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Tutkielmani käsittelee Suomen Lähetysseuran naislähetti Anna Rautaheimon ensimmäistä 
työkautta Afrikassa Ambomaan työalueella vuosina 1920–1927. Hän aloitti Ambomaalla 
erityisesti paikallisten naisten kristillistämiseen tähtäävän naiskasvatustyön, joka kulminoitui 
oman naiskodin perustamiseen. Tarkastelen työssäni naiskodin toimintaa ja Anna 
Rautaheimon työtä ambonaisten kasvattajana kulttuurisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.  
 
Länsimaiset lähetit kohtasivat paikallisen kulttuurin hyvin ylemmyydentuntoisesti ja tämä 
näkyi selvästi heidän toimintatavoissaan ja tavoitteissaan. Lähetysajattelua hallitsi holistinen 
ihmiskuva, jonka mukaan kristillisyyteen kääntyminen edellytti koko elämäntavan 
kokonaisvaltaista muutosta. Tarkastelen naiskodin toimintaa ja Anna Rautaheimon 
pedagogiikkaa näistä lähtökohdista.  
 
Rinnakkaisena näkökulmana Anna Rautaheimon toimintaan on naislähetin asema lähettien 
miesvaltaisessa työyhteisössä. Naiset oli hyväksytty mukaan lähetystyöhön avustajan roolissa 
eli sillä edellytyksellä, että varsinainen evankeliumin saarnaaminen jätettiin miehille. Siitä 
huolimatta lähetystyö tarjosi tuhansille naisille uudenlaisen mahdollisuuden luoda uraa kodin 
ulkopuolella. Hierarkkinen sukupuolijärjestelmä myös ajoi naislähetit etsimään ammatillista 
liikkumatilaa valmiiden mallien reuna-alueilta. Myös Anna Rautaheimo haastoi omalla 
toiminnallaan miesvaltaisen työyhteisön normiston. Kysyn, miksi hän onnistui siinä. 
 
Tutkimusaineiston muodostaa Suomen kansallisarkistossa oleva Suomen Lähetysseuran 
arkisto. Käytän lähteinä Afrikan työkenttää koskevaa materiaalia: Anna Rautaheimon 
henkilökohtaista kokoelmaa, lähetysjohtajan kirjeenvaihtoa sekä naislähetyskoulun johtajan 
kirjeenvaihtoa organisaation toimintaa valottavia Afrikan lähettienkokousten pöytäkirjoja 
liitteineen. 
 
Tutkimukseni mukaan Anna Rautaheimo korosti kasvatustyössään kristillisten arvojen ohella 
ulkoista puhtautta. Naiskodin oppilaiden oli luovuttava pakanallisista tavoista ja tunnuksista. 
Rautaheimo kasvattaa ambonaisista kristillisen ihanteen ja elämäntavan mukaisia ”kunnon 
vaimoja”. Tämä edellytti kokonaisvaltaista elämätavan muutosta. Naiskodin opetusohjelma 
oli muotoiltu tämän mukaan. Opetettavina aineina oli mm. lasten hoito, siisteys ja Raamatun 
luku.  
 
Anna Rautaheimon toiminta naiskasvatuksen kehittäjänä oli poikkeuksellista, sillä hän aloitti 
sen omatoimisesti, ilman lähetysjohdon lupaa. Lähettiyhteisölle hän perusteli toimintaansa 
vetoamalla Jumalan johdatukseen. Tulkitsen tämän strategiseksi nöyryydeksi selvitä 
auktoriteetin haastamisesta. Lähetysseura hyväksyi hänen toimintansa jälkijättöisesti ja 
naiskoti toimi omana erillisenä yksikkönään aina vuoteen 1930 asti.  
 
Asiasanat: lähetystyö, Ambomaa, naislähetti, naiskasvatus, työyhteisö. 
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1. JOHDANTO  

1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA  

 

Suomen Lähetysseura 

 

Matteuksen evankeliumiin sisältyvä lähetyskäsky kuuluu: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat 

minun opetuslapsikseni ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Tätä 

käskyä ovat kristilliset kirkkokunnat noudattaneet kirjaimellisesti ja eurooppalaisille 

vieraisiin kulttuuripiireihin kohdistuva käännytystoiminta eli ulkolähetystyö ulottuu 

käytännöllisesti katsoen koko maailmaan. 

 

Kristinuskon levittämiseksi perustettiin 1800-luvun puolivälistä lähtien erityisesti 

ulkolähetykseen vihkiytyneitä järjestöjä. Etenkin britit ja saksalaiset lähetystyöntekijät 

tunkeutuivat rinta rinnan kolonialismin innoittamien tutkimusmatkailijoiden ja sijoittajien 

kanssa uusille alueille: ulkolähetyksen ensimmäisiksi työalueiksi muotoutuivat Afrikka ja 

Japani. 1 

 

Suomalaiset seurasivat eurooppalaista esimerkkiä ja lähetysharrastus alkoi ensin 1820-luvulla 

kansalaisilta kerätyn vapaaehtoisen lähetysavustuksen muodossa. Kerätyt varat ohjattiin 

aluksi ulkomaisille lähetysseuroille, mutta kristinuskon Suomeen tulon 700-vuotisjuhlan 

innoittamina täälläkin innostuttiin oman lähetysseuran perustamisesta. Lähetysseuran 

perustamista oli ajamassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johtoa, merkittäviä 

kulttuurihenkilöitä ja yliopistomiehiä, kuten Topelius, Lönnrot ja Schauman. Keisari 

Aleksanteri II hyväksyi Lähetysseuran toimiluvan sillä varauksella, että lähetystyötä ei tehdä 

suomensukuisten kansojen keskuudessa. Helsingissä 19.1.1859 perustetun Suomen 

Lähetysseuran 2 (SLS) tavoitteena oli pakanalähetys3 eli käytännössä ulkolähetys.4  

 

Suomen Lähetysseura perustettiin itsenäiseksi järjestöksi, joka oli kuitenkin alusta asti 

tiiviissä yhteistyössä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa. SLS huolehti 

perustamisestaan lähtien kirkon virallisesta lähetystyöstä ja suurin osa seuran tuloista ja 
                                                 
1 KEMPPAINEN 1998, 14 
2 Käytän tekstissä jatkossa lyhennettä SLS. 
3 HEIKKILÄ – HEININEN 2002, 183–184. 
4 Ulkolähetys on sisälähetyksen vastakohta. Evankeliumia levitettiin kotimaan lisäksi myös sen rajojen 
ulkopuolella. 
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kannatuksesta tuli kirkon piiristä lähetysasialle omistautuneilta yksityishenkilöiltä. 

Kannattajia nimitettiin julkisuudessa lähetysystäviksi. SLS:n lisäksi Suomen 

evankelisluterilaiselle kirkolle kehittyi puolenkymmentä muuta virallista lähetysjärjestöä. 

Rahoitus toimintaan on hoitunut koko toiminnan ajan pääosin lahjoitusten ja avustusten 

kautta.5 

 

SLS avasi lähetyskoulun Helsingissä vuonna 1862 ja vuonna 1906 perustettiin erikseen 

naislähetyskoulu. Molempien tavoitteena oli seuloa ja valmentaa sopivia lähetystyöhön 

lähtijöitä. Lähetyskoulun johtaja, pastori K.J. G Sirelius oli tutustunut Saksassa käydessään 

Reinin lähetysseuran Afrikan-työhön. Saksalaisen sisarjärjestön kehotuksesta ensimmäiseksi 

lähetysalueeksi valittiinkin Lounais-Afrikan pohjoisosa ja amboheimojen alue. Ensimmäiset 

yhdeksän suomalaista lähettiä aloittivat työnsä Ambomaalla 1870.6 

 

Käytännön lähetystyö sisälsi saarnojen ohella myös alkeellista kehitysapua. Lähetysasemien 

yhteyteen perustettiin kouluja ja sairaaloita sekä muita yhteisöllisen kanssakäymisen 

keskuksia, joiden tarkoituksena oli houkutella paikallisia seurakunnan vaikutuspiiriin.7 

 

Lähetyksen tavoitteet eivät rajoittuneet ainoastaan evankeliumin levittämiseen, vaan 

teologisten pyrkimysten ohella lähetystyöntekijät veivät kohdemaahan mukanaan, sekä 

tietoisesti että tiedostamattaan, myös oman kulttuurinsa: tavat, normit ja oman 

moraalikäsityksensä.8 Pakanuuden poistamiseen ei riittänyt vain hengellinen muutos ja kaste, 

vaan lähetyksen kohteena oli paikallisen elämäntavan kokonaisvaltainen uudistaminen.9 Uusi 

uskonto edellytti toisenlaista, siveellistä elämää. Lähetysseuran näkökulmasta tätä vaatimusta 

ei pidetty mitenkään ongelmallisena. Lähetystyöntekijöiden käsitys oman kulttuurisen taustan 

ja tapojen ylivertaisuudesta eli niin voimakkaana aina 1950–60-luvuille asti, että harvalle 

lähetyksen työntekijöistä heräsi kysymyksiä kulttuurisiirron oikeutuksesta.10 

 

 

                                                 
5 SAARILAHTI 1989, 53–50.  
6 KENA 2000, 13; PELTOLA 1958, 30–31.    
7 PELTOLA 1958, 73–74, 76–77, 156. 
8 KENA 2000, 289.  
9 Ks. esim. Etelän ristin alla 1923; RANTTILA 1935; Suomalaista raivaustyötä Afrikan erämaassa 1945. Näissä 
lähettien itse kirjoittamissa kuvauksissa näkyy selvästi vaatimus kokonaisvaltaisesta muutoksesta. 
10 HELANDER 1995, 543.  



 3 
 

Naislähetit tienraivaajina 

 

Suomen Lähetysseuran ensimmäiset naispuoliset työntekijät lähetettiin Afrikkaan 

lähetyssaarnaajien morsiamina. Perille saavuttuaan he avioituivat kentällä jo työskennelleiden 

sulhastensa kanssa ja heille oli varattu vain emännän osa lähetyssaarnaajan perheessä. 

Hengellinen työ piti jättää miehille, eikä naimattomien naisten lähettämistä pidetty sopivana. 

Lähetystyön laajentuminen ja työvoiman tarve pakotti kuitenkin lähetysjohdon arvioimaan 

uudestaan sukupuolisidonnaisia normejaan ja ensimmäiset naislähetit saapuivat Ambomaalle 

1898. Työtehtävien suhteen jako miesten ja naisten välillä kuitenkin säilyi: miehet toimivat 

saarnaajina ja naisille sopiviksi työaloiksi mainittiin ohjesäännössä koulutoimi, käsityön 

opetus, kodeissa käynti ja sairaanhoito.11 Naisten ei katsottu sopivan hengellisiin tehtäviin. 

Tosin tässä kysymyksessä lähetysseuroilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä riippuen kotimaan 

kulttuurisesta taustasta ja opillisista tulkinnoista.12 

 

Naislähetti ymmärretään tässä työssä lähetysjärjestön lähetystyöhön rekrytoimana 

naimattomana naisena tai leskenä, yksinäisenä naisena, joka lähetettiin kentälle nimenomaan 

lähetystyötä tekemään ja heille maksettiin siitä myös palkkaa. Tämä erotuksena muihin 

työalueilla oleviin ulkomaalaisiin naisiin, kuten mieslähettien vaimoihin tai aikuistuviin 

tyttäriin, joilla ei ollut lähetin statusta eikä myöskään palkkaa, vaikka he osallistuivat perheen 

huoltamisen ohella konkreettiseen lähetystyöhön. 

 

Kristillinen lähetystyö ja lähetysorganisaatiot ovat perinteisesti olleet perustaltaan hyvin 

patriarkaalisia ja ylhäältä päin johdettuja yhteisöjä. Konservatiivisista painotuksistaan 

huolimatta lähetysliike on kuitenkin 1900-luvun taitteen jälkeen tarjonnut tuhansille naisille 

mahdollisuuden työhön ja uraan, paitsi kodin, myös kotimaan ulkopuolella. Ja vaikka 

lähetystyö kanavoi naisten toimintaa paljon miehiä kapeammalle alueelle, ulkolähetyksessä 

työskenteleville naisille avautui myös uudenlaisia mahdollisuuksia.13 

 

Vielä 1900-luvun alussa naislähetit olivat harvinaisia uranaisia, joiden kokemusten ja aseman 

kautta voi tarkastella naisten ammatillistumista laajemmin. Lähetysalalla kehitys johti vasta 

myöhemmin siihen, että lähettiydestä tuli elämänuran sijaan projektiluonteinen osa työuraa ja 

                                                 
11 KENA 2000, 119–120, 125–126, 210. 
12 BOWIE 1993, 18; KENA 2000, 110–113; OKKENHAUG 2003, 8-17. 
13 JALAGIN 2007, 32.  
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kutsumuksen ohella työn perustaksi muovautui yksilön koulutus- ja ammattitausta. 

Ulkolähetyksessä naislähetit myös kokivat monet niistä vaikeuksista, joita naiset kohtasivat 

kotimaan kirkollisissa piireissä vasta vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin. (esim. naisten 

pääsystä seurakuntavirkaan ja pappisvirkaan) Senkin suhteen naislähetit ovat olleet 

lähetysalalla edelläkävijöitä ja heidän historiansa osoittaa, miten hidasta ja vaivalloista 

sukupuolittuneen hierarkian purkaminen työyhteisössä on, erityisesti silloin kun sitä 

ylläpidetään uskonnollisin opinkappalein ja tulkinnoin.14  

 

Suomen Lähetysseuran ensimmäisiin naislähetteihin lukeutuva Anna Rautaheimo kuuluu 

näiden uutta liikkumatilaa raivanneiden naislähettien joukkoon. Hän aloitti ensimmäisen 

työkautensa Ambomaalla 1920 verrattain tavallisena rivilähettinä. Diakonissan ja 

sairaanhoitajan koulutuksen saaneena hänet sijoitettiin naisille sopivaan toimeen eli 

sairaalatyöhön. Jo ensimmäisenä vuonna hän kuitenkin koki varsinaisen kutsumuksensa 

olevan toisaalla. Rautaheimo ryhtyi erityiseen naiskasvatustyöhön, jonka tavoitteena oli 

kasvattaa kastetuille ambomiehille kristillisen kodin ja elämäntavan ihanteita toteuttavat 

vaimot.15 

 

 

1.2 TUTKIMUSKYSYMYS JA LÄHTEET 

 

Anna Rautaheimo 

 

Kristillisten lähetystyöyhteisöjen sukupuolitettu hierarkia perustui Raamatun tulkintaan, 

jonka mukaan tärkeimmät hengelliset ja samalla myös julkiset, näkyvät tehtävät oli varattu 

vain miehille. Naisten oletettiin näin ollen toimivan ruohonjuuritasolla, oman sukupuolensa 

tai lasten kanssa ja heille soveltuvilla käytännönläheisillä työaloilla. 16  Toisaalta Uuteen 

testamenttiin sisältyvä lähetyskäsky (Matt. 28:19–20) voidaan tulkita myös 

sukupuolineutraalisti. Tämä näkökulma tarjosi myös naisten toiminnalle vahvat hengelliset 

perusteet; evankeliumin levittäminen oli jokaisen kristityn oikeus ja velvollisuus. Miesten ja 

naisten erillään pitäminen oli organisaatioiden luoma järjestelmä, tosin sekään ei ollut 

                                                 
14 JALAGIN 2006, 113–114. 
15 KENA 2000, s. 240–241; Kansallisarkisto (KA) Suomen Lähetysseuran (SLS) arkisto, Afrikan 
lähettienkokousten pöytäkirjat (Lkpk) 1920–1927: Anna Rautaheimon (AR) vuosikertomukset 1921–1927, Hha 
8-9. 
16 JALAGIN 2005, 78. 
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aukoton, sillä työalueiden todellisuus venytti tätä jakoa. Juuri tämän ristiriidan vuoksi on 

mielenkiintoista tutkia, minkälaisia toimintatiloja naisille tällöin avautuu.17 

 

Tässä opinnäytteessä tarkastellaan SLS:n naislähetin Anna Rautaheimon vaiheita hänen 

ensimmäisellä työkaudellaan Ambomaan lähetyskentällä vuosina 1920–1929. Anna 

Rautaheimo, naislähetti ja sairaanhoitaja, aloitti Ambomaalla uuden, erityisesti naisille 

suunnatun työmuodon. Rautaheimon käynnistämä naiskasvatus tai naistyö oli alkujaan hyvin 

vaatimatonta; hän opetti tulevien ambopappien morsiamia sairaalan takahuoneessa omalla 

ajallaan. Mutta pieni alku ja Rautaheimon työ naisten puolesta poiki suuren muutoksen; 

vuonna 1925 tarkoitusta varten rakennettiin erillinen naiskoti.  Erityisesti naisille suunnattu 

työ myös vakiinnutti vähitellen paikkansa muiden lähetyskentän työmuotojen joukossa. 18 

Tähän päästiin kuitenkin vasta monien välivaiheiden kautta ja Rautaheimon aloittaman 

naistyön kehitysprosessin selvittäminen ja kuvaaminen muodostaa tämän opinnäytetyön 

rungon.  

 

Tutkimuksen keskushenkilön tekee kiinnostavaksi hänen työuransa kehitys suhteessa 

vallitseviin olosuhteisiin. Mielenkiintoista toiminnasta tekee se, että Rautaheimo ryhtyi 

toteuttamaan suunnitelmiaan naiskasvatuksesta ilman lähetysjohdon toimintaohjetta tai 

määräystä.  Aloitteellisuus ja oman työalueen kehittäminen ei sinällään ollut erikoista 

lähetystyöntekijöiden keskuudessa, mutta naislähetin asema 1920-luvun lähetysorganisaation 

työyhteisössä tekee siitä kiinnostavan.  

 

Tutkimuksen kohteena on Anna Rautaheimon ensimmäinen työkausi kahdesta toisiinsa 

nivoutuneesta näkökulmasta: sekä kasvattajana että naislähettinä uraa luomassa. Tutkin 

Rautaheimon aloittamaa naiskasvatustyötä kulttuurisen vuorovaikutuksen näkökulmasta; sen 

sisältöjä, tavoitteita ja toteutuneita toimintamuotoja. Kulttuurisena vuorovaikutuksena 

ymmärrän kulttuurien välisessä tilassa toimimisen, jossa kulttuurien ja niiden edustajien 

välillä on kommunikaation ja vuorovaikutuksen mahdollisuus. Tarkastelen myös Anna 

Rautaheimon urakehitystä suhteessa naislähetin asemaan ulkolähetyksessä. Miten Anna 

Rautaheimo asemoi itsensä lähetyskentän työyhteisössä? Miten lähetysorganisaation 

hierarkia vaikutti naislähetin mahdollisuuksiin uuden työmuodon lanseeraamisessa?  

                                                 
17 JALAGIN 2003, 327–332. 
18 KENA 2000, 240–241; Kansallisarkisto (KA) Suomen Lähetysseuran (SLS) arkisto, Afrikan 
lähettienkokousten pöytäkirjat (Lkpk) 1920–1927: Anna Rautaheimon (AR) vuosikertomukset 1921–1927, Hha 
8-9. 
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Tutkimuskysymysten käsittely ja naiskasvatuksen vakiintumiseen johtaneen prosessin 

avaaminen edellyttää ensin lähtökohtien, kuten lähetyskentällä vallitsevien olosuhteiden, 

SLS:n organisaatiokulttuurin ja naislähetin ammatillisen kuvan ymmärtämistä. Käsittelen 

ensimmäisessä luvussa (Elämää Afrikassa) Suomen Lähetysseuran Afrikan työalueen 

toimintaa ja Ambomaan lähetyskentän todellisuutta; uuden mantereen fyysistä erilaisuutta ja 

vierasta kulttuuria, jonka keskelle myös Anna Rautaheimo saapui 1920-luvun Suomesta. 

Resurssien niukkuus ja elämisen ehdot lähetysalueella määräsivät hyvin pitkälle niin mies- 

kuin naislähettien työnkuvan ja toimintamahdollisuudet. Kunkin lähetysalueen olosuhteiden 

omaleimaisuus oli tärkeä tekijä, kun lähetit etsivät paikkaansa kahden kulttuurin rajapinnalla. 

 

Luvussa kolme (Naislähetin uralla) avaan lähettien patriarkaalisen työyhteisön rakennetta ja 

sukupuolen leimallisuutta naislähetin olemuksessa ja selvitän kronologisesti edeten Anna 

Rautaheimon lähettiuran ensimmäisen työkauden kehityskaaren sairaanhoitajasta 

naiskasvatuksen pioneeriksi.  

 

Suomen Lähetysseura oli työnantajana isällisen holhoava ja johtamistyyliltään tiukan 

hierarkkinen, joten yhden lähetin toimintaa ei voi tarkastella huomioimatta hänen 

yläpuolellaan vaikuttavan organisaation ohjaavaa luonnetta. Lähettien oli sopeuduttava 

lähetysjohdon ohjastukseen ja mukautettava oma toimintansa tiiviin yhteisön normien 

mukaiseksi. Ja vaikka lähettiyhteisön yhteinen kutsumus oli voimakas, niin vaadittavan 

yhteisymmärryksen saavuttaminen oli usein hankalaa. Erityisesti naislähettien liikkumatila 

oli rajattu, sillä heidät hyväksyttiin mukaan toimintaan vain tietyin ehdoin. Sukupuolen 

aiheuttama toiseus oli naisläheteille taakka, jonka purkaminen oli suuri haaste. Toisaalta 

naislähetin elämä tarjosi myös mahdollisuuksia, joita ei vielä muille naisille avautunut. Tämä 

haastaa kysymään; minkälaiset lähtökohdat Anna Rautaheimolla naislähettinä oli vaikuttaa 

oman työuransa kehittymiseen ja naiskasvatussuunnitelmiensa toteuttamiseen?  

 

Tätä taustaa vasten selvitän naiskasvatushankkeen etenemistä ja pohdin sen merkitystä niin 

yksilötasolla kuin organisaation näkökulmasta. Tiivistäen; Anna Rautaheimo halusi ja sai 

omistautua naiskasvatukselle, mutta mitä naiskasvatus merkitsi työntekijälle itselleen 

henkilökohtaisesti ja naislähettinä uran kannalta ja mitä puolestaan työyhteisölle? 

Tutkimuksellisena näkökulmana on uuden työmuodon ammatillinen merkitys. Tarkastelun 

lähtökohtana lähetyskentän sukupuolittunut roolijako, joka ohjasi naislähetit etsimään uusia 
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väyliä oman kutsumuksensa toteuttamiseen myös itselleen merkityksellisellä tavalla. Anna 

Rautaheimo onnistui saaman sekä taloudellisen tuen että yhteisön hyväksynnän omalle 

idealleen, mutta miten? Miksi Anna Rautaheimo onnistui strategisesti vaikeassa tilanteessa? 

 

Neljännessä luvussa (Ambonaisten asialla) käsittelen Anna Rautaheimoa kasvattajana ja 

naiskotia kulttuurisen vuorovaikutuksen ympäristönä. Käsittelen naiskasvatuksen hiljalleen 

kehittyneitä sisältöjä ja naiskodin arjessa tapahtunutta ambotyttöjen ja suomalaisen 

lähettinaisen maailmojen kohtaamista. Prosessin kuvaaminen paljastaa naiskasvatushankkeen 

muodonmuutoksen sairaalan takahuoneen lukupiiristä virallisen naiskodin suunnitelmalliseen 

työhön. Pyrin avaamaan Anna Rautaheimon lähetysideologiaa ja motiiveja hyvin 

konkreettisesti hänen kasvatustyönsä kautta. Pohdin, mitä tavoitteita Anna Rautaheimolla oli 

kasvatustyössään ja sitä, minkälainen arvomaailma oli niiden taustalla. Minkälaiselle 

perustalle Anna Rautaheimon pedagogiikka rakentui? Tulkitsen Anna Rautaheimoa uskovana 

naislähettinä, mutta ennen kaikkea käytännöllisenä toimijana ja kasvattajana, jonka teoissa 

heijastuivat hänen sisäisen maailmaansa ideaalit. Ymmärrän uskonnollisuuden naislähetin 

identiteettiä rakentavaksi perustekijäksi 19  ja uskonnon merkityksen ”eletyksi 

uskonnollisuudeksi” (lived religion), käsite jota esimerkiksi historioitsija Pirjo Markkola on 

soveltanut. Elettyä uskonnollisuutta määrittää jokapäiväinen elämä, jossa uskontoa eletään 

todeksi. 20  Tästä näkökulmasta naislähetin itseymmärrys ja omat hengelliset kokemukset 

painottuvat suhteessa arjen kulkuun.   

 

Seitsemän vuoden aikajänne tarjoaa ajallisen perspektiivin muutoksen tarkasteluun. Kysyn; 

muuttuivatko Anna Rautaheimon näkemykset merkittävästi käytännön kokemusten myötä. 

Kaksijakoisen käsittelyn tarkoituksena on tuoda esille naislähetin ammatin monet 

ulottuvuudet ja avata mahdollisuuksia Anna Rautaheimon toiminnan tarkemmalle 

analysoinnille. Konkreettinen kasvatustyö kertoo päähenkilön lähetysnäkemyksestä ja 

kulttuurisesta vuorovaikutuksesta, mutta naiskasvatushankkeen asettaminen organisatoriseen 

viitekehykseen paljastaa asiasta toisen puolen; päämäärän, jonka toteuttaminen vaati 

naislähetiltä poikkeukselliselta vaikuttavaa toimintaa. Huomionarvoista on myös prosessin 

lopputulos. Naistyö synnytti uuden ulottuvuuden koko Ambomaan lähetyskentän toimintaan.  

 

                                                 
19 ”Usko Jumalan olemassaoloon vaikutti ihmisten maailmankuvaan, elämänvalintoihin, arvoihin, arkeen ja 
tapoihin.” ANTIKAINEN 2004, 13. 
20 MARKKOLA 2002, 17. 
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Lähteet 

 

Työn primäärilähdeaineiston muodostaa Kansallisarkistossa oleva hyvin järjestetty ja 

luetteloitu Suomen Lähetysseuran arkiston vanhempi osa (1859–1966). Käytän lähteinä 

Afrikan työkenttää koskevaa materiaalia: Anna Rautaheimon henkilökohtaista kokoelmaa21, 

lähetysjohtajan kirjeenvaihtoa, 22  naislähetyskoulun johtajan kirjeenvaihtoa 23  sekä 

organisaation toimintaa valottavia Afrikan lähettienkokousten pöytäkirjoja liitteineen.24 

 

Anna Rautaheimon kokoelma sisältää sekä yksityistä ja näin ollen henkilökohtaiseksi 

miellettävää kirjeenvaihtoa että virallisempaan yhteydenpitoon tarkoitettuja kirjeitä esim. 

lähetysjohdolle. Hän kirjoitti säännöllisesti sekä kotiin vanhemmilleen että lähetysjohdolle, 

koko Suomen organisaation esimiehelleen lähetysjohtaja Matti Tarkkaselle että 

naislähetyskoulun johtajalle ja henkilökohtaiselle ystävälleen Lydia Kivivaaralle. Näistä 

kirjeistä on luettavissa sekä tietoa että tunnetta: Anna Rautaheimo on kirjannut tarkasti 

työhistoriansa perusteluineen (mitä on tehty ja miksi), jota on mielenkiintoista verrata 

virallisiin vuosikertomuksiin ja lähettienkokousten pöytäkirjoihin kirjattuihin keskusteluihin. 

