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Lapsityötä Espanjassa vuodesta 2010

T

äytyy myöntää, että WhatsApp
tiedotusvälineenä on syrjäyttänyt
tämän perinteisen lähetyskirjeen.
Mutta niin kuin isäni kommentoi
seurakunnan nettilähetyksiä
normaali kokousten rinnalla, että ne
ovat hänelle Coca-Cola lightia.
Kirjeet taitavat sisältää myös
enemmän tuota aitoa esanssia. Joten
koitetaan petrata.
Palattuamme tänne Suomesta lokakuussa
ajatuksenamme oli aloittaa lapsille mm.
solutoiminta joka olisi kyllä rajoitusten
vuoksi ollut mahdollista, mutta pastorimme
eivät antaneet siihen vielä lupaa
koronavirus-tilanteen vuoksi. Muutamia
nuorteniltoja voitiin pitää, kunnes taas
tulivat uudet rajoitukset ja oli siirryttävä
verkkoon. Seurakunnan tilaisuudet kyllä
ovat saaneet toimia tiettyen rajoitusten
puitteissa. Ei ole ollut helppoa olla kädet
sidottuina. Olemmehan tässä maassa
tehtävämme vuoksi. Tilanne on aiheuttanut
turhautuneisuutta ja polku on ollut
kadoksissa. Mitä tehdä ja miten nyt
edetään? Kymmenen kuukautta ilman
säännöllistä lapsityötä on vaikuttanut myös
omaan liekkiin. Vaikea on pitää kovin isoa
tulta yllä kun puut ympäriltä lähtevät.

Onneksi kuitenkin tulen sytyttäjä on
pysynyt ja Häneen luotamme.
Paikallista kerhotyötä olemme tehneet aina
yhdessä paikallisten kanssa, mutta
rukouksissa on ollut, että saataisiin
muodostettua pysyvämpi tiimi ajatellen
valtakunnallista Yupi-työtä. Monenmoisia
esteitä tuntui aina ilmaantuvan kun jotain
ajattelimme, mutta aivan kuin itsestään
tiimi syntyi niistä henkilöistä joiden kanssa
viime kevään aikana teimme Yupi-kerhoja
nettiin. Ja mahtavinta tässä on se, että juuri
he ovat niitä joiden kanssa olemme täällä
työtä tehneet yhdessä tämän 10 vuotta ja
jotka ovat rinnallamme oppineet. Heidän
elämässään on ollut erilaisia vaiheita ja
välillä on tuntunut, että hukkaan meni,
mutta erilaisten käänteiden kautta olemme
taas yhdessä ja vieläpä innolla tekemässä
työtä, jotta Espanjan lapset voisivat kuulla
evankeliumin.
Syksyn aikana aloitimme viikottaiset Zoomtapaamiset tämän tiimin kanssa. Sillä, että
olemme saaneet yhdessä jutella, suunnitella
ja rukoilla on ollut suuri merkitys itselleni.
Se on ollut kuin yksi puu lisää nuotiossa,
joka on lisännyt tulta.
Viime vuosien aikana olemme olleet
esittelemässä Yupi-työtä erilaisissa
konferensseissa, työntekijäpäivillä ym. ja
niiden myötä meillä on paljon kontakteja
ympäri Espanjaa, jotka ovat halunneet
saada Yupi-materiaalin. Tällä hetkellä

rukous on yksi tärkeä osa näitä
kokoontumisia. Joka kerta tapaamisissa on
ollut joku uusi mukana ja nämä on koettu
hyvin innostaviksi tässä ajassa, yhtenä
puuna lisää nuotiossa ylläpitämässä tulta.
Kuulun Fidan lapsityötiimiin ja koin myös
siellä ehdottaa yhteistä rukousrintamaa
meille jotka eri puolilla maailmaa
työskentelemme saman näyn kanssa.
Lapsityö kun usein ei ole se aihealue, joka
toimisi keskiössä vaan enemmänkin siellä
ulkokehällä. Tarvitsemme toisiamme ja on
ollut siunaavaa ja voimaannuttavaa
kokoontua myös tähän yhteiseen
rukousrintamaan. Uskon, että tarvitsemme
nyt ja tulevaisuudessa yhteistä
rukousrintamaa pysyäksemme vahvoina.

