 

paikalle opettamaan oikeanlaista oppia ja auttamaan järjestäytymisessä. Vuoden 1999 SLL:n 

artikkelissa annetaan myöskin tämän suuntaisia viitteitä: 

Monet uskovaiset ovat työnsä takia joutuneet muuttamaan pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa ulkomaille. 

Kristittyinä he ovat suolana ja valona omalla työ- ja asuinpaikkakunnallaan vieden näin evankeliumin 

sanaa eteenpäin.202 

Katkelmassa tuodaan esille SRK:n käsitystä lähetystyön toteuttamisesta. Uskonto leviää 

yksittäisten ihmisten kautta, jotka muuttavat uudelle alueelle, jossa ei ole 

 
198 Dor 2014, 16–17. 
199 Metsänheimo 2016, 46. 
200 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 31.3.2021. 
201 PM Kinnunen 2014, 11. 
202 SLL Hautamäki 1999, 4. 
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vanhoillislestadiolaista yhteisöä. Muuttaneiden tulisi pyrkiä levittämään omaa uskoaan 

ruohonjuuritasolla parhaansa mukaan. Kutsumisperiaatteen mainitsemisella voidaan myös 

pyrkiä ennakoimaan mahdollinen lähetystyön kolonialistisuuteen vetoava kritiikki. 

Seurapyynnön korostaminen vaikuttaa olevan osa vanhoillislestadiolaisten retoriikkaa, 

jossa väheksytään ihmisten osuutta lähetystyössä ja korostetaan näkemystä Jumalan 

johdatuksesta. Lehdissä esiintyvän retoriikan mukaan ihmiset eivät ole aktiivisina toimijoina 

lähetystyössä vaan pikemminkin passiivisina Jumalan tahdon manifestoijina. Jumalan 

ajatellaan aloittavan lähetystyö lähettämällä ihmisiä saarnaamaan uskoaan.203 

Vanhoillislestadiolaisen käsityksen mukaan Jumala myös valmistaa lähetystyöalueen 

asukkaiden sydämet vastaanottavaiseksi vanhoillislestadiolaiselle uskolle.204 

Lähetystyöntekijän osattomuus lähetystyössä näkyy myös onnistumisiin ja vastoinkäymisiin 

suhtautumisessa. Vanhoillislestadiolaisissa lehdissä ei juurikaan esitelty lähetystyön 

epäonnistumisia. Kysyessäni Koffi Dehilta vastoinkäymisistä, sain selville lähetystyössä 

olleen myös haasteita. Lähes poikkeuksetta lähetystyön epäonnistumista tai onnistumista 

selitetään Matteuksen evankeliumin kylväjävertauksella205. Myös lehdissä kylväjävertaus 

nousee esille useita kertoja optimistisen lähetystyön näkökulmasta. Esimerkiksi PM-lehden 

artikkelissa Meitä yhdistää sama usko kuvailtiin Togossa ja Ghanassa siemenen pudonneen 

hyvään maahan.206 

Kun lähetystyössä tulee vastoinkäymisiä; uskossa tai lähetystyössä ei sinänsä ajatella 

olevan mitään vikaa. Ongelmana nähdään, ettei kohdeyleisö ollut vielä valmis 

vastaanottamaan vanhoillislestadiolaisesta sanomaa. Togolaisten kylien, kuten Kuma 

Apeyeymemen ja Gamen asukkaiden, jotka luopuivat vanhoillislestadiolaisuudesta, ajateltiin 

olevan kallioinen maasto, jossa vanhoillislestadiolaisuus ei tulisi pysymään, niinpä näihin 

alueisiin ei kannattanut tässä vaiheessa käyttää tarpeettoman paljon resursseja. 

Päivämiehessä kuvailtiin Ewe-kansan parissa vallitsevan etsikkoaika.207 

Vanhoillislestadiolaisuuden esitetään lyöneen itsensä läpi Togossa ja Ghanassa. Liikkeen 

kuvailtiin elävän voimakasta kasvun aikaa ja länsiafrikkalaisilla todettiin olevan sanan 

 
203 PM Löppönen 2010, 14–15. 
204 PM Löppönen 2010, 14–15. 
205 Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. 5Osa putosi kallioiseen 

paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti,6 mutta 

auringon noustua oraat helteissä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta 7Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja 

ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. 8 Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, 

mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää.9  
206 PM Heikkinen 2006, 8–9. 
207 PM Sutinen 2003, 12. 
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nälkä.208 Tilastojen valossa vanhoillislestadiolaisuuden kasvu on vielä varsin vaatimatonta.209 

Vuoteen 2019 mennessä vanhoillislestadiolaisia oli Togossa noin 800. Ghanassa vastaava 

luku oli noin 400.210 

Lehdissä todetaan lähetystyön olevan kokonaan Jumalan työtä, ilman ihmisen omaa 

ansiota.211 Oman osallisuuden häivyttäminen tarkoittaa myös vastuun vierittämistä pois omilta 

harteiltaan. Vanhoillislestadiolaiset eivät siis tämän logiikan mukaan ole vastuussa 

lähetystyöstään, koska he toimivat ainoastaan Jumalan välikappaleina Pyhän Hengen 

puhuessa suoraan heidän kauttaan. Ne, jotka eivät lähetystyöntekijöiden sanomaa ota 

omakseen leimataan puutteellisiksi siinä mielessä, että he eivät ole valmiita ottamaan vastaan 

vanhoillislestadiolaisuutta. Kun lähetystyön epäonnistuessa syyksi nähdään paikallisten 

kypsymättömyys, ei omaan lähetystyötä tarvitse reflektoida, jolloin myöskään lähetystyö ei 

pääse kehittymään. 

Lähetystyön kehittyminen on nähdäkseni olennaisen tärkeää varsinkin, kun 

kolonialismin jäljet ovat vielä vahvasti havaittavissa. Afrikassa kolonialismin perintö ilmenee 

paitsi koulumaailmassa ja hallinnossa myös tavallisten kansalaisten ajatusmaailmassa. 

Vuoden 2014 PM-lehden artikkelissa lähetystyön johtokunnan jäsenet kiittelivät SRK:n 

lähetystyöntekijöitä seuraavasti: 

On suurenmoista, kun ihonväristämme ja teidän hyvinvointiasemastanne huolimatta ette halua olla 

yläpuolellamme, vaan veljinä, samanarvoisina, saman armonlähteen äärellä.212 

Lehdessä lainaus on todisteena vanhoillislestadiolaisuuden uskon suvaitsevaisesta luonteesta 

sekä lähetystyöntekijöiden erityislaatuisesta huolenpidosta ja kunnioituksesta. On kuitenkin 

vaikeaa olla ohittamatta tällaisen kommentin taustalla vaikuttavia tekijöitä. Paikallisille 

inhimillisen kohtelun saaminen länsimaalaisilta ihopigmentin eriävyydestä huolimatta on niin 

erikoista, että siitä pitää erikseen kiittää. Ajatusmaailma heijastaa länsimaalaisten 

kolonialistien kuuluttaman rotuopin ja kulttuuridarvinistisen näkemyksen mukaista ajatusta 

joidenkin etnisyyksien ja kulttuurien olevan vähemmän arvokkaita kuin toisten. 

Jälkikolonialismin aikaisen lähetystyön on erittäin tärkeää ottaa lähetystyönhistoria huomioon 

ja suhtautua kriittisesti kolonialistista ajattelua uusintaviin näkemyksiin. 