Kirjeet sisältävät myös henkilökohtaisempia osioita, joissa Anna Rautaheimo kuvaa työhön ja 

jaksamiseen liittyviä tuntemuksiaan ja luonnehtii omaa rooliaan työyhteisössä.25 

 

Noin kerran kuukaudessa pidettyjen lähettienkokousten26 pöytäkirjoista puolestaan selviää 

Ambomaan työyhteisön kokouksissa käydyt viralliset keskustelut, päätökset ja lähettien 

mielipiteet. Kokouspöytäkirjoista on myös luettavissa Suomessa istuvan johtokunnan 

määräykset ja ohjeet tai vastaavasti kotimaahan menevät tiedustelut ja pyynnöt, sillä 

kokousten päätökset vahvistettiin aina lähetysseuran johtokunnalla. Ajankohtaiset asiat 

kannanottoineen on kirjattu hyvin seikkaperäisesti. Pöytäkirjojen liitteiksi on sidottu myös 

lähetyskentällä tehtyjä tilastoja, lähettien vuosikertomuksia sekä talousarvioita että erilaisia 

suunnitelmia ja tarkastusraportteja. 27  Lähettienkokousten pöytäkirjat tarjoavat hyvin 

                                                 
21 Kansallisarkisto (KA), Suomen Lähetysseuran (SLS) arkisto, Anna Rautaheimon (AR) kokoelma Hp 109. 
22 KA, SLS, Lähetysjohtajan kirjekonseptit ja jäljennökset 1921–1927, Daa 21–26, Lähetysjohtajalle 
lähetyskentiltä saapuneet kirjeet 1921–1927 (Afrikka) Eac 23–27. 
23 KA, SLS, Naislähetyskoulun johtajalle saapuneet kirjeet 1922–1927, Eae 6-7. 
24 KA, SLS, Afrikan lähettienkokousten pöytäkirjat (Lkpk) 1920–1927,   Anna Rautaheimon (AR) 
vuosikertomukset 1921–1927, Hha 8-9. 
25 Ibid. 
26 Säännöllisesti pidettyihin lähettienkokouksiin osallistuivat kaikki lähetysalueen (Ambomaan lähetyskentän) 
lähetit ja vuodesta 1913 lähtien myös naisläheteillä oli tasa-arvoinen osallistumis- ja puheoikeus kokouksissa. 
KENA 2000, 58. 
27 KA, SLS, Afrikan lähettienkokousten pöytäkirjat (Lkpk) 1920–1927, Hha 8-9. 
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monipuolisesti lähetyskentän arkea ja työyhteisön toimintaa kuvaavan aineiston. Tosin 

virallisiin pöytäkirjoihin ei voi olettaa kirjatun jokaista kommenttia, mutta kirjeenvaihdon 

kanssa rinnakkain tarkasteltuna lähdeaineiston tarjoamaa kokonaiskuvaa voi pitää 

uskottavana.     

 

 

1.3 LÄHETYSTYÖTUTKIMUS  

 

Sukupuoli näkökulmana 

 

Kristillinen lähetystyö ja lähetysorganisaatiot ovat perinteisesti olleet perustaltaan hyvin 

patriarkaalisia yhteisöjä. Eikä vähiten sen vuoksi, että naisten ei katsottu soveltuvan 

varsinaiseen evankeliumin levittämiseen saarnaamisen kautta. Naisten asema on tässä 

mielessä ollut miehille alisteinen ja tämä näkyy myös lähetystyön historiantutkimuksessa. 

Lähetystyön vaiheita tutkittaessa huomio on kiinnittynyt organisaatiohistoriaan ja sitä kautta 

toimintaa johtaneisiin henkilöihin, jotka hierarkkisesti järjestyneissä uskonnollisissa 

yhteisöissä ovat lähes poikkeuksetta olleet miehiä. 28  Naiset ovat päässeet tutkimuksen 

keskiöön vain naisten omia lähetysjärjestöjä koskevissa tutkimuksissa.29 

 

Lähetystyö itsessään on ollut tutkimuksen kohteena siitä asti, kun se alkoi globalisoitua 1800-

luvun lopulla. Kristillistä lähetystyötä on tutkittu niin teologian kuin antropologiankin 

näkökulmasta ja lähettejä sekä hengellisen työn tekijöinä että kulttuuri-imperialisteina. 

Lähetystyön tutkimus on kiinnostanut monen alan edustajia: historioitsijoiden ja teologien 

ohella myös antropologit, sosiologit ja kirjallisuudentutkijat ovat avanneet uusia näkökulmia 

lähetystyöhön ja sen tarjoamaan aineistoon. Viime vuosina lähetystyötä on tutkittu etenkin 

maissa, joiden lähetysjärjestöt kehittivät omaa toimintaansa samaa tahtia kolonialistisen 

hallinnon rakenteiden kanssa. Sukupuolinäkökulmaa sen sijaan haettiin tutkimukseen 

huomattavasti myöhemmin, vasta 1980-lopulla.30   

 

                                                 
28 Poikkeuksen saattavat muodostaa merkittävässä asiantuntijatehtävässä toimineet naiset, kuten lääkärilähetit, 
joilla tehtäviensä kautta on kiistatonta, sukupuolirajan ylittävää valtaa. JALAGIN 2002, 3. 
29 Esim. HILL 1985; HUNTER 1984. 
30 JALAGIN 2007, 29. 
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Feministisesti suuntautuneet (historian)tutkijat ovat löytäneet naislähettihistorian vasta 1980-

luvulta alkaen. Uskontoa on pidetty naisten elämässä antiemansipatorisena voimana, mikä 

lienee heikentänyt kiinnostusta naislähettien historian tutkimiseen. Vasta “erojen 

tutkimuksen“ noustua naistutkimuksessa keskeiseksi myös sellainen marginaaliseksi tulkittu 

naisryhmä kuin lähetystyöntekijät on todettu kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi. Kuitenkin 

1900-luvun alkuun mennessä puolet kaikista protestanttisista läheteistä oli naisia. Ja 

kotimaassa naiset kannattelivat lähetystyötä keräämällä varoja lukuisin eri tavoin. 

Suomalaisia naislähettejä tutkinutta Seija Jalaginia lainaten: 1800-luvun loppupuolella 

ulkolähetyksen piiriin tulvimalla hakeutuneet ”naislähetit ovat osa “uuden naisen“ 

syntyprosessia sekä ylipäätään osa naisten professionalisoitumisen historiaa, kuten lukuisat 

kansainväliset tutkimukset osoittavat”.31 

 

Aktiivisten naistoimijoiden ottaminen historian tutkimuskohteiksi nosti naisten profiilia 

lähetystyön historian tutkimuksessa. Erityisesti naislähettien toimintaa ja ammatillista uraa 

valottavia tutkimuksia on julkaistu enemmän 1980-luvulta lähtien.32 Toisin on Suomessa. 

Esimerkiksi SLS:n historiasta (organisaation toiminta) ja jopa Afrikan työstä on tehty laajoja 

kokonaisesityksiä 33, mutta naislähettien historia on ollut 2000-luvulle asti vielä monelta osin 

tutkimatonta aluetta. Vaikka SLS:n ambolähetystä on selvitetty melko kattavasti, 

naislähetteihin ja heidän asemaansa työyhteisössä keskittyvää tutkimusta on vielä niukasti.34 

Jalaginin mukaan tämä on tyypillistä lähetystyötutkimukselle.35 Yleistason tutkimuksia sekä 

työn järjestämisestä kotimaassa ja varsinaisesta ulkolähetyksestä on tehty runsaasti varsinkin 

lähetysjärjestöjen omasta aloitteesta, kun rajatumpia ja yksityiskohtaisempia tarkasteluja, 

jotka hyödyntävät marginaalisempia näkökulmia on niukasti. Suomessa 

sukupuolinäkökulmasta tehdyssä lähetystyön tutkimuksessa on vasta menossa eräänlainen 

perustutkimuksen vaihe: naislähettien historiaa eri lähetysjärjestöissä käsitteleviä tutkimuksia 

on julkaistu vasta muutama.36 

 

                                                 
31 JALAGIN 2002, 3.  
32 Kts. esim. DE SMITH 1987; HILL 1985; OKKENHAUG 2003. 
33 PELTOLA 1958 ja 1989; REMES 1976 ja 1993; SAARILAHTI 1989 ja 1999.  
34 Julkaistuja tutkimuksia SLS:n naisläheteistä on vain muutama: Kirsti Kenan (2000) Eevat apostolien askelissa 
ja Eila Helanderin (2001) Kutsumus kantaa.  
35 JALAGIN 2007, 32. 
36 Esim. HELANDER 2001; HÄMELIN & RAUTAMÄKI 2001; JALAGIN 2007; KENA 2000.  
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Suomalaiset naislähetit saivat ensimmäiset omat historiansa vasta 2000-luvun alkuvuosina, 

kun SLS:n naislähettejä käsittelevät teokset ilmestyivät.37 Ennen Kirsti Kenan vuonna 2000 

ilmestynyttä SLS:n naislähettejä koskevaa tutkimusta suomalaisten naislähettien historiaa oli 

pengottu lähinnä yksittäisiä naisia koskevissa pro graduissa.38 Seija Jalaginin viime vuonna 

(2007) julkaistu teos Suomen Evankelisen Lähetysseuran SLEY:n naisläheteistä Japanissa39 

on ensimmäinen historiatieteen alalta ilmestynyt naislähettejä koskeva väitöstutkimus, ja siksi 

myös tärkeä tiennäyttäjä kaikille aihetta tutkiville. Muiden suomalaisten lähetysyhteisöjen 

naistyö odottaa pääosin edelleen tutkijoitaan.  

 

Kuten eräs suomalainen lähetti on todennut, naislähetit ovat olleet “päättäjille 

näkymättömiä“ 40 , eivätkä vain päättäjille, vaan myös tutkijoille. Lähetystyön piirissä 

eläneistä ja toimineista naisista on kirjoitettu vähän, vaikka sukupuolen merkitys työn 

kannalta on korostetun tärkeää. Ja oman työni pääaiheita, naiskasvatusta ja sen ihanteita tai 

naislähetin asemointia työyhteisössä on lähinnä sivuttu muiden aihepiirien rinnalla.  

 

Naisten esiinmarssittaminen jatkuu lähetystyön tutkimuksen ympärillä, mutta myös 

kristillisen yhteisön ytimessä kirkon sisällä. Aihe on sikäli ajankohtainen, että suomalaisen 

kirkon piirissä pohditaan yhä, miten sukupuolten välistä tasa-arvoa pitäisi käytännössä 

toteuttaa. Tai voiko uskonnollinen vakaumus tarkoittaa sitä, että miehet voivat siihen vedoten 

kieltäytyä työskentelemästä naispappien kanssa. 41  Periaatteessa kaikki ovat tasa-arvoisia 

Jumalan edessä, mutta maallinen organisaatio on tehnyt ja tekee eroja sen välillä, miten kukin 

voi ja saa osallistua yhteisen asian edistämiseen. 

 

 

Suomalainen tutkimus ja kirjallisuus 

 

Suomalaista lähetystyötä on tutkittu kohtuullisen laajasti erilaisia lähestymistapoja 

hyödyntäen.42 Suuri osa tutkimuksesta on kuitenkin keskittynyt organisaatioiden toiminnan 

                                                 
37 HELANDER 2001; KENA 2000.   
38 Esim. KARVONEN 1987; KIVINIEMI 1989; OJALA 1990.  
39 JALAGIN 2007. 
40 HELANDER 1987, 13; HELANDER 2001, 100. 
41 Esim. Helsingin Sanomat 8.9.2007 Piispa sovitteli Vammalan seurakuntaa rassaavaa 

naispappeuskysymystä. Julkisyhteisönä kirkko ei voi sallia syrjintää viranhoidossa; Helsingin Sanomat 
16.12.2007. Miespappi kieltäytyi taas työstä naiskollegansa kanssa Vammalassa; Aamulehti 20.12.2007 Jari 
Rankinen valittaa rangaistuksestaan. 
42 Katso esim. KEMPPAINEN 1998; RAISKIO 1997. 
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historiaan43 tai lähettien suhteeseen paikalliseen väestöön44. Afrikan ja etenkin Ambomaan 

ulkolähetystyötä on suhteellisesti ottaen tutkittu ahkerasti. Tämä johtunee siitä 

yksinkertaisesta seikasta, että suomalainen ulkolähetystyö aloitettiin nimenomaan sieltä. 

Alueen ja aiheen lähestymistä helpottaa todennäköisesti myös se, että tutkimusaineistoa on 

tarjolla runsaasti: lähetysseurat ovat dokumentoineet toimintaansa kiitettävällä pieteetillä.45 

Tosin historiatieteen näkökulmasta on huomionarvoista todeta, että suuri osa lähetystyön 

tutkimuksesta on tehty teologisissa tiedekunnissa.  

 

Kotimaisista lähetysseuroista ylivoimaisesti eniten on tutkittu suurimman ja vanhimman eli 

SLS:n työtä. Ja monet tutkijat ovat kohdistaneet katseensa nimenomaan Ambomaahan, joka 

ensimmäisenä työalueena on tuottanut mielenkiintoisia kysymyksenasetteluja esimerkiksi 

lähettien taustasta ja lähettien kirjoittamista ambokuvauksista. Tämä tutkimus liittyy samaan 

jatkumoon sikäli, että myös tässä työssä liikutaan Suomen Lähetysseuran jalanjäljissä 

Ambomaalla, mutta tarkastelu keskittyy yhteisön sijasta yksittäisen naislähetin toimintaan.  

Tutkimuskohteen kapea-alainen keskittäminen kohdentaa huomion henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Lähetysorganisaation ja yhteisöllisyyden taso kulkee mukana, mutta niitäkin 

tarkastellaan ruohojuuritason toimijan ja naislähetin eli Anna Rautaheimon näkökulmasta.    

Pohdin hänen kauttaan naislähettien vaikutusmahdollisuuksia selvästi patriarkaalisessa 

työyhteisössä.   

 

Suomen Lähetysseuran historiasta on kirjoitettu laaja teossarja Sata vuotta suomalaista 

lähetystyötä 1859–195946, joka kuvaa tarkasti Lähetysseuran työn vaiheita sekä kotimaassa 

että ulkolähetyksessä. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein osa oli Matti Peltolan kirjoittaman 

Afrikan työn historia (1958).47 Teos on SLS:n itsensä julkaisema ja Peltolalla hyvin läheinen 

suhde seuraan, joten kokonaisuutta vaivaa paikoin lievä objektiivisuuden puute, mutta 

perustiedoiltaan teos on käyttökelpoinen. 

 

Organisaatiohistorian ohella toinen paljon tutkittu ulottuvuus lähetystyössä on antropologinen 

näkökulma ja kulttuurien kohtaaminen. Erityisesti suomalaisten lähettien suhdetta 
                                                 
43 esim. PELTOLA 1958. 
44 esim. LÖYTTY 2006; SÄKKINEN 2004. 
45 Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran (SLS) arkisto on hyvin järjestettynä ja luetteloituna julkisesti 
käytettävissä olevassa Kansallisarkistossa (KA). Tosin ajallisesti tuoreimman aineiston käyttöön tarvitaan 
asianomaisen järjestön lupa.   
46 Ilmestynyt vuosina 1958–2002. PELTOLA 1958; PELTOLA 1989; REMES 1976; REMES 1993; 
SAARILAHTI 1989; SAARILAHTI 1999; SAARILAHTI 2002. 
47 PELTOLA 1958. 
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paikalliseen kulttuuriin ja heidän kuvauksiaan kohtaamistaan ihmisistä ja olosuhteista, ns. 

vieraan katsetta, on tutkittu eri näkökulmista. 48  Kirjallisuudentutkija Olli Löytty on 

väitöskirjassaan paneutunut lähetystyötä käsittelevään kirjallisuuteen ja selvittänyt, 

minkälainen kuva siinä annetaan Ambomaasta ja siellä asuvista ihmisistä. Tietoa 

Ambomaasta ja sen ihmisistä levittivät nimenomaan kotimaahan palanneet lähetystyöntekijät 

puhujamatkoillaan ja julkaisemissaan artikkeleissa ja kirjoissa.49  

 

Löytty osoittaa, kuinka näissä kuvauksissa näkyvät kirjoittajien omat ihanteet. Hänen 

mukaansa Ambomaalla harjoitetussa lähetystyössä näkyivät ne arvot, joita suomalaisessa 

evankelis-luterilaisessa kulttuurissa on pidetty tärkeinä. "Jumalat ovat saarnaajiensa näköisiä, 

ja Ambomaalla saarnatulla kristinuskon Jumalalla on aina ollut suomalaiset piirteensä”, 

Löytty kirjoittaa. 50  Olli Löytyn tutkimus ja Maritta Säkkisen opinnäyte suomalaisten 

lähetystyöntekijöiden välittämästä ambokuvasta ja puhetavoista muodostavat puolestaan 

hyödyllisen vertailupohjan oman aineistoni (Anna Rautaheimon näkemysten) arvioimiselle. 51 

Löytyn ja Säkkisen tulkitsemat aikalaiskirjoittajat muodostavat Anna Rautaheimolla 

vertaisryhmän, jonka rinnalla hänen kirjoituksensa asettuvat ikään kuin oikeisiin 

mittasuhteisiin.    

 

Naislähettejä käsittelevän vähäisen historiatieteellisen tutkimuksen vuoksi etsin oman työni 

kannalta kiinnostavaa tutkimuskirjallisuutta toisen tieteenalan puolelta. SLS:n naislähettejä 

tutkineet Kirsti Kena ja Eila Helander eivät ole taustaltaan historiantutkijoita, vaan Kena on 

teologian tohtori ja Helander kirkkososiologian professori. Molemmat ovat myös itse 

toimineet lähetystyöntekijöinä.  

 

Teologian tohtori Kirsti Kenan (2000) Eevat apostolien askelissa, Lähettinaiset Suomen 

Lähetysseuran työssä 1870–1945 on kattava katsaus suomalaisten naisten tunkeutumisesta 

SLS:n työhön ja heidän toiminnastaan lähetyskentillä ympäri maailmaa. Kena on tutkinut yli 

sadan naislähetin vaiheita Afrikassa, Kiinassa ja juutalaisten parissa aina vuosisadan 

vaihteesta toisen maailmansodan loppuvaiheisiin saakka. Laajuutensa vuoksi Kenan tutkimus 

liikkuu kuitenkin yleisesityksen tasoilla; tilaa tarkemmalle analyysille ei ole. Historiatieteen 

näkökulmasta ongelmallista on myös se, että tutkimuksen tekijällä on hyvin läheinen suhde 

                                                 
48 Esim. RAISKIO 1997. 
49 LÖYTTY 2006. 
50 LÖYTTY 2006, 190. 
51 LÖYTTY 2006; SÄKKINEN 2004.  
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aiheeseen ja kohteena olevaan järjestöön; hän on tehnyt tutkimusta omassa lähipiirissään. Jos 

tutkija on jo valmiiksi sisällä tutkimansa yhteisön tulkinnoissa ja puhetavoissa, niin 

suhtautuminen saattaa henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi olla jo tietyllä tapaa latautunut. 

Etenkin sisäisten ongelmien ja vaikeiksi koettujen asioiden käsittely voi saada erilaisia sävyjä, 

kun tutkija on myös itse selkeästi osa sisäpiiriä. Varauksista huolimatta teos on toiminut 

erinomaisena johdatuksena naislähettien maailmankuvan ja lähetyskentän todellisuuden 

ymmärtämiseen. Kenan teoksessa itseäni kiinnosti erityisesti tuore tulkinta Afrikan työalueen 

olosuhteista ja kuvaus naisten tunkeutumisesta ulkolähetykseen; prosessi, jonka myötä naiset 

muuttuivat lähetysmorsiamista ja asemien emännistä itsenäistä työtä tekeviksi 

ammattilaisiksi.52  

 

Kenan näkökulma aiheeseen on enemmän teologisesti painottunut, kun taas Oulun yliopiston 

amanuenssi FL Seija Jalagin on ensisijaisesti historian ammattilainen. Jalaginin väitöskirja 

Japanin kutsu, Suomalaiset naislähetit Japanissa 1900–1941 käsittelee Suomen Evankelisen 

Lähetysseuran SLEY:n kahdeksan naislähetin elämän ja uran yhteen kietoutumista. Tutkimus 

analysoi monialaisesti uskonnolliseen yhteisöön ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen sisältyviä 

jännitteitä ja sitä, mitä lähetystyö vieraan kulttuurin keskellä merkitsi naisläheteille itselleen. 

Jalagin on nostanut esiin erityisesti sukupuolisidonnaisten normien vaikutuksen lähetyksen 

organisaatioissa ja naislähettien yksityiselämässä. Hyödyntämällä asiakirja-aineiston lisäksi 

runsaasti henkilöhistoriallisia lähteitä hänen tutkimuksensa avaa näkymiä Lähetysseuran 

organisaatiotason alapuolelle naislähettien henkilökohtaisiin kokemuksiin. Hänen 

tutkimuksensa on paljastanut julkisivun alla piileviä ristiriitoja, joita naislähetit joutuivat 

kohtaamaan patriarkaalisessa yhteisössä. Jalagin antaa naislähettien oman äänen kuulua. 

Ennen väitöskirjansa julkistamista Jalagin on julkaissut useita naislähettien toimintaan ja 

laajemmin sukupuolen, identiteetin ja kulttuurien kohtaamiseen temaattisesti liittyviä 

kirjoituksia.53  

 

Jalaginin metodinen merkitys tälle työlle on suuri. Hän on teoksissaan nostanut esiin 

naislähettihistorian tutkimusta avaavia keskeisiä näkökulmia ja oman työni kannalta 

kiinnostavia kysymyksiä, joiden kautta naislähettien toiminta voidaan asettaa laajempaan 

kontekstiin. Seija Jalaginin näkemys ”Sukupuoli on sekä lähtökohta että samalla tutkimuksen 

                                                 
52 vrt. Vuonna 1958 ilmestynyt Matti Peltolan Afrikan työn historia, PELTOLA 1958. 
53 mm. JALAGIN 1996a, 1996b, 2003, 2006  
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kohde ”54 toimii työni johto-ajatuksena. Lähtökohtaisuutta on se, että naislähettien historian 

selvittäminen sisältää jo sinällään feministisen näkökulman; naiset halutaan tehdä näkyviksi 

ja tutkimuskohteeksi se nousee naislähetin olemusta koskevan kysymyksenasettelun kautta. 

Lähetystyöhistoriatutkimuksessa tätä näkökulmaa tukee se, että naisten asema 

lähetysorganisaatioissa oli selvästi miehiä alempi; kristillinen oppi korosti miesten 

päätäntävaltaa. Protestanttinen lähetys, SLS mukaan lukien, noudatti kotimaansa ja 

lähtökulttuurinsa uskonnollis-kirkollista Raamattuun pohjautuvaa hierarkiaa, jossa miehillä 

oli kiistaton auktoriteettiasema. Lähetystyöhön osallistuvat naiset joutuivat hyväksymään 

tämän, joten he ikään kuin osallistuivat asetelman ylläpitämiseen omalla suostumuksellaan. 

Toisaalta naislähetit kuitenkin haastoivat muodollisen valta-asetelman omalla 

toiminnallaan. 55  On kiinnostavaa tutkia, millaisia vallankäyttötapoja naisille avautui 

sukupuolitetusta hierarkiasta huolimatta.  Anna Rautaheimokin ansaitsee tulla nähdyksi, eikä 

vain lähettinaisena, vaan uranaisena ja lähetystyön toimintamuotojen kehittäjänä. 

 

 

2. ELÄMÄÄ AFRIKASSA 
 

 

Oma maa on mansikka, mutta ”siellä jossain” kaikki on toisin. Jokaisen ulkolähetyksen 

työalueen ominaislaatuiset olosuhteet loivat ainutlaatuisen toimintaympäristön, johon 

lähetystyöntekijöiden piti toimintansa sopeuttaa. Ambomaan oma historia ja paikallinen 

kulttuuri sekä fyysinen ympäristö asettivat ne rajat, joissa lähetystyötä piti tehdä. 

 

Yhtä lailla on huomioitava se, minkälaiset lähtökohdat läheteillä oli toimia kahden kulttuurin 

rajapinnassa. Mistä lähetti oli lähtenyt liikkeelle? Minkälaiset olivat ajan ihanteet ja normit, 

ne ajattelun ja olemisen mallit, joiden pohjalta myös Anna Rautaheimo rakensi oman 

maailmankatsomuksensa? Viitekehyksen avaaminen asettaa 1920-luvulla toimineen 

lähettinaisen näkemykset ymmärrettävämpään perspektiiviin.  

 

Tapahtumien suhteuttaminen aikaan ja paikkaan on oleellista myös tutkimuksen 

sukupuolipainotteisen näkökulman takia. Aika, paikka ja olosuhteet vaikuttivat ratkaisevasti 

siihen, minkälaiseksi naislähettien toimintamahdollisuudet muotoutuivat. Vaikka naislähetit 

                                                 
54 JALAGIN 2007, 18. 
55 JALAGIN 2007, 19. 
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kaikkialla maailmassa, kaikissa lähetyksissä ovat haastaneet sekä teologista että 

institutionaalista vallankäyttöä, tämä haastaminen on eri aikoina, eri lähetyksissä ja erilaisten 

työalueiden kulttuurien parissa saanut erilaisia ilmenemismuotoja. 56  Anna Rautaheimon 

lähettiuran vaiheiden tutkiminen vaatii tuntuman hänen ”pelikenttäänsä”. 

 

2.2 AMBOMAA LÄHETYSKOHTEEKSI 

 

Työ alkaa - saksalaisten jäljissä 

 

Afrikan lähetystyön historia liittyy kiinteästi mantereen maantieteelliseen, 

siirtomaapoliittiseen ja taloudelliseen avautumiseen eurooppalaisille. Ensimmäiset 

hollantilaiset lähetyssaarnaajat olivat saapuneet Kapmaahan jo vuonna 1665, mutta heidän 

työnsä jäljet ikään kuin valuivat hiekkaan; pysyviä tuloksia ei saavutettu. Afrikka oli vielä 

pitkään tuntematon ja vaikeasti valloitettava maanosa niin tutkimusmatkailijoille, 

kauppakomppanioille kuin lähetystyöntekijöillekin.57 

 

Sitkeästi eurooppalaiset kuitenkin tunkeutuivat uudelle mantereelle ja karttojen valkoisille eli 

toistaiseksi tutkimattomille seuduille. Etenkin brittiläiset ja saksalaiset lähetysseurat toimivat 

tienraivaajina. He perustivat pysyviä lähetysasemia ja perehtyivät paikallisiin kieliin ja 

kulttuureihin, sillä maantieteellisen tutkimustyön ohella myös kulttuurintuntemus oli 

välttämätön edellytys lähetystyön aloittamiselle. Antropologiseksi luonnehdittavasta 

tutkimustyöstä ja kielioppien laatimisesta katsottiin olevan hyötyä myös työn jatkuvuuden ja 

kehittämisen kannalta. Seuraavat tulijat sopeutuivat kentälle huomattavasti nopeammin, kun 

he olivat opiskelleet kielen alkeet jo kotimaassa ja muutenkin saaneet jonkinlaisen 

ennakkokäsityksen siitä, mitä tuleman pitää.58 

 

Afrikassa alkoi 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla siirtomaakilpailun myötä kirkollisen 

rakennustyön kausi; ei-kenenkään-maa muuttui nopeasti eurooppalaisten siirtomaaisäntien 

jakamiksi viipaleiksi. Siirtomaiden valtaus ja lähetystyö kulkivat käsi kädessä, ja 

lähetystyöntekijöiden luomista suhteista paikalliseen väestöön oli huomattavaa hyötyä 

                                                 
56 Esim. JALAGIN 2007; KENA 2000; NYHAGEN 1998, SELAND 2000. 
57 SCHLUNK 1973, 250–251.  
58 SCHLUNK 1973, 251, 254. Samaan tapaan toimi myös SLS. Ensimmäisten lähettien tärkeimpinä tehtävinä 
pidettiin kieliopin kokoamista ja paikallisiin olosuhteisiin perehtymistaä, jotta tulevien lähettien kielen opiskelu 
helpottuisi ja työalueelle sopeutuminen kävisi nopeammin. KENA 2000, 210; PELTOLA 1958, 49, 58. 
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siirtomaahallintoa rakennettaessa. Jo kauppakomppaniat olivat yhdistäneet tavoitteisiinsa ns. 

ulkokaupallisia päämääriä, jotka edistivät heidän toimintaansa.59 Siirtomaahallinto huomasi 

paikallista kieltä, tapoja ja kulttuuria tuntevat lähetystyöntekijät hyödyllisiksi kumppaneiksi 

pyrkiessään vakiinnuttamaan alueilleen uuden hallinnon. Ja koska siirtomaahallinnon 

velvollisuudeksi tuli myös alusmaansa väestön terveydenhuollon ja koulutuksen 

järjestäminen, oli lähetysseurojen luomista verkostoista valtava hyöty. Muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta lähetysseurat hyötyivät myös siirtomaahallinnon resursseista.60  

 

Saksa oli julistanut Lounais-Afrikan siirtomaakseen 1884 ja saksalainen protestanttinen 

lähetysliike oli vaikuttanut alueella jo vuosikymmeniä, sillä Reinin Lähetysseura oli voittanut 

alkuvuosien kilpailun työalueesta Lontoon Lähetysseuran kanssa. Saksalaiset tutkivat myös 

aktiivisesti mahdollisuuttaan laajentaa työaluettaan pohjoisemmaksi, mutta heillä ei ollut 

riittävästi voimavaroja irrotettavana uudelle seudulle, Ambomaalle. Tämän seurauksena 

saksalaiset ottivat yhteyttä Suomen Lähetysseuraan, joka otti vastaan tarjouksen oman 

työalan avaamisesta. 61  Reinin Lähetysseuran ehdotuksesta SLS:n ensimmäiseksi 

lähetysalueeksi valittiin nimenomaan amboheimojen alue Lounais-Afrikan pohjoisosassa. 

