LEILA PENTIKÄINEN
ESITTELY
Leila Pentikäinen lähtee kolmannelle työkaudelleen Etiopiaan tammikuussa 2018.
Hänen suunniteltu työkauden kesto on 24 kuukauden pituinen. Leila tulee toimimaan
Etiopian työalueen kummilapsityön koordinaattorina. Asemapaikka on Addis Abeba.
Leila on syntynyt Alahärmässä ja hänen tämän hetkinen asuinpaikkansa on Kurikka.
Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK) 2014, lähihoitaja (2006) ja yopäivähoitaja (1990). Hänen kotiseurakuntansa on Kurikan seurakunta.
Leila on työskennellyt muun muassa: sairaanhoitajana eri toimipisteissä vuosina
2008-2015, Lähetysseuralla kummilapsityön yhdyshenkilönä ja lähetystyöntekijänä
Etiopiassa vuosina 2001-2004 ja 1995-1999 ja lastenhoitajana Espoossa 1991-1992.
Tällä hetkellä hän toimii sairaanhoitajan JIK ky:ssä.

LEILAN OMIN SANOIN:

”Olen Leila Pentikäinen, ja asun perheeni kanssa Kurikassa, Etelä-Pohjanmaalla.
Toimin sairaanhoitajana terveyskeskuksen poliklinikalla. Perheeseeni kuuluu mieheni
Kari ja lapset Niilo, Aliisa ja Leevi. Niilo asuu jo omillaan. Aliisa suorittaa vielä
lukio-opintoja ja Leevi käy yhdeksättä luokkaa.
Olen syntynyt Alahärmässä maanviljelijäperheeseen. Lukion jälkeen opiskelin
päivähoitajaksi. Valmistumisen jälkeen asuin vuoden verran Englannissa, ja hoidin
perheessä lapsia. Myöhemmin työskentelin espoolaisissa päiväkodeissa
lastenhoitajana. Vimpeliin muutimme kun mieheni sai sieltä ensimmäisen papin
paikkansa. Siellä opettelimme pappilan elämää, ja esikoisemme syntyi. Vimpelin
kodissa saimme majoittaa myös lähetystyöntekijöitä ja keskustella iltamyöhään asti
heidän mielenkiintoisesta elämästään lähetyskentillä. Lähetyspiirejä suunnittelimme
innokkaasti, ja jossain siinä kohtaa alkoi myös oma kutsumus vahvistua. Koimme
voimakkaasti, että meidänkin paikkamme olisi lähteä lähetystyöhön.
Lähetyskurssin kävimme syksyllä 1994. Etiopiaan lähdimme loppukesällä 1995.
Ensimmäinen työkausi kesti 4 vuotta. Ensimmäisen vuoden opiskelimme amharaa
Addis Abebassa. Sen jälkeen muutimme Hosainan kautta pieneen Gimbichu nimiseen
kylään. Aluksi tutustuin paikallisiin naisiin ja kulttuuriin ylipäätään.
Kirjanmyyntityötä aloitin ulkovarastossamme, ja kuljin myös paikallisilla toreilla
myymässä kristillistä kirjallisuutta. Kummilapsityötä aloin hoitaa Gimbichusta käsin.
Kummilapsia oli seitsemässä eri päiväkodissa Hosainan alueella. Näihin tein
vierailuja ja kirjoitin kirjeitä kummeille. Kummilapsityön yhdyshenkilönä toimin
myös toisella Etiopian työkaudellamme v. 2001–2004. Silloin asuimme Hosainassa.
Esikoinen oli mukanamme jo alusta asti. Keskimmäinen lapsemme syntyi
ensimmäisen työkauden aikana ja kuopus toisen työkauden aikana. Työkausien välillä
asuimme Kauhavalla.
Suomessa ja Kurikassa olemme asuneet nyt 13 vuotta. Tänä aikana olen opiskellut
ensin lähihoitajaksi ja sitten sairaanhoitajaksi. Lapset ovat kasvaneet ja olemme