Vanhoillislestadiolaisten tulee omalla lähetystyöllään myöskin osoittaa herkkyyttä 

lähetyskentällä vallitseviin valtasuhteisiin. SRK ei olekaan ohittanut kolonialismikysymystä 

 
208 PM Sutinen 2009, 12–13. 
209 Katso kaavio 2. 
210 PM Juvonen 2019, 3. 
211 PM Kontkanen 2011, 12–13. 
212 PM Kinnunen 2014, 11. 
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lehdissään täysin. Yhdessä PM:n artikkelissa esiintyy pohdintaa lähetystyön kolonialistisesta 

luonteesta: 

Afrikkaan viedään kyllä evankeliumia, mutta jos aatellaan, että viedään vaikka viisautta tai omia arvoja, 

mennään pahasti kiville. Kaikki on vuorovaikutusta molempiin suuntiin, ja sieltä on paljon oppimista 

vaikkapa arvoista…Jotta maailmasta voisi tulla parempi paikka kaikille, Mikko ehdottaa, että ”Suomi 

suomalaisille” -ajattelun sijasta voisi ajatella, että Suomi on vain yksi pala yhteistä maailmaa. Voisiko 

ajatella, että koko maailma olisi kaikkien? Se tuottaisi hyvää. Se lisäisi hyvinvointia lapsille ja olisi 

vastuullista myös ympäristön kannalta, Mikko pohtii.213 

Kirjoitus on lehdissä ainutlaatuinen, koska se edustaa vahvasti erilaista näkemystä muiden 

kirjoitusten kanssa. Artikkelissa myönnetään, että lähetystyö ei ole vain oman viisauden 

viemistä muualle, vaan kyseessä on prosessi, jossa tapahtuu vuorovaikutusta kumpaankin 

suuntaan. Artikkelissa heijastuu myös vanhoillislestadiolaisuudelle tyypillinen 

maailmankansalaisuus ajattelu, jonka mukaan uskonnon tulisi yhdistää ihmisiä yli 

valtionrajojen ja ihmisten tulisi luopua nationalistisesta omistushalusta kaikkien jakamalla 

maapallolla. Näkemys vertautuu mielenkiintoisella tavalla Koffi Dehin ajatteluun. Koffi Deh 

kertoo vanhoillislestadiolaisten tehtävänä olevan kristillisten arvojen vahvistaminen, joihin 

kuuluu hänen mukaansa isänmaan rakkaus ja yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten 

velvollisuuksien toteuttaminen yhteisön ja maan hyväksi.214 Vaikuttaa siltä, että togolaisten 

(tai ainakin Koffi Dehin) uskonnollisuuteen on vaikuttanut voimakkaasti nationalismi. 

Varsinkin isänmaan rakkauden eetos eroaa huomattavasti aiemmin sitaatissakin 

esiintyneeseen maailmankansalaisuuden retoriikkaan. 

3.6 Kielikysymys 

Tässä alaluvussa käsittelen ilmaisuihin ja kielenkäytön eroavaisuuksiin liittyviä huomioita. 

PM:ssä ja SLL:ssä kerrotaan, kuinka Togossa ewe-kielen ohella kaikki kouluja käyneet 

osaavat ranskaa.215 Suomalaisille lukijoille luodaan näin kuvaa siitä, että käytännössä kaikki 

togolaiset puhuvat ranskaa. Tällainen käsitys on kuitenkin virheellinen. Suurin osa 

vanhoillislestadiolaisista Togossa ja Ghanassa kuuluvat Ewe-kansaan ja puhuvat ewe-

kieltä.216 Nekin vanhoillislestadiolaisista, jotka eivät kuulu Ewe-kansaan osaavat ewe-kieltä, 

koska se on näillä alueilla kansan yleisesti käyttämä kieli. Tästä syystä togolaisten 

vanhoillislestadiolaisten seurakuntaelämän pääkieli on ewe, vaikka Togon virallinen kieli 

 
213 PM Räihä 2017, 16. 
214 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 2.1.2022. 
215 PM Sutinen 2009, 12–13.  
216 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 25.1.2021. 
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onkin ranska.217 Virallisen kielen asemastaan huolimatta suurin osa togolaisista ei osaa 

ranskaa. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että vain 38 % Togon 

kuudesluokkalaisista osasi ranskaa tyydyttävästi.218 Aikaisemmin kielitaito on ollut vielä 

kehnompaa, sillä ennen vuoden 2008 uudistusta peruskoulu oli maksullinen. Tuolloin vain 49 

prosentilla pojista ja 46 prosentilla tytöistä oli mahdollisuus opiskella peruskoulussa.219 

Vuoden 2014 PM:n artikkelissa ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 

kaikille luoduille”220 tuodaan esille, ettei läheskään kaikilla perheillä ei ole varaa järjestää 

lapsilleen koulutusta edes perustavanlaatuisten taitojen, kuten luku- ja kirjoitustaitojen 

hankkimiseen.221 Tuolloin koulu ei ollut enää maksullista, mutta koulutarvikkeet tuli maksaa 

itse, joka puolestaan on rajoittanut mahdollisuuksia osallistua opetukseen. Vuonna 2016 noin 

27 % 6-vuotiaista lapsista ei kyennyt aloittamaan peruskoulua. Tyttö- ja poikalasten välillä ei 

ollut havaittavissa muutamia prosentteja suurempia eroja.222  

Nicolas Koffi Deh korostaa, että vain harvoissa seuroissa kielenä käytetään ranskaa tai 

englantia, koska varsinkin maaseudulla asuva vähemmän koulutettu väestö ei osaa muita 

kieliä kuin eweä. Silloin, kun seurat pidetään ranskaksi, paikalla on aina tulkki, joka kääntää 

puheen ewe-kielelle.223 Parantuneen koulutuksen ja informaatioteknologian mullistuksen 

tuoman globalisaation myötä nykyaikana yhä useammat, varsinkin nuoremmat 

seurakuntalaiset, osaavat sujuvasti englantia. Vanhemmat sekä vähemmän koulutetut jäsenet 

puhuvat kuitenkin edelleen vain ewe-kieltä. Erityisesti togolaisten naisten koulutustaso on 

heikko, eikä heidän joukossaan kovinkaan moni osaa englantia tai ranskaa.224 

Suomen ja Togon vanhoillislestadiolaisuuden välillä on myös termistöön ja kielen 

käyttöön liittyviä eroja, nämä tulivat esiin yhteydenpidossani Nicolas Koffi Dehin kanssa. 

Havaintoni koskee Jumalan terve -tervehdystä225. Nicolas Koffi Dehin tervehti minua 

Jumalan terveellä, vaikka oli tietoinen, etten ole SRK:n jäsen.226 Tämä on mielenkiintoista, 

sillä Suomessa vanhoillislestadiolaiset tervehtivät vain toisia vanhoillislestadiolaisia Jumalan 

terveellä. SRK:n ulkopuolisia Suomen vanhoillislestadiolaiset eivät näin tervehtisi. 

 
217 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 25.1.2021. 
218 Hoogeveen & Rossi 2019, 24. 
219 Hoogeveen & Rossi 2019, 17. 
220 Artikkelin otsikko on lehdessä lainausmerkeissä. 
221 PM Heimonen 2014, 28. 
222 Hoogeveen & Rossi 2019, 17. 
223 Edoh 2014, 18. 
224 Edoh 2014, 18. 
225 SRK:laiset käyttävät Jumalan terve toivotusta tavatessaan toisen vanhoillislestadiolaisen. Jumalan rauhaa 

toivotusta taas käytetään hyvästelynä, kun kahden lestadiolaisen tiet erkanevat. 
226 Sähköpostikeskustelu Nicolas Koffi Deh 31.1.2021. 
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Rajanvedosta ollaan myöskin varsin tiukkoja, koska vanhoillislestadiolaiset eivät koe 

sopivaksi tervehtiä edes eriävien lestadiolaisuuden haarojen edustajia Jumalan terveellä.227 

3.7 SRK:n lähetystyöhön kohdistunut kritiikki 

Tässä alaluvussa analysoin SRK:n, LLC:n ja SFC:n Afrikan lähetystyöhön kohdistuvaa 

kritiikkiä, jota esiintyy suomalaisilla Omat polut - ja Uusi Suomi-sivustoilla. Omat polut -

sivusto on niin sanottujen etnisten lestadiolaisten oma sivusto, jonka tarkoituksena on toimia 

anonyyminä tilana niille, jotka haluavat keskustella vanhoillislestadiolaisuudesta avoimesti. 

Käytännössä kirjoittajat ottavat kantaa vanhoillislestadiolaisuudessa näkemiinsä epäkohtiin. 

Sivuston kirjoittajina voi toimia kuka tahansa, mutta lähtökohtaisesti sivusto vaikuttaa olevan 

tarkoitettu vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä eronneille tai siihen vielä kuuluville, mutta 

kriittisille äänille. Uusi Suomi puolestaan on sivusto, jonne kuka tahansa voi julkaista 

haluamastaan aiheesta blogikirjoituksia. Tarkastelen ja arvioin kritiikin osuvuutta 

aineistoistani saaman tiedon valossa. Lisäksi tuon esille vanhoillislestadiolaisten vastauksia 

kritiikkiin. 

Vanhoillislestadiolaisten Afrikan lähetystyöhön kohdistuvan kritiikin kärki vaikuttaa 

käsittelevän ehkäisykiellon saarnaamista köyhissä ja matalasti koulutetuissa maissa kuten 

Togossa ja Ghanassa. Vanhoillislestadiolaiset perheet poikkeavat Suomen matalan 

syntyvyyden trendistä228 huomattavasti. Vanhoillislestadiolaisten yksi tunnistettavimmista 

piirteistä on heidän suuret ydinperheet.229 Omat polut -sivuston vuoden 2014 

blogikirjoituksessa nimeltä Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille 

esitettiin seuraavanlainen kritiikki: 

Lestadiolaisten ehkäisykiellolla on Togossa vakavat seuraamukset. Maassa on 130 000 aidsia sairastavaa. 

