Kokemuksia
”Tämä koulutus on avannut minulle lähetystyön maailmaa. Opettajat ja vieraat ovat olleet avoimia - jos on
sanottavaa, saa puhua. Asia on tärkeä ja MiniMissio on
oivallinen, muun tekemisen ohellakin sulatettava kappale laajaa asiaa.” Jaakko, 25
”Kannattaa ehdottomasti tulla MiniMissio-koulutukseen,
jos lähetystyö kiinnostaa edes ihan vähän. Koulutus on
todella mielenkiintoinen, sillä siellä saa kuulla, millaista
on olla lähetystyössä eri puolilla maailmaa. Itselläni on
koulutuksessa vahvistunut pitkään mielessä ollut ajatus
lähteä lähetystyöhön.” Neea, 20

Hae mukaan!
Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvana opiskelijavalintana, joten voit hakea mukaan milloin tahansa. Täytä hakukaavake netissä:
www.kylvaja.fi > Nuoret > MiniMissio.
Voit myös tilata paperisen hakulomakkeen Kylväjän
toimistolta: (09) 253 25400.
Lisätietoja antaa Kylväjän kasvatustyön koordinaattori Outi, outi.paukkunen@kylvaja.fi

Lähetysyhdistys Kylväjä
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO)
Suomen Raamattuopisto (SRO)
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (Sansa)

MiniMissio
sinulle, joka haluat etsiä
paikkaasi lähetystyössä
Neljän järjestön yhteinen
lähetystyön esikoulutus

Esitteen kuvat: Kylväjä, SXC

Lähetyksen MiniMissio-esilähetyskoulutuksessa on
mahdollisuus tutustua lähetystyöhön ulkomailla ja
kotimaassa sekä pohdiskella omaa lähetyskutsuaan.
Koulutus on tarkoitettu n. 16–32-vuotiaille nuorille
aikuisille.
MiniMissio järjestetään kansanopistokurssina lukuvuosittain kolmena
lähijaksona. Lähijaksot käsittävät vuorovaikutuksellisia ja toiminnallisia opetustilanteita. Järjestäjinä ovat Kylväjä, Raamattuopisto, OPKO ja
Sansa.

Sisältö
Koulutus antaa monipuolisen näköalan lähetyksen maailmaan. Pohdimme kokonaisvaltaisen lähetyksen eri osa-alueita ja -menetelmiä sekä
kulttuurien ja uskontojen välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Tutustumme lähetystyön arkeen kotimaassa ja lähetyskentillä sekä opiskelemme lähetystyön perusasioita Raamatusta. Läpi ohjelman kulkevat
mukana yhdessä vietetyt hartaushetket ja hengellinen pohdiskelu.
Opettajina MiniMissio-koulutuksessa ovat järjestävien tahojen lähetystyöntekijät ja kotimaan työntekijät. Koulutuksen käyneellä on mahdollisuus hakea MiniMission opintomatkalle jollekin Kylväjän työalueelle.

“Jokainen, joka huutaa
avukseen Herran
nimeä, pelastuu.”
Mutta kuinka he voivat
huutaa avukseen sitä,
johon eivät usko?
Kuinka he voivat uskoa
siihen, josta eivät ole
kuulleet? Kuinka he
voivat kuulla, ellei
kukaan julista?
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Lähijaksot
2017
1. jakso 24.–25.3. Lähetys Raamatussa, lähetyskutsun
toteutuminen maailmalla (SRO)
2. jakso 21.–22.4. Lähetys tämän päivän maailmassa,
lähetyksen työvälineitä, elämä työalueella (SRO)
3. jakso 6.–7.10. Mission ytimessä (SRO)
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen
saaminen edellyttää kaikkiin lähijaksoihin
osallistumista. Voit suorittaa koulutuksen
myös 5 op:n laajuisena tekemällä muutamia
lisätehtäviä. Mikäli olet estynyt käymästä
jotakin lähijaksoa, voit suorittaa sen seuraavana vuonna.

Kustannukset
Järjestäjät maksavat kurssiohjelman ja koulutettavien majoituksen. Opiskelijat maksavat itse matkansa ja ruokailukustannukset.