asettuneet tänne Etelä-Pohjanmaalle. Vapaa-aikana hoidamme Peppi-koiraa ja oman
kodin puutarhaa, liikumme luonnossa ja luemme kirjoja.
Etiopia, ja kutsumus lähetystyöhön ei ole unohtunut. Olemme nyt valmistautumassa
muuttamaan kolmannelle työkaudellemme Etiopiaan yhdessä lastemme Aliisan ja
Leevin kanssa. Asuinpaikkamme tulee olemaan Addis Abeba. Työni sijoittuu
kuitenkin Pohjois-Etiopiaan, Dessieen ja sen ympäristökaupunkeihin. Tulen
toimimaan siellä kummilapsityön koordinaattorina. Kummilapsivaroin tuetaan aidsorpojen kummilasten sijoitusperheitä ja lasten koulunkäyntiä. Kummit tukevat myös
vaikeavammaisten lasten ryhmiä, sekä toimintakeskuksia, joissa järjestetään niin aidsorvoille, kehitysvammaisille lapsille kuin heidän perheilleenkin monipuolista tukea.
Uutena hankkeena Dessien alueella alkaa myös kehitysvammaisten naisten tukeminen
heitä kohdanneissa elämän haasteissa ”.

KARI PENTIKÄINEN
ESITTELY
Kari Pentikäinen lähtee kolmannelle työkaudelleen Etiopiaan tammikuussa 2018.
Karin tehtävänä on toimia Etiopian työalueen kirkollisen työn koordinaattorina.
Hänen suunniteltu työkauden kesto on 24 kuukauden pituinen. Asemapaikka on
Addis Abeba.
Kari on syntynyt Windhoekissa ja hänen tämän hetkinen asuinpaikkansa on Kurikka.
Hän on koulutukseltaan teologian maisteri (1989). Hänen kotiseurakuntansa on
Kurikan seurakunta.
Kari on työskennellyt aiemmin muun muassa: seurakuntapastorina ja kappalaisena
Kurikan seurakunnassa vuodesta 2004 alkaen, lähetystyössä Etiopiassa mm. toimien
Hosainan teologisen seminaarin rehtorina 2001-2004 sekä 1995-1999 Gimbitshun
raamattukoulun rehtorina, Vimpelin seurakunnassa pastorina 1992-1994 ja työn
suunnittelijana Vantaan kaupungilla 1989-1990. Tällä hetkellä Kari toimii Kurikan
seurakunnassa kappalaisena.

KARIN OMIN SANOIN:

”Olen ammatiltani pappi ja toimin Kurikan seurakunnan kappalaisena. Perheeseeni
kuuluu puoliso Leila ja kolme lasta Niilo, Aliisa. ja Leevi. Olemme lähdössä
Etiopiaan kolmannelle työkaudellemme tammikuussa 2018. Olemme olleet Etiopiassa
lähetystyössä jo kaksi työkautta aiemminkin, vuosien 1995 - 2004 välillä. Vuonna
2004 palasimme Suomeen ja asetuimme Kurikkaan.
Lähetystyö on ollut osa elämääni lapsuudestani alkaen. Olen syntynyt Ambomaalla,
Namibiassa ja palannut perheeni kanssa Suomeen ollessani 14 -vuotias. Opiskelin
teologiaa Helsingin Yliopistossa ja papiksi minut vihittiin vuonna 1992 Vimpelin
seurakuntaan. Puolisoni kanssa majoitimme useita lähettejä Vimpelin kodissamme, ja
heidän kanssaan käydyt keskustelut rohkaisivat hakeutumaan lähetystyöhön.
Ensimmäisellä työkaudella työskentelimme Hosainassa ja sen lähistöllä. Vuoden
mittaisen amharan kielikoulun jälkeen toimin kaksi vuotta Gimbichun
rovastikunnassa aluetyössä ja olin perustamassa Gimbichuun raamattukoulua.
Ensimmäisen työkauden lopussa siirryimme Hosainaan, jossa toimin teologisen
seminaarin rehtorina. Työkausien välissä asuimme Suomessa Kauhavalla ja kiersin
Lapuan hiippakunnan seurakuntia lähetysseuran kotimaan työssä.
Toisella työkaudella toimin kaksi ja puoli vuotta Hosainan Teologisen seinaarin
rehtorina, kunnes tilalleni saatiin palkattua etiopialainen rehtori. Viimeisen vuoden
toimin opettajana ja uuden rehtorin tukena.
Olemme nyt lähdössä Etiopiaan 13 vuoden jälkeen aivan uusiin tehtäviin. Asetumme
pääkaupunkiin Addis Abebaan ja toimin Etiopian alueen kirkollisen työn (KIT)
koordinaattorina. Työ sisältää matkustelua eri puolille Etiopiaa, sinne missä Suomen
Lähetysseuralla on kirkollisen työn hankkeita.
Vanhin lapsistamme jää Suomeen, mutta kaksi nuorempaa seuraavat mukana. Aliisa
käy lukion loppuun verkko-opiskeluna ja Leevi hakeutuu kansainväliseen kouluun ”.