Kondomien käyttökielto pahentaa maan katastrofaalista tilannetta. Samanaikaisesti syntyvyys on 

sietämättömän suuri resursseihin nähden. Kuuden miljoonan hengen väestöstä jopa yli kolmasosa elää 

köyhyysrajan alapuolella.230 

Togossa ja Ghanassa niin kuin muuallakin Afrikassa sukupuolitaudit ovat vakava 

kansanterveydellinen uhka. On kiistämätön tosiasia, että epidemiaa voitaisiin hillitä ehkäisyä 

ja ehkäisyvalistusta lisäämällä.231 Kritiikki paljastaa vanhoillislestadiolaisuuden opin 

kehittyneen suomalaisen kulttuurin kontekstissa. Vanhoillislestadiolaisten ehkäisyä koskevaa 

oppia muotoillessa, ei luultavasti ole otettu huomioon sukupuolitautien näkökulmaa, joka 

 
227 Jumalan Terve! -Tervehdyksen teologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. 
228 Syntyneet, Suomen virallinen tilasto 2017. 
229 Wallenius-Korkalo 2018, 13–14. 
230 Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille, Omat polut –etnisten 

vanhoillislestadiolaisten kertomuksia ja kokemuksia.   
231 Agboghoroma 2011, 15–17. 
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puolestaan on erittäin olennainen kysymys Togon ja Ghanan kontekstissa. Ehkäisykiellolla 

nähdään olevan sairauksien levittämisen ohella myös toisenlaisia vaikutuksia, johon samassa 

blogikirjoituksessa puututaan: 

SRK:n lausunto loukkaa ihmisoikeuksia erityisesti Togossa, jossa naisten ja lasten asema on jo 

lähtökohtaisesti heikko. Naisella ei täten olisi itsemääräämisoikeutta omaa ruumiiseensa. Naisten 

koulutuksen parantaminen ja lapsiluvun rajoittaminen on johtanut elintason kohoamiseen kaikkialla, 

missä progressiivisia menetelmiä on sovellutettu. Tällä hetkellä Togossa lasten määrä naista kohden on 

seitsemän lasta.232 

Tämä on mielestäni aivan aiheellinen huolenaihe maassa, jossa suurin osa väestöstä on 

erittäin köyhää, työllisyystilanne huono ja lapsimäärät ovat jo nykyisellään kestämättömän 

suuria kohtalaisen elintason takaamisen kannalta. Ehkäisykielto vaikuttaa kaikkein eniten 

naisten ja tyttöjen elämään ja heidän kouluttautumismahdollisuuksiinsa. Suuret lapsimäärät 

estävät naisten ja tyttöjen aseman parantumisen koulutuksen myötä. Matala koulutustaso taas 

korreloi suuren lapsimäärän kanssa, joten ongelmasta on syntynyt noidankehä.233  

Lehtiaineistossani ei mainittu ehkäisykiellon saarnaamisesta erikseen, mutta on 

oletettavaa, että siitä on käyty keskusteluja paikallisten kanssa. Ehkäisyyn liittyvät 

kysymykset eivät varmastikaan ole kuitenkaan olleet lähetystyössä keskeisiä. Syy voi johtua 

siitä, että Togossa kristinuskon valtavirta on katolilaisuus, joka suhtautuu 

vanhoillislestadiolaisuuden tavoin kielteisesti ehkäisyn käyttöön.234  

On myös huomionarvoista, että Togossa ja Ghanassa perheet ovat keskimäärin 

suurempia kuin Suomessa. Togossa nainen synnytti vuonna 2010 keskimäärin noin 4,52 lasta 

elämänsä aikana.235 Ghanassa vastaava luku oli vuonna 2019 3,81.236 Valmiiksi korkeiden 

lapsilukujen vuoksi vanhoillislestadiolaisuuden suurperheiden erityispiirre ei ole Afrikassa 

yhtä hyvin havaittavissa kuin Suomessa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 

vanhoillislestadiolaisella ehkäisykiellon opilla on negatiivisia vaikutuksia köyhissä maissa 

asuviin naisiin. Togon vanhoillislestadiolaiset jakavat SRK:n näkemyksen, jonka mukaan 

lasten lukumäärä perheessä on asia, josta vain Jumalalla on oikeus päättää.237 

Vanhoillislestadiolaisten oppi ehkäisykiellosta kiihdyttää jo valmiiksi Togon ja Ghanan 

vaikeaa taloudellista tilannetta sekä hankaloittaa lasten koulutusmahdollisuuksien takaamista.  

 
232 Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille, Omat polut –etnisten 

vanhoillislestadiolaisten kertomuksia ja kokemuksia.   
233 Götmark & Andersson 2020, 2. 
234 Ijäs 2014. 
235 Togo, Catholics and cultures: Togo 
236 Roser 2014, Fertility rate. 
237 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 3.8.2021. 
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Samassa Omat polut -sivuston blogikirjoituksessa nostetaan esiin myös spekulointia 

vanhoillislestadiolaisen Afrikkaan kohdistuvan lähetystyön motiiveista sekä lähetystyömaiden 

valitsemisen takana vaikuttavista periaatteista:  

Viime vuosina lestadiolaiset ovat lisänneet lähetystyötään juuri Afrikassa, erityisesti Togossa, Kongossa, 

Senegalissa, Gambiassa ja Ghanassa. Tämä on ollut SRK:n johtokunnan määrätietoinen strateginen 

valinta.  Lähetystyö Afrikkaan käynnistettiin vuonna 2000 juuri Togosta. Vanhoillislestadiolaiset ovat 

päättäneet iskeä maihin, jotka luetaan Afrikankin oloissa maanosan kaikkein heikoimmin kehittyneisiin 

maihin.238 

Blogin kirjoittaja olettaa vanhoillislestadiolaisuuden lähetystyön toimivan samalla 

periaatteella kuin monessa muussa kristillisessä liikkeessä. Kritiikissä ohitetaan täysin 

vanhoillislestadiolaisuuden Länsi-Afrikkaan leviämisen historia ja sen sijaan oletetaan, että 

SRK pyrkii hyödyntämään kehittyvien maiden asukkaita liikkeen kasvattamiseksi. 

Lähetystyön kohdentaminen Länsi-Afrikkaan ei voi väittää olleen SRK:n tai LLC:n tietoinen 

valinta. LLC:n lähetystyöntekijä Jim Frant toteaa, että heillä ei ollut suunnitelmissa laajentaa 

toimintaa Togoon ja Ghanaan, mutta näin kuitenkin kävi monien sattumusten kautta, joita ei 

olisi voinut kukaan ennustaa.239 Kuten tutkimuksessani on käynyt ilmi, 

vanhoillislestadiolaiset eivät ylipäätänsä valitse lähetystyökohteitaan. He menevät sinne, 

mistä ovat seurapyynnön saaneet. Vanhoillislestadiolaisten toimintatapa on tässä suhteessa 

poikkeuksellista moneen muuhun lähetystyötä harjoittavaan järjestöön, joilla on tarkat 

kriteerit kohdemaiden valitsemiselle. Blogikirjoituksessa jatketaan arvioimalla motiiveja 

vanhoillislestadiolaisten lähetystyölle:  

Suomalaisten korkea koulutustaso on lisännyt nuorten kriittistä asennoitumista 

Vanhoillislestadiolaisuuden oppeja kohtaan. Tästä syystä SRK:ssa on päätetty lähteä hakemaan lisää 

jäseniä – ja rahoitusta – liikkeeseen Afrikan köyhien alueilta.240 

Blogikirjoituksen kritiikissä tulee selkeitä ristiriitoja aikaisemman retoriikan kanssa. 

Ensimmäinen kritiikki kohdistuu SRK:n lähetystyön ulottamisesta erittäin köyhille alueille. 

Seuraavassa kritiikissä taas esitetään, että SRK olisi hankkimassa lisää varoja toimintansa 

jatkamiseen näistä maailman köyhimmistä maista. Todellisuudessa Togo ja Ghana ovat 

SRK:lle pikemminkin rahaa vieviä avustuskohteita kuin alueita, joilta voisi hakea rahoitusta 

omalle toiminnalleen. Ottaen huomioon näiden Afrikan maiden köyhyyden, kestää luultavasti 

vielä hetken, ennen kuin Afrikasta tullaan lähettämään avustuksia SRK:lle. Kritiikissä 

 
238 Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille, Omat polut –etnisten 

vanhoillislestadiolaisten kertomuksia ja kokemuksia.    
239 PM Kontkanen 2011, 12–13. 
240 Lestadiolaiset vievät ehkäisykielto-oppia Länsi-Afrikan naisille, Omat polut –etnisten 

vanhoillislestadiolaisten kertomuksia ja kokemuksia.   
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mainitaan myös, kuinka SRK etsii liikkeelleen jäseniä Afrikasta. Togossa ja Ghanassa 

vaikuttavat vanhoillislestadiolaiset eivät tule olemaan SRK:n jäseniä, vaan liittyvät 

paikallisiin vanhoillislestadiolaisiin kirkkokuntiin. Sen sijaan vanhoillislestadiolaisten määrä 

tulee kasvamaan. Ihmisten käännyttäminen omaan uskoon on kuitenkin sellainen kritiikki, 

jonka voisi esittää jokaista lähetystyötä harjoittavaa järjestöä tai liikettä kohtaan. 