Päätös laitettiin täytäntöön kolme vuotta myöhemmin, kun varsinainen ulkolähetystyö 

aloitettiin vuonna 1870. Ensimmäiset yhdeksän suomalaista lähettiä aloittivat tuolloin työnsä 

Ambomaalla.62  

 

Lounais-Afrikan saksalaisvalta päättyi ensimmäiseen maailmansotaan. Versailles`n 

rauhansopimuksessa Saksa määrättiin sodan häviäjänä menettämään kaikki siirtomaansa 

liittoutuneille. Suomalaisetkin olivat kiinnostuneita alueesta. Aluejaon yhteydessä joukko 

suomalaisia innostui vaatimaan, että Ambomaa oli saatava Suomen siirtomaaksi. Asiaa 

ajamaan organisoitiin lähetystö, joka esitti ideansa ulkoasiainministeriölle, mutta suunnitelma 

ei saanut toivottua vastakaikua.63  

 

                                                 
59 Esim. Nigerin alueen brittiläinen kauppakomppania perusti Afrikan sivistysseuran, jonka vakaumuksena oli, 
että ”Raamatun ja auran” on yhdessä uudistettava Afrikka. SCHLUNK 1973, 256–257, 259. 
60 KEMPPAINEN 1998, 26. 
61 KEMPPAINEN 1998, 42–43; PELTOLA 1958, 30–31. 
62 KENA 2000, 13; PELTOLA 1958, 30–31.  
63 PELTOLA 1958, 182. 
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Hallintosuhteiden uudelleenjärjestelyn64 jälkeen Lounais-Afrikka päätyi lopulta Etelä-Afrikan 

mandaattialueeksi. Hallintovalta muotoutui maailmansodan jälkeisinä vuosina alueellisesti 

hyvin vaihtelevaksi. Lähellä hallinnon keskuksia olevat alueet olivat tarkasti valkoisen 

hallinnon alla, kun taas poliisialueen ulkopuolelle jääneet seudut, kuten Ambomaa, säilyttivät 

huomattavasti suuremman itsenäisyyden. Ambomaallakin oli toki hallituksen edustaja, mutta 

perinteinen heimohallitsijavalta pysyi edelleen voimassa, eikä esimerkiksi reservaatteja 

perustettu.65  

 

Virkamiesten ja uuden hallinnon toimenkuva ei laeista ja pykälistä huolimatta ollut kovin 

selkeä, vaan perinteisellä kuningasjohtoiselle heimohallinnolla oli käytännössä vielä suuri 

jalansija alueen asioiden hoidossa ja päätösten toimeenpanossa. Ambomaalla toteutettiin 

heimoalueisiin perustuvaa epäsuoraa hallintotapaa, jonka periaatteiden mukaan 

heimopäälliköt saivat pitää valtansa ja hoitaa oikeudenkäyttöä maan vanhojen tapojen 

mukaisesti. Pohjoisessa suhteellisen erillään muista eläneet ambolaiset ja kavangolaiset66 

muodostivat väkiluvultaan yli puolet Lounais-Afrikan väestöstä, joten sikäläisten päämiesten 

tahtoa oli kuunneltava.67  

 

Suurin osa amboheimoista oli vuosisadan vaihteessa kuningaskuntia. Johtamassaan heimossa 

ambokuningas oli ehdoton itsevaltias, jolla oli rajaton valta alamaistensa omaisuuteen ja 

henkeen.68  Kuninkaan itsevaltius oli erityisen korostunutta Ambomaalla; hänen ei tarvinnut 

sitoutua edes lähipiirinsä, virallisten neuvonantajien, näkemyksiin. Hallitsijan alkuperää 

pidettiin jumalallisena, ja hän oli heimon sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämän keskus. 

Eurooppalaiset pitivät kuningasta jopa despoottisena, sillä hänellä oli suvereeni päätösvalta 

esimerkiksi suhteessa kaikkeen maahan ja karjaan. Kuninkaan tehtäviin kuului vastata 

kaikkinaisesta yhteisön toiminnasta, veronkannosta, oikeudenkäytöstä ja kaupankäynnistä. 

Kuningas päätti, heimonsa päällikkönä, viime kädessä, kuka asui milläkin alueelle, missä 

peltoa viljeltiin tai karjaa laidunnettiin. Kuninkaan valtaa rajoittivat vain tietyt uskonnolliset 

käsitykset ja tabut.69  

                                                 
64 Uuden järjestelmän mukaan Lounais-Afrikan hallinto annettiin ns. C-luokan mandaattina Etelä-Afrikalle. 
Lounais-Afrikka siirtyi Etelä-Afrikan Liitovaltion holhoukseen, joka merkitsi täyttä lainsäädäntö- ja 
hallitusoikeutta. Vuonna 1925 hallintoa järjestettiin edelleen ja voimaan astui laki Lounais-Afrikan 
itsehallinnosta. 
65 KEMPPAINEN 1998, 41; PELTOLA 1958, 181–182. 
66 Kavangolaiset olivat ambojen tapaan yksi Lounais-Afrikan heimoista, joiden parissa SLS teki lähetystyötä.   
67 KEMPPAINEN 1998, 37–39.  
68 Etelän ristin alla 1923, 13; OJALA 1990, 4. 
69 KEMPPAINEN 1998, 40–41; PELTOLA 1958, 21–22. 
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Etenkin lähetyksen alkuvuosina lähetysseuran työntekijät joutuivat laittamaan kaiken 

kekseliäisyytensä ja kärsivällisyytensä peliin selviytyäkseen oikukkaiden heimokuninkaiden 

vaatimuksista.70  Kesti aikansa ennen kuin rauhallinen rinnakkaiselo löysi omat uomansa. 

Luottamuksen saaminen oli välttämätöntä myös varsinaisten evankelioimistyöhön tähtäävien 

kontaktien solmimiseksi. Paikallista väestöä oli mahdotonta lähestyä ilman päällikön 

hyväksyntää. Pienestä pelosta huolimatta tilanne vaikutti silti vakaalta; kuningasta pelättiin, 

mutta harvoin mitään varsinaisesti tapahtui. Anna Rautaheimokin kirjoitti seudulla 

hallitsevasta julmasta kuninkaasta, jonka kanssa täytyi olla jatkuvasti varuillaan, mutta 

uhkakuva ei ilmeisesti koskaan muuttunut todeksi, sillä hän ei maininnut asiasta enää 

toistamiseen.71   

 

Olosuhteet työkentällä  

 

Ambomaa sijaitsee nykyisen Namibian pohjoisrajalla, Atlantin rannikolta noin 800 km 

sisämaahan. 72  Huonojen kulkuyhteyksien vuoksi välimatka rannikolta sisämaahan oli 

huomattavan pitkä; matkan teko ja postin kulku veivät päiväkausia. Kunnon tieverkostoa 

rautatiestä puhumattakaan ei ollut ja matkaa taitettiin usein härkävaunulla. Ensimmäisen 

auton SLS hankki vuonna 1920 ja kuorma-autojen käyttö yleistyi vähitellen, mutta siitäkin 

huolimatta matkustaminen oli edelleen vaivalloista ja suunnitelmallista valmistelua 

vaativaa.73  

 

Suomalaisten lähettien elämä Ambomaalla oli 1920-luvullakin melko eristynyttä Lounais-

Afrikan valkoisesta maailmasta. Eristyneisyys johtui sekä maantieteellisistä tekijöistä että 

kielivaikeuksista. Läheskään kaikki eivät hallinneet saksaa ja englantia, mutta myös syynä 

kommunikaatiovaikeuksille oli myös ujous. Moni pitkään Ambomaalla työskennellyt koki 

itsensä sivistyksestä vieraantuneeksi ja ”moukkaantuneeksi”. 74  Suomalaisten yhteyksiä 

muihin eurooppalaisiin rajoitti myös kilpailu työalasta; mm. katolisia pidettiin kilpailijoina ja 

suhteet heihin olivat viileät. SLS:n yksinoikeus Ambomaan lähetystyöhön päättyi vuonna 

                                                 
70 Esim. PELTOLA 1958, 52–53. 
71 AR kotiin 26.7.1921, Hp 109, SLS, KA. 
72 Kts. liite 1: Lounais-Afrikan kartta.  
73 PELTOLA 1958, 176, 189. 
74 KENA 2000, 304. 
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1924. 75  Toisaalta Reinin lähetysseuraan pidettiin alusta lähtien aktiivisesti yhteyttä ja 

saksalaisten jouduttua poistumaan Ambomaalta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, he 

jättivät alueensa suomalaisten hoitoon. Osoituksena läheisistä yhteyksistä lienee sekin, että 

viisi Ambomaan suomalaislähettiä avioitui saksalaisen lähetystyöntekijän kanssa.76  

 

Lähetyskentällä sosiaalisten suhteiden solmimisessa oli otettava huomioon monia ulkoisia ja 

sisäisiä tekijöitä. Naislähettien mahdollisuuksia rakentaa mielekkäitä ja läheisiä ihmissuhteita 

työalueella rajoittivat sekä kulttuurierojen luoma hierarkia, soveliaisuuskäsitykset että 

käytännön pakko. Lähettitovereita ei voinut valita ja muita kohtaamisia määritti aina 

ensisijaisesti lähetystehtävä; kutsumus josta ei ollut varaa eikä edes halua tinkiä.77 

 

Peruselinkeinoina Ambomaalla olivat karjanhoito ja maanviljelys, jonka sadot olivat 

riippuvaisia vuosittaisesta sademäärästä. Karjanhoitokin kärsi ilmastollisista olosuhteista. 

Maanviljelys ja sadonkorjuu olivat paikallisessa kulttuurissa ennen muuta naisille kuuluvia 

tehtäviä, ja hyvin raskaita, sillä ainoana maanviljelystyökaluna käytettiin kuokkaa. 78 

Lähetysasemille oli tietysti hankittu ja tuotu jopa kotimaasta asti parempia työkaluja, mutta 

pitkälti omavaraisuudelle perustuva taloudenpito (maanviljely) oli huomattava haaste kaikille 

läheteille.79 Muiden lähettien tavoin Anna Rautaheimo joutui hankkimaan merkittävän osan 

ruuasta omasta pellosta ja varsinkin kotiin kirjoitetuissa arkikuvauksissa oli säännöllisesti 

pitkiä kuvauksia ruokahuollon ongelmista ja viljelysten menestyksestä.80  Ja hän mietti jo 

ennen naiskodin perustamista, että miten ruoka riittäisi kaikille. ”Sjukhuset har rätt stor 

åkerjord att det skulle bra räcka till att giva föda åt några av mina flickor.”81 

 

Työkaudet olivat pitkiä (seitsemästä kymmeneen vuoteen) ja lähettien yhteinen ongelma oli 

henkinen uupuminen; vireystila laski, kun alkuinnostus ja uutuudenviehätys alkoivat hiipua. 

Työmäärä oli loputon, mikäli ei osannut mitoittaa oikein voimavarojaan. Uupumus uhkasi 

miltei kaikkia pitkään kentällä työskennelleitä. Henkisen hyvinvoinnin ohella myös ruumiin 

voimat olivat kovilla. Alueen tukahduttava ilmasto ja sairaudet koettelivat lähettien terveyttä. 

Ja vähäiset resurssit aiheuttivat sen, että myös lähettien oma toimeentulo oli niukka. 

                                                 
75 PELTOLA 1958, 199. 
76 KENA 2000, 302–303, OJALA 1990, 69–71.  
77 JALAGIN 2007, 242–243. 
78 OJALA 1990, 5-6. 
79 PELTOLA 1958, 183. 
80 Esim. AR kotiin, 8.2.1922, 4.5.1922, 2.6.1924, Hp 109, SLS, KA. 
81 AR kotiin 4.5.1922, Hp 109, SLS, KA. 
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Ambomaalla oli useita kato- ja nälkävuosia, joihin liittyi myös ankara vesipula. Lähetitkin 

joutuivat koville yrittäessään auttaa mahdollisimman monia nälkiintyneitä ja pysyä samalla 

itse leivän syrjässä kiinni. Heikko ravintotilanne koetteli hermojen lisäksi ennen kaikkea 

lähettien terveyttä. 82  Normaalinaisen kokoinen Anna Rautaheimokin kirjoitti eräässä 

kirjeessään kotiin painavansa enää 44 kg vaatteet päällä punnittuna.83  

 

Lähettinä oleminen oli niin kokonaisvaltaista, että käytännössä työtunteja ei laskettu, vaan 

lähetti toimi varsinaisten työtehtäviensä ulkopuolellakin ”Herran edustajana” todistaen näin 

uskoaan. Periaate ei ollut ulkoa annettu, esimerkiksi lähetysjohdon määräämä, vaan lähettien 

ja koko lähetysyhteisön sisäistämä. Naisläheteiltä odotettiin tässä suhteessa erityisen paljon; 

perhevelvollisuudet eivät rajoittaneet heidän ajankäyttöään, joten heidän oletettiin 

omistautuvan ainoastaan työlleen.84    

 

Ambomaan läheteillä oli oikeus 4-6 viikon virkistyslomaan työalueellaan, mutta harva saattoi 

irrottautua työstään niin pitkäksi aikaa. Ja monet lähetit käyttivät jopa sairas- ja vuosilomansa 

sekä muun liikenevän vapaa-aikansa evankelioimiseen. Työn kohteeksi kun koettiin koko 

maailma, ei vain lähetysasema tai oman asemapaikan maa. Ajattoman ja rajattoman työn 

aiheuttama uupumus uhkasi erityisesti ensimmäisen kauden lähettejä, joilla idealismi yhdistyi 

epärealistisiin odotuksiin omasta työstä. Myöhemmin lomien merkitystä alettiin painottaa 

miltei velvollisuutena; lepo oli välttämätöntä, jotta lähettien ei tarvitsisi palata kotimaahan 

ennen aikojaan huonon terveydentilansa vuoksi.85  

 

Valmistautumisesta huolimatta työalueen todellisuus oli aina shokki tulijalle. Lähettien 

alkuvuosien kokemuksia yhdistävät samat vaikeudet. Siedettävien elinolojen järjestäminen 

oli ensimmäinen haaste. Sitä seurasivat miltei vääjäämättömästi turhautuminen kielen 

oppimisen vaikeuteen, hyödyttömyyden ja yksinäisyyden tunteet sekä oman identiteetin 

etsiminen ja säilyttäminen.86 Anna Rautaheimo suoritti oman pakollisen kielikokeensa87 noin 

vuosi saapumisensa jälkeen ja totesi itsekin kielitaitonsa olevan niin surkea, että töistäkään ei 

oikein tule mitään. Kärsivällisyyttä ja tinkimätöntä uskoa omaan tehtävään edellytti myös 

                                                 
82 KENA 2000, 67–68, 316–318, 320. 
83 AR kotiin 24.1.1922, Hp 109, SLS, KA. 
84 JALAGIN 2007, 227; KENA 2000, 193–194. 
85 KENA 2000, 319; PELTOLA 1958, 186.    
86 JALAGIN 2007, 292—293, 297; KENA 2000, 177. 
87 Afrikan lähettienkokousten pöytäkirja (Lkpk) 16.–17.6.1921, Hha 8, SLS, KA. Liitteenä Sisar Rautaheimon 
kielitutkinnon tulokset, jossa kielitaidon todetaan olevan tyydyttävä.  
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sukellus täysin vieraan kulttuurin vaikutuspiiriin. Paikallisten tapoihin ja perinteisiin 

tutustuminen koetteli ymmärryksen rajoja.88   

 

Suomalaisten lähettien määrä pysyi 1800-luvulla hyvin pienenä ja määrä kasvoi merkittävästi 

vasta 1900-alusta lähtien, jolloin Lähetysseura hyväksyi myös naimattomia naislähettejä 

kenttätyöntekijöiksi. Naislähettien määrä lisääntyikin nopeasti ja vuodesta 1910 lähtien 

naisten osuus läheteistä oli suurempi kuin miesten.89  Samalla työaluetta laajennettiin uusien 

heimojen pariin.90 

   

 

2.2 LÄHETIT KULTTUURIEN RAJAPINNASSA  

 

Tavoitteena uusi ihminen 

 

Lähetystyö on aina ajasta ja paikasta riippumatta kulttuurien kohtaamista. Kohtaaminen voi 

saada monia muotoja, kuten kontaktin, törmäyksen tai suhteen. Lähetystyön kautta 

syntyneelle vaikutussuhteelle on kuitenkin ollut ominaista pyrkimys toimia kohtaamiensa 

ihmisten ja kansojen kanssa ystävällismielisesti. Hyvien suhteiden luomista ei silti voida pitää 

pyyteettömänä: samalla lähetystyö on pyrkinyt aktiivisesti saamaan aikaan muutoksen.91  

 

Muutoksen vaatimuksen taustalla oli lähetystyötä hallinnut holistinen ihmiskuva. Tämä 

tarkoitti, että työalueen ihmiset oli typistetty hengellisten ja ruumiillisten tarpeidensa kuvaksi, 

jotka kiteytyi nimitykseen pakana. Hengellisiä tarpeita korostettiin, koska niiden 

tyydyttäminen, käytännössä siis pakanoiden kristillistäminen, ratkaisisi aikanaan myös 

ruumiilliset tarpeet, sosiaaliset epäkohdat ja muut puutteet. Tavoitteiden toteutuminen tosin 

edellytti kristillisten arvojen läpäisemää yhteiskuntaa.92 

 

Lähetystyön tavoitteena oli korvata jokin olemassa oleva toisella, paremmalla, ja tällä tavoin 

tehdä käännyttämällä pakanoista parempia ihmisiä eli kristittyjä. Lähetystyöntekijä asettui 

vieraan kulttuurin pariin muuttaakseen sen todellisuutta ja ihmisiä toisenlaisiksi: lähetti oli 

                                                 
88 AR kotiin 12.7.1921, Hp 109, SLS, KA. 
89 KEMPPAINEN 1998, 43 
90 KENA 2000, 13–14. 
91JALAGIN 2005, 64–65. 
92 HIEBERT 1985, 23–24. 
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tekemässä ”toisista” meitä. Kristinuskoon kääntyminen ei kuitenkaan riittänyt; amboista ei 

tullut ”meitä” pelkän kasteen avulla, vaan lähetystyön historia on osoittanut, että 

kristillistäminen on edellyttänyt uskonnollisen vakaumuksen lisäksi myös siihen kuuluvan 

elämäntavan omaksumista. Ja vaikka kristillinen usko on taipunut uusien kulttuurien ja 

ajallisten yhteyksien vaatimusten mukaan, toiseuden rajat ovat kuitenkin olleet varsin pysyviä 

ja lähetit ovat itse tarkasti vetäneet näitä rajoja.  Kristillistämisen ja sivistämisen raja oli kuin 

veteen piirretty viiva.93   

 

Lähettejä ajoi eteenpäin kulttuurievolutionismin mukainen käsitys eri tasolla olevista 

kulttuureista; alemmalla tasolla olevien kulttuurien sivistäminen ja auttaminen nähtiin 

lähetystyöntekijöiden tehtäväksi. 94 Lähetystyötä leimasi halu pelastaa maailma johdattamalle 

kehittymättömät kulttuurit sivistykseen. Lähetystyöntekijät veivät työalueelle mukanaan, sekä 

tahtoen että tahtomattaan, myös oman kulttuurinsa: tavat, normit ja oman 

moraalikäsityksensä Käsitys oman kulttuurisen taustan ja tapojen ylivertaisuudesta oli niin 

kiistaton, ettei lähetystyöntekijöille juuri herännyt ajatuksia moisen kulttuurisiirron 

oikeutuksesta. Kristinuskon opinkappaleiden ohella lähetystyöntekijät ohjasivat pakanoita 

uuden uskonnon edellyttämään siveelliseen elämän pariin.  

 

Vasta ensimmäinen maailmansota oli pudottanut lähetysliikkeen sen aallon harjalta, jolla se 

oli ratsastanut aina vuosisadan vaihteesta asti.  Usko kristinuskon voittokulkuun ja 

länsimaisen kulttuurin kaikkivoipaisuuteen oli kokenut haaksirikon. Muutos heijastui myös 

lähetysideologiaan ja ajatus koko maailman pakanoiden pelastamisesta yhden sukupolven 

aikana hylättiin utopistisena. Korostukset alkoivat sen sijaan suuntautua tuonpuoleisesta 

arkipäivään ja esimerkiksi koulu- sekä sairaanhoitotyö kokivat selvän arvonnousun. Myös 

rotukysymykset ja kulttuurien vuorovaikutus nousivat teologisten kysymysten rinnalle 

keskustelun aiheiksi. 95  SLS:n piirissä elettiin samoissa tunnelmissa: Afrikan työkentän 

kokemukset olivat osoittaneet selvästi, että työmuotoja oli uudistettava.96 Tässä tilanteessa 

Anna Rautaheimo aloitti omaa lähetin uraansa. 

 

Ambomaan lähetysasemat monine toimintoineen muistuttivat yleisesti suurtaloutta.  

Ruokakuntaan saattoi perheenjäsenten, apulaisten ja kasvattien lisäksi kuulua myös 

                                                 
93 BEIDELMAN 1982, 127, 133; JALAGIN 2007, 237.  
94 KEMPPAINEN 1998, 27–28.   
95 KEMPPAINEN 1998, 19. 
96 PELTOLA 1958, 190–195. 
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naimattomia mies- tai naislähettejä. Lähetysasemalla oli keskeinen rooli myös koko 

paikallisyhteisössä ja perheen emäntä sai hoitaakseen kokonaisen sosiaalisen suhteiden 

verkoston, joka osoittautui monella tavalla merkittäväksi myös lähetystyön kannalta. 97 

Ambolaiset oppivat melko pian kääntymään vaikeuksissaan lähetysaseman puoleen ja 

luottamaan mm. länsimaisiin parannuskeinoihin. Etenkin sairauksiin haettiin apua ja 

lähetysasemista tuli vähitellen jonkinlaisia klinikoita, joilta oli mahdollisuus saada lääkkeitä 

ja hoitoa, jotka muuten olivat ambolaisten tavoittamattomissa. Ja lähetysasemien 

henkilökunta neuvoi ja lääkitsi kuumetautisia, sitoi haavoja ja paransi vaivoja parhaansa 

mukaan, usein pelkällä maalaisjärjellä ilman varsinaista alan koulutusta.98  

 

Lähetysasemilta haettiin myös pysyvää turvapaikkaa etenkin lapsille. Sukulaiset toivat 

orvoiksi jääneitä lapsia kasvateiksi ja köyhät vanhemmat saattoivat tuoda aivan pieniäkin 

lapsiaan asemille puutetta pakoon ja saamaan opetusta ainakin väliaikaisesti. Tulijoita oli 

enemmän kuin voitiin ottaa vastaan. Monilla asemilla oli niin sanottuina kasvatteina 10–40 

eri-ikäistä lasta ja nuorta. He asuivat asemalla, kävivät siellä koulua ja saivat niukan, mutta 

tärkeän ylöspidon: ruokaa ja vaatteet. Koulunkäynnin ohessa he auttoivat talon töissä, mutta 

heitä ei pidetty palvelijoina, vaan laajasti määritellen perheen jäseninä. Kasvatustyön 

päämääränä oli tarjota kasvattilapsille todellinen kristillisen kodin malli, jonka he 

omaksuttuaan veisivät mukanaan omiin perheisiinsä.99 Tähän ajatukseen kodin ja uskonnon 

yhteydestä tarttui myös Anna Rautaheimo, joka uskoi naisten ja lasten olevan keskeisessä 

asemassa, kun haettiin pysyvää muutosta ja uudenlaista elämää.100   

 

Vieraan kulttuuripiirin tapojen ja ihanteiden opettaminen ambokasvateille ei kuitenkaan 

sujunut ongelmitta ja molemminpuolinen kipuilu kulttuurien törmätessä oli väistämätöntä. 

Länsimaisen kodin perustoimintojen kuten siivouksen ja pyykinpesun opettaminen piti 

aloittaa nollasta, kunhan ensin oli opetettu henkilökohtaisen hygienian alkeet. Kasvateille piti 

opettaa kokonaan uusi elämäntapa ja sen omaksuminen oli hidasta. ”Gamla snuskiga seder 

måste lämnas. --- och så svårt blir det” 101  totesi Rautaheimo kuvatessaan tyttöjen 

sopeutumista hänen vaatimuksiinsa ruokailutavoista ja vaatetuksesta. Muutosprosessin 

kankeutena oli myös ambolaisista pakanallisista perinteistä irtautuminen; heimojen vanhat 

                                                 
97 KENA 2000, 64, 74. 
98 KENA 2000, 64–65.    
99 KENA 2000, 69    
100 AR Lydia Kivivaaralle (LK) 6.6.1922 ja 21.12.1922 ja 20.5.1924, Naislähetyskoulun johtajalle saapuneet 
kirjeet, Eae 6, SLS, KA. 
101 AR kotiin 21.7.1922, Hp 109, SLS, KA. 
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tavat (esim. initiaatioriitit) liittyivät tärkeiksi koettuihin ja yksilölle herkkiin alueisiin kuten 

kunniallisuuteen, joten niistä luopuminen oli tavattoman hankalaa. Syyt olivat myös 

käytännöllisiä. Kotiväki ei suostunut kasvattien kasteeseen, sillä he pelkäsivät että kristitty ei 

kelpaa kenellekään aviopuolisoksi.102   

 

 

Amboyhteiskunta ja pakanuuden pimeys 

 

Amboelämän perusyksiköitä olivat perhe ja suku. Suku hallitsi yksilöä niin voimakkaasti, että 

kaikki inhimillinen elämä oli ryhmäelämää; avioliitotkin solmittiin tätä silmällä pitäen ja 

moniavioisuus oli tavallista. Sukupuolen mukaan eriytetyt roolit olivat amboyhteisössä 

selvärajaiset ja tarkasti määritellyt. Vanhan uskomuksen mukaan miehillä oli voima hallita 

maailmaa, naista ja kotia. Mies huolehti perheen toimeentulosta ja kaitsi karjaa sekä piti yllä 

seurustelusuhteita. Nainen puolestaan hoiti lapset ja kodin, teki maanviljelystyöt, haki veden 

ja jauhoi viljan. Naisen asema yhteiskunnassa ja perheessä määräytyi ensisijaisesti miehen 

kautta ja toiseksi taloudellisen hyödyn mukaan; mies lunasti häähärällä vaimon itselleen 

työntekijäksi. Kumppanuus oli käytännöllistä: omaisuus pidettiin avioliitossakin tarkasti 

erillään, eikä lapsia katsottu isän sukuun kuuluviksi. 103 Lähetyksen kannalta oli 

merkityksellistä, että isä ei voinut puuttua lastensa kasvatukseen. 