Zoom on nyt mahdollistanut
kokoontumiset ja Timo sen, että
kaikki toimii hienosti.

valtakunnalliseen Yupi-ryhmäämme kuuluu
n. 70 henkilöä, suurin osa siis
lapsityöntekijöitä. Tuntuma kuitenkin oli se,
että harvat ovat päässeet asiassa eteenpäin
ja asia on jäänyt vähän kuin paikalleen. Nyt
kun olemme korona-aikana oppineet
käyttämään enemmän etäyhteyksiä, niin
näimme mahdollisuuden saada yhteen
tämän porukan välimatkoista huolimatta.
Niinpä aloitimme Zoomissa Yupitapaamiset lapsityöntekijöille.
Yksi ajatus on ollut kaikki nämä vuodet
tekemämme paikallistyön lisäksi, että
saisimme levittää näkyä tavoittavasta
lapsityöstä myös muihin seurakuntiin. Tämä
on ollut nyt yksi uusi ovi tämän suhteen.
Olemme saaneet sydämellemme myös
rakentaa yhteistä rukousrintamaa lasten,
lapsityöntekijöiden, sekä eri
lapsityömuotojen puolesta ja siksi yhteinen

Viimeiseen Yupi-tapaamiseen oli
ilmoittautunut vain 4 osallistujaa tiimin
ulkopuolelta. Mietimme jo sen
peruttamista, mutta päätimme kuitenkin
pitää. Lopulta tapaamiseen tuli muutamia
lisää ja useampi heistä uusia kontakteja
meille. Esittelimme työtä mitä olemme
täällä tehneet, mm. puistoissa pidettäviä
tapahtumia. Siinä samassa tuli ajatus, että
mitä jos alettais valmistelemaan
seurakunnissa eri puolilla Espanjaa ns.
Voitonjuhlia, Yupi-juhlia puistoihin kun
korona on voitettu! Tällainen yhtäkkinen
idea jonka siinä jaoin. Porukka innostui.
Tänään meillä on palaveri Espanjan
Evankelisen Allianssin
lapsityökoordinaattorin kanssa idean
tiimoilta, katsotaan josko hekin innostuisivat
ajatuksesta. Lähtisivätkö myös mukaan
valmistelemaan Voitonjuhlia Espanjan
puistoihin? Rukoillaan, että JOS idea on
Herrasta niin asia voisi mennä eteenpäin.
Tämä korona-aika ei ole vaikuttanut vain
meihin jotka työtä teemme vaan erityisesti
myös niihin jotka työn piirissämme ovat.
Kerhoissamme käy pääasiassa uskosta
osattomien perheiden lapsia ja heidän ainut
kontaktinsa Jeesukseen on ollut tuossa

Torreviejan kerho eniten
tarvitseville.

Erityiset rukousaiheet:

viikottaisessa kerhossa. Tämän puute on
erityisesti huolestuttanut. Moni lapsi kun
elää vaikeiden perhe-olosuhteiden keskellä.
Saimme kuulla vähän aikaa sitten, että 12
vuotias Soraya on joutunut aloittamaan
lääkityksen masennuksen vuoksi ja oli
ottanut yliannostuksen yrittäen itsemurhaa.
Tuli tunne, että nyt on pakko saada tehdä
jotain. Viime viikolla saimme luvan aloittaa
pienimuotoisen kerhon, suuremmassa
tarpeessa olevien lasten kanssa. Samoin
aloitimme nuortenillat ja varkki-illan joka
toinen viikko. Yhden kerran ollaan nyt voitu
kaikki toteuttaa, mutta katsotaan kuinka
kauan, tilanteet kun muuttuvat viikottain.
Mutta tehdään nyt se mitä voidaan, tarve
on suuri.
Laulamme täällä laulua jossa sanotaan, että
vaikka en voisi nähdä, Jumala teet työtäsi.
Me voimme olla nyt rajoitettuja, mutta Hän
ei, siksi myös tänä korona-aikana Hänen
työnsä menee eteenpäin. Rukoillaan
viisautta ja Jumalan johdatusta tähän
aikaan.

Rakkain terveisin,
Outi, Timo & Sofia
outi.eriksson@iki.fi
FI +358405159116
ES +34622873369

Liity
Whatssappiimme,
tiedät lisää!

Kerholaisemme
Nurian ja
Jazminin
Silvia-äiti
käyttää
aineita,
isäpuolet
vaihtuvat.
Perhe on
alkanut käymään
kokouksissa,
rukoillaan
muutosta!

Soraya, josta kirjeessä
mainitsin.

Viime nuortenillassa mukana oli
Belinda (keskellä), Torreviejan
ensimmäinen kerholainen 10 v
takaa. Jatketaan rukousta
kylvetyn siemenen puolesta.

timo.eriksson@iki.fi
FI +358400721075
ES +34722635036

Lähetystili:
FI69 8670 0710 0981 63
(viite 1122 = lapsityö)