Blogien kritiikki on saavuttanut myös vanhoillislestadiolaiset. Kotimaa -lehdessä 

haastatellaan SRK:n puheenjohtajaa Viljo Juntusta, joka vastaa SRK:n lähetystyötä kohtaan 

esitettyyn ehkäisykiellon kritiikkiin. Juntusen mukaan SRK ei ole aktiivisesti saarnannut 

ehkäisykieltoa, tai miellä lähetystyötä ehkäisykiellon viemisenä Afrikan maihin. Juntunen 

sanoo, että vanhoillislestadiolaisten oppi ehkäisystä on sama kaikkialla, mutta sitä ei ole 

millään tavalla korostettu lähetystyössä. Juntusen mukaan lähetystyön pääsisältö on ollut 

vanhoillislestadiolaisen ymmärryksen mukaisen kristillisen sanoman julistus. Kuten jo 

aikaisemmin toin esille, Juntunen korostaa, että useat togolaiset ovat jo valmiiksi omaksuneet 

varautuneen asenteen ehkäisyä kohtaan katoliselta kirkolta, eikä oppi tällöin ole paikallisille 

täysin vieras idea, josta tulisi keskustella.241 Juntusen väittämää tukee se, etten ole löytänyt 

ainoastakaan Togon tai Ghanan lähetystyötä käsittelevästä artikkelista mainintaan ehkäisystä 

tai sen kiellosta. Tämä ei toisaalta poista kritiikkiä siitä, että vanhoillislestadiolaisuuden 

myötä leviää väistämättä myös ehkäisykiellon eetos, jota ei tarvitse lähetystyötä tehdessä 

välttämättä suoranaisesti sanoa. 

  

 
241 Ijäs 2014. 
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4 Vanhoillislestadiolaisen lähetystyön vertautuminen SLS:n 
lähetystyöhön 

4.1 SLS:n periaatteet 

Tässä luvussa tarkastelen SLS:n lähetystyön periaatteita ja vertaan niitä tutkimuksessani 

havaitsemiini SRK:n lähetystyön piirteisiin. Vuonna 1859 perustettu SLS on Suomen suurin 

lähetysjärjestö. SLS:n ensimmäiset lähetyskohdealueet olivat Lounais-Afrikan Ambomaan 

alueet. SLS:n periaatteita tarkastellessani käytän lähteenä vuonna 2015 SLS:n julkaisemaa 

teologista asiakirjaa Elämään ja oikeudenmukaisuuteen - Suomen Lähetysseuran toiminnan 

teologinen perusta ja yhteistyön perusteet. Asiakirja laadittiin määrittelemään SLS:n 

suhtautuminen tuolloin ajankohtaisiin kirkon missiota koskeviin tunnustuksellisiin ja 

ekumeenisiin aiheisiin. Asiakirjan tehtävä on päivittää vuonna 2002 julkaistun teologisen 

asiakirjan sisältöä. Uusi asiakirja ottaa periaatteissaan huomioon vuoden 2002 jälkeen tehdyt 

kansainväliset päätökset.242 SLS:n itseymmärrykseen vaikuttavat siis vahvasti evankelis-

luterilaisen kirkon tekemien linjausten lisäksi myös kansainvälisten järjestöjen suuntaukset.243 

En mene asiakirjan tarkastelussa siinä esitettyihin teologisiin näkökulmiin kovinkaan syvälle, 

vaan pidättäydyn työni kannalta relevanteissa SLS:n lähetystyön toteuttamisen periaatteissa. 

SLS:n lähetystyössä korostuu kontekstuaalinen ajattelu. SLS:n mukaan uskontoa 

pystyy ymmärtämään vain oman kulttuurin, kokemuksen ja maailmankatsomuksen kautta. 

Lähetystyössä pyritään tämän vuoksi tunnistamaan ja kunnioittamaan paikallisten omia 

kulttuurisia perinteitä ja katsontakantoja sekä niistä nousevia tulkintoja.244  

SLS:n määrittelemä kontekstuaalisuuden käsite on mielestäni verrattavissa 

antropologiassa käytettävään kulttuurirelativismiin, jonka perusajatus on pidättäytyä 

arvottamasta epistemologisesti eri kulttuurien totuusväittämiä.245 Kulttuurirelativistinen 

luonne sopii osuvasti ekumeniaa harjoittavalle järjestölle. On vaikeaa sanoa, kumpi tuli ensin: 

ekumenia vai kulttuurirelativismi, mutta vaikuttaa erittäin vahvasti siltä, että niillä kahdella on 

toisiinsa kytkös. Toisaalta SLS pyrkii poistamaan kulttuureista ihmisiä syrjiviä piirteitä, koska 

näkee syrjinnän olevan perustavanlaatuisessa ristiriidassa kristinuskon kanssa.246 SLS ei siis 

allekirjoita täydellisen kulttuurirelativistista näkemystä. 

 
242 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 2. 
243 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 2. 
244 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 9. 
245 Metcalf 2018, 4.1 kulttuurirelativismi. 
246 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 21. 
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4.2 SLS:n ja SRK:n lähetystyön vertailu 

SRK:n ja SLS:n lähetystyön erot näyttäytyvät suhtautumisessa muun muassa ekumeniaan ja 

lähetystyön kontekstuaalisuuteen. SRK edustaa lähetystyössään valistuksen modernin 

paradigman mukaista lähetystyötä, jossa korostetaan yksilöä sekä uskon universaaliutta. 

Valistuksen modernia paradigmaa edustavat lähetystyöntekijät katsovat omaavansa 

erityislaatuisen version kristinuskosta, joka tulee viedä kaikkialle sellaisena kuin he 

ajattelevat Jumalan sen heille ilmoittaneen. Lähetystyöntekijät toimivat SRK:n mukaan Pyhän 

Hengen ohjaamina, lähetystyö tapahtuu Jumalan johdatuksella ja Jumalan ajatellaan 

valmistelleen lähetystyökohteen maaperän lähetystyölle suotuisaksi.247 Tämän vuoksi myös 

paikallisilla on omalta osaltaan velvollisuus ottaa vastaan lähetystyöntekijöiden julistama 

usko. Jos he eivät ota uskoa vastaan, syy nähdään uskon torjuneissa, eikä 

lähetystyöntekijöissä tai lähetystyötavassa, jotka nauttivat Jumalan luottamusta.  

Kulttuurista johtuvat eroavaisuudet uskossa koetaan haasteena, jotka tulisi pystyä 

selättämään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kohdemaiden uskovat joutuvat joustamaan 

omasta kulttuuristaan. SRK:n tulkinnassa uskonnon harjoittamisen ja kulttuurin 

ominaispiirteet ovat hämärtyneet. Useat SRK:n paheksumat toiminnat, kuten tanssiminen ja 

rytmikäs musiikki tulkitaan länsimaalaisesta kulttuurista käsin, jolloin unohdetaan niiden 

merkityksellisyyden kontekstisidonnaisuus. Yhdentäessään oppia lähetystyöntekijät tulevat 

samalla korvanneeksi opin lisäksi myös paikallisten kulttuurisia piirteitä. Ulkoisten piirteiden 

lisäksi kulttuuriin kuuluu luonnollisesti myös eroavaisuudet ajattelu- sekä käsitystavoissa. 

Tästä esimerkkinä ewe-kielen kristinuskon (ja islamin) Jumalaa tarkoittava sana Mawu, jolla 

ollaan alun perin viitattu ewe-kulttuurin pantheonissa esiintyneeseen pääjumalattareen.248 

Transsendenttisissa ilmiöissä mahdollisuudet käsityseroihin ovat vielä paljon muita 

profaaneja ilmiöitä suuremmat.  

SRK kokee erilaisten tulkintojen uhkaavan oikeaa oppia, jonka Jumala on heidän 

mukaansa säätänyt. Oppi on muuttumaton kulttuurirajoista riippumatta kaikille ihmisille. 