 

Suvun ohella ambojen identiteetti määrittyi vertaisryhmiin kuulumisen kautta, ja siirtyminen 

ryhmästä toiseen esim. tytöstä naimaikäiseksi merkitsi heidän uskomustensa mukaan aina 

vaaravyöhykkeeseen joutumista. Vaaran välttämiseksi oli noudatettava ylimenoriittejä 104 

jotka olivat ikään kuin turvallisia portteja uuteen maailmaan ja yhdistivät yksilön kiinteästi 

sukuun tai heimoon. 105  Ambojen uskonnollisuus oli animismin hallitsemaa, sillä usko 

henkien olemassaoloon vaikutti kaikkeen heidän toimintaansa ja koko elämäänsä; esimerkiksi 

vainajien henget olivat ambojen tavallinen pelon aihe. Tyypillinen ambolainen selitys 

onnettomuuksille ja ikävyyksille oli tabusäännön rikkominen ja siitä aiheutunut henkien 

viha.106  

 

                                                 
102 KENA 2000, 70–71,73. 
103 Etelän ristin alla 1923, 13; KOLEHMAINEN 1969, 4-7, 26; NÄRHI 1929, 89–91; OJALA 1990, 6-7. 
104 Esim. Ohango-juhlan myötä naimaikäisestä tytöstä tuli nainen. Ohango karkotti pahat henget ja takasi 
hedelmällisyyden. 
105 KOLEHMAINEN 1969, 8-13; PELTOLA 1958, 113. 
106 OJALA 1990, 9; PELTOLA 1958, 23. 
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Kulttuuriselle suvaitsevaisuudelle olisi ollut tilausta lähettien pohtiessa suhtautumistaan 

vanhoihin pakanallisiin tapoihin ja kristinuskon sovittamista amboyhteiskuntaan. 

Esimerkkinä häähärkä, jonka sulhanen antoi vastineeksi morsiamen perheelle ikään kuin 

maksuna vaimostaan. Härkä teurastettiin hääjuhlassa rituaalisin menoin, ja se laillisti 

avioliiton. Lähetit vastustivat tätä ”pakanuuden läpitunkemaa tapaa, joka antaa avioliitolle 

kaupallisen leiman”107 ja siitä luopumista pidettiin ehtona kristillisen avioliiton solmimiselle.  

 

Pakanallisten perinteiden pois kitkeminen oli lähettien mielestä tärkeää; pelkona oli, että 

hyvätkin vanhat tavat sitoisivat ambot entiseen uskontoonsa. 108   Ihanne oli selvä, mutta 

käytännön toteutus huomattavasti vaikeampaa. Perinteiden monisäikeinen kietoutuminen 

käytännön elämään ja ambokulttuurin taloudellisten ja hallinnollisten suhteiden järjestelyihin 

aiheutti kitkaa kristillisen elämän ja kansallisten tapojen yhteen sovittamisessa. Ristiriidoilta 

ei voitu välttyä, etenkin kun suvun tahto oli ambojen kulttuurin ja yhteisöllisyyttä korostavan 

elämän punainen lanka. Perinnäistavat olivat myös olennainen osa ambojen kansallista 

identiteettiä.109 

 

Ennen kentälle saapumista lähettien tietous lähetyskohteen kulttuurista perustui vanhempien 

lähettien suullisiin ja kirjallisiin kertomuksiin. 110  Niiden perusteella ambokulttuuri näytti 

länsimaisen kristityn silmin pakanuuden pimeydeltä, jota valhe, likaisuus ja laiskuus 

hallitsivat.111 Lähettien kuvauksiin afrikkalaisista ja heidän kulttuuristaan vaikutti kirjoittajan 

oma tausta ja asennoituminen vieraisiin tapoihin ja uskomuksiin; millaisen kontaktin he 

olivat saaneet paikallisiin. Tärkeää oli myös se, kenelle kuvaus oli kirjoitettu; äidille 

kirjoitettiin eri tavoin kuin lähetysystäville tai lähetysjohtajille. Julkaistujen tekstien kautta 

rakennettiin samalla lähetysseuran julkista identiteettiä.112 

 

Anna Rautaheimon kirjeenvaihdon perusteella ei kuitenkaan ollut havaittavissa selviä jakoja 

sen suhteen, kuka oli vastaanottajana. Pieniä vivahde-eroja lukuun ottamatta omat 

vanhemmat, lähetysjohtaja Tarkkanen ja ystävä Lydia Kivivaara saivat samanhenkisiä kirjeitä. 

Joskin intensiteetti (sanavalinnat) ja ajoitus, jolla Rautaheimo esitteli ajatuksiaan, oli erilainen 

                                                 
107 Lkpk 26.2.1921 Onandjokwe, V. Alhon raportti Häähärkä Amboseurakunnassa, Hha 8, SLS, KA; 
KOLEHMAINEN 1969, 18–24; RANTTILA, 1935, 12–13.     
108 Afrikan lähettien vuosikokouksen pöytäkirja (Lvkpk). 12.1.1921, Hha 8, SLS, KA. 
109 BOWIE 1993, 145, 152–157.  
110 KENA 2000, 286. 
111 Etelän ristin alla 1923, 39; NÄRHI 1929, 100. 
112 LÖYTTY 2006, 92, 269 
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vastaanottajasta riippuen.  Kirjeissä oli paljon käytännön elämän kuvausta ja pohdintaa oman 

työn onnistumisesta. Ambojen kuvauksissa oli heidän tapojaan kauhisteleva, mutta samalla 

holhoava sävy ja niitä reunusti huoli omista voimavaroista suuren pelastustehtävän 

edessä. ”Redan tidigt äro de unga med om allt möjligt lågt och orent --- de äro uppfostrade 

till lögnare --- Kärlek veta hedningarna ej om.” 113  arvioi Anna Rautaheimo amboja jo 

ensimmäisessä kotiin kirjoitetussa kirjeessään. Vuosi lähetyskentällä ei muuttanut hänen 

käsityksiään, vaan pikemminkin vahvisti niitä, sillä toukokuulle 1922 päivätyssä kirjeessä 

hän totesi: ”För min del anser jag folken här för barn i flera hänseenden. --- behöver hjälpas 

att vilja det goda.” 114  Vertaus lapsiin kuvastaa hyvin Rautaheimon suhtautumista 

paikallisväestöön. Lapset eivät itse ymmärrä omaa parastaan, joten heitä täytyy auttaa. Ja hän 

jaksoi aina toivoa: ”Om bara sanningens ljus skulle upplysa människorna och världen.”115  

 

 

3. NAISLÄHETIN URALLA 
 

 

”Huru skulle vi kunna stå inför Gud--- om vi ej varit färdiga att föra evangeli ljus hit till 

mörkret.” 116  Näin kirjoitti Anna Rautaheimo vasta Ambomaalle saavuttuaan. Ja hänen 

sanansa olivat juuri sellaisia kuin olettaa saattoi; lähetystyöhön liittyvät puhetavat olivat usein 

hyvin mahtipontisia. Lähetit tahtoivat viedä ”valoa pakanuuden pimeyteen” tai ”puhtautta 

siveettömyyden ja mädännäisyyden keskelle”. 117  Kristinuskon pelastussanomaa vietiin 

ainakin puheen tasolla kovaa ja korkealta. Käytännössä ristisaattue kulki lukemattomia eri 

polkuja ja arjen todellisuus oli huomattavasti ohdakkeisempi kuin ylevät tavoitteet. Elämä 

lähetyskentällä oli monenkirjavaa ja lähetysnäkemyksiäkin yhtä monta kuin sanansaattajia. 

Kun nyt tarkastelen Anna Rautaheimoa evankeliumin viejänä, niin huomio kohdistuu hänen 

asemaansa lähetyksen organisaatiossa. Keskeistä on hänen oma ymmärrykseensä 

tehtävästään ja sen toteuttamisesta, sillä se asemoi hänet suhteessa sekä työyhteisöön että 

paikallisiin ihmisiin.  

 

                                                 
113 AR kotiin 12.7.1921, Hp 109, SLS, KA. 
114 AR kotiin 4.5.1922, Hp 109, SLS, KA. 
115 AR kotiin 21.3.1922, Hp 109, SLS, KA. 
116 AR kotiin 12.7.1921, Hp 109, SLS, KA. 
117 Afrikan lähettien vuosikokouksen pöytäkirja (Lvkpk) 12.1.1921, Hha 8, SLS, KA. 
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Vaikka lähetysliike on ollut miesvaltainen ja sen piirissä vallinneet näkemykset naisten 

roolista kodin ulkopuolella hyvin konservatiivia, se on kuitenkin viimeistään 1900-luvun 

taitteen jälkeen tarjonnut tuhansille naisille mahdollisuuden työhön ja uraan paitsi kodin, 

myös kotimaan ulkopuolella. Lähetysalat eri puolilla maailmaa ja mitä erilaisimpien 

kulttuurien ja kirkkokuntien parissa muodostivat naisille avoimen työkentän, jossa tarjoutui 

tilaisuus uudenlaiselle osallistumiselle.118  Naisilla oli mahdollisuus saavuttaa sekä työssään 

että yksityiselämässään tavanomaista itsenäisempi asema ja luoda itse uusia toimintatapoja ja 

vaikuttaa näin omaan toimintaympäristöönsä. Vaikka lähetystyö kanavoikin naisen toimintaa 

paljon kapeammalle sektorille kuin miesten, vieraan kulttuurin vaikutus antoi tilaisuuden 

remontoida totuttuja asetelmia sukupuolten välisessä roolituksessa.119  

 

Lähettien patriarkaalisen työyhteisön tiukka ja hierarkkinen rakenne ohjasi koko lähettikuntaa, 

mutta erityisesti naislähetit joutuivat kamppailemaan saavuttaakseen itselleen toimintatilaa. 

SLS oli työnantajana isällisen holhoava ja johtamistyyliltään autoritäärinen. Lähettien 

tehtävänä oli sopeutua, joten yhdenkään lähetin toimintaa ei voi tarkastella huomioimatta 

hänen yläpuolellaan vaikuttavan organisaation ohjaavaa luonnetta. Ja vaikka lähettiyhteisön 

yhteinen kutsumus oli voimakas, niin vaadittavan yhteisymmärryksen saavuttaminen oli 

usein hankalaa. Sukupuolen aiheuttama toiseus ja sen purkaminen lisäsi haastetta. Tämä 

haastaa kysymään; miten Anna Rautaheimo löysi itselleen ammatillista liikkumatilaa 

hierarkkisen mallin reuna-alueilla toteuttaakseen suunnitelmansa? Vastaus löytynee 

työyhteisöä tarkastelemalla. Lähettikunnan reaktiot kertovat siitä, miten uuden työmuodon 

aloittaminen koettiin työyhteisössä. Joutuiko hän ottamaan riskejä päästäkseen omiin 

päämääriinsä ja jos, niin miksi hän onnistui siinä?  

 

Yhteisöllisen tason kääntöpuolella ovat henkilökohtaiset motiivit. Lähettiys sisälsi ajatuksen 

yksilön sitoutumisesta työhönsä niin lujasti, että hän investoi koko elämänsä kauas 

kotimaastaan ja omasta kulttuuristaan. Uhrauksia vaativaa omistautuminen herättää 

väistämättä kysymyksen siitä, mitä työ sitten läheteille edusti. Herran tahdon toteuttamista ja 

poloisten pakanoiden auttamista ”sivistämällä” heitä, mutta mitä se antoi heille itselleen? 

Anna Rautaheimo oli nainen ja lähetti, hän oli harvinaisella työuralla. Siksi on kysyttävä, 

mitä naiskasvatus merkitsi hänelle henkilökohtaisesti? Ja minkälaisia hänen päämääränsä 

olivat ammatillisesti? Etenkin naislähetit olivat lähetystyöhön lähtiessään asettaneet uran 

                                                 
118 OKKENHAUG 2003, 8.       
119 PREDELLI 2003, 56. 
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selvästi etusijalle, mutta ei muutenkaan ole luultavaa, että pelkkä uskon palvelemisen tuoma 

tyydytys riittäisi jopa vuosikymmenen kestävien työkausien motivaatioksi.  

 

 

3.1 SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUKSESSA 

 

Työnantajan holhouksessa 

 

Lähetysseurat olivat organisaatioina hyvin jäykkiä ja ylhäältä päin johdettuja, niin myös SLS. 

Toimintamalli perustui lähetystyöntekijöiden sisäiselle kutsumukselle; Jumala oli kutsunut 

heidät evankeliumin levitystyöhön ja ideologinen pohja oli näin ollen lähetin 

henkilökohtainen kokemus ja identiteetti Jumalan sanansaattajana. Ulkoinen kutsumus taas 

oli organisaation tarjoama mahdollisuus, joka ohjasi kutsumuksen liikkeelle paneman voiman 

tietyn lähetysjärjestön työhön. Lähetys oli organisaationa uskonnollisen tehtävänsä samoin 

ymmärtävien yhteinen yritys ja tämä moraalinen päämäärä, lähetystehtävä, oli myös se, joka 

piti organisaation kasassa monista näkemyseroista ja ristiriidoista huolimatta.120  

 

Suomen Lähetysseuran tärkeimmistä asioista päätettiin vuosi- ja johtokunnan kokouksissa. 

Johtokunnalla ja lähetysjohtajalla oli todellinen vastuu niin kotimaassa kuin ulkolähetyksessä 

tapahtuvasta työstä, joita koskevat päätökset tehtiin noin kerran kuukaudessa järjestetyssä 

johtokunnan kokouksissa. Ambomaan työalueella hallinto oli organisoitu siten, että työtä 

johti esimies, joka toimi kuukausittain kokoontuneen lähettien kokousten puheenjohtajana. 

Tämän lisäksi lähetysalueen työntekijät kokoontuivat myös kerran vuodessa 

vuosikokoukseen. Työalueen hallinnollinen organisaatio oli kuitenkin alisteinen kotimaan 

johdolle, jolla oli viime kädessä päätäntävalta kaikissa työalueita koskevissa asioissa.121   

 

Työnantajana SLS oli vaativa ja edellytti työntekijöiltään kurinalaisuutta ja täydellistä 

sitoutumista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Työantajan määräysvalta alaistensa 

ratkaisuihin ulottui myös hyvin henkilökohtaisille alueille. Lähettien ohjeissa annettiin 

tarkkoja määräyksiä mm. soveliaasta käytöksestä ja kodin käytännöistä. Taustalla vaikutti 

ajatus siitä, että lähetin koti toimi kristillisen avioliiton ja kodin havaintoesimerkkinä 

lähetyskentällä. Tämän vuoksi lähettien täytyi esimerkiksi aviopuolison valinnassa 
                                                 
120 JALAGIN 2006, 106. 
121 EIROLA 1985, 37–40.  
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konsultoida lähetysjohtoa ja saatava johtokunnan suostumus kihlaukselle.122  Seuran johto 

katsoi työnantajana, että ”lähetyksen tarve ja Herran asia” oli pantava yksityisten tarpeiden 

edelle. Lähetin koko elämä ja sitä mukaa kodin piiri olivat osa kokonaisvaltaista kristillistä 

todistusta. Samoja sääntöjä sovellettiin myös naimattomiin naislähetteihin, ja jos mahdollista 

vielä ankarammin, sillä perheettöminä he poikkesivat kristillisen perheen ideaalista. 

Yksinäinen nainen aiheutti päänvaivaa lähetysjohdolle, joka varjeli pieteetillä perhekeskeistä 

kristillisen kodin ihannekuvaa oletuksella, mitä lähetystyöntekijät edellä, sitä pakanat perässä. 

Kristillinen perhe-elämä oli paras saarna pakanoille ja lähetyssaarnaajan koti antoi 

lähetyskentällä havainto-opetusta yksiavioisesta kristillisestä elämästä, esitti myös 

naislähetyskoulun johtaja Lydia Kivivaara.123  

 

Lähetyksen organisaatio rakentui perhemallin mukaiseksi; johto edusti vanhempien isällistä 

valtaa suhteessa lähetteihin eli lapsiin. 124  Perheensisäinen kommunikaatio ei kuitenkaan 

sujunut ongelmitta. Yhteydenpito lähetyskentälle hoidettiin kirjeitse ja tämän seurauksena 

asioiden käsittely ja päätöksenteko tuskallisen hidasta. Usein Lähetysseuran johto ei ehtinyt 

reagoimaan kentän ongelmiin riittävän nopeasti, vaan kiistat laajenivat ja kentällä 

turhauduttiin odotteluun, joka oli kuitenkin välttämätöntä: viimeinen sana oli aina seuran 

johdolla.125  

 

Ristiriidat ovat kaikissa työyhteisöissä ilmeisiä ja väistämättömiä, erityisesti lähetystyössä, 

jossa henkilökohtainen kutsumus ja lähetystyöntekijän oman identiteetti olivat 

poikkeuksellisella tavalla kietoutuneet koko työn merkitykseen. Ongelmia syntyi sekä 

yksilöiden välisestä kitkasta että olosuhteiden aiheuttamista vaikeuksista ja resurssien 

niukkuudesta, mutta erityisesti rakenteelliset ongelmat vaivasivat lähetysseurojen 

organisaatioita. Jäykän hierarkkinen toimintatapa altisti ne jatkuvasti johtamismallin 

aiheuttamille hankaluuksille.126 

 

                                                 
122 Selvitys oli myös käytännön tasolla perinpohjainen, sillä morsiankandidaatista tuli toimittaa lähetysjohdolle 
lääkärintodistus ja omaelämäkerta, josta selvisi mahdollisimman hyvin morsiamen kotitausta, luonne, tavat ja 
näin ollen soveltuvuus lähetyssaarnaajan puolisoksi. Mikäli mahdollista, ensimmäisen seulan läpäisseet 
morsiamet sijoitettiin vielä joksikin aikaa asumaan lähetysjohtajan tai jonkun muun kokeneen lähetin 
perheeseen, missä häntä tarkkailtiin ja valmennettiin tulevaan tehtäväänsä. KENA 2000, 39.  
123 LK:n esitelmä ”Naislähetystyö Ambomaalla ” 17.6.1913, KENA 2000, 39–40, 57. 
124 MILLER 1994, 7-8.  
125 Esim. Epätietoisuus veli Asikaisen lopullisesta sijoituspaikasta, johon johtokunnalta ”kokous nöyrimmästi 
pyytää” päätöstä. Lkpk 29.3.1921, Hha 8, SLS, KA. Kts. myös JALAGIN 2007, 139. 
126 JALAGIN 2006, 106; MILLER 1994, 159. 
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Yksilöllisiä ristiriitoja taas aiheuttivat erilaiset tulkinnalliset erimielisyydet esimerkiksi 

opinkäsitysten ja lähetystyön painopistealueiden suhteen. Vaihteleva kyky sopeutua 

haastaviin olosuhteisiin ja lähettien oma suhde paikalliseen kulttuuriin vaikuttivat 

terveydentilan ja muiden satunnaistekijöiden ohella siihen, että alkujaan lähetit yhdistänyt 

kutsumus oli enää hatara perusta sille työlle, jota lähetystehtävän toteuttaminen kunkin 

mielestä tarvitsi. Lyhytkin oleskelu kentällä tuotti hyvin erilaisia johtopäätöksiä teorian ja 

käytännön yhteensovittamisesta.127  

 

Lähetysjohdon ratkaisu lähettiyhteisön sisäisiin ristiriitoihin oli ongelmien personointi. 

Epäonnistumiset tulkittiin henkilökohtaisiksi virheiksi ja ratkaisuja haettiin kehottamalla 

yksittäisiä henkilöitä itsetutkiskeluun. Toisaalta Jon Millerin mukaan ideologisesti 

motivoituneille organisaatioilla kuten uskonnollisilla yhteisöillä, on kyky ylläpitää 

organisaation rakenteita ja hierarkkista järjestystä ristiriitojenkin keskellä, koska esimerkiksi 

lähetysjärjestöjen keskeinen koossapitävä voima on emotionaalisesti vahva ja jaettu usko 

yhteiseen moraaliseen päämäärään. 128 Yhteisö muodostuu kuitenkin yksilöistä ja lähettien 

reagoiminen ongelmiin heijastui sekö heidän omaan elämäänsä että koko organisaation 

toimintaan. Ristiriidoista oli seurauksia kahteen suuntaan ja on otettava huomioon, 

minkälainen rooli yksittäisellä lähetillä (Anna Rautaheimo) oli yhteisön rakenteiden ja 

toimintatapojen ylläpitämisessä tai haastamisessa?  

 

Lähetysjohdon suhtautumista voidaan pitää ajalle tyypillisenä ja on huomattava, että 

holhoava asenne ei kohdistunut yksinomaan lähettien vaimoihin tai naispuolisiin 

työntekijöihin.129 Lähetysseuran johto suhtautui varsin paternalistisesti kaikkiin lähetteihinsä 

ja vaati heiltä ”lapsellista rakkautta, kuuliaisuutta ja nöyryyttä” seuran johtoa kohtaan. 

Isälliseen kaitsemiseen sisältyi sekin, että lähettien tilit ja rahojen käyttö olivat seuran 

valvonnassa. 130  Ja vaikka lähetyskoulusta lähteneillä usein oli lapsenomainen kunnioitus 

seuran johtohenkilöitä kohtaan, tämä lähetyskentälle ulottuva ”missionin komentelu” välillä 

myös hermostutti lähettejä. 131  Rautaheimoa vaivasi etenkin epävarmuus omasta 

tulevaisuudesta, kun työn kehittäminen edellytti aina päätöstä kotimaasta. 132  Mutta 

                                                 
127 Erimielisyyksistä linjanvedoissa ja työn kehittämisessä esim. KENA 2000, 176–182. 
128 MILLER 1994, 149–160. 
129 Myös muissa lähetysjärjestöissä suhtauduttiin lähetyssaarnaajien vaimoihin samalla tavoin. Tämä käy ilmi 
lähetysjohdon ulkomaisilta kontakteilta saaduista lausunnoista. KENA 2000, 57. 
130 PELTOLA 1958, 72.     
131 Lkpk 29.3.1921, Hha 8, SLS, KA. 
132 AR LK:lle 4.2.1923, Eae 6; AR kotiin 13.3.1923, Hp 109, SLS, KA. 
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vaihtoehtoja ei ollut: Lähetysorganisaation rakenne perustui lähetysjohdon ehdottomalle 

auktoriteetille ja kaikki työaluetta koskevat päätökset oli hitaudesta huolimatta alistettava 

johdolle, joka oli Jumalasta seuraava. Lähettien tuli siis olla ehdottoman tottelevaisia ja 

kuuliaisia eli käytännössä luovuttava itsenäisyydestä ja oma-aloitteisuudesta. Läheteille 

olikin ominaista eräänlainen opittu kyvyttömyys.133 

 

Työalueella ei kuitenkaan aina voinut toimia ohjeita tai päätöksiä kotimaasta tai edes 

lähimmältä esimieheltä odottaen; yllättävät tilanteet vaativat nopeita päätöksiä ja luovaa 

ongelmanratkaisua. Paradoksaalisesti kyllä, ratkaisujen tekeminen edellytti tällöin normien 

rikkomista. Norminrikkojan käsitteen lähetyshistorian kontekstiin on tuonut amerikkalainen 

sosiologi Jon Miller. Hän on tutkinut sveitsiläisen Baselin lähetysseuran Afrikan työn 

varhaisvaiheita ja havainnut, että lähetysorganisaatioissa piili perustavanlaatuisia ristiriitoja, 

joiden takia rinnakkaiset käytännöt saattoivat mitätöidä toisensa.134 Tämänkaltaiset ristiriidat 

olivat nähtävissä myös SLS:n Afrikan työssä ja Anna Rautaheimon vaikeuksissa naiskodin 

perustamisvaiheessa. 

 

Normienrikkojat onnistuivat irrottautuessaan hetkellisesti lähetysjohdon kontrollista 

luottamaan itseensä. Miller nimittää näitä norminrikkojia myös strategisiksi poikkeajiksi 

(strategic deviants). Hänen mukaansa lähetysyhteisöt sietivät ristiriitoja ja norminrikkojia 

pitkämielisesti niin kauan, kuin he kiistanalaisesta menettelystään huolimatta edistivät 

lähetyksen strategisia päämääriä tai lähetys oli jotenkin riippuvainen heidän panoksestaan. 

Sooloiluun sisältyvä niskurointi voitiin sivuuttaa vain jos se oli toteutettu oikealla hetkellä ja 

poikkeavan menettelyn lopputulema edisti koko lähetyksen toimintaa.135 

 

 
Naisen osa 

 

Suomen Lähetysseuran ensimmäiset naispuoliset työntekijät käytännössä naitettiin Afrikkaan; 

heistä tuli lähetyssaarnaajien vaimoja. Heidän ensisijainen tehtävänsä oli emännöidä 

lähetysasemaa ja tukea miehen työntekoa. Lähetystyöntekijöiden puolisoilla ei aluksi ollut 

virallista lähetystyöntekijän asemaa, eikä heillä aluksi ollut ääni- tai edes puheoikeutta 

lähettienkokouksissa, vaikka he työpanoksensa puolesta osallistuivat lähetystyöhön yhtä 

                                                 
133 MILLER 1994, 118. 
134 Seija Jalagin Millerista JALAGIN 2006, 107; MILLER 1994, 78–79, 84–85. 
135 MILLER 1994, 118–120; SELAND 2000, 89. 
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aktiivisesti kuin miehensä. Lähettien vaimoja ei rekisteröity lähetystyöntekijöinä, joten heille 

ei myöskään maksettu palkkaa. Ja vaikka lähettivaimojen arvostus työyhteisössä nousi ja 

heidän työpanoksensa tärkeys tunnustettiin laajalti, tämä järjestely muuttui vasta toisen 

maailmansodan jälkeen.136 

 

Ensimmäisiä lähettien morsiamia valmisteltiin suureen elämänmuutokseen lähinnä käytännön 

taitoja, kuten kieliä ja taloudenhoitoa opettamalla. Tämä oli myös sulhasten eli mieslähettien 

toivomus. Naisten toimintapiiri rajoittui kotiin ja siksi vaimon oli tarpeetonta saada tietoa 

miehensä töihin kuuluvista asioista muuten kuin, mitä mies niistä itse kertoi. Vasta 1920-

luvun alussa mieslähetitkin uskoivat olevan hyötyä siitä, että vaimo hankkisi tietoja 

lähetyksen periaatteista, vaikka vielä vuoden 1925 lähettienkokouksessa keskusteltaessa 

vaimojen osallistumisesta lähetystyöhön korostettiin sitä, että ”naineen naisen ala on 

pääasiassa kodin piirissä”.137   

 

Lähetysjohtaja Tarkkasen kehotus vaimojen osallistumisesta seurakunnan toimintaan 

tulkittiin siten, että naiset voivat osallistua ja edistää yhteistä asiaa kunhan pysyttelevät 

tietyissä raameissa. Lähetysasemien emäntiä ei siis pidetty täysivaltaisina lähetteinä, mutta 

jopa lähetysjohtajan mielestä heidän sopi koulu- ja hoivatyön ohessa osallistua myös naisten 

konfirmaatio-opetukseen. Lähetystyöntekijöiden rouvien sopi opettaa ambonaisille kristillistä 

käsitystä avioelämästä sekä kodin siveydestä. Itse asiassa monet lähetysasemien emännät 

olivat jo ennen lähetysjohtajan kehotusta käsitelleet näitä aiheita pitämissään raamattu- ja 

keskustelupiireissä. Koulujen ohella nämä piirit merkitsivät Ambomaan naiskasvatuksen 

vaatimatonta alkua.138 

 

Naisemansipaatiosta oli keskusteltu Suomessakin jo 1840-luvulta lähtien, mutta tehtäväjako 

sukupuolten välillä muuttui hitaasti: mies oli perinteisesti ollut perheen pää, elättäjä ja 

edustaja, nainen pysytteli yksityiselämän piirissä. Kodin askareet ja lasten kasvatus olivat 

hänen tehtävänsä.139 Naisten ei katsottu soveltuvan varsinaiseen hengelliseen työhön; se oli 

vastoin Raamattua, tapoja ja naisen luontoa. Tästä syystä naimattomien naisten osallistumista 

lähetystyöhön pidettiin Suomen Lähetysseurassa ennen vuosisadan vaihdetta 

                                                 
136 KENA 2000, 22–23, 56–58, 110; PELTOLA 1958, 153.   
137 Lkpk 20.9.1925, 24, Hha 9, SLS, KA. 
138 KENA 2000, 79. 
139 Naisten yhteiskunnallisen aseman muutoksesta esim. SULKUNEN 1991, 56–73, 90–94.  
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sopimattomana.140  Miksi lähettää maailmalle nainen, joka oli jo sukupuolensa perusteella 

sekä heikompi että kykenemätön varsinaiseen evankelioimistyöhön?141 Myös naimattomuus 

koettiin ongelmaksi. Yksinäisen naisen pelättiin aiheuttavan käytännön ongelmia 

lähetyskentällä mm. asumisjärjestelyiden suhteen.142  

 

Suomen naislähettikysymyksen myönteiseen kehittymiseen vaikuttivat useat tekijät. Tärkein 

niistä oli lähetyskentän työntekijätarve erityisesti opetus- ja naistyön alalla. Motiivia 

vahvistivat toisten lähetysseurojen kokemukset ja naisen yhteiskunnallisen aseman ja 

oikeuksien vahvistuminen vuosisadan vaihteessa mm. äänioikeusuudistuksen myötä. 143 

Vuosisadan vaihteen yleinen keskustelu naisen asemasta ja oikeuksista muokkasi 

todennäköisesti myös lähetysihmisten mielipiteitä. Suurlakon jälkeisinä vuosina naisten 

yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyi, eikä naislähettiasiaa enää pidetty niin ihmeellisenä, 

etenkin kun työ kohdistui samalla alalle, naisiin ja lapsiin, kuin kotimaan naisliikkeiden 

toiminta.144  

 

Lähetysseuran johdon suhtautuminen naislähettikysymykseen sai käytännön kokemusten 

myötä uusia sävyjä; lähetystyön vaikutuspiirin laajentaminen edellytti työmuotojen lisäämistä 

ja kentälle tarvittiin lisää työvoimaa erityisesti opetustyöhön, johon myös naisten katsottiin 

sopivan.  Mielipiteiden kypsyessä asiaa alettiin pohtia etenkin käytännön näkökulmasta. 

Naisten sijoittaminen heille hyvin soveltuviin opetus- ja palvelutehtäviin olisi helppoa ja 

halpaa; sivistynyttä naistyövoimaa oli saatavilla ja koulutusaika käytännöllisiin tehtäviin 

lyhyt.145 

 

Lähetysseuran ensimmäiset naislähetit matkustivat Ambomaalle syksyllä 1898 ja hyvät 

kokemukset naisten työskentelystä vaikuttivat siihen, että Ambolähetyksen esimies Martti 

Rautanen ja Lähetysseuran komitea olivat yksimielisiä naislähettien tarpeesta ja 

toimintamahdollisuuksista kenttätyössä. Samalla tehtiin kuitenkin selvä rajanveto varsinaisten 

lähetyssaarnaajien eli miesten ja naislähettien välillä: kaikki hengellisen viran tehtävät oli 

                                                 
140 KENA 2000, 112, 126 OJALA 1990, 19. 
141 KENA 2000, 120. 
142 Lähetysseura pelkäsi, että jos naimaton naislähetti sijoitettaisiin suomalaispariskunnan luo, paikalliset 
kuvittelisivat että lähetyssaarnaajalla on kaksi vaimoa. Yhtä lailla oli ongelmallista järjestää kohtuulliset 
asuinolot niin alkeelliseen ympäristöön. Eristyneisyys ja pitkät välimatkat aiheuttivat paljon käytännön 
ongelmia. KENA, 2000, 110. 
143 KENA 2000, 61, 129. 
144 SULKUNEN 1987, 157, 162–163; OJALA 1990, 20. 
145 KENA 2000, 116–117, 128; PELTOLA, 1958, 153–154. 
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jätettävä miehille. Naislähetille soveliaita tehtäviä sen sijaan olivat ohjesäännön (1908) 

mukaan ”etupäässä koulutoimi, käsityö-opetus, kodeissa käynti ja sairaanhoito.”146 Lähetti-

nimikkeestä huolimatta naisen rooli lähetyskentällä ei varsinaisesti muuttunut, sillä lähettien 

vaimot olivat asemia emännöidessään tehneet samaa työtä jo pitkään ilman virallista statusta. 

Lähettien vaimot tunnustettiin täysvaltaisiksi lähetystyöntekijöiksi vasta 1930 uusituissa 

ohjeissa. Tähän vaikutti koulutettujen naislähettien määrän lisääntymisen ohella myös se, että 

useat heistä päätyivät ajan mittaan lähettien puolisoiksi.147 

 

Virallisen lähettistatuksen saaminen ei liiemmin helpottanut naisen ahdasta roolia 

lähetyskentän työyhteisössä, vaan naisläheteillä oli suuria sopeutumisvaikeuksia. Ennen 

ensimmäistä maailmansotaa Ambomaan lähetyskentällä työskenteli jo toistakymmentä 

naimatonta naislähettiä, mutta heidän asemansa työyhteisössä oli huono. Ennakkoluuloista ja 

luottamuspulasta johtuen sekä tehtäviin perehdyttäminen että varsinainen työllistäminen oli 

huonosti organisoitu, eikä heidän työtään arvostettu. Myös kielen oppimisen vaikeus, matala 

palkka ja yksinäisyys koettelivat ensimmäisiä naislähettejä. 148  Seija Jalaginin mukaan 

varhaiset naislähetit toimivatkin ikään kuin mahdottomassa tilassa; naiset lähtivät 

lähetystyöhön vahvan käännytystietoisuuden vallassa, mutta vailla selvästi määriteltyjä 

tehtäviä. Ja ajatuksena oli, että naisia palkattiin täyttämään miehiltä jääneitä aukkoja, ei 

luomaan uusia työtapoja.149 

 

Lähetysseura odotti kaikilta työntekijöiltään tinkimätöntä panosta yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi, mutta sukupuolten välinen tasa-arvo palkkauksen suhteen oli vielä 

utopiaa.150 Aluksi naisten työpanosta vähäteltiin myös konkreettisesti. Ja kuten odotettua, 

alussa ongelmia aiheutti myös naislähettien naimattomuus. Ambojen oli vaikea ymmärtää 

perheettömän naisen roolia. Lähetystyöntekijöiden vaimoilla oli jo vakiintunut aseman 

puolisoina ja emäntinä, mutta mitä teki yksinäinen nainen, joka ei näemmä kelvannut edes 

aseman isännän jalkavaimoksi? Siviilisäätynsä puolesta parhaat sopeutumismahdollisuudet 

                                                 
146 KENA 2000, 119–120, 125–126, 210. 
147 KENA 2000, 60–61 , 69–71,77. 
148 KENA 2000, 174, 176–177; OJALA 1990, 37–38. 
149 JALAGIN 2007, 222. 
150 Lähetystyöntekijöiden vaatimattomista palkoista kaikkein matalimmat olivat naislähettien palkat. 1900-luvun 
alkupuoliskolla naislähetit, joilla oli pisin kenttätyökokemus, ansaitsivat saman kuin vasta tulleet, kieltä 
osaamattomat naimattomat miehet. Tämä järjestelmä jatkui aina toisen maailmansodan loppuun saakka. KENA 
2000, 206. 
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oli leskillä, kuten Anna Rautaheimolla. Heitä pidettiin miehen opettamina ja heidän yksin 

elämiselleen oli selitys.151 

 

Kuvan lähetyskentälle sopivan naisen ominaisuuksista määrittelevät siis miehet. Toivottavia 

ominaisuuksia olivat nöyryys ja kuuliaisuus, joita tuli osoittaa kaikille lähetyksen miehille: 

Jumalalle, aviomiehelle, kentän esimiehelle ja koko seuran johdolle. 152  Mitä naiset itse 

asemastaan ajattelivat, ei edes kysytty, sillä se ei vielä vuosisadan vaihteessa ollut relevanttia 

sen enempää kotimaassa kuin lähetyskentälläkään. Naisihanne oli hiljaisesti osaansa tyytyvä 

vaimo, perheenemäntä ja äiti. Naimattomien naisten oletettiin pyrkivän täyttämään samat 

ehdot siltä osin kun se vain oli mahdollista.153  

 

Naislähettien lukumäärä lähetyskentällä kasvoi nopeasti ja heidän työnsä arvo tunnustettiin 

vähitellen myös mieslähettien keskuudessa, mutta se ei vielä taannut heille tasavertaista 

asemaa työyhteisössä ja päätöksiä tehtäessä. Esimerkiksi lähettienkokouksia nimitettiin 

pitkään veljienkokouksiksi ja naislähettien osallistuminen näihin yhteisiin kokouksiin 

rajoitettiin kuuntelijan tai sihteerin osaan. Siitäkin huolimatta, että kokouksissa päätettiin 

naislähettien työtehtävistä ja heidän vastuualueilleen selkeästi sijoittuvista asioista. Ongelma 

tiedostettiin, mutta aika oli kypsä muutokselle vasta vuosikymmen ensimmäisten 

naislähettien saapumisen jälkeen. Ambomaan lähettienkokous hyväksyi lopulta vuonna 1911 

ehdotuksen naislähettien oikeudesta osallistua veljienkokouksiin, jonka nimi muutettiin 

samalla lähettienkokoukseksi. 154  Peli oli nyt avattu ja tuloksena konkreettinen parannus, 

mutta kokouksen nimenmuutoksesta oli vielä pitkä matka sukupuolten väliseen tasa-arvoon.  

 

Lähettinaisten aseman kohentumiseen vaikuttivat luonnollisesti myös kotimaan tapahtumat ja 

naisten vapautuminen esimerkiksi lainsäädännön tasolla. 155  Pitkään eristyksissä eläneisiin 

lähetteihin näillä muutoksilla tuskin oli välitöntä vaikutusta, mutta kentälle äskettäin tulleissa 

asennemuutos näkyi käytännössä. Myös Lähetysseuran johto oli perillä naisia koskevista 

yhteiskunnallisista muutoksista; uskonnollinenkaan yhteisö ei voinut sulkeutua ja jäädä 

kehityksen ulkopuolelle. 

                                                 
151 Anna Rautaheimon mies murhattiin kansalaissodan aikana. KENA 2000, 177–179, 191–195, 368. 
152 Mieslähettien kuvauksia naisläheteiksi sopivista henkilöistä. KENA 2000, 143–144. 
153 OKKENHAUG 2003, 48–49. 
154 KENA 2000, 58. 
155 Esim. valtiollisen äänioikeuden saaminen 1906, laki naisen kelpoisuudesta valtion virkaan 1926 ja uusi 
avioliittolaki 1930. Kts. SULKUNEN 1987. 
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Naisläheteillä oli samankaltaisia ongelmia myös muissa lähetysjärjestöissä. Esim. Suomen 

luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) naislähetit haluttiin 1910-luvun alussa alistaa 

mieslähettien työlle; käytännössä tämä tarkoitti naisten työalueen supistamista vain nais- ja 

lapsityöhön, jota vielä tuolloin pidettiin avoimesti lähetystyön marginaalina. Miespuoliset 

lähetit ajoivat lähetystyöntekijä-nimityksen kieltämistä naisilta ja ehdotuksen mukaan, naisia 

olisi pitänyt kutsua apulaisiksi. Ongelma ei kuitenkaan ollut vain nimitys, vaan jo pitkään 

kentällä jatkunut kädenvääntö naisille soveltuvista työaloista ja päätösvallasta. Mieslähetit 

olivat yleensä sitä mieltä, että naislähetit eivät missään oloissa voineet julistaa evankeliumia 

japanilaisille miehille.156  

 

Naislähettien uudistuspyrkimysten taustalla voi nähdä käytännöllisen ulottuvuuden. Heidän 

tasa-arvoa edistävät vaatimuksensa (esim. osallistumisesta lähettienkokoukseen) johtuivat 

lähinnä käytännön syistä; halusta tietää ja vaikuttaa. Naislähetit valittivat yleensä niistä 

epäkohdista, jotka haittasivat heidän työtään. Pääasia oli tehdä lähetystyötä, ei taistella 

naisten oikeuksista.157  Taustalla ei siis ollut emansipaatiopyrkimys tai vallanhalu, vaan työn 

tarpeet ja naisten osallistuminen päätöksentekoon oli väline vaikuttaa omaan työskentely-

ympäristöön. Lähetysfeministinen asenne 158  käytäntöön sovellettuna tarkoitti sitä, että 

enemmän kuin lisää oikeuksia, naislähetit halusivat tehdä työnsä hyvin.  

 

Ambomaalla naislähettien sukupuoli tuotti toiseutta kaksinkertaisesti. Ensiksi he olivat 

Afrikassa länsimaalaisia toisia; naimattomia, professionaaleja ja ulkomaalaisia naisia, jotka 

eivät sopineet perhekeskeistä roolia painottavaan normiin. 159  Toiseksi he olivat myös 

kotimaisien piirinsä silmissä poikkeuksellisia: lähetystyö tarjosi mahdollisuuden murtaa 

perinteisen naisen roolin rajoja myös länsimaissa tavalla, joka sai nämä naiset tiedostamaan 

oman toiseutensa. Lähetyskentällä se johti usein kiistanalaiseen rajankäyntiin ja jopa 

konflikteihin työyhteisössä, kun länsimaiset käsitykset mieheydestä ja naiseudesta piti 

sovittaa yhtäältä teologisesti ahtaisiin ja toisaalta paikalliselle kulttuurille ominaisiin 

raameihin. Vaikka lähetit itse viljelivät uskonveljeyden ja – sisaruuden retoriikkaa, johon 

sisältyi viittaus tasa-arvosta Jumalan edessä, niin lähettiyhteisön jokapäiväisessä elämässä 

tasa-arvo ei ulottunut edes omiin työtovereihin: naiset olivat altavastaajina miesten 

                                                 
156 JALAGIN 2005, 76, JALAGIN 2003, 92–97. Samanlaisia ongelmia ilmeni myös ulkomaisissa 
lähetysseuroissa: esim. Norjan Lähetysseuran naisten osallistumisesta ulkolähetykseen, SELAND 2000, 86–87. 
157 KENA 2000, 187. 
158 Lähetysfeminismi-käsitteen on lanseerannut norjalainen tutkija Line Nyhagen-Predelli 1998. KENA 2000, 
364. 
159 HELANDER 2001, 158. 
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johtamassa lähetyshierarkiassa. 160  Lähetykset olivat perustoiltaan ja imagoiltaan 

patriarkaalisia, mutta ne eivät olleet sitä yksioikoisesti, vaan naisten työpanostakin tarvittiin 

ja toimintajärjestystä muutettiin kun käytännön työolot sitä vaativat. 161 Anna Rautaheimokin 

onnistui muuttamaan radikaalisti omaa toimenkuvaansa ja toteuttamaan suunnitelmansa 

uudesta työmuodosta.   

 

3.2 OPERAATIO NAISKASVATUS 

 

Omatoimisuutta 

 

Sota-ajan jälkeen 1920-luvun vaihteessa tapahtui Ambomaan suomalaisessa lähettikunnassa 

huomattavia muutoksia: suuri osa lähettikunnasta vaihtui. Vanhoja lähettejä palasi 

kotimaahan virkistäytymään, ja Suomesta saapui uusia lähettejä, joista suuri osa oli 

ensikertalaisia ja naisia. Samalla myös asenteellinen ilmapiiri muuttui naisläheteille 

myönteisemmäksi. Vuosisadan alkupuolen nopea kehitys ja levottomuuksien ja nälkävuosien 

aiheuttama henkinen paine Ambomaan lähetyskentällä oli aiheuttanut työyhteisöön jännitteitä, 

jotka purkautuivat nyt henkilövaihdosten myötä. 162  Jäykän hierarkkisessa ja traditioita 

korostavassa työyhteisössä muutokset olivat mahdollisia vasta, kun henkilöt vaihtuivat 

kokonaan ja veivät ”kiveen hakatut” näkemyksensä mukanaan.   

 

Diakonissa ja sotaleski Anna Rautaheimo (os. Granfelt) saapui työkentälle Lounais-

Afrikkaan juuri muutosten kynnyksellä 25.6.1920 ja sairaanhoitajana hänet päätettiin sijoittaa 

Onandjokween sairaalatyöhön.163 Ajankohdan vuoksi lähtöasetelma oli uudelle naislähetille 

eduksi; henkilövaihdosten myötä työyhteisön kaikilla jäsenillä oli tilaisuus tarkastaa omaa 

asennoitumistaan, eikä nokitteluun ollut niin suurta tarvetta. Rautaheimon alkuaika sujui 

hyvin ja naimattomiin naiskollegoihinsa nähden Anna Rautaheimo oli sikäli onnellisessa 

asemassa, että leskeksi jääneiden asemaa ei kyseenalaistettu ja kontaktien solmiminen oli 

helppoa. Heidän perheettömyydelleen oli luonnollinen selitys, mutta heillä oli kuitenkin 

kokemusta myös emännän roolista. Heitä pidettiin ”miehen opettamina”.164  

                                                 
160 JALAGIN 2005, 78–79. 
161 KENA 2000, 189–190, 210. 
162 Poikkeuksellisen lyhyt sadekausi, sota-ajasta johtuva tavarapula ja toimitusvaikeudet aiheuttivat vaikean 
pula-ajan myös Ambomaalla. Etelän ristin alla 1923, 75–77; PELTOLA 1958, 155, 183. 
163 Lkpk 29.6.1920, Hha 8, SLS, KA. 
164 KENA 2000, 194. 
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Anna Rautaheimo sopeutui nopeasti uusiin työoloihin ja hän toimi uutterasti 

sijoituspaikassaan sairaalassa. Tämä huomattiin myös työyhteisössä; hän sai muilta läheteiltä 

kiitosta työstään.165 Toisaalta näkyvää työtä oli helppo arvostaa ja potilaat olivat kiitollista 

asiakaskuntaa. Varsinainen kutsumus tuntui kuitenkin olevan toisaalla. Hän alkoi miltei heti 

saapumisensa jälkeen kiinnittää erityishuomiota ambonaisiin. Vasta reilun puoli vuotta 

lähetyskentällä vietettyään hän kirjoitti kotimaahan: ”Erityisesti suren näitä ambolaisia 

naisia ja monasti on tullut mieleeni: kunpa meillä olisi yksi naislähetti, joka saisi omistaa 

aikansa naisten kasvatukselle. Eiväthän nämä kodit täällä voi muuttua, niin kauan kuin naiset 

pysyvät tietämättöminä ja haluttomina.” 166  Anna Rautaheimon mielestä pitemmällä 

tähtäimellä kristillisen sanoman perille meno myös seuraaville sukupolville varmistettaisiin 

vain luomalla yhteys naisiin ja koteihin. Ambokulttuurissa kun lasten kasvatus oli 

nimenomaan naisen tehtävä.167 

 

Rautaheimo ei jäänyt odottelemaan lähetysjohtajan ohjeistusta sydäntään painavaan huoleen, 

vaan ryhtyi oma-aloitteisesti toteuttamaan ideaansa. Konkreettinen naistyö alkoi syksyllä 

1921, kun Rautaheimo alkoi sairaalatyönsä ohessa opettaa Lähetysseuran seminaarissa 

opiskelevien ambomiesten morsiamille sisälukua, kirjoitusta, ompelua, laulua ja 

raamatunlukua sekä ”ajatuksia kristillisestä kodista”.168 Seuraavana vuonna oppilaina oli jo 

kahdeksan tyttöä, ja kesällä 1922 tytöt saivat ensimmäisen oman kotinurkkansa; vanha 

varasto ja yksi sairaalan huoneista kunnostettiin makuuhuoneeksi ja kouluhuoneeksi.169 

 

Anna Rautaheimo kouluttaessa ensimmäisiä ambonaisia sairaalan takahuoneessa, hän ei 

kysynyt toiminnalleen lupaa esimieheltään. Eikä siihen kenties ollut tarvettakaan toiminnan 

vähäisyyden vuoksi. Hän kuitenkin puhui asiasta ilmeisen avoimesti, sillä lähettitoverit 

tiesivät hänen toimistaan ja etenkin naiset, suhtautuivat aluksi myönteisesti Anna 

Rautaheimon ideoihin kasvatustyöstä. Kotiin kirjoittaessaan kesällä 1921 hän totesi: ”Det är 

flere missionärens förhoppning att vi på något sätt kunde börja hjälpa de unga kvinnorna 

                                                 
165 Uusien työntekijöiden sopeutumisesta esim. Lkpk 9-10.9.1920 ja Lkpk 7.12.1920, Hha 8, SLS, KA. 
166 AR Matti Tarkkaselle (MT) 18.2.1921, Lähetysjohtajalle lähetyskentiltä saapuneet kirjeet Eac 22; kts. myös 
AR LK:lle 16.11.1921, Eae 6, SLS, KA. 
167 KOLEHMAINEN 1969,14–15. 
168 Suomalaista raivaustyötä 1945, 65. 
169 AR.n vsk 1922, Hha 8, SLS, KA; Peltola 1958, 193. 
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här.” 170  Kirjeiden perusteella on kuitenkin vaikea tulkita, miten Anna Rautaheimo on 

esittänyt asiansa lähettitovereilleen tai kuinka tarkasti hän on tehnyt selkoa toimistaan, sillä 

lähettienkokousten pöytäkirjoissa ei vielä mainita Anna Rautaheimon ideaa naiskasvatuksesta. 

Kirjatuissa keskusteluissa ei edes sivuta aihetta, vaikka merkinnöissä kuvataan muuten hyvin 

yksityiskohtaisesti lähetyskentän olosuhteita, tapahtumia ja työn edistymistä.171   

 

Virallisesti kasvatustyötä ei siis vielä ollut olemassa; lähetysjohto Suomessa ei tiennyt 

hankkeesta, eikä Ambomaan lähettiyhteisökään kommentoinut asiaa, sikäli kun siitä edes 

tiedettiin.172 Afrikan työkentällä ei ollut mitenkään tavatonta, että lähetit eivät kovin tarkasti 

tienneet toistensa tekemisistä; kukin keskittyi omaan työhönsä omalla alueellaan, eikä 

mahdollisuuksia tai välineitä yhteydenpitoon toisistaan kaukana sijaitsevien lähetysasemien 

välille edes ollut tarjolla. Uudella työalueella aloittavat lähetit saattoivat elää kuukausiakin 

näkemättä ketään valkoista.173 Anna Rautaheimokin kuvasi omaa yksinäisyyttään kirjeissään; 

hän iloitsee kiireestä, joka auttaa unohtamaan kaikki murheet. Ihmisavun sijasta hän etsi 

tukea Jumalalta.174 

 

Virallisen tuen puute ei estänyt Anna Rautaheimoa jalostamasta ideaansa. Ainoana esteenä 

Rautaheimo koki ajanpuutteen; virallisesti hän tehtävänsä oli edelleen sairaalassa ja tärkeänä 

pidetyn hoitotyön laiminlyönti olisi ollut kauhistus sekä hänelle itselleen että 

työyhteisölle. ”Koulutunnit olen suunnitellut iltapäiväksi, jotta voin olla sairaalatyöstä 

poissa.” --- ”Ensin tuumasta kerrottuani muutamat sisaret kuultuaan asiasta ottivat asian 

hyvin pahakseen ja näkivät siinä jotakin pahaa Selma Rainiota kohtaan.”175 Selma Rainio 

johti Onandjokwen sairaalaa ja lähettitoverit ilmeisesti ajattelivat, että Rautaheimosta olisi 

naiskasvatuksen takia vähemmän apua sairaalatyössä. Toisaalta hän esitti tilanteesta melko 

positiivisen kokonaisarvion: ”Useimmat veljistä ja siskoista ovat samaa mieltä auttamisen 

tarpeellisuudesta, mutta työtavoista on mielipide-eroja --- Herra voi muuttaa ne sydämet, 

jotka eivät ensin ole ymmärtäneet.”176  

                                                 
170 AR kotiin 12.7.1921, 26.7.1921 ja 22.8.1921, Hp 109; AR:n vuosikertomus (vsk) 1921, Hha 8, SLS, KA; kts. 
myös Kena 2000, 240–241; Peltola 1958, 193. 
171 Lkpk 16.–17.6.1921; Lkpk 30.8.1921; Lkpk 13.12.1921, Hha 8, SLS, KA. Pöytäkirjoissa ja liitteissä on 
kirjattuna hyvin tarkasti  mm. rakennushankkeiden yksityiskohtia, kielitutkintojen suorituksia ja huomioita 
asumisjärjestelyistä sekä lähettien terveydentilasta.    
172 Ibid. 
173 KENA 2000, 312–313, 315, 320.  
174 AR kotiin 8.7.1922, Hp 109, SLS, KA. 
175 AR LK: lle 6.6.1922, Eae 6, SLS, KA. 
176 Ibid. 
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Ristiriita varsinaisen tehtävän ja uuden hankkeen väillä oli väistämätön, sillä 

naiskasvatustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rahoittaminen kuluttivat aikaa ja 

energiaa, joita molemmat olivat arvokkaita hyödykkeitä lähetyskentällä. Kenties juuri tämän 

vuoksi naistyön kehittäminen ja laajentaminen alkoivat ärsyttää myös osaa työyhteisöstä. 

Rautaheimo kertoi kirjeissään kotiin, kuinka ”Kvinnliga kamrater tyckes taga illa upp hela 

saken”. 177  Tekstin sävy oli selvästi huolestunut, vaikka enemmän hän tuntui pelkäävän 

naistyön loppumista kuin toisten arvostelua. Ja ainakin osa lähettitoverien arvostelusta oli 

epäsuoraa: ”Man har berättat mig att flere av kamraterna hava något emot mig.” 178  

 

Kesän lopulla hän rohkeni uskoutua asiasta myös lähetysjohtaja Tarkkaselle.179 Tarkkanen 

suhtautui asiaan maltillisesti ja oli lähinnä huolissaan Rautaheimon jaksamisesta. 180 

Lähetysorganisaation toimintatavat tuntien Rautaheimo varmasti tiesi, että julkinen 

keskustelu aiheen ympärillä oli pakko käydä, mutta jonkun asteisen hyväksynnän saatuaan 

hän halusi tulla unohdetuksi. Hän kielsi kotimaassa ollutta äitiään puhumasta asiasta 

lähetysihmisten kanssa korostaen, että tyttöjen kannalta oli parasta pitää mahdollisimman 

matalaa profiilia: ” Jag har velat att göra detta arbete så mycket som möjligt i tysthet. Det är 

till oss hjälps om vi ej blivna så mycket omtalade. --- Det är bäst att arbeta i tysthet, vara 

gömt och glömt.”181 

 

Epävarmuutta lisäsi Rautaheimon epäilys omasta pätevyydestään opettajan ja kasvattajan 

rooliin, sillä hänellä ei ollut pedagogista koulutusta. ”Onhan se merkillistä, että 

sairaanhoitaja ryhtyy tällaiseen työhön --- mutta minne menisin pakoon noita sieluja ja 

heidän tarpeitaan.”182 Mutta jälleen kerran hän ikään kuin vältti oman vastuunsa ja kirjoitti 

toteuttavansa Herran tahtoa laskiessaan talousarviota erillisen naiskodin rakennukselle: ”Jag 

höll på att lägga hela saken åsido, men fick ej ro i mitt inre, tills jag…räknade ut vad en liten 

byggnad kunde kosta.” 183  Vedotessaan Herran tahtoon ratkaisu ei ollut enää hänen 

käsissään: ”Ville ej rycka åt mig det som ej gavs. Är det Guds vilja att vi här börja ett särskilt 

                                                 
177 AR kotiin 4.5.1922 ja 31.5.1922, Hp 109, SLS, KA. 
178 Ibid. 
179 AR MT: lle 2.8.1922 Eac 23, SLS, KA. 
180 MT AR:lle 23.11.1922, AR:lle MT:lta saapuneet kirjeet 1920–1933, Hp 109, SLS, KA, 
181 AR kotiin 28.10.1922, Hp 109, SLS, KA. 
182 AR LK:lle 21.12.1922, Eae 6, SLS, KA. 
183 AR kotiin 20.5.1922 Hp 109, SLS, KA. 
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sanninngsarbete bland kvinnorna, för Han sin sak till seger.” 184  Vetoaminen Jumalaan, 

vähättelyn retoriikka, on Elina Vuolan mukaan erityisesti naisellinen keino. Näin oli ikään 

kuin mahdollista sanoa: ”Olen vain väline, Jumala puhuu kauttani”. 185 

 

Hän lupasi itselleen (ja työyhteisölle) täyttää velvollisuutensa paremman puutteessa. 

Rautaheimo uskoi ilmeisen vakaasti naiskasvatuksen tarpeellisuuteen, sillä hän maksoi itse 

tyttöjen ylläpitoon liittyvät kustannukset ja teki oma-aloitteisia päätöksiä mm. tarvikkeiden 

tilauksessa. Näin hän kirjoitti hankinnoistaan toukokuussa 1921: ”Jag har skaffat ihop säd 

för flickor och köpt tyg för att inreda kamrar i en byggnad.” 186  Hän oli tehnyt resurssien 

niukkuutta ajatellen merkittävän taloudellisen sijoituksen hankkeeseen, jolla ei ollut vielä 

lähetysjohdon virallista hyväksyntää.  

 

 

Virallinen läpimurto: Oshigambon naiskodin lyhyt historia 

 

Ensimmäinen virallinen keskustelu naistyön tarpeesta käytiin lähettienkokouksessa syksyllä 

1922 ja hyvin myönteisissä merkeissä. Keskustelussa käytettyjä puheenvuoroja ei ole kirjattu 

ylös, mutta pöytäkirjan mukaan kokous kannatti Rautaheimon ”sisäisen pakon velvoittamana 

aloittamaa työtä naisten hyväksi.” 187  Tämä oli yllättävää, sillä niukkojen resurssien 

jakaminen aiheutti usein eripuraa ja uudet investoinnit nähtiin riskialttiina painopisteen 

siirtona pois vanhoilta vakiintuneilta työaloilta. Ja vaikka lähettien keskuudessa virallisesti 

tavoiteltiin yhteistä taivasta, niin jokainen lähetti puolusti silti omaa työmaataan. Asiaan 

saattoi osaltaan vaikuttaa lähetysjohtaja Tarkkasen myönteinen kanta; hän antoi siunauksensa 

hankkeelle, ja uskoi naisten näin olevan avuksi miehilleen heidän kutsumuksessaan 188 . 

Tarkkanen uskoi Rautaheimon ideaan ja lähetit kuuntelivat johtajaansa tarkalla korvalla.  

 

Lähetyksessä hallitseva vaatimattomuuden diskurssi 189 edellytti, että uutta suunnitellessa piti 

aina tyytyä vähään ja olla turhia koreilematta. Puhe omasta pienuudesta ja vähäisyydestä oli 

symbolista nöyryyttä. Anna Rautaheimon puhetavoista voi havaita, että hän häivytti itsensä 

taustalle puhuessaan omista suunnitelmistaan. Kirjeissään hän kuvaili laajasti konkreettisia 

                                                 
184 AR kotiin 4.5.1922 ja 20.5.1922, Hp 109, SLS, KA. 
185 VUOLA 1999, 279. 
186 AR kotiin 31.5.1922, Hp 109, SLS, KA; Suomalaista raivaustyötä 1945, 65. 
187 Lkpk 13.9.1922, Hha 8, SLS, KA.  
188 MT AR:lle 23.11.1922, Lähetysjohtajan kirjekonseptit ja jäljennökset, Daa 21, SLS, KA. 
189 Jalagin käyttää käsitettä kuvaamaan lähetyksen tapaa ylentää itsensä alentamalla. JALAGIN 2007, 198.  
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suunnitelmiaan, mutta päätti ajatuksensa aina siihen, että toteutuminen on vain korkeimman 

kädessä: ”Har börjat detta lilla arbete, emedan jag ansåg det var Guds vilja.”190 Naistyön 

kannalta tärkeässä kokouksissakin hän tyytyi seuraamaan muiden keskustelua ja odottamaan 

mitä tuleman pitää. 191  Vaikenemista voi osin pitää strategisena keinona korostaa omaa 

nöyryyttä ja asetelmaa: olen vain Herran ase. Toisaalta hän varmasti oli jo etukäteen selvillä 

lähettiyhteisössä vallitsevista ”tunnoista” ja osasi näin ollen ennakoida keskustelun 

lopputuleman. Äidille kirjoitetusta kommentista voi päätellä, miten Rautaheimo itse näki 

tilanteensa: ”Tala ej om den här blivande flickskolan på något sätt såsom min. Alla 

kamraterna står bakom anhållan av den nya skolan.”192 

 

Omatoimisuus ja naiskasvatuksen hienovarainen markkinointi tuottivat vähitellen tulosta, kun 

työmuodon kehittämistä alettiin suunnitella järjestelmällisemmin myös organisaation tasolla. 

Naistyö nousi esiin omana kokonaisuutenaan vuoden 1923 lähettien vuosikokouksessa, ja 

kokouksessa keskusteltiin jo varsinaisen naiskodin perustamisesta ja sitä ajatellen laaditusta 

rakennus- ja toimintasuunnitelmasta sekä kustannusarviosta. Suunnitelmat konkretisoituivat 

aivan uudelle tasolle budjetin ja rakennushankkeen myötä. Kokous myös kannatti ehdotusta 

ja työyhteisön virallinen hyväksyntä oli iso loikka eteenpäin.193 Anna Rautaheimo naistyöstä 

oli nyt tullut oma käsitteensä lähettiyhteisössä ja varsinainen toiminta oli edennyt morsianten 

neuvonnasta virallisen naiskodin perustamiseen. Viimeistään nyt Rautaheimo tarvitsi 

Lähetysseuralta myös taloudellista kannatusta hankkeelleen, sillä hän myönsi itsekin 

että: ”Mitään varsinaista uutta työtä ei ole oikeutta alkaa, mutta muutamille nuorille olen 

antanut neuvoja heidän elämäntaivaltaan varten.”194 

 

Lähettien yhteisö suhtautui myönteisesti naistyöhön, ja esimerkiksi Selma Rainio195 ihaili sitä, 

kuinka paljon tytöt olivat oppineet niin vähässä ajassa. Mutta he olivat myös huolissaan 

Rautaheimon terveyden puolesta; kuinka tämän voimat riittäisivät kaksinkertaisen työtaakan 

alla. Jo sairaalatyö oli raskasta, ja kun Rautaheimo vielä lisäksi halusi omistaa 

                                                 
190 Esim. AR kotiin 20.5.1922 ja 23.12.1922, Hp 109, SLS, KA. 
191 Lkpk 13.9.1922 ja Lähettien vuosikokouksen pöytäkirja (Vkpk) 11.1.1923, AR:lle ei ole kirjattu yhtään 
puheenvuoroa, Hha 8, SLS, KA. 
192 AR kotiin 16.9.1923, Hp 109, SLS, KA. 
193 Lkpk 25.7.1923, Hha 8, SLS, KA., Kts. liite 3liite: Ehdotus Naiskodin opetus- ja toimintaohjelmasta sekä 
kustannusarviosta. 
194 AR LK: lle 20.9.1923, Eae 6, SLS, KA. 
195 Selma Rainio (SR) (työkaudet Ambomaalla 1908–19, 1922–33, 1936–39) oli SLS:n ensimmäinen lääkäri 
Ambomaalla ja hän vastasi miltei yksin alueen sairaanhoidon kehittämisestä. Hän oli myös arvovaltaisin ja 
tunnetuin Ambomaan naisläheteistä. OJALA 1990. 
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mahdollisimman paljon aikaa tytöilleen, tarkoitti se käytännössä lepoajan vähenemistä.196 

Huoli oli aiheellista, sillä työolosuhteet ja asuinympäristö olivat jo sinällään kova voimien 

koitos, mutta Rautaheimo oli niin innostunut ”omista tytöistään” että korkea työmotivaatio 

auttoi jaksamaan. Tosin hän itsekin toivoi voivansa suunnata kaikki voimavaransa tyttöjen 

kasvatukseen. ”Karin Hirn kommer och hjälper till --- om jag bara fick egna mig åt 

flickornas undervisning”197   

 

Johtokunta hyväksyi esityksen naiskodin perustamisesta, mutta erimielisyydet päätöksen 

toimeenpanosta lykkäsivät rakennustöiden aloittamisesta. Työmuoto itsessään hyväksyttiin, 

mutta rakentamiseen liittyvä resurssikysymys ratkaisi vasta lopullisesti, kuinka paljon 

naistyöhön lopulta oltiin satsaamassa. Vaihtoehtoina oli naiskodin kytkeminen lastenkotiin tai 

kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi lisärakennus, joka toimisi väliaikaisesti naiskodin 

tiloina. Rautaheimo ei halunnut naiskotia lastenkodin yhteyteen, eikä liioin tyytyä 

väliaikaiseen koulurakennukseen, ja jälleen kerran hän sai pitää päänsä.198 Myönteinen päätös 

oli hänelle helpotus, mutta rakennusluvan viivästyminen hermostutti Rautaheimoa, sillä hän 

suunnitteli jo uuden kolmivuotisen naiskurssin aloittamista edellisen päättyessä vuoden 

lopulla. Muutto ikiomaan naiskotiin tuntui tuolloin luonnollisesti parhaalta vaihtoehdolta.199  

 

Keskustelun avauksesta seurasi myllerrysten aika ja naiskodin tulevaisuus oli pitkään 

vaakalaudalla. Edes lupa naiskodin rakentamiseen kesällä 1924 ei tuonut lopullista helpotusta, 

sillä seuraava taistelu piti käydä rakennustöistä. Työntekijöiden sairastapaukset ja tilausten 

myöhästely viivästyttivät projektia ja epävarmuuden aika jatkui aina vuoden lopulle. 200 

Asukkaat pääsivät muuttamaan naiskotiin vasta vuoden lopulla ja virallinen käyttöön 

vihkiminen tapahtui tammikuussa 1925. Pitkäaikainen työ naisasian puolesta oli tuottanut 

tulosta ja uutta naiskotia emännöivä Rautaheimo oli yhtä aikaa iloissaan ja 

helpottunut.  ”Äntligen, äntligen ---flyttade mina flickor i sitt nya lilla hem --- alla är så 

lyckliga och förtjusta.”201  

 

                                                 
196 AR LK:lle 21.12.1922, SR LK:lle 25.1.1923, Eae 6; MT AR:lle 23.11.1922, Daa 21, SLS, KA. 
197 AR kotiin 10.11.1922, Hp 109; SR MT:lle 13.3.1923, Eac 23, SLS, KA. 
198 Lkpk 5.2.1924, liite AR:n ja Agnes Merikosken pohdinta naiskodin ja lastenkodin yhdistämisen esteistä ja 
Lkpk 27.3.1924, Hha 8; AR MT:lle 3.2.1924, Eac 24, SLS, KA. 
199 Lkpk 16.5.1924, Hha 8, SLS, KA. 
200 AR kotiin 24.6.1924, Hp 109, SLS, KA. 
201 AR kotiin 3.2.1925, Hp 109, SLS, KA. 
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Rautaheimon toinenkin unelma toteutui, sillä helmikuusta 1924 lähtien hän sai 

Lähetysseuralta luvan omistautua kokonaan naistyölle. Ja vielä suurempi tunnustus 

hankkeelle oli se, johtokunta oli päättänyt sijoittaa Hilma Ranttilan, toisen naislähetin 

Rautaheimon avuksi naistyöhön. Ja myös Laimi Koskimaa työskenteli ajoittain heidän 

apunaan.202 Lähetysseura panosti myös tällä tavoin naiskasvatukseen, ja lähetin työpanos ei 

ollut mikään pieni sijoitus. 

 

Naiskodin toiminnan vakiintuminen tarkoitti myös lisää kiirettä naiskasvatuksen primus 

moottorille. Anna Rautaheimo jatkoi omaa kasvatustyötään entisin opein, mutta toiminnan 

kehittäminen vaati uusia oheistoimintoja, sillä itse naiskodin paikkojen lukumäärä oli 

rajallinen.  Useamman opettajan voimin voitiin suorittaa työnjakoa ja naistyön kohderyhmää 

laajennettiin ikähaitarin molempiin suuntiin.203 Tässä vaiheessa Anna Rautaheimo ilmeisesti 

omistautui entistä tiukemmin kasvatustyölleen, sillä vuodelta 1925 on arkistossa vain yksi 

kotiin kirjoitettu kirje.204 

 

Yhtä niukkaa oli yhteydenpito Lydia Kivivaaraan ja lähetysjohtaja Tarkkaseen.  Rautaheimo 

totesi itsekin, että aika lentää, eikä hän ehdi vastata kirjeisiin.205 Syynä lienee ollut myös 

väsymys: Rautaheimo oli muutaman kuukauden mittaisella virkistysmatkalla loppuvuodesta 

1925206, vaikka on vaikea kuvitella että hän olisi itse tahtonut lähteä pois juuri kun on saanut 

naiskodin toiminnalle kunnon puitteet. Toinen selitys ”vastahakoiselle” virkistysmatkalle ja 

eristäytymiselle voi olla lähettien keskinäiset ongelmat. Lähetysjohtaja Tarkkasen yhteinen 

paimenkirje koko Ambomaan lähettikunnalle varoitti heitä eripurasta ja vaati lähettejä 

tutkimaan sydämiään, jotta ”karvas mieli ei korvaa yhteistyötä ja tukea”.207 

 

Jo rakentamisvaiheessa pohdittu nais- ja lapsityön yhdistäminen toteutui lopulta vuonna 1930. 

Lastenkoti yhdistettiin pysyvästi naiskotiin ja sulautuksen myötä Anna Rautaheimon 

aloittama projekti naiskasvatuksesta omana työmuotonaan päättyi.208 Alkujaan omaa erillistä 

                                                 
202 AR:n vsk:t 1924 ja 1925, Ossi Närhen vsk 1924, Hha 9, SLS, KA. 
203 AR:n vsk 1926, Laimi Koskimaan (LaKo) vsk 1925, Hha 9; LaKo LK:lle 15.10.1925, Hilma Ranttila (HR) 
LK:lle 2.5.1926, Eae 7, SLS, KA. 
204 AR:n kokoelma, Hp 109, SLS, KA. 
205 AR kirjoitti kotiin 3.2.1925 ja seuraavan kerran vasta vuoden kuluttua 3.2.1926, jolloin hän pahoitteli 
kiirettään. Hp 109; AR kirjoitti LK:lle vain kerran vuonna 1925, Eae 6; AR MT:lle ei kertaakaan vuonna 1925, 
Eac 27, SLS, KA.   
206 LaKo LK:lle 15.10.1925 kertoi olevansa naiskodin v.t. johtajana AR:n virkistysloman aikana. AR LK:lle 
10.12.1925 Swapkomundista, joka oli lähettien virkistysmatkojen kohde, Eae 7, SLS, KA.  
207 MT AR:lle (ja koko lähettikunnalle) 30.12.1925, Daa 25, SLS, KA.  
208 KENA 2000, 237; PELTOLA 1958, 194. 
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työmuotoa ja naiskodin tarvetta kiivaasti puolustanut Anna Rautaheimokaan ei enää tässä 

vaiheessa vastustanut tulevaa muutosta. Suuri työmäärä naiskodin ylläpitämiseksi ja pitkä 

oleskelu lähetyskentällä olivat saaneet Rautaheimon toisiin aatoksiin. Harvalukuisissa 

kirjeissään kotiin vuosina 1927 ja 1928 hän valitti väsymystä ja pohti jo kotiinpaluuta.  

 

Uupumusta lisäsi Laimi Koskimaan ja Hilma Ranttilan siirtyminen toisiin tehtäviin; 

Rautaheimo jäi yksin naiskotia johtamaan oppilasmäärän kuitenkin kasvaessa. Elämää 

hankaloittivat myös jatkuvat sairaudet, kuivuus ja huonot sadot.209 Anna Rautaheimo tunnusti 

itsekin, ettei enää edes jaksanut muistaa mitä kaikkea oli tapahtunut ja missä 

järjestyksessä. ”Jag är så trött, så trött. Kan ej minnas längre vad som har skrivits och vad 

som har hänt. --- Förvåna Dig ej Mamma över att jag förändrat mig. Jag är redan 

gammal.” 210  Myös lähettien työyhteisöä vaivanneet ristiriidat olivat kaiketi edelleen 

selvittämättä; Rautaheimo ei itse kirjoita mitään siihen viittaavaa, mutta lähetysjohtaja 

Tarkkanen mainitsi jälleen kirjeessään väärinkäsityksistä ja häiriöistä työntekijöiden 

välillä.211  

 

3.3 STRATEGINEN POIKKEAMA 

 

Naisten ammattimainen, päätoiminen ura lähetteinä oli jo itsessään normeista poikkeamista; 

naisten työskentely lähetteinä kyseenalaisti jatkuvasti luterilaiseen ideaaliin perustuvan 

sukupuolijärjestelmän, jossa nainen oli aina ennen kaikkea vaimo ja äiti. Naiseuden ihanteet 

olivat selvästi ristiriidassa lähetyskutsumuksen toteuttamisen kanssa. Eikä kysymys ollut vain 

naisten omasta sisäisestä ongelmasta, vaan koko lähetysorganisaation arvomaailmasta, jossa 

naisella oli määrätty asema. Ensimmäinen raja-aita oli naisten hyväksyminen työntekijöiksi 

ylipäätään. Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä lähetysseurojen vähäiset resurssit ja siitä johtuva 

tarve priorisoida erilaisia lähetystehtäviä oli vaikea sovittaa yhteen naisille raamatullisesti 

sopivien mutta mielekkäiden tehtävien kanssa. Ja naislähettien työpanosta todella tarvittiin. 

Ohjesäännöistä 212 ja jatkuvasta hienosäädöstä huolimatta toiminnan rajojen asettaminen oli 

                                                 
209 AR kotiin 21.6.1927, 16.11.1927, 7.2.1928, Hp 109, SLS, KA. 
210 AR kotiin 23.3.1927, Hp 109, SLS, KA. 
211 MT AR: lle 21.2.1928, Daa 25, SLS, KA. 
212 Lähetysjohto ohjasi lähettejään ”isän otteella” laatimalla yksityiskohtaisia ohjesääntöjä, joissa määriteltiin 
tarkasti kuka, mitä, missä, milloin ja miten – tyyppisesti kaikesta lähetysalueella tapahtuvasta. Ongelmana oli, 
että sääntöjen laatijat eivät tunteneet paikallisia oloja ja käytäntö jäi usein kauaksi teoriasta. Säännöistä esim. 
JALAGIN 2007, 153; KENA 2000, 26–27. 
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hankalaa. Teoria ja käytäntö eivät kohdanneet tai liian pitkään odotettu virallinen kannanotto 

esim. lähetysseuran johtokunnalta oli valmistuessaan jo vanhentunut. Tilanne oli ehtinyt jo 

muuttua. Epävarmuus omista rajoista tuskastutti kaikkia lähettejä, mutta erityisesti naislähetit, 

joiden elämä oli jatkuvaa tasapainoilua sopivuuden rajoilla, turhautuivat siihen, että työhön ei 

voinut tarttua, koska raamatullinen työnjako rajoitti heidän tekemisiään.213    

 

Tietämättömyys oli tuttua myös Anna Rautaheimolle. Hän kehitteli ideaansa 

naiskasvatuksesta usean vuoden ajan omana projektinaan sairaalatyön ohessa, kunnes hän 

ikään kuin pakon edessä ryhtyi hankkimaan virallista hyväksyntää toteuttamalleen 

lähetystyölle. Epävarmuus jatkui kuitenkin pitkään, sillä hänen pohdintansa naistyön 

tulevaisuudesta oli alkanut jo vuoden 1922 kirjeissä; ”Tytöt tarvitsevat oman kotinurkan, 

jossa voisin heitä paremmin opastaa --- Kaikki eivät ole ymmärtäneet minua, mutta auttaa 

täytyy --- Miten heidän käykään jos en tätä työtä saa jatkaa.” 214  Hän huolehti työn 

jatkumisesta jo kauan ennen asian varsinaista esille ottamista vuoden 1923 

lähettienkokouksessa ja epävarmuus myös omista taidoista jatkui: ”Tunnen itseni niin 

taitamattomaksi tuohon tärkeään kasvatustyöhön, mutta kai kelpaan ensi hädässä.”215  

 

Vapauttava päätös naiskodin rakentamisesta venyi aina vuoden 1924 kesään. 216  Lupa 

omistautua naiskasvatukselle oli silti hänelle suuri henkilökohtainen voitto; itsenäisesti 

aloitettu uusi työmuoto oli saanut seuran johdon hyväksynnän ja hän sai toteuttaa lähetyksen 

yhteistä tehtävää itselleen merkityksellisellä tavalla. Ja vaikka Anna Rautaheimo ei 

varsinaisesti haastanut raamatullista työnjakoa tai pyrkinyt miesten reviirille, hän määritti itse 

oman asemansa lähetyskentällä. Naislähetille se oli melkoinen saavutus, etenkin kun hänellä 

ei ollut ammatillisen pätevyyden tuomaa auktoriteettia. 217     

 

Ajatus naiskodista nosti uudella tavalla esille naislähetin merkityksen ja ylipäätään koko 

naiserityisen työn. Hanke osoitti, että Anna Rautaheimo tiedosti myös itse kuinka selvästi 

lähetyksen toimintakenttä oli sukupuolittunut. Naiserityinen työ heijasteli lähetystyössä 

vallinnutta kansainvälistä women’s work for women – ideologiaa, jonka mukaan naiset niin 

                                                 
213 Naislähettien turhautumisesta esim. KENA 2000, 181, 183, 187. 
214 Esim. AR LK: lle 6.6.1921, Eae 6, SLS, KA. 
215 AR LK: lle 4.2.1923, Eae 6, SLS, KA. 
216 AR: n vsk 1924, Hha 8, SLS, KA. 
217 Vrt. tapaukseen SLEY:n toiminnasta: Tyyne Niemi kokeneena lastentarhaopettajana ja lastentarhan johtajana 
vetosi oman pätevyytensä tunnustamiseen; hän oli kokemuksensa ansiosta kyvykkäin henkilö arvioimaan ja 
päättämään lastentarhan toiminnasta. JALAGIN 2006, 112. 
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pienissä kuin suurissa lähetysjärjestöissä pyrkivät toimimaan nimenomaan työalueen naisten 

(ja lasten) hyväksi218. Naislähetit suuntautuivat nais- ja lapsityöhön, alueille, joissa heillä oli 

eniten asiantuntemusta ja myös mahdollisimman laaja autonomia. Naislähetin sukupuolesta 

tuli valikoiduilla alueilla meriitti.219 Oman alan asiantuntemus antoi mahdollisuuden ottaa 

suurempi vastuu omien tehtävien määrittelyssä. Anna Rautaheimon aloittamasta 

naiskasvatuksesta tuli työmuoto, jossa naislähetti oli kiistaton johtohahmo ja työn itsenäinen 

johtaja, sikäli kun se lähetysseuran alaisuudessa oli mahdollista. 

 

Ambomaalla oli jo ennen Anna Rautaheimoa kokeiltu naislähtöisen toiminnan ja ideoiden 

rajoja.  Lähetyssaarnaajan vaimo Ida Weikkolin oli pian maahan tultuaan 1879 ryhtynyt 

toteuttamaan omaa ideaansa. Hän oli alkanut ajaa lastenkodin perustamista. Weikkolin oli 

pitänyt kasvattilapsia kodissaan ja olisi halunnut perustaa heille virallisen laitoksen 

kasvatusta varten. Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä. Hanke ei onnistunut hänen aikanaan, 

sillä hänen toimensa herätti toisissa läheteissä kritiikkiä. Veljienkokous jopa kysyi, oliko 

Lähetysseura antanut luvan kyseisen laitoksen perustamiseen ja piti Weikkolinin kielitaitoa 

sekä pedagogista pätevyyttä riittämättömänä lastenkodin hoitamiseen. Lähetysseuran 

johtokunta kuitenkin hyväksyi toiminnan epävirallisena, kunhan se ei häirinnyt muita 

työmuotoja ja varoitti siksi ottamasta liikaa lapsia kasvatettavaksi. Lastenkoti palasi 

asialistalle 1900-luvun alkupuolella opettaja-naislähetti Anna Woutilaisen aloitteesta. 

Ehdotus herätti paljon keskustelua ja vastustusta ennen kuin se toteutui. 220   

 

Lastenkotikysymys ja Anna Rautaheimon naiskasvatus voidaan molemmat nähdä 

esimerkkeinä lähetyksen piirissä toimivien naisten pyrkimyksestä edistää lähetyksen 

tavoitteita heille läheisillä ja mahdollisilla tavoilla. Lähetyskentän työnjaollinen hierarkia sai 

naiset liikkeelle etsimään heille sallittuja uusia tiloja toimia ja vähitellen he myös oppivat 

hyödyntämään näitä omia vahvoja alueitaan. Autonomia lisääntyi omien työmuotojen kautta, 

kun vastuuta oli pakko jakaa.  

 

Työn sisältöihin liittyvät kysymykset olivat aina myös taloudellisia; vähäisiä resursseja ei 

haluttu käyttää sosiaaliseen työhön tai koulutukseen, vaan suora evankeliointi katsottiin 

tärkeimmäksi rahoituskohteeksi. Toisaalta saarnatyötä tekevät mieslähetitkin myönsivät, että 

                                                 
218 JALAGIN 2007, 229. 
219 Ibid. 
220 KENA 2000, 80–81. 
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naisten ja lasten parissa työskentely oli tarpeellista; näin tavoitettiin paremmin koko 

paikallinen yhteisö. 221 Mieslähetit ja lähetysjohto pitivät siis naistyötä tarpeellisena, mutta 

vain yhtenä työhaarana monien joukossa ja ennen kaikkea alisteisena seurakuntatyölle.  

 

Naiskoti sosiaalista kasvatusta korostavana työmuotona oli uudenlainen yhdistelmä: se oli 

sekä koulu että kirkollinen laitos. Naiskoti vastasi siis sekä lähetystehtävään että 

vaikutusalueensa yhteisön sosiaalisiin ja sivistyksellisiin tarpeisiin. Ja ainakin perustajansa 

mielessä naiskoti oli myös tarkoitettu pysyväksi rakenteeksi, uudeksi väyläksi lähetystyön 

vaikutuskanavien kirjavaan joukkoon. Muut erityisesti naisille suunnatun lähetystyön piirissä 

toteutetut kurssit, lukupiirit ja kokoukset olivat satunnaisissa paikoissa pidettäviä ja 

väliaikaisluontoisia 222 , kun naiskoti omine rakennuksineen ilmensi naislähettien (Anna 

Rautaheimo) asiantuntijuutta ja työn jatkuvuutta. Pysyvä painoarvo puolestaan tarkoitti 

julkista hyväksyntää.  

 

Naislähetille oman työn julkisesti tunnustettu merkityksellisyys oli tärkeää, sillä kutsumuksen 

toteuttaminen oli koko elämän keskeinen sisältö. Naislähettien uran luominen edellytti 

poissulkevia valintoja; omistautuminen evankelioimiselle tarkoitti läheisten ihmissuhteiden 

uhraamista ja oman elämän alistamista normien puristukseen. Kyse ei kuitenkaan ollut 

uhrauksesta häviämisen mielessä, vaan toisenlaisesta täyttymyksestä ja tietoisen valinnan 

tekemisestä. Vastineeksi he saivat monella tapaa palkitsevia kokemuksia itseään 

toteuttaessaan. Naislähetit saivat valintansa ansiosta nähdä ja tehdä paljon sellaista, joka ei 

muuten olisi ollut heille mahdollista. Juuri vapaus sai naislähetit kokemaan elämänsä 

ulkolähetyksessä mielekkääksi. Tyydytystä tuotti myös edustuksellisuuden kunnia. Herran 

lähetit olivat samalla kaikkien niiden ihmisten uskottuja, jotka kotimaassa tukivat heidän 

toimintaansa. Lähetit olivat kauimmainen kärki yhteisellä ristiretkellä, jota esimerkiksi 

lähetysompeluseurat ja muut kotimaan varankerääjät omalta osaltaan edistivät.223  

 

Anna Rautaheimo poikkesi tässä suhteessa valtavirrasta. Hän ei niinkään hakenut suurta 

julkista tunnustusta työlleen. Hän ei odottanut saavansa huomiota tai lisää painoarvoa 

lähettien yhteisössä. Päinvastoin; tulkintani mukaan hän oli lähtenyt Ambomaalle 

evankeliumia levittämään, mutta myös hakemaan elämäänsä uudenlaista sisältöä ja 

                                                 
221 JALAGIN 2006, 112.  
222 KENA 2000, 242. 
223 JALAGIN 2007, 282, 324. 
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tarkoitusta omalle olemassaololleen. Rautaheimo halusi toki toteuttaa yhteistä lähetystehtävää, 

mutta itselleen merkityksellä tavalla. Hän ei kaivannut huomiota, vaan työrauhaa ja 

mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä sisältöihin ja kehittää sitä omista lähtökohdistaan käsin.  

 

Anna Rautaheimo näki naisten kasvatuksessa uuden tilaisuuden sekä lähetysorganisaatiolle 

että itselleen. Kysymykseen siitä, kumpi hänelle itselleen lopulta oli tärkeämpää, on vaikeaa 

saada vastausta. Ja yhtä kaikki, perimmäisestä motiivista riippumatta, hän joutui 

naiskasvatuksen aloittaessaan venyttämään totuttuja sopivuuden rajoja monessa suhteessa. 

Naisen aloittama työ naisten parissa oli miesten hallitsemassa lähetysyhteisössä suuri 

harppaus, jota monen oli vaikea sulattaa.  

 

Anna Rautaheimo toimi naiskasvattajanakin lähetyksen perustehtävää edistäen, mutta samalla 

hän selvästi venytti niitä rajoja, jotka naisille oli työyhteisössä asetettu. Hän ei tyytynyt 

sairaanhoitajan rooliinsa, vaan ryhtyi kehittämään omaa ideaansa naiskasvatuksesta. Eikä 

yhteisökään voinut kiistää toiminnan merkitystä; naistyö edisti organisaation varsinaista 

tehtävää eli lähetystyötä tavalla, jota ei edes sukupuolitetun hierarkian perusteella voinut 

kiistää. Naislähetti ylitti väliaikaisesti miesjohdon ja organisaation auktoriteetin, mutta hän ei 

kuitenkaan ollut varsinainen uhka raamatulliselle järjestykselle, koska hänen toimintansa ei 

tunkeutunut tarkasti vartioidulle miehiselle saarna- ja sakramenttioikeuksien alueelle. Anna 

Rautaheimon toiminta itsessään (naiskasvatus) ei siis ollut rajat ylittävää.  

 

 

4. AMBONAISTEN ASIALLA 
 
 
Lähettien elämää kahden erilaisen kulttuurin rajapinnassa sopii hyvin kuvaamaan Paul G. 

Hiebertin käyttämä metafora sillasta. Hänen mukaansa lähetystyöntekijä omine kulttuurisine 

kantamuksineen kohtaa työalueen kulttuurin niitä yhdistävällä sillalla. Sillalla tutkitaan toista 

osapuolta, sen kantamuksia ja jälkiä. Vähitellen otetaan ja annetaan vaikutteita, joiden 

seurauksena sillalla alkaa rakentua uusi kulttuuri, joka lähetin kohdalla voi tapahtua kolmessa 

eri muodosta.224 

 

                                                 
224 HIEBERT 1985, 106–108. 
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Ensimmäinen on niin sanottu ghetto-mentaliteetti, jossa yksilö torjuu kokonaan 

jommankumman kulttuurin. Lähetti voi siis pyrkiä kiivaasti säilyttämään oman kulttuurinsa 

eristäytymällä tai toisaalta samastua työalueen kulttuuriin niin voimakkaasti, että haluaa 

häivyttää oman taustansa. Toisen vaihtoehdon mukaan yksilö hyväksyy molemmat kulttuurit, 

mutta pitää ne erillään valikoiden aina kuhunkin tilanteeseen sopivan kulttuurisen 

toimintatavan. Hiebert nimittää tätä tapaa kulttuuriseksi skitsofreniaksi, sillä kulttuurien 

väliset jännitteet säilyvät. Kolmas ja Hiebertin mukaan suotavin lähestymistapa johtaa 

kulttuurien integroimiseen. Jo pelkkä pyrkimys kulttuuristen erojen hyväksymiseen ja 

monikulttuuriseen synteesiin on mielekkäintä niin yksilön itsensä kuin lähetystyön 

tuloksellisuuden kannalta.225  

 

Anna Rautaheimon toimintaa naiskasvattajana voidaan tarkastella edellä esitetyn metaforan 

kautta. Hänen kutsumuksellisena ja ennalta annettuna tehtävänään oli tietysti evankeliumin 

levittäminen, mutta naiskasvatushanke herättää kysymyksen; miksi hänen lähetystyönsä 

syvin merkitys kohdentui juuri ambonaisiin? Naiskasvatuksen sisältöjen ja päämäärien 

avaaminen puolestaan kertoo Anna Rautaheimon askelista Hiebertin kuvaamalla kulttuurien 

välisellä sillalla: Miten hän koki oman roolinsa kulttuurisena vuorovaikuttajana ja minkälaisia 

tavoitteita hän itse asetti omalle työlleen kasvattajana? Rautaheimo kasvatustyön käytäntöjen 

ja naiskodin arjen ohella on tutkittava myös hänen kulttuurisia kantamuksiaan, jotta voisi 

ymmärtää sitä, minkälaisia muotoja hänen kohtaamisensa ambonaisten kanssa saivat.  

 

4.1 SAIRAANHOITAJASTA KASVATTAJAKSI  

 

Huoli mustista siskoista 

 

Anna Rautaheimo aloitti lähettiuransa sairaalatyössä, mutta hänen lähetysideologiansa 

painopiste kallistui selvästi kotien suuntaan ja erityisesti naisiin. Hän alkoi aktiivisesti ja 

omatoimisesti ajaa kotien kristillistämiseen tähtäävää naiskasvatusta. Kirjeissään hän suri 

ambonaisten alhaista olotilaa ja sitä, kuinka ”naisiin pinttyneet valhe, laiskuus ja 

likaisuus”226 heijastuivat koteihin. Lähetystyön uutena tehtävänä hän piti ”pakanuuden ja 

pimeyden kahleiden katkomista” 227 , jotta tulevat sukupolvet saisivat kasvaa kristillisissä 

                                                 
225 HIEBERT 1985, 106–108. 
226 AR LK: lle 4.2.1923, Eea 6, SLS, KA. 
227 AR kotiin 26.7.1921, Hp 109, SLS, KA. 
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kodeissa. Rautaheimo uskoi, että lähetystyön tulevaisuutta ja tuloksellisuutta ajatellen 

naiskasvatus oli keskeisessä asemassa; ”Mihin joudummekaan, jos eivät nämä naiset nouse: 

Hehän ne kasvattavat tulevat kristityt sukupolvet.” 228  Näissä lainauksissa kiteytyi hyvin 

Ambomaan naiskasvatuksen pioneerin näkemykset erillisen naistyön tarpeellisuudesta ja 

merkityksestä koko lähetystyölle.  

 

Ensimmäiset kolme oppilasta olivat saapuneet Onandjokwelle, hänen asemapaikkaansa, 

seminaarissa opiskelevien sulhasten välityksellä, ja Rautaheimo alkoi opettaa heitä 

sairaalatyönsä ohessa. Rautaheimon mielestä se oli välttämätöntä, sillä tulevien opettajien 

oma kristillisyys vaarantuisi, jos heidän vaimonsa eivät olisi valmiita seuraamaan Herraa. 

Monet opettajaksi valmistuvat miehet olivat hänen mukaansa myös itse huolissaan tulevien 

vaimojensa henkisestä tilasta ja kolme morsianta oli saapunut hänen asemapaikkaansa 

Onandjokween juuri sulhasten välityksellä. ”Vaara uhkaa näitä ambonuorukaisia 

tulevaisuudessa, jos heidän morsiamensa eivät ole valmiita seuraamaan Herraa --- silloin on 

vaara, että he tulevaisuudessa vetävät miehensäkin takaisin pakanuuden maailmaan ja sen 

kahleisiin.”229 

 

Toivomus erityisesti ambonaisten kasvattamisesta kristityiksi äideiksi ei ollut uusi, sillä se oli 

noussut esiin jo Anna Gladin perustaman lastenkodin yhteydessä 1910-luvulla.230 Ja ajatus 

äideistä kansan kasvattajina osui oikeaan sikäli, että ambokulttuurissa kristillisen 

elämäntavan omaksuminen edellytti naisten osallistumista; heidän vaikutuksensa perhe-

elämään ja tuleviin sukupolviin oli kiistaton. Juuri naiset pitivät uskollisimmin kiinni 

perinteisestä uskonnostaan ja tavoistaan, ja opettivat ne sitten lapsilleen, joiden kasvatus oli 

yksin heidän vastuullaan. Ja koska perimätieto oli ambokulttuurissa kaiken kanssakäymisen 

perusta, oli äidin tärkein tehtävä opettaa lapsilleen uskomukset, lait ja tavat.231  

 

Lähetysasemien kasvattikäytäntö oli jo varhain avannut lähetyskentällä työskenteleville 

naisille näkymiä ambojen matrilineaarisen yhteisön perinteisiin, uskomuksiin ja tapoihin. 

Tämä sai heidät myös ymmärtämään, mikä painoarvo naisilla oli lähetystyön kannalta. Niin 

kauan kuin kristinusko ja seurakunnat pysyivät vieraina naisille, niin kauan ambolaislapset 

kasvaisivat noudattamaan perinteisiä uskonnollisia tapoja, vaikka isä olisi kuinka kastettu ja 

                                                 
228 AR LK: lle 6.6.1922, Eae 6, SLS, KA. 
229 AR:n vsk 1921, Hha 8, SLS, KA.  
230 PELTOLA 1958, 193–194. 
231 KOLEHMAINEN 1969, 14–15.  
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kristitty. Naiset pitivät tiukasti kiinni perinteistä ja uskomuksista ja äiteinä he kantoivat 

kasvatusvastuun, jonka myötä lapset oppivat asioiden oikean tolan.232  

 

Naisten aseman korostaminen toimi samalla perusteena erillisen naisiin kohdistuvan 

työmuodon tarpeellisuudelle. Anna Rautaheimo painotti aina sitä, kuinka naisiin 

vaikuttaminen oli välttämätön edellytys niin perhe-elämän kuin koko amboyhteiskunnan 

kristillistämiseksi. Hän uskoi evankeliumin sanoman leviävän tehokkaasti juuri naisten 

välityksellä. Rautaheimo kirjoitti miltei kaikissa kirjeissään (myös vanhemmilleen 

osoitetuissa) naisasian puolesta perustellen pitkästi kasvatuksen tärkeyttä ja korostaen etenkin 

sen seurannaisvaikutuksia. ”Miten kansan käy, jos heidän keskuudessaan ei ole äitejä, jotka 

Herraa rakastavat? --- Äiti joka ei ole tottunut itseään kasvattamaan, ei osaa opastaa 

pienokaisiaan ja pakanuuden kahle ei katkea todellisuudessa. Ja ambokoteihin on pääsy vain 

naisten kautta.”233 Sairaalatyöstä, joka edelleen kuului hänen toimenkuvaansa, Rautaheimo 

mainitsi ani harvoin.   

 

Kristillisen kodin ihanne: ulkoinen ja sisäinen puhtaus  

 

Vaatimattomista puitteista huolimatta Rautaheimo oli jo hahmotellut tarkan työsuunnitelman 

säännöllistä koulunkäyntiä varten. Kasvatuksen sisällöt oppiaineineen ja aikataulut oli 

hahmoteltu tarkkaan jo ennen kuin varsinainen naiskoti aloitti toimintansa. 234  Ulkoisten 

puitteiden kohentaminen oli haastavampaa, sillä ilman Lähetysseuran virallista hyväksyntää 

hankkeelle ja taloudellista tukea resurssit olivat kovin niukat.  Anna Rautaheimo kuitenkin 

kehitti ideaansa naiskasvatuksesta hyvin määrätietoisesti; hän jopa pyysi Suomesta 

lähetettäväksi kotikasvatuksen opaskirjaa, jotta voisi paremmin suunnitella opetustaan.235    

 

Rautaheimon kasvatuksellinen lähestymistapa oli alusta lähtien hyvin käytännön läheistä ja 

perustui mallioppimiselle. Raamatunluku ja kristinuskon opillinen tuntemus muodostivat 

opetuksen rungon, mutta pedagogiikan tähtäin oli kuitenkin maallisempien taitojen 

oppimisessa. Puhdas koti ja nuhteeton elämä olivat hänen kasvatusideologiansa tärkeimpiä 

päämääriä. ”Vanhat taikauskot ja pakanalliset tavat eivät saa jäädä koteihin rehottamaan. --- 

                                                 
232 KENA 2000, 73. 
233 Esim. AR LK: lle 4.2.1923, Eae 6, SLS, KA. 
234 Ks. liite 2: Ehdotus Naiskodin opetus- ja toimintaohjelmasta sekä kustannusarvioista, Hha 8, SLS, KA.  
235 AR LK: lle 4.2.1923 Eae 6; AR: n vsk 1924, Hha 9, SLS, KA. 
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Taantumus johtuu siitä, etteivät he osaa elää kristittyinä jokapäiväisissä oloissaan.” 236 

Rautaheimon mukaan ambonaisen ensisijainen tehtävä oli pitää huolta kodista, kasvattaa 

lapsista kunnon kristittyjä ja tukea miestään tämän vakaumuksessa. ”Ajatukseni mukaan 

naiset on kasvatettava koteja varten.”237  

 

Tulevien sukupolvien pelastuksesta huolehtiva Rautaheimo painotti kristillisen kodin 

tarkoituksesta keskustelemista. ”Koulukasvatus ei koskaan voi korvata kotikasvatusta ja 

äitien taistelua Jeesuksen puolesta.”238 Kristillisyydestäkin Rautaheimo pyrki saamaan esiin 

käytännöllisen puolen; kuinka Raamatun oppien toteuttaminen onnistui jokapäiväisessä 

elämässä ja lasten kasvatuksessa. ”Naisille on opetettava miten antaa itsensä Jeesukselle joka 

päivä arkipuuhissaan.” 239  Rautaheimon näkemyksen mukaan naisen kristillisyys ilmeni 

parhaiten kodin sisällä ja nimenomaan hyveellisen vaimon roolin toteuttamisessa.  

 

Tätä tulevaa tehtävää silmällä pitäen Rautaheimo opetti tytöilleen erilaisia kodinhoitoon 

liittyviä perustaitoja, kuten puhtaanapitoa, ompelua, pyykinpesua, silitystä sekä terveysoppia 

ja neuvoja lasten kasvatukseen.240 Rautaheimo yritti koulia tytöistään ”muodollisesti päteviä” 

kristillisen kodin emäntiä. Hän uskoi kristilliseen elämään liittyvien ulkoisten tapojen ja 

rutiinien oppimisen ratkaisevan sisäisetkin ongelmat. ”Vain kristitty koti puhdistaa sielut ja 

tuo iankaikkisen valkeuden.”241  

 

Tosin myös naiskodin arjen organisoiminen ja ylläpito edellyttivät oppilaiden jatkuvaa 

työskentelyä: tytöt kävivät päivittäin peltotöissä ja vuorottelivat sairaala-apulaisina ja 

kodinhoitotehtävissä. Lisäksi naiskodille yritettiin hankkia lisätuloja valmistamalla punottuja 

koreja ja savipatoja myyntiä varten. Naiskodin päiväohjelma 242  oli tarkkaan suunniteltu, 

mutta sikäli ohjeellinen, että sitä ei läheskään aina ollut mahdollista noudattaa. Olosuhteiden 

vaihdellessa äkillisesti käytännön elämän järjestäminen oli aina etusijalla.243 ”Maaliskuussa 

häiriönä olivat heinäsirkat. Koulu jäi pitämättä kun piti taistella niitä vastaan.”244  

 

                                                 
236 AR LK: lle 20.5.1924, Eae 6, SLS, KA. 
237 AR LK: lle 6.6.1922 Eae 6, SLS, KA. 
238 AR LK: lle 20.5.1924, Eae 6, SLS, KA. 
239 AR LK: lle 4.2.1923 Eae 6, SLS, KA. 
240 Ks. liite 2: Ehdotus Naiskodin opetus- ja toimintaohjelmasta sekä kustannusarvioista.  
241 AR MT: lle 7.2.1923, Eac 23, SLS, KA. 
242 Ks. liite 3: Koulupäivän järjestys.  
243 AR: n vsk: t 1924–1927, Hha 8-9, SLS, KA. 
244 AR: n vsk 1925, Hha 9, SLS, KA. 
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Arkisten pulmien selvittäminen vaati luovaa ongelmanratkaisua ja sopeutumiskykyä. Joskus 

apua oli etsittävä kotimaasta asti. Rautaheimo kirjoittikin usein isälleen kysyäkseen 

käytännön neuvoja mm. ruukkujen lasitukseen, peltojen lannoittamiseen ja rakennusteknisiin 

seikkoihin liittyen. 245 Ongelmat olivat usein käytännön asioihin ja toimeentuloon liittyviä. 

Oppilaiden kohtaamiseen tai kasvatuksellisiin asioihin liittyvistä asioista Rautaheimo ei ollut 

niin huolissaan tai ei ainakaan maininnut niistä kirjeissään.  

 

Rautaheimon mukaan kristillisyyden ihanteiden soveltaminen käytäntöön vaati sydämen 

puhtauden lisäksi myös ulkoisen puhtauden opettelemista. Ajatus oli hyvin tyypillinen 

ensimmäisille naisläheteille. Kristillisyyden tuntomerkkinä pidettiin hyvinkin konkreettista 

kodin puhtautta. Siisteys yhdistettiin siveellisyyteen myös ulkonäön suhteen; pakanallisista 

tunnuksista oli luovuttava ja pukeuduttava säällisesti. Puhtausideologian taustalla oli käsitys, 

jonka mukaan naiset olivat kansakunnan moraalinen ja siveellinen selkäranka. Kansakunnan 

siveys ja tulevaisuus riippuivat siis naisten puhtaudesta.246 Nämä ihanteet näkyivät selvästi 

Anna Rautaheimon naiskasvatuksessa. Naiskotiin pääsyn ehtona oli pakanuuden ulkoisista 

merkeistä luopuminen; olakula-punavärillä tehdyt ihomaalaukset oli pestävä pois. Myös 

perinteisistä korut ja tukkalaitteet oli riisuttava, ja alasti saapuneiden tyttöjen pukeuduttava 

paitaan ja hameeseen.247 Ruumiillisen puhtauden vaatimus ja sen harjoittelu oli jopa kirjattu 

omana kohtanaan naiskodin opetussuunnitelmaan.248  

 

Kasvatustyöstä kertoessaan Rautaheimo kuvasi hyvin tarkasti ja ylpeänä kehittämiään 

rutiineja. ”Naulakossa on omat naulat arki- ja pyhävaatteille --- Joka tytöllä on oma 

ruokakori ja erilliset lusikat, jotka pestään aina syötyä. Se on vasten maan tapoja ja heille 

vaikea muistaa, mutta niin heitä on opetettava.”249  Ulkoisten asioiden korjaamisen tärkeyttä 

Rautaheimo puolusti sillä, että ulkokuori heijasti sisäisiä arvoja: ”Sydänmaaperän 

rikkaruohojen kitkeminen on aloitettava siitä, mikä on silmin nähtävissä. Kun ruumis on 

saastainen, peittyy sielukin likaan ja sydän harjaantuu toimimaan samoin, peittämään 

kurjuutensa valheen peitoilla.”250  

 

                                                 
245 AR kotiin esim. 22.8.1921, 31.5.1922, 8.9.1922 ja 2.6.1924, Hp 109, SLS, KA. 
246 KENA 2000, 288; vrt. SULKUNEN 1987.  
247 AR kotiin 21.7.1922 ja 15.9.1924, Hp 109; AR MT:lle 7.2.1923, Eac 23, SLS, KA; Ranttila, 1935, 8.  
248 Ehdotus Naiskodin opetus- ja toimintaohjelmasta sekä kustannusarvioista, Hha 8, SLS, KA. 
249 AR LK: lle 21.12.1922, Eae 6, SLS, KA. 
250 AR MT: lle 2.8.1922, Eac 23, SLS, KA. 
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Vaatimus ulkoisesta moitteettomuudesta osoitti, että pelkkä kristillisen uskon tunnustaminen 

ei riittänyt, vaan lähetystyön pyrkimyksenä oli kokonaisvaltainen elämäntavan muutos. 

Kaiken toiminnan lähtökohtana oli lähettien usko omasta kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

ylemmyydestään. 251  Naiskasvatuksessa tämä tuli esiin korostuneesti. Anna Rautaheimon 

toiminta perustui ajatukselle omien arvojen ylivertaisuudesta, ei vain uskonnollisessa, vaan 

myös kulttuurisessa ja sosiaalisessa mielessä.  

 

Naiskodin opetuksessa kristillisen usko ja länsimaista kulttuuria edustava elämäntapa 

kuuluivat itsestään selvästi yhteen. Ambonaisten piti kotitöitä oppimalla omaksua 

eurooppalaisen ihanteen mukaan vaimolle ja äidille määritelty rooli kodin hengettärenä. 

Afrikkalaiseen naiseuteen kuuluvia piirteitä kuten olakula-värillä tehtyjä ihomaalauksia tai 

koruja Anna Rautaheimo ei halunnut tunnustaa. Ne olivat hänelle kielteisiä ominaisuuksia, 

jotka valistus voisi korjata. Naiskasvatus tähtäsi kristillisen elämäntavan ulkoisten tunnusten 

omaksumiseen ja ulkoa sisälle suuntautuvan korjausvaikutuksen myötä ambonaisista piti 

sukeutua kunnon kristittyjä äitejä ja vaimoja.  

 

 

4.2 NAISKASVATUKSEN TEORIA JA KÄYTÄNNÖT 
 
 

Ulkoisen muutoksen tarpeellisuuteen uskoi miltei koko SLS:n lähettikunta. Paikalliset tavat 

ja perinteet nähtiin vieraudessaan kielteisinä ja korjaamista vaativina.252 Howard S. Beckerin 

mukaan lähettejä voidaan tavoitteidensa valossa pitää ”moraalin ristiretkeläisinä”. Paikallinen 

kulttuuri ja sen arvot näyttäytyvät heille väärinä, joten ratkaisu on yksinkertainen; ne oli 

korvattava lähettien omilla arvoilla. Moraalin ristiretkeläiset toimivat absoluuttisen etiikan 

valossa ja ryhtyvät kiihkeästi opettamaan väärintekijöitä. Usko oman asian oikeellisuuteen on 

niin järkkymätön, että tilaa epäilykselle ei jää. Ristiretkeläiset uskovat tahattoman 

vilpittömästi ja jopa omahyväisesti, että ihmisten elämä todella paranee heidän oppejaan 

noudattamalla.253  

                                                 
251 HELANDER 1995, 543; KEMPPAINEN 1996, 125. 
252 Esimerkiksi seurakuntalaisten vaatettamista pidettiin niin tärkeänä, että Suomesta lähetettiin huomattava 
määrä vaatteita, ja jopa puuvillan viljelyä suunniteltiin aloitettavaksi juuri vaatepulan vuoksi. Hanke jäi 
kuitenkin toteuttamatta, ja Suomesta tuodut rukit, karstat ja kangaspuut joutuivat muihin käyttötarkoituksiin. 
Ambonaisille annettavasta käsityöopetuksesta toivottiinkin apua tämän pulman ratkaisuun. PELTOLA 1958, 
164.   
253 BECKER 1967, 148–150. 
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Oman erikoislaatunsa lähetyskentän kulttuuriseen vuorovaikutukseen loi itse työalue, 

Ambomaa, jossa kaikki elämisen ja olemisen tavat erosivat voimakkaasti länsimaisesta 

kulttuuripiiristä. Lähetystyössä alueelliset ja kulttuuriset kontekstit määrittivät sitä tapaa, jolla 

lähetit ja paikalliset ihmiset saattoivat suhtautua toisiinsa. Kulttuurien välissä tasapainoilu oli 

tietysti sitä haastavampaa, mitä syvempi kuilu lähtökohtien välillä oli. Kari Miettisen mukaan 

se vaikuttaa myös siihen, minkälaiseksi lähettien ja paikallisten ihmisten suhde muotoutui. 

Kulttuurisesti kehittymättöminä pidetyissä maissa, kuten Afrikassa useilla alueilla, suuri 

statusero lähetin ja ”pakanan” välillä saattoi vaikeuttaa stereotypioista luopumista ja 

paikallisen kulttuurin ymmärtämistä.254  

 

Erottelun tekemistä voidaan osittain pitää myös normaalina ja vaistonvaraisena oman 

identiteetin suojeluna. Länsimainen ja suomalainen identiteetti olivat läheteille herkkä asia. 

Ylipäätään länsimaiset lähetit pyrkivät säilyttämään identiteettinsä 

koskemattomina ”pakanakansojen” keskuudessa. Sitä korostettiin sekä ulkoisin että sisäisin 

tekijöin: vaatetuksen ja asumisen ohella myös arkipäiväiset tavat kuten ruokailu haluttiin 

pitää länsimaisina. Erityisen tärkeä oli oma kieli ja yhteys maanmiehiin ja – naisiin haluttiin 

säilyttää kiinteänä. Oman identiteetin varjeleminen saattoi johtaa ei-valkoisten sulkemiseen 

lähettipiirin ulkopuolelle, kun yksityinen ja julkinen haluttiin erottaa. Keskinäisiä 

(ulkopuolisilta suljettuja) tapaamisia pidettiin rentoutumiskeinona: siellä lähetit saattoivat 

purkaa kulttuurista väsymystään ja puhua suunsa puhtaaksi tarvitsematta huolehtia 

kulttuurisesta sensitiivisyydestä. Lähetit tarvitsivat toiseutta, eron tekemisestä itsensä ja 

paikallisten ihmisten ja kulttuurin välille, säilyttääkseen oman identiteettinsä suomalaisina ja 

länsimaisina.255  

 

 

Vieraan kohtaaminen 

 

                                                 
254 Ovambot olivat ambojen tapaan yksi Lounais-Afrikan heimoista, joiden parissa SLS teki lähetystyötä. 
Miettinen on omassa tutkimuksessaan käsitellyt luottamuksen ja kunnioituksen käsitteitä lähettien ja ovambojen 
suhteissa. Hänen tulkintansa mukaan ovambot saattoivat kunnioittaa lähettejä, mutta luottamusta ei kuitenkaan 
syntynyt. Lähetit puolestaan eivät sen enempää kunnioittaneet kuin luottaneet ovamboihin.   Miettisen tulkinta 
on kuitenkin varsin jyrkkä ja kenties jälkiviisas; vuosikymmenien takaiset lähettien puhetavat näyttäytyvät 
nykyisyydestä katsoen kovina ja vähättelevinä. MIETTINEN 2005, 314–333.  
255 JALAGIN 2005, 80–81. 
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Lähetysseuran työntekijöiden oma arvopohja perustui kristillisen maailmankatsomuksen 

ohella suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseviin moraalisiin käsityksiin. Aatteelliset 

virtaukset heijastuivat myös kaukaisille työalueille lähettien mukana. Esimerkiksi 

suomalaisille vuosisadan vaihteen keskiluokkaisille naisliikkeille tyypillinen kotikeskeinen 

kasvatusideologia näkyi myös lähetystyössä; tyttöjä ja naisia kasvatettiin koteja varten. Vielä 

1920-luvulla kasvatuksen tavoitteista puuttui yhteiskunnallinen ulottuvuus. Naisen toimialue 

rajoittui kotiin, joskin naisen rooli tulevien sukupolvien kasvattajana koettiin 

merkittäväksi.256 

 

Naiskasvatus tosin oli haastavaa ilman yhteiskunnallista ulottuvuuttakin, eikä moraalinen 

varmuus helpottanut varsinaista työtä. Kulttuurieroista juontavat lähtökohdat huomioon 

ottaen tavoite oli jo sinällään haastava. Ambotyttöjen saapuessa naiskotiin kahden eri 

kulttuurin naismaailmat kohtasivat hyvin konkreettisesti. Länsimaisiin tapoihin itsestään 

selvästi kuuluvat perusasiat kuten henkilökohtainen hygienia ja ruokailutavat olivat 

ambotytöille aluksi niin outoja ja käsittämättömiä. Kaikki piti opettaa uusille tulijoille 

alkeista lähtien.257  

 

Anna Rautaheimolla kasvatustyön lähtökohtana oli oma kristillisen naisen identiteetti ja 

hänen erilaisuudestaan tuli ikään kuin naiskodin ihanne, tavoite johon kasvattien piti pyrkiä. 

Silti hänen suhtautumisessaan amboihin ei näkynyt kunnioituksen tai luottamuksen puutetta. 

Hänen tapansa puhua paikallisesta väestöstä ja erityisesti kasvateistaan oli holhoava, mutta 

lämmin. Kirjeissä toistui pyrkimys ohjata tyttöjä oikeille poluille, kun ”he niin eksyksissä 

vaeltavat”.258 Ja kuitenkin hän puhui heistä aina omina tyttöinään ”mina egna flickor” ja 

jopa omina lapsinaan ”mina barn”.259  

 

Myös Olli Löytty on suomalaista lähetyskirjallisuutta tutkiessaan löytänyt nimenomaan 

Afrikassa työskennelleiden kuvauksista vieraanpelon ohella myös ”ambofiliaa”, jonka 

mukaan suomalaisten ja Ambomaan ihmisten välille syntyi läheinen ystävyys. Löytty on 

todennut väitöstutkimuksessaan, että lähetystyöhön liittyvät kirjoitukset projisoivat aina 

monenlaisia pelkoja ja toiveita. Hänen mukaansa Ambomaan kuvausten ambivalenssin 

suuruus tulee näkyviin jos sille antaa tilaa.  Mustavalkoinen ja yksinkertaistava luenta on 

                                                 
256 HELANDER 1995, 543–544; KENA 2000, 69–71, 240.  
257 Uusien oppilaiden saapumisesta naiskotiin esim. AR kotiin 21.7.1922, Hp 109, SLS, KA. 
258 AR MT: lle 16.8.1923, Eac 23, SLS, KA.  
259 Esim. AR kotiin 21.7.1922 ja 1.6.1927, Hp 109, SLS, KA. 
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mahdollista, mutta se ei tee oikeutta merkityksiltään häilyvälle todellisuudelle. 

Huomionarvoista on myös se, että kun Ambomaasta ja amboista oli tullut läheteille tuttuja, 

myös keskinäinen ymmärrys lisääntyi, eivätkä representaatiot olleet yhtä ksenofobisia ja 

eurosentrisiä kuin aiemmin.260     

 

Kulttuurishokin asetuttua oli siis mahdollista kehittyä kaksisuuntaiseksi kulttuuriseksi 

vaikuttajaksi. Mutta naiskodissa kahden erilaisen kulttuurin törmäykset johtivat ristiriitoihin, 

joista seurasi tyttöjen karkailua ja jopa erottamisia. Etenkin seksuaaliseen käyttäytymiseen ja 

moraalisiin arvoihin suhtautuminen erosivat voimakkaasti; oman aikansa kristillisen 

sukupuolimoraalin omaksuneena naislähettinä Anna Rautaheimo koki ambojen perinteiset 

tavat siveettömiksi ja turmiollisiksi. Ja vastaavasti länsimaisten arvokäsitysten, esimerkiksi 

valehtelemisen paheellisuuden ymmärtäminen oli ambotytöille hankalaa. Naiskodista 

erottaminen tapahtuikin usein ”siveellisyysrikkomuksien tai valheellisuuden tähden”.261  

 

Rautaheimon kirjaamista tapahtumista ei kuitenkaan selviä, minkälaisista rikkomuksista 

tapauksissa oli kyse, vaan hän tyytyi toteamaan: ”kaksi tytöistä erotettiin lomalla 

tapahtuneiden siveellisyysrikkomuksien tähden.”262 Synnin palkka piti olla ankara, jotta se 

toimi tehokkaana esimerkkinä toisille tytöille.263 Länsimaisten ihanteiden ja ambokulttuurin 

yhteensovittaminen oli usein varsin työlästä, sillä suvun mahti, henkien pelko ja 

perinnäistapojen kunnioitus hallitsivat ambojen elämänpiirin kaikkia osa-alueita. 

Ristiriitaisissa tilanteissa sekä lähetit että ambotytöt joutuivat pohtimaan omaa suhdettaan 

vieraaseen kulttuuriin ja traditioiden merkitystä yhteisössä. ”Vuoden alussa oli suuri suru, 

kun yksi tytöistä joutui harhateille. Tyttö meni käymään erään sukulaisensa luona, jäi sinne 

ja meni pakanuuteen.” 264   Naiskodin linja oli tässä suhteessa tiukka: sääntöjä rikkonut 

erotettiin.     

 

Naiskodin kasvattien moraalin ja elämäntavan kontrolloiminen osoittaa, miten 

kristillistämisen ja sivistämisen raja oli kuin veteen piirretty viiva. Anna Rautaheimon 

naiskasvatuksessa länsimaisen kulttuurin pakkotuonti näkyi selvimmin ulkoisen ja sisäisen 

puhtauden yhteyttä korostavassa vaatimuksessa; pakanuuden merkkien poistaminen oli 

                                                 
260 LÖYTTY 2006, 196–199, 280–283. 
261 esim. AR:n vsk:t 1924 ja 1926, Hha 9; AR kotiin 29.3.1926, Hp 109, SLS, KA. 
262 AR: n vsk 1926, Hha 9, SLS, KA. 
263 AR MT:lle 25.9.1926, Eac 26, SLS, KA; RANTTILA 1935, 20. 
264 AR: n vsk 1924, Hha 9, SLS, KA. 
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ensimmäinen ehto naiskotiin pääsemiselle ja ulkoisten käyttäytymismallien omaksuminen 

vahva todistus uskonnollisesta vakaumuksesta. Henkilökohtainen usko sisälsi sivistävän 

tekijän, jonka oli määrä auttaa yksilöä vastustamaan kotikulttuurinsa moraalittomia tapoja. 

Pitkissä kuvauksissaan naiskodin arjesta ja omasta työtään kasvattajana Anna Rautaheimo ei 

koskaan pohtinut kristillisten arvojen ja länsimaiseen kulttuuriin kuuluvien tapojen sopivuutta 

tai tarkoituksenmukaisuutta amboille.265  Hänelle oli selvää, mikä oli kristillisen kodin ideaali 

ja työn tähtäin. Jäljelle jäävä kysymys oli lähinnä, että kuinka lähelle tätä ideaalia oli 

mahdollista päästä. 

 

Anna Rautaheimon kuvausten perusteella hänen asennoitumisensa vieraisiin tapoihin ja 

uskomuksiin oli kuten hänen lähetysnäkemyksensä; käytännöllisen mutkaton (tytöt on 

pestävä ja puettava), mutta tarkkarajainen (pakanallisia tapoja ei voi hyväksyä, vaan ne on 

muutettava). Hänellä oli valmis kristillisen naisen malli, jota ambonaisten piti tavoitella. 

Anna Rautaheimon lähetysideologiaan tai kasvatuksellisiin linjauksiin ei mahtunut 

kysymyksiä työtapojen oikeutuksesta, vaan hän edusti selvästi valtavirtaa, jonka mukaan 

lähetystyö koettiin hyväosaisempien velvollisuutena auttaa.266  

 

Ajan suomalais-kansallisen ideologian mukaisesti ajateltiin, että pieni kansa voi seistä omilla 

jaloillaan vain sivistyksen varassa. Tavoitteena oli pelkistetysti auttaa 

ambokansaa ”nousemaan samalle tasolle” lähettien kanssa. Amboihin suhtauduttiin kuten 

vanhemmat tietämättömiin lapsiin, jotka kaipaavat isällisen lujaa kasvatusta. 267 

Rautaheimokin kirjoitti rakastavansa ”omia tyttöjään” kuin lapsiaan, mutta toisaalta hän 

mietti sitä, mikä hänelle kasvattajana oli sopivaa. ”Ja vaikeaa se on minullekin, kun pitäisi 

olla lähellä ja kuitenkin pitää välimatkaa.” 268  Toisaalta ambojen kulttuuria paremmin 

tunteneet arvostelivat pyrkimyksiä poistaa maan omia tapoja ja istuttaa kotimaansa tapoja 

tilalle; esimerkiksi Selma Rainio oli huolissaan siitä, että säilyttämisen arvoiset tavatkin 

unohdettiin kristillistämisen myötä. Rainion mukaan kansa oli säilytettävä kansana, eikä 

kaikkia ambojen kansallisia piirteitä saanut turmella.269  

 

                                                 
265 AR: n kokoelma, Hp 109, SLS, KA. 
266 Vertaa suomalaisten sivistyneistön naisten suhtautumista työläisnaisiin. MARKKOLA 2002. 
267 Etelän ristin alla 1923, 41; OJALA 1990, 41.      
268 AR kotiin 16.9.1923, Hp 109; AR LK: lle 20.5.1924, Eae 6, SLS, KA. 
269 OJALA 1990, 47–48.  
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Suurin osa läheteistä ei luultavasti ajatellut asiaa ollenkaan tältä kannalta. Omia ihanteita 

sovellettiin suoraan käytäntöön toimintatapojen oikeutusta sen suuremmin pohtimatta; hehän 

olivat arvokasta työtä tekeviä ”ristiretkeläisiä”. Naisläheteillä moraalinen ylemmyys näkyi 

paradoksaalisella tavalla myös siinä, kuinka he asettuivat itse kaiken yläpuolelle. Seija 

Jalagin kuvaa omassa tutkimuksessaan tätä naislähettien elämäntapaan sisältyvää ristiriitaa. 

Naislähettien tehtävänä oli pysytellä taustalla ei-julkisissa tehtävissä ja todistaa uskostaan 

hiljaa ja näkymättömästi. Naislähettien piti toimia esikuvina paikallisille naisille, vaikka he 

edustivat perheettöminä kristityn naisen ihannekuvan vastakohtaa. He itsessään olivat elävä 

todistus toisesta mahdollisuudesta; itsenäisestä ja omalla työllään itsensä elättävästä 

kutsumustietoisesta naisesta.270  Ristiriita oli sisään koodattuna naislähetin omaan hahmoon, 

mutta Anna Rautaheimolle tämä ei ollut niin suuri ongelma, sillä hänen katsottiin leskenä 

ikään kuin jo täyttäneen ensisijaisen tehtävänsä. Ristiriita häivytettiin myös päämäärä 

pyhittämällä. Naislähettien julkisuuskuvassa naimattomuus verhottiin uhraukseksi 

korkeamman asian hyväksi.271  

 

Annan aseet 

 

Oman esimerkin ja ideaalin välisestä ristiriidasta huolimatta juuri kristillinen naiseus 

kannatteli naislähettien, myös Anna Rautaheimon, identiteettiä ja oli päämääränä hänen 

työskennellessään paikallisten naisten parissa. Kasvatustyöhön liittyvän kulttuurisen 

muutoksen oikeutusta Rautaheimo ei pohtinut, mutta oman naiskasvatuksen merkityksestä 

hän kirjoitti sitäkin enemmän. Tekstien perusteella hänellä oli selvä visio siitä, mikä hänen 

kasvatustyönsä tavoite ja naiskodin toiminnan tarkoitus oli. ”Eiväthän nämä kodit täällä voi 

muuttua, niin kauan kuin naiset pysyvät tietämättöminä ja haluttomina seuraamaan 

Herraa.”272  Rautaheimon toiveena oli, että kristillistä kasvatusta saaneet tytöt sitten veisivät 

sanomaa eteenpäin koteihinsa. Rautaheimo suunnitteli kasvattavansa tytöistä ”herran aseita, 

jotka voisivat levittää sanaa kotien ohella myös lähtöalueilleen” 273  sinne, mihin 

lähetysseuran rajalliset voimavarat eivät yltäneet.  

 

                                                 
270 JALAGIN 2007, 226. 
271 JALAGIN 2007, 262. 
272 AR MT: lle 18.2.1921, Eac 22, SLS, KA. 
273 AR MT: lle 2.8.1922, Eac 23, SLS, KA. 
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Tavoitteena ei kuitenkaan ollut vain kotien kristillistäminen, vaan naiskasvatuksen 

tähtäimessä oli myös seurakunnan aktivoiminen ja uusien sananvälittäjien kasvattaminen. 

Naistyön piti koskettaa Anna Rautaheimon ja kasvattien ohella koko työalueen elämää. Tämä 

perustelu korosti selkeästi sitä, kuinka naiskasvatus edisti koko lähetyksen asiaa ja hänen 

työnsä tulokset ulottuivat laajemmalle kuin hänen välittömään vaikutuspiiriinsä. Tavoite työn 

laajentamisesta paikallisten avulla toteutui selkeästi. Samoilla linjoilla oli myös naiskodissa 

työskennellyt toinen lähetti: ”Jotta hekin sitten osaltaan voisivat olla vähäisenä valona 

pakana-omaistensa pimeällä polulla.”274 pohti kasvatustyön merkitystä Laimi Koskimaa. 

 

Kuten naiskodin toiminta osoittaa, Anna Rautaheimon uskonnollisen elämän ihanne oli hyvin 

kokonaisvaltainen ja ankara. Kristittyjen ambonaisten tuli todistaa maanmiehille ja – naisille 

kristinuskon tinkimättömästä hyveellisyydestä ja levittää evankeliumia jos ei muuten, niin 

oman elämänsä esimerkillä. Anna Rautaheimo siis odotti ambolaisten kristittyjen ilmaisevan 

uskoaan samalla tavalla kuin hän itse. Antropologi T.O. Beidelman onkin todennut, että 

lähetit vaativat afrikkalaisilta mahdottomia eli pyrkivät rakentamaan kristillistä yhteiskuntaa, 

joka ei olisi ollut todellinen edes lähettien omien lähtöalueiden kulttuurien parissa 275. 

 

Naiskasvatuksen taustalla oli siis kunnianhimoa, ja lujaa tahtoa varmasti tarvittiin. 

Rautaheimo myönsi itsekin, että elämä tyttöjen kanssa oli välillä vaikeaa: ”Kamp är det nog 

med dem.” 276   Ja kuitenkin halusi kuulla ja kuunnella oppilaitaan: ”Pidän tärkeänä 

seurustelemista heidän kanssaan. --- Valkoisilla on niin erilaiset elämäntavat, että 

keskinäinen ymmärrys on vaikeaa.”277 Rautaheimo pohtikin usein omaa rooliaan kasvattajana 

ja epäili omia kykyjään. Epävarmuutta lisäsi se, että hänellä ei ollut varsinaista opettajan 

koulutusta kuten monilla muilla naislähettitovereilla. ”En ole mikään oikea opettaja, mutta 

silti tunnen että velvollisuuteni on auttaa paremman puutteessa.”278 Samat tunnot oli kirjattu 

jopa virallisiin vuosikertomuksiin: ”Pelko sydämessä tähän ryhdyin, puutun niin joka 

suhteessa, mutta kunnes tulee taitavampi, oikea opettaja saan kelvata.”279  

 

                                                 
274 LaKo:n vsk 1925, Hha 9, SLS, KA. 
275 BEIDELMAN 1982, 18. 
276 AR kotiin 29.3.1926, Hp 109, SLS, KA. 
277 AR LK: lle 20.5.1924, Eae 6, SLS, KA. 
278 AR MT: lle 2.8.1922, Eac 22, SLS, KA. 
279 Esim. AR: n vsk:t 1924, 1925, Hha 9, SLS, KA. 
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Riittämättömyyden tunteen ohella Rautaheimon päällimmäisiä huolenaiheita olivat 

kasvattityttöjen pysyminen kaidalla tiellä ja heinäsirkkojen tuhotyöt naiskodin viljelyksillä.280 

Omaan työhön liittyvät epäilykset eivät kohdistuneet niinkään kasvatuksen oikeutukseen, 

vaan toimivuuteen, ja viime kädessä Rautaheimo turvasi aina Herran johdatukseen; sen 

lohdullisuutta ei kukaan voinut kyseenalaistaa.   Hetkellinen epävarmuus omista kyvyistä 

päättyi kuitenkin aina herran haltuun.”Jag vet dock att Gud leder och icke människor.”281  

 

 

4.3 NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ 

 

Kristillinen kasvatus vaikutti varsin konkreettisesti monen ambonaisen ja sitä kautta koko 

perheen arkielämään. Uuden kokonaisvaltaisen elämänkatsomuksen omaksuminen piti näkyä 

niin sisäisesti kuin ulkoisesti; jo kristillisen kodin siveellisyys- ja puhtausihanteiden 

noudattaminen vaati kulttuurista täyskäännöstä. Ja sen tekeminen edellytti konkreettista 

harjoittelua, taitoja joita ei vielä ollut. Ajatus kristilliseen naiseuteen kuuluvista 

ominaisuuksista teki ns. käytännöllisten taitojen opettamisesta keskeisen lähestymistavan 

juuri naiskasvatuksessa.  

 

Päällisin puolin naiskasvatus saattoi vaikuttaa naisten keskinäiseltä puuhailulta 

kotiaskareiden parissa. Muun toiminnan ohessa Anna Rautaheimo kuitenkin loi laajoja 

sosiaalisia verkostoja. Erityisesti vanhemmille naisille suunnatuista raamattupiireistä, joihin 

myös lähetysvaimot toisinaan osallistuivat, muodostui kohtaamispaikkoja, joissa kahden 

kulttuurin vaimot ja äidit jakoivat heitä yhdistäviä asioita. Sosiaalinen kanssakäyminen sisälsi 

niin uskonnollisia kuin käytännöllisiä ulottuvuuksia, kulttuuristen tietojen ja taitojen vaihtoa. 

Naiskoti ympäristöineen tarjosi paikallisille naisille oman erillisen toimintatilan, jossa heidän 

tekonsa olivat merkityksellisiä. Ja naisilla oli mahdollisuus organisoida omaa toimintaansa. 

Kun naiset vielä toiminnallaan keräsivät rahaa oman toimintana pyörittämiseen, heidän 

työnsä tuli näkyväksi ja tärkeäksi. Toisaalta naisten sosiaalisen aseman parantaminen ei 

sellaisenaan kuulunut SLS:n Afrikan lähetyksen tavoitteisiin. Sukupuolispesifin tähtäimen 

asettaminen oli ylipäätään vierasta lähetysajattelussa 282. 

 

                                                 
280 Esim. AR kotiin 31.3.1923, Hp 109, SLS, KA. 
281 AR kotiin 21.3.1922, Hp 109, SLS, KA. 
282 JALAGIN 2007, 234–235, 262. 
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Naisten keskenään solmimat kontaktit olivat naisläheteille merkityksellisiä myös siksi, että 

heidän mahdollisuutensa luoda mielekkäitä ja läheisiä ihmissuhteita lähetyskentällä oli hyvin 

rajallinen. Sekä ympäröivä paikallinen väestö että lähettiyhteisö valvoi ja sitoi jäseniään 

monella tavalla sekä työ- että moraaliasioissa. Vieraan kulttuurin parissa eläminen ja 

henkilökohtaisten valintojen alistaminen lähetysseuran säännöille kavensi valinnan 

mahdollisuuksia; erityisesti yksin elävien naislähettien oli tarkkaan harkittava, kenen kanssa 

heidän oli soveliasta seurustella, työskennellä ja asua samassa taloudessa.283 Lähettien oma 

yhteisö työalueella oli luonnollisesti primääri viitekehys ja tärkeä tuki, mutta kuten 

sukulaisiaan, myöskään lähettitovereita ei voinut valita.284   

 

Muiden sosiaalisten suhteiden solmimista määrittivät Seija Jalaginin mukaan sekä sisäiset 

että ulkoiset tekijät. Sisäisesti tärkein tekijä oli hengellinen; lähetin sosiaalisen kehän 

sisäpiiriin oli mahdollista hyväksyä vain samanlaisen maailmankuvan omaavia ihmisiä eli 

vakaumuksellisia kristittyjä. Kääntyneet uskonveljet ja sisaret muodostivat toiseksi sisimmän 

kehän. Paikalliset kristityt olivat se ihmisryhmä, jonka kanssa kaukana toisistaan asuvat 

lähetit suurimman osan ajastaan viettivät. Kaikki muut ei-kristityt puolestaan muodostivat 

vain loputtoman pakanajoukon; he olivat evankelioimisen kohde, eivät yksilöitä joiden 

kanssa lähetti olisi voinut ystävystyä tasavertaisena.285 

 

Naislähetin sosiaalisia suhteita rajoittavat ulkoiset tekijät liittyivät etnisyyteen ja 

siviilisäätyyn. Yksin eläminen antoi naisläheteille vapautta ja aikaa, mutta toisaalta läheiset ja 

turvallisuutta tuovat ihmissuhteet perheen sisällä puuttuivat. Perheettömyys oli samalla myös 

kahle; yksin elävä, ulkomaalainen, valkoinen nainen oli työalueen kulttuurissa kummajainen. 

Naislähetit elivät ja tulivat toimeen omillaan, mutta siitä huolimatta työkentän olosuhteet 

sitoivat hänet toimimaan yhteisössä niin, etteivät lähetystyö, sen maine tai naislähetin oma 

maine ja toimintakyky vaarantuneet. 286  Naislähetin ammatillisen imagon säilyminen ja 

emotionaalisten tarpeiden tyydyttäminen muodostivat vaikean yhdistelmän.  

 

Sosiaalisia suhteita solmittaessa ei koskaan olut kyse pelkästään sopivien ihmisten 

kohtaamisesta, vaan kanssakäymistä määritti aina ennen kaikkea lähetystehtävä. Työ piti 

asettaa etusijalle ja yksilön oli sopeuduttava. Naislähettien ihmissuhteita väritti vakituisen 

                                                 
283 KENA 2000, 307. 
284 Lähettiyhteisöstä perheenä HIEBERT 1985, 247, 273. 
285 JALAGIN 2007, 242–243. 
286 KENA 2000, 193–194, 312–315. 
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elämäntoverin puuttuessa satunnaisuus ja väliaikaisuus. Vaihtuvien työtovereiden, lähtöjen ja 

paluiden vuoksi lähetin elämää repi alituinen katkonaisuus, mikä rasitti myös ihmissuhteita ja 

aiheutti irrallisuuden tunnetta. Yksinäinen uurastus saattoi tuntua raskaalta, kun pysyvien ja 

läheisten ihmissuhteiden tarjoamaa turvaa ei yksinkertaisesti ollut. Tutkijat kutsuvat ilmiötä 

naimattoman lähetin ”jatkuvaksi psykologiseksi uupumukseksi”, jossa kaikki sosiaaliset 

kontaktit on järjestettävä itse alusta pitäen ja aina uudestaan 287. Yksinäisyyttä oli mahdollista 

torjua työhön uppoutumalla, mutta uralle omistautuminen ei poistanut lähetin inhimillisiä 

tarpeita ja tunteita. 

 

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on ymmärrettävää, minkälainen merkitys naiskodin 

asukkailla oli Anna Rautaheimon sosiaalisten suhteiden verkostossa. Heidän yhteiselonsa 

tarjosi edes hetkellistä pysyvyyttä ja läsnäoloa niin fyysisesti kuin henkisesti. Anna 

Rautaheimo eli suurimman osan ajasta yksinään ja erillään muista läheteistä. Hän ei 

myöskään kirjeistä päätelleen pitänyt kovin tiivistä yhteyttä muihin lähetteihin virallisten 

kokousten ulkopuolella tai ainakaan hän mainitsi näistä tapaamisista kirjeissään hyvin 

harvakseltaan. Ja hän jopa iloitsi siitä, että työtä on niin paljon, että ei ole aikaa vierailla 

muiden luona tai surra (ilmeisesti naiskasvatuksen kohtaloa). 288  On luultavaa, että 

Rautaheimo pysytteli ennemmin omissa oloissaan, sillä hän kuvasi kuitenkin melko tarkasti 

arjen tapahtumia ja kirjoitti jatkuvasti naiskodin asukkaista, ”omista tytöistään”.289  Myös 

lähettiyhteisön sisäiset ongelmat saattoivat vaikuttaa eristäytymiseen; Anna Rautaheimo 

halusi tehdä työtään hiljaisuudessa.290 Omaa tietä oli helpompi kulkea ilman kriitikoita. 

 

Työlle omistautuminen ei silti poistanut Anna Rautaheimoltakaan inhimillistä ulottuvuutta. 

Myös hänessä näkyi tarve kiinnittää oma olemassaolo johonkin ja saada muilta vahvistusta 

identiteetilleen henkilökohtaisella tasolla. Näitä merkityksiä hän rakensi naiskodin ja 

oppilaidensa kautta. Naiskodin arki ja yhteiseksi oletettu kamppailu uuden 

elämänkatsomuksen vahvistamiseksi lähensi Rautaheimoa kasvatteihinsa. Hänen 

kuvauksensa naiskodin elämästä ja asukkaista olivat hyvin tunnepitoisia; esim. kurssin 

päättyessä jäähyväiset olivat kovin haikeat. Hän tuntui iloitsevan ja surevan aidosti tyttöjen 

edesottamusten vaihdellessa; karkailu ja sairastelu masensivat ja ”edistyminen” kristillisissä 

                                                 
287 HELANDER 2001, 65. 
288 Esim. 31.5.1922 AR (kotiin) kertoo olleensa Järvisen perheessä apuna ilmeisesti sairastapauksen vuoksi. 
Tämän lisäksi vuoden 1922 kirjeissä on vain yksi maininta työasioiden ulkopuolisista yhteyksistä muihin 
lähetteihin: AR kotiin 28.10.1922. Yksin olemisen autuudesta AR kotiin 7.-8.7.1922. Hp 109, SLS, KA. 
289 Esim. AR kotiin 24.6.1924 tarkka kuvaus päivän ohjelmasta ja 15.9.1924 uusien kurssilaisten kuvailu.  
290 AR kotiin 23.3.1927, Hp 109, SLS, KA.  
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tavoissa ilahdutti niin että hän kirjoitti: ”Det här är en stor seger! Mamma, du kan ej ana hur 

lycklig jag är.”291  

 

Hän myös seurasi oppilaidensa elämää vielä heidän lähdettyään naiskodista. Tämä osoittaa, 

että naiskodin yhteisö muodosti Anna Rautaheimon jokapäiväisessä elämässä 

henkilökohtaisesti hyvin merkityksellisen ydinjoukon. Ja hän koki itse olevansa eksyksissä 

olevien tyttöjen ainoa mahdollisuus ja auttaja.292 Anna Rautaheimo on kirjannut näkyviin 

omat näkemyksensä, mutta vuorovaikutussuhteen toinen osapuoli jää valitettavasti hämärän 

peittoon. Hän ei kirjoittanut mitään naiskodin asukkaiden suhtautumisesta itseensä. Olisi 

mielenkiintoista kuulla oppilaiden näkemyksiä opettajastaan ja heidän yhteiselostaan, mutta 

lähdeaineisto ei anna mahdollisuutta siihen. Kukaan ei ole kirjannut muistiin heidän 

kokemuksiaan.   

 

Naiskodin oppilaiden voidaan ajatella edustaneen Anna Rautaheimolle perhettä, 

mahdollisuutta olla äiti. Aikakauden naisihanteen mukainen ja luterilaisuuden ihannoima 

äidillisyys oli syvälle rakennettu osa naisen identiteettