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Hongkongin asuminen on
maailman kalleinta ja voi olla
jopa mahdotonta saada hallintaan
omaa asuntoa nuorella aikuisiällä.
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Muutoksista ja haasteista huolimatta työ jatkuu
Hongkongin asema suhteessa Manner-Kiinaan on muuttunut merkittävästi vuoden 2019 aikana.
Hongkongin laajenevaa demokratiaa ajava protestiliikehdintä on noussut vaikeaksi poliittiseksi
kysymykseksi. Hongkong on yksi maailman rikkaimmista kaupungeista ja yhteiskunnista. Se pystyisi
hyvin tarjoamaan kansalaisilleen asumisen, koulutuksen, julkisen terveydenhuollon ja
sosiaalipalvelut. Hongkong ei ole kuitenkaan onnistunut vastaamaan kansalaisten tarpeisiin.
Hongkongin protestoijat haluavat sosiaalista muutosta, taloudellinen yltäkylläisyys ei yksin enää riitä.
Hongkongissa on myös maailman yksi korkeimpia elintasoeroja (ns. gini-indeksi), kuilu köyhien ja
rikkaiden välillä.
Hongkongin luterilaisesta teologisesta seminaarista valmistui kaksi viimeistä kokopäiväistä MannerKiinalaista opiskelijaa. Lähivuosina ei välttämättä ole mahdollista saada pitkäaikaisia opiskelijoita
Kiinasta Hongkongiin. Yhteistyö Manner-Kiinan kanssa on täytynyt suunnitella ainakin osittain
uudelleen. Haastava vuosi on osoittanut sen, että kumppanit pystyvät toimimaan myös notkeasti
muuttuvassa tilanteessa. Lähetysseuran työ on kuitenkin edennyt suunnitelmien mukaan.
Stipendiaattiohjelma tukee mannerkiinalaisten teologian opiskelijoiden maisteriopintoja
Hongkongissa ja kustannustoiminnan kautta lähetetään kipeästi kaivattua teologista kirjallisuutta
vastavalmistuneille raamattukoulujen oppilaille Manner-Kiinaan.

HONGKONG
Luterilainen teologinen seminaari vahvistaa kirkkojen kapasiteettia 2019

Seminaarin opiskelijat syventäneet teologian oppejaan
Hongkongin luterilainen seminaari (LTS) tarjoa korkeatasoista maisteritason opetusta Hongkongin, sen lähialueiden
ja koko Kaakkois-Aasian kirkkojen työntekijöille ja avainhenkilöille. Seminaari on kansainvälinen oppilaitos, jonka
n. 500 opiskelijasta viidesosa on Hongkongin ulkopuolelta, pääosin Kaakkois-Aasiasta ja Mannerkiinasta.
Seminaari kouluttaa pappeja ja seurakuntien työntekijöitä, mutta tohtoriohjelmiensa kautta myös teologisten
seminaarien opettajia eri puolille Aasiaa. Sekä opettajissa että opiskelijoissa on luterilaisten lisäksi myös muiden
kristillisten kirkkokuntien jäseniä. Kaakkois-Aasian alueen teologisten seminaarien ja oppilaitosten opetuksen
sisältö on laajentunut vierailijaluentojen ansiosta. Lähetysseuran työntekijä on toiminut kouluttajana Indonesiassa ja
Myanmarissa.
Seminaarin maisteriopiskelijat ovat saaneet korkeatasoista Vanhan testamentin opetusta. Tuloksena opiskelijoiden
kyky ymmärtää ja analysoida Raamatun tekstejä on syventynyt.
Hongkongin asema ekumeenisten yhteyksien rakentajana heikkeni Hongkongin poliittisen kehityksen
väkivaltaistumisen myötä vuoden 2019 jälkipuoliskolla.
Ekologinen kestävyys, joka liitetään ympäristöteologiaan, oli jälleen toimintavuoden aikana esillä LTS:n työssä.
Vesi-teema oli yksi seminaarin järjestämistä koulutusteemoista Amity Foundationin ja Lutheran World Federation
(LWF) kanssa.
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Tuloksia 2019

150 000 seurakuntalaista hyötyy koulutetuista teologeista
2 mannerkiinalaista valmistui maisteriohjelmasta