SRK painottaa universaalin kristinuskon olevan mahdollista, koska uskovissa vaikuttaa Pyhä 

Henki, joka näyttää heille oikean tavan uskoa. Jos ihminen uskoo oikealla tavalla, hänessä 

vaikuttaa Pyhä Henki ja on näin ollen uskova. Jos uskonnollisessa ymmärryksessä on 

 
247 PM Löppönen 2010, 14–15. 
248 Mawu-jumalatar on ewen pantheonin pääjumaluus ja luojajumalatar, jonka nimi on myöhemmin otettu 

käyttöön kristinuskossa ja islamissa. Nimi Mawu voidaan tulkita monella eri tavalla. Ma on kieltomuoto ei, kun 

taas Wu tarkoittaa verbiä ylittää tai tappaa. Perinteisen tulkinnan mukaan Mawu tarkoittaa ylittämätöntä. Tämä 

piirre sopii myös kristinuskon ja islamin jumalkäsitykseen ja on ymmärrettävää, miksi se olisi muokkautunut 

nimeksi myös kristinuskon ja islamin kaikkivoipaiselle jumalalle. Antropologi ja teologi Wiel Eggenin mukaan 

lingvistisesti parempi käännös Mawu jumalattaren nimelle olisi jumala, joka ei tapa.  Eggen 2002, 342–354. 
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eroavaisuuksia, hän on vielä etsikkotilassa, jolloin hänen uskoaan täytyy vielä korjata. 

Uskonnolliset erimielisyydet taas osoittavat, ettei yksilössä vaikuta Pyhä Henki, eikä hän 

silloin ole uskova. SRK:n ymmärrys Jumalasta siis korostaa ihmisten tarvetta mennä 

lähemmäksi Jumalaa.  

SLS puolestaan edustaa lähetystyössään postmodernia ekumeenista paradigmaa, joka 

korostaa kontekstuaalisen teologian tärkeyttä lähetystyössä. SLS suhtautuu kulttuurieroihin 

mahdollisuutena rikastuttaa kristinuskoa. Heidän mukaansa lähetystyössä eri kulttuurien 

tuomat tavat ja näkökulmat täydentävät toisiaan antaen kummallekin osapuolelle 

monipuolisemman kuvan kristinuskosta:  

Luterilaisen tradition mukaan Jumala on ihmisille Jumala vain silloin, kun hän tulee luoksemme ja on 

Jumala juuri meille. Ilman tätä ajassa ja paikassa tapahtuvaa Jumalan läsnäoloa ja kohtaamista puheemme 

hänestä on vääristynyttä ja merkityksetöntä. Jumala itse ei ole kaukana yhdestäkään ihmisestä eikä hänen 

todellisuudestaan.249 

SLS:n käsitys on siis päinvastainen SRK:n tulkintaan verrattuna.250 Jumala tulee ihmisen 

luokse sellaisena, minkälaisena ihminen voi tämän käsittää.  

Kontekstuaalisuuden ja universaaliuden korostukset tuovat mielenkiintoisesti esiin 

SLS:n ja SRK:n eroavaisuudet. SLS näkee uskon olevan prosessi, jossa käsitys täydentyy 

aina, kun tapahtuu vuorovaikutusta erilaisen näkökannan kanssa. Erilaisista konteksteissa 

nousevat korostukset laajentavat näkökulmia sekä tarjoavat osapuolille tilaisuuden oman 

uskonsa reflektointiin.251 SRK puolestaan kokee jo omaavansa täydellisen uskon, joka täytyy 

säilyttää mahdollisimman samanlaisena ja, jota tulisi levittää muille. 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteerin Mari-Anna Pönttisen mukaan 

lähetystyön universaalius korostuu silloin, kun lähetystyöntekijät ei tiedosta edustavansa 

tietynlaista kulttuuriperinnettä, eikä pysty havaitsemaan oman ja toisen kulttuurin välisiä 

eroja.252 Luonnehdinta sopii SRK:n lähetystyöntekijöihin, jotka hallitsevat 

vanhoillislestadiolaisuuden opin, mutta suhtautuvat epäilevästi paikallisten tapaan ymmärtää 

uskonnollisuutta ja pelkäävät väärinymmärryksiä.253 Tämän vuoksi paikalliset joutuvat 

tietoisesti ottamaan etäisyyttä omaan kulttuuriinsa ja ponnistelemaan ymmärtääkseen 

vanhoillislestadiolaisuutta länsimaalaisesta kulttuurista käsin. Tällaisessa lähetystyössä 

uskoon sitoutuvat vain ne, jotka kykenevät ymmärtämään länsimaalaista tulkintaa. Kun 

länsimaalaisten tuomissa uudistuksissa ei oteta huomioon paikallista kulttuuria, on uhkana 

 
249 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 10. 
250 Katso kaavio 2. 
251 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 6. 
252 Pönttinen 2015, 169. 
253 Edoh 2014, 20. 
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usein väestön jakautuminen vähälukuiseen länsimaista ajattelua ymmärtävään eliittiin ja 

muuhun kansaan.254 Näin on käynyt Togon ja Ghanan yhteiskunnissa kolonialismin myötä. 

Lähetystyöntekijät osaltaan tukevat kolonialistisia rakenteita teettämällä togolaisille ja 

ghanalaisille ranskan ja englanninkielistä materiaalia sekä tuomitsemalla paikallisten 

kulttuuripiirteitä, kuten rytmikkään musiikin ja tanssin omasta kulttuurista nousseen 

ymmärryksen pohjalta. 

 

 

Kaavio 3 SRK:n tapa tulkita Jumalan ilmoitusta.255 

 

Kaaviossa esitetään vanhoillislestadiolaisten näkemys lähetystyöstä. Sininen nuoli kuvaa 

kulttuurin vaikutusta ja oranssi oppia. SRK:n mukaan heillä on täydellinen Jumalan ilmoitus, 

joka heidän tulee välittää eteenpäin Jumalan valtakunnalle. SRK:n mukaan Jumalan 

valtakunta on universaali, johon kuuluvat kaikki kulttuurit. Päästäkseen Jumalan 

valtakuntaan, ja näin ollen osaksi Jumalan ilmoitusta, opillisen ymmärryksen on oltava 

SRK:n mukainen. Opilliset erimielisyydet johtavat vanhoillislestadiolaisuudessa helposti 

liikkeen hajautumiseen vanhoillislestadiolaisuuden omaksuvien kulttuurin edustajien on 

joustettava opin lisäksi myös omasta kulttuuriperinnöstään, jotta heidän elämäntapansa 

vastaisi SRK:n näkemystä hyveellisestä elämästä. SRK:n lähetystyömallissa kulttuurinen 

vuorovaikutus tapahtuu usein kulttuurisen assimilaation muodossa, jolloin molemminpuolinen 

kulttuurinen vaikutus jää vähäiseksi. 

 

 

kaavio 4 SLS:n tapa tulkita Jumalan ilmoitusta.256 

 
254 Pönttinen 2015, 169. 
255 Olen itse laatinut taulukon. 
256 Olen itse laatinut taulukon. 
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Kaaviossa esitetään SLS:n näkemystä lähetystyöstä. Sininen nuoli kuvaa kulttuurin vaikutusta 

ja oranssi oppia. SLS:n näkemyksen mukaan Jumalan ilmoitus tulee kaikille ymmärrettävänä. 

Opin ymmärrys ei ole kulttuurista erotettavissa oleva osa, jonka vuoksi jokainen kulttuuri 

tulkitsee ja korostaa opin piirteitä eri tavalla. SLS:n mukaan toinen kulttuuri ei ole 

tulkinnassaan enemmän oikeassa kuin toinen, vaan lähetystyötä tehdessä kummankin 

kulttuurin edustajat oppivat ja voivat ammentaa toiselta kulttuurin edustajalta toisen 

uskonkäsityksestä. Kulttuurien välisessä kanssakäymisessä on myös välttämättä toisiinsa 

vaikuttavaa vuorovaikutusta, joka SLS:n mukaan tulee ottaa huomioon.  

SLS:n lähetystyö toiminta ja periaatteet ovat muovautuneet historian saatossa 

vahvassa ekumeenisessa kontekstissa. Eri kulttuureissa vaikuttavat kirkot tuovat omat 

erityiskorostuksensa kirkkojen väliseen keskusteluun. Keskustelu mahdollistaa oman 

näkemyksen ja lähetystyön kriittisen tarkastelun, joka puolestaan luo pohjaa sellaisen 

lähetystyön kehittymiselle, joka pyrkii sekä ottamaan huomioon kulttuuriset eroavaisuudet 

että kehittämään toimintatavoistaan yhä inklusiivisempia.257 Ilman ulkopuolelta tulevia 

näkökulmia omille puutteille tulee helposti sokeaksi.  

Ekumenia vaatii kuitenkin jo lähtökohtaisesti avoimen suhtautumisen 

näkemyksellisiin eroihin ja korkeaa toleranssia omaan näkökulmaan ja oppiin kohdistuvalle 

kritiikille. SRK:n useiden hajaannusten historia on osoittanut edellä mainittujen piirteiden 

tuottaneen erityisiä haasteita liikkeelle.258 Eksklusiivinen seurakuntakäsitys ja ekumenia ovat 

erittäin vaikeasti yhteen sovitettava yhtälö.  

4.3 Lähetystyö ja ulkomaanapu 

Lähetystyö ja uskonnollinen ulkomaanapu ovat oman ymmärrykseni mukaan kaksi eri asiaa, 

joilla on omat toisistaan eroavat korostukset. Lähetystyön on tarkoitus levittää ja vakiinnuttaa 

lähetystyöntekijän omaa uskontoa tietyllä alueella. Uskonnollinen ulkomaanapu puolestaan 

pyrkii avustamaan paikallisia heidän aineellisten ja aineettomien tarpeiden täyttymisessä. 

Nämä kaksi eivät ole tietenkään vastakkaisia vaan niiden toiminnassa on vain erilaiset 

korostukset. Lähetystyössä ensisijaista on ”oman uskonnon levittäminen” ja sen rinnalla 

tapahtuu avustustyötä. Uskonnollisessa avustustyössä taas ensisijaisuus on avustuksella ja sen 

myötä tulee lähetystyö. 

Koska SLS edustaa postmodernin ekumeenisen paradigman mukaista lähetystyötä, on 

se pyrkinyt vähentämään näiden kahden työmuodon rajaa korostamalla kokonaisvaltaisen 

 
257 Vähäkangas & Bergmann 2021, 11. 
258 Talonen 2001 1–13.  
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mission näkökulmaa. Kokonaisvaltaisessa missiossa pyritään toimimaan siten, että 

ulkomaanapu voisi mahdollisimman hyvin kohdata lähetystyön ilman, että kummankaan 

tarvitsisi tinkiä perusajatuksestaan. SLS perustelee avustustyön ja lähetystyön yhdistämistä 

seuraavanlaisesti: 

Kirkon missio hakeutuu lähelle niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat rakkautta ja solidaarisuutta 

eniten. Kirkko ja kristityt heijastavat sitä rakkautta, jota he itse ovat saaneet ja joka kumpuaa heistä 

muihin. Kuten Jeesus oli lähetetty ”ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran 

riemuvuotta” (Lk. 4: 18–19), myös kirkko on kutsuttu tähän samaan tehtävään. Kuten Pyhä Henki on 

lähetetty puolustajaksi, myös Kristuksen kirkko puolustaa niitä, jotka sitä tarvitsevat. Siksi kirkon missio 

myös välttämättä pyrkii muuttamaan niitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita, jotka alistavat tai 

vääristävät jokaiseen ihmiseen painettua Jumalan kuvaa.259 

SLS mieltää avustustyön erottamattomaksi osaksi lähetystyötä. Lähetystyössä tulee SLS:n 

mukaan seurata Jeesuksen esimerkkiä, joka tuo luonnostaan mukanaan diakonisen toiminnan 

ja avunannon sitä eniten tarvitseville. Niin kuin otteessa käy ilmi, SLS pyrkii välittömän 

materiaalisen avustustyön lisäksi myös pidemmän aikavälin tavoitteisiin, kuten maan tasa-

arvoisuuden edistämiseen sekä sortavien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden 

kitkemiseen.  

Avustustyön eettisten ja teologisten lähtökohtien lisäksi SLS:n uskonnollista 

avustustyötä korostavaa lähetystyön näkemystä voi ohjailla myös huomattavasti 

pragmaattisemmat näkökulmat kuten sekularisaation myötä tunnustuksettoman avustustyön 

suosion nousu. Rahoittajien epäilevä suhtautuminen uskonnolliseen ulkomaanapuun on 

saattanut ohjata myös SLS:n lähetystyötä sekulaarimpaan suuntaan.260 SLS saa rahoitusta 

Suomen ulkoministeriöltä,261 joka omalta osaltaan vaikuttaa avustustyön korostumiseen 

lähetystyössä ja on vähentänyt uskonnollisuuden roolia retoriikassa. SLS tuo kuitenkin 

selvästi esille järjestön tunnustuksellisuuden johtuen paitsi järjestön kristillisestä luonteesta 

myös sen kristillisistä yhteistyökumppaneista262, jotka haluavat tukea nimenomaan kristillistä 

lähetystyötä.263 Tunnustuksellisuudestaan huolimatta Suomen ulkoministeriö on havainnut 

järjestön tekemän työn olevan tukemisen arvoista, vaikka uskonnon levittäminen 

kehitystyövaroin on ulkoministeriön periaatteissa kielletty.264  

 
259 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 10. 
260 Merenlahti 2015, 60. 
261 Yhteistyökumppanit, Suomen Lähetysseura. 
262 Yhteistyökumppanit, Suomen Lähetysseura.  
263 Palmusaari 2015, 193. 
264 Eettiset säännöt 2020, 12.  
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SLS:n tapaan myös vanhoillislestadiolaisilla on omaa avustustyötään SRK:n Humanitaarisen 

avun toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilän mukaan liikkeen noin 42 000 euron vuotuiset 

avustukset kohdistuvat pääasiassa diakoniseen apuun eli koulutukseen (45 %), ruoka-apuun 

(27 %), sairauskuluihin (22 %), sekä muuhun avustukseen (6 %). Toinen 

vanhoillislestadiolainen avustuksen muoto on luonnonkatastrofiapu, joka kohdistuu 

maanjäristysten kaltaisten luonnonmullistusten koettelemille alueille. Tämä budjetti siis 

käsittää kaiken SRK:n kansainvälisen avustustyön.265 Diakonia-avun lisäksi vuonna 2020 

SRK suuntasi noin 41 000 euroa korona-avustuksiin, jolla varmistettiin lämpimän ruoan 

saanti sekä koulutuksen jatkuminen pandemiasta huolimatta.266 Vanhoillislestadiolainen 

avustus ei ole tarkoitettu pelkästään vanhoillislestadiolaisille vaan suuntautuu kaikille alueella 

oleville apua tarvitseville.267 Sipilän väitettä tukee myös Koffi Dehin kertomus, jonka  

mukaan avustus saavuttaa parhaiten ELLT:n seurakuntalaiset, mutta ulkopuoliset henkilöt 

saattavat myös käydä hakemassa jaettuja avustuksia, jos ovat jostain kuulleet tällaisia olevan 

saatavilla.268 Avustus siis pääsääntöisesti kohdistuu alueille, jossa on vanhoillislestadiolaisia, 

mutta liikkeen ulkopuolisetkin saavat hyödyntää avustuksia. 

Vanhoillislestadiolaiset liikkeet ovat jakaneet avustustöiden vastuita keskenään. 

Togon ja Ghanan avustustyöstä vastaa LLC, kun taas SRK vastaa esimerkiksi Kenian 

avustuksesta.269 LLC:n avustustyö alkoi Togon lähetystyöntekijöiden palattua Yhdysvaltoihin 

kertomaan togolaisten valitettavan kehnosta elintasosta ja pyysivät LLC:tä järjestämään 

Togoon lähetystyön lisäksi myös avustustyötä. Pyynnön johdosta LLC perusti erillisen 

avustustyöhön tarkoitetun rahaston, jonka ylläpitämiseen perustettiin Humanitarian Aid 

Committee (HAC). LLC:n johto piti erityisen tärkeänä korostaa avustustyöhön tarkoitettua 

rahastoa erillisyyttä, jotta liikkeen humanitaarista avustustyötä ei sekoitettaisi LLC:n 

päätehtävään eli evankeliumin levittämiseen tähtäävään lähetystyöhön.270 LLC:n Togoon ja 

Ghanaan kohdistamaan avustukseen kuuluu muun muassa koulutarvikkeiden ja 

lääketieteellisen avun jakaminen. Juhlapäivinä, kuten jouluna lähetetään lisätukea 

jouluruokailua varten. Varat voivat suuntautua tarpeen mukaan muuallekin, koska LLC antaa 

paikallisjärjestöille melko vapaat kädet avustusten kohdentamisessa.271 

 
265 Lähetystyön ja humanitaarisen avun live-ilta, YouTube. 
266 Lähetystyön ja humanitaarisen avun live-ilta, YouTube. 
267 Lähetystyön ja humanitaarisen avun live-ilta, YouTube. 
268 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 2.1.2022. 
269 Humanitarian aid, Laestadian Lutheran Church. 
270 Humanitarian aid, Laestadian Lutheran Church. 
271 Humanitarian aid, Laestadian Lutheran Church. 
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SLS:n tavoitteena lähetystyössä on paitsi levittää kristinuskoa myös avustaa kohdemaiden 

vähäosaisia, edistää ihmisoikeuksia ja tehdä yhteiskunnasta tasa-arvoisempi. Tämän vuoksi 

SLS ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. SLS pyrkii huomioimaan 

paikallisen kulttuurin ja oman oppinsa väliset ongelmakohdat kulttuurikohtaisesti.272 SRK ei 

näe yhteiskunnallisiin asioihin puuttumisen kuuluvan lähetystyöhön, koska he eivät halua 

leimautua poliittiseksi toimijaksi.273 Mahdollista yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttamista 

vaikeuttaa varsinkin Togossa vallitsevat uskonnollisia yhdyskuntia koskevat lait. Togossa ei 

lain mukaan saa perustaa uskontoon perustuvia puolueita, eivätkä yksityiset uskonnolliset 

radiokanavat saa julkaista poliittista materiaalia.274 Vanhoillislestadiolaiset eivät 

toiminnassaan ota kuitenkaan kantaa politiikan ulkopuolisiinkaan yhteiskunnallisiin toimiin. 

Jo aiemmin käsittelemäni vanhoillislestadiolaisten ehkäisyoppi ja musiikkiin suhtautuminen 

ovat esimerkkejä toiminnasta, jossa vanhoillislestadiolaiset eivät ota huomioon oman oppinsa 

haittavaikutuksia kohdemaan yhteisöön. 

Asenteiden, tavoitteiden ja näkemysten eroavaisuuden lisäksi SLS:llä on pidemmät 

perinteet humanitaarisen avun toimittamisessa kuin SRK:lla. Toisin kuin SLS:llä, SRK:lla ei 

ole erikseen palkattuja työntekijöitä humanitaariseen apuun. Humanitaarisen avun tehtävistä 

vastaavat SRK:n työntekijät omien töidensä ohella yhdessä vapaaehtoisten kanssa.275 He eivät 

siis ole yhtä perehtyneitä ulkomaanapuun kuin SLS:n pitkän linjan ammattitaitoiset 

työntekijät. SLS:n ja SRK:n lähetystyön erilaisuus voi johtua myös siitä, että SLS:llä on 

käytössään pidemmät lähetystyönperinteet. Kokemuksen myötä työ on muuttunut 

ammattimaisemmaksi ja tällöin kansainvälisesti yhtenäisemmäksi.276 SRK:lla puolestaan ei 

ole yhtä pitkää kokemusta lähetystyöstä eikä heillä ole samanlaista ekumeenista pohjaa 

lähetystyölleen, joka loisi muutospaineita.  

 
272 Elämään ja oikeudenmukaisuuteen 2015, 12–13.  
273 Sähköpostitiedonanto Nicolas Koffi Deh 2.1.2022. 
274 Togo 2020, International religious freedom report. 
275 Lähetystyön ja humanitaarisen avun live-ilta, YouTube. 
276 Merenlahti 2015, 60. 
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5 Johtopäätökset 
Vanhoillislestadiolaisissa lehdissä pyritään korostamaan yhtenäistä oppia ympäri maailman. 

Niiden mukaan kulttuurierot eivät vaikuta opin ymmärtämiseen tai sen sisältöön, sillä 

vanhoillislestadiolaisuuden sanoman ajatellaan olevan universaali. Lehtien artikkeleissa 

Togon ja Ghanan lähetystyötä kuvataan erittäin onnistuneena, liike kasvaa hurjaa vauhtia ja 

paikalliset ovat innoissaan uskostaan. Erimielisyyksistä ei lehdissä kerrota lainkaan ja 

kulttuuriset erot esitetään lähinnä pintapuolisina kuriositeetteina, jotka eivät ole este uskon 

omaksumiselle sellaisenaan. Artikkelit on kirjoitettu suomalaisille lukijoille, joiden 

lahjoitusten varassa lähetystyö osaltaan toimii. Oletettavasti artikkeleissa halutaan antaa 

positiivinen ja tehokas kuva lähetystyöstä; tehokas ja toimiva lähetystyö toisi lisää 

lahjoituksia, kun taas myönteinen kuva edesauttaisi sisäpiiriajattelun kehittymistä, jolloin 

togolaiset ja ghanalaiset nähtäisiin osana samaa ryhmää lehden lukijoiden kanssa. 

Artikkeleissa Togon ja Ghanan kulttuurista huomioidaan lähinnä ne piirteet, jotka 

lähetystyöntekijät näkevät myönteisinä vanhoillislestadiolaisuuden kannalta. Esimerkiksi 

togolaisten ja ghanalaisten avoin suhtautuminen uskosta puhumiseen nähdään merkittävänä 

voimavarana paikallisessa lähetystyössä. Lehtien mukaan suurimpana haasteena uskon 

leviämiselle on taloudelliset ongelmat, joihin toivotaan saavan lukijoilta mahdollisimman 

mittavaa rahallista tukea. 

Togon ja Ghanan seurakunnat ovat erittäin pienikokoisia ja vähävaraisia. Togossa ja 

Ghanassa on arvioni mukaan yhteensä vajaa 1200 vanhoillislestadiolaista,277 joten kasvu ei 

ole 27 vuoden aikana ollut kovinkaan merkittävää. Länsi-Afrikan köyhien olojen ja liikkeen 

pienen koon vuoksi paikalliset ovat riippuvaisia länsimaista tulevasta tuesta. Heillä ei siis ole 

varaa menettää saamaansa materiaalista ja rahallista tukea eikä LLC:n humanitaarista 

avustusta. Tämän vuoksi paikalliset vanhoillislestadiolaiset tekevät kaikkensa, jotta voisivat 

säilyttää lämpimät välit länsimaissa toimiviin sisarliikkeisiinsä. Lämpimien suhteiden 

ylläpitämisen hinnaksi on tullut omasta kulttuuriperinteestä joustaminen. Jostain syystä 

useissa artikkeleissa halutaan korostaa ranskan- ja englannin kielen asemaa togolaisten ja 

ghanalaisten seuroissa, vaikka niiden osuus paikallisten uskonnon harjoittamisessa on erittäin 

vähäinen verrattuna ewe-kieleen, joka yhdistää sekä togolaisia että ghanalaisia 

vanhoillislestadiolaisia. 

Vanhoillislestadiolaiset ovat eksklusiivisen seurakuntakäsityksensä vuoksi erittäin 

tarkkoja siitä, että oppi säilyy mahdollisimman samankaltaisena kaikkialla. Opilliset kiistat 

 
277 Arvio perustuu aikaisemmin tutkimuksessani esittämieni lukujen summaan. 
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ovat johtaneet lukuisia kertoja liikkeen hajaannukseen sen historian aikana. Hajaannukset 

todistavat vanhoillislestadiolaisten pitävän opin ja uskonharjoittamisen samanlaisuutta usein 

tärkeämpänä kuin myönnytyksiä liikkeen yhtenäisyyden edistämiseksi. Jotta Länsi-Afrikassa 

eläviä ELLT:n jäseniä voitaisiin kutsua uskoviksi, tulee varmistua opin samankaltaisuudesta. 

Jyrkkä samankaltaisuuden vaatimus on luultavimmin verottanut vanhoillislestadiolaisuuden 

kasvua Länsi-Afrikassa, sillä kääntymiseen vaaditaan uudenlaisen kulttuurisen, tässä 

tapauksessa länsimaisen, ymmärryksen sisäistäminen, joka luonnistuu vain harvoilta.  

Suurimmat kulttuuriset erot länsimaalaisten ja länsiafrikkalaisten välillä löytyvät 

suhtautumisesta musiikkiin. Lehdissä ei ollut mainintoja musiikkiin liittyvistä 

eroavaisuuksista, vaikka ne ovat tässä suhteessa valtavat. Länsimaalaiset 

vanhoillislestadiolaiset ymmärtävät rytmin oman kulttuurinsa kontekstin kautta, jossa 

rytmillinen musiikki yhdistetään viihteellisyyteen, maallisuuteen ja syntiin. Länsi-Afrikassa 

rytmin erottelua musiikista ei koeta tarpeelliseksi sen erittäin keskeisen roolin takia. Kaikessa 

Länsi-Afrikan musiikissa on läsnä rytmi, myös uskonnollisessa. Koska länsimaalaiset 

vanhoillislestadiolaiset eivät ymmärtäneet rytmin merkitystä ewe-kulttuurin kontekstissa, he 

esittivät paikallisille pyynnön käyttää Siionin lauluja oman musiikkinsa sijasta. Uudenlaiseen 

rytmittömään musiikkiin sopeutuminen on merkinnyt Togon ja Ghanan 

vanhoillislestadiolaisille hyvin pitkälti omasta musiikkiperinteestä luopumista ja lähes täysin 

uudenlaisen omaksumista. Vaihdoksen myötä heidän tuli opetella uudelleen uskonnollisen 

musiikin käsite länsimaalaisessa kontekstissa. Rytmillisen musiikin lisäksi Togon ja Ghanan 

vanhoillislestadiolaisten on tullut luopua myös tanssimisesta. Vaikka ymmärrys rytmistä ja 

tanssimisesta on perinteisesti Länsi-Afrikassa hyvin erilainen kuin länsimaissa, paikalliset 

ovat katsoneet parhaaksi luopua näistä sisäisen yhteneväisyyden vuoksi. 

Vanhoillislestadiolaiset ymmärtävät lähetystyön tapahtuvan yksin Jumalan toimesta. 

Tämän vuoksi he eivät valitse itse kohteitaan lähetystyölleen, vaan lähettävät 

lähetystyöntekijöitä uuteen maahan vain paikallisten seurapyynnöstä. Jumalan toiminta näkyy 

myös vanhoillislestadiolaisten lähetystyökäsityksessä; SRK:n mukaan lähetystyöntekijöissä 

vaikuttaa Pyhä Henki, joka julistaa heidän kauttaan Jumalan ilmoitusta. Käsityksestä seuraa 

ajattelu, jonka mukaan lähetystyöntekijöiden julistustyö ei ole heidän omaa toimintaa vaan 

Pyhän Hengen ilmoitusta. Tämän vuoksi lähetystyössä ei nähdä olevan mitään vikaa, vaikka 

jotkut eivät ottaisikaan uskoa vastaan. Uskon torjuneiden ei ajatella olevan vielä valmiita 

vastaanottamaan sanomaa ja näin ollen epäonnistuminen ei johdu lähetystyöstä vaan 

valmiudesta ottaa uskoa vastaan. Kun oma lähetystyön ymmärretään olevan suoraan Jumalan 

toimintaa, on vaarana, että lähetystyön epäkohtiin ei puututa. Vanhoillislestadiolaisessa 
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lähetystyössä korostuu suvaitsevaisuus ja tasa-arvo, mutta usein lähetystyön tarkastelemisessa 

ei oteta huomioon kohdemaan historiallisen ja yhteiskunnallista kontekstia. 

Vanhoillislestadiolaisuuden kritiikissä päähuomiot kohdistuivat SRK:n kielteiseen 

ehkäisykantaan, jonka nähtiin edistävän kansanterveydellistä ja taloudellista ahdinkoa 

Togossa ja Ghanassa. Ehkäisykiellon levittäminen edesauttaa sukupuolitautien leviämistä 

sekä vaikeuttaa perhesuunnittelua. Köyhissä maissa suuret lapsimäärät vaikeuttavat lasten 

koulutusmahdollisuuksia. Vaikka osa kritiikistä oli perusteltua, joukosta löytyi myös 

virheellisiä käsityksiä vanhoillislestadiolaisen lähetystyön toiminnasta, historiasta sekä sen 

tarkoitusperistä. Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuudessa lähetystyön laajentumista ei 

suunnitella etukäteen, vaan lähetystyötä tehdään seurapyyntöjen perusteella. Toiminnan 

laajentuminen Länsi-Afrikkaan ei siis ole ollut liikkeen tietoinen strateginen valinta toisin 

kuin joissain kritiikeissä väitetään. 

SLS:n ja SRK:n tavat tehdä lähetystyötä eroavat huomattavasti toisistaan useassa 

suhteessa. SRK:n lähetystyö edustaa valistuksen modernia paradigmaa, jossa keskeistä on 

uskon universaalius sekä tasavertaisuuden korostaminen. Vanhoillislestadiolaisten universaali 

näkemys uskovien yhteisöstä eli Jumalan valtakunnasta ohittaa näkemyksen, jonka mukaan 

kulttuuri vaikuttaa uskonnon ymmärtämiseen. Tasa-arvon korostaminen vaikeuttaa edelleen 

kulttuurisen erilaisuuden huomioimista. Kun tasa-arvossa keskitytään samankaltaisuuden 

korostamiseen, unohdetaan helposti aidot kulttuurista johtuvat eriävyydet ajatus- ja 

kokemusmaailmassa. 

SRK painottaa lähetystyössään uskon universaaliutta, jolloin oma usko tulee siirtää 

mahdollisimman tarkasti kohdemaahan. Vanhoillislestadiolaiset näkevät Jumalan 

valtakunnan yhdistävän vanhoillislestadiolaisia yli kulttuurirajojen. Heidän mukaansa 

Jumalan sana on muuttumatonta, eikä sitä näin ollen voi ymmärtää toisin eri aikakausina tai 

eri kulttuureissa. Opilliset erimielisyydet nähdään käytännössä kategorisesti liikkeen 

yhtenäisyyttä vaarantavina tekijöinä.  

SLS:n periaatteet puolestaan edustavat uudempaa postmodernia ekumeenista 

paradigmaa, jonka keskiössä on lähetystyön ekumenian ja kontekstuaalisuuden korostaminen. 

Kontekstuaalisen teologian mukaan lähetystyössä tulee huomioida kohdemaan kulttuuri, 

historia sekä poliittisesti vallitseva tilanne ihmisten teologisessa ymmärryksessä. SLS:n 

mukaan kulttuuri vaikuttaa huomattavasti ihmisen tapaan ymmärtää uskoa. Tämän vuoksi 

uskontoa ei voi sellaisenaan siirtää kulttuurista toiseen. Kulttuuriset eroavaisuudet ja niiden 

mukana tulevat monipuoliset tulkinnat koetaan haasteen sijasta mahdollisuutena 

monipuolistaa ja kehittää omaa uskonkäsitystä. SLS:n periaatteiden mukaan olisi väärin 
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saattaa paikalliset uudelleen arvioimaan omia kulttuurisia piirteitään lähetystyöntekijöiden 

kulttuurista käsin. Sen sijaan SLS painottaa ajatusta, jonka mukaan kulttuurien omia piirteitä 

tulisi hyödyntää lähetystyössä, jotta paikalliset voisivat ymmärtää uskon omalla tavallaan ja 

liittää jo olemassa olevia kulttuuripiirteitään osaksi uskonnon harjoittamista. 

Näkemyseroja esiintyi myös lähetystyön ja avustustyön suhteen ymmärtämisessä. SLS 

näkee lähetystyön kytkeytyvän olennaisesti avustustyöhön. SLS:n mukaan lähetystyöhön 

kuuluu Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti ihmisten auttaminen. Avustustyö ja 

lähetystyö ovat siis ikään kuin saman asian kaksi eri puolta. SRK harjoittaa lähetystyön 

kohdemaissa myös avustustyötä, muttei ajattele sen olevan yhteydessä lähetystyöhön. 

Lähetystyö on jopa tietoisesti haluttu pitää tämän vuoksi erillään avustustyöstä, jotta ne eivät 

sekoittuisi keskenään. 

Käsittelemääni aihetta on tutkittu vähän, joten tutkimusta voitaisiin laajentaa moneen 

eri suuntaan. Lisätutkimusta voisi tehdä esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuuden lähetystyön 

sisältä löytyvistä lähetystyön maakohtaisista eroavaisuuksista. Varsinkin SRK:n ja LLC:n 

välisten lähetystyön mahdollisten käytännön erojen tarkastelu voisi olla hedelmällinen 

tutkimuksen aihe. Ilmeisesti SRK ja LLC ovat havainneet lähetystyön tiiviimmän 

organisoimisen olleen tarpeellista perustaessaan MW3-Ryhmää vuonna 2015. Lisätarkastelua 

voisi myös kohdistaa SLS:n käytännön lähetystyön tarkasteluun. Olisi mielenkiintoista 

selvittää, kuinka SLS:n harjoittama käytännön lähetystyö saavuttaa luomansa teoreettisen 

kuvan toiminnastaan. Lisätutkimuksen keskiössä voisi myös olla David Bosch teoriasta 

kuudesta lähetyshistorian paradigmasta, joista viimeisin postmoderni ekumeeninen paradigma 

oli vasta kehittymässä Boschin elinaikana. Mielenkiintoinen tarkastelun kohde uudelle 

tutkimukselle voisi olla nykyajan lähetystyön laajempi vertaaminen Boschin postmodernin 

ekumeniikan paradigman-käsitteeseen.  
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SFC        Sveriges Fridsföreningarnas Centralorganisation 

SLEY  Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys 

SLL Siionin Lähetyslehti 

SLS        Suomen Lähetysseura 

SRK       Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys 

TPP        Togolais Parti du Progrès 

YK Yhdistyneet Kansakunnat  
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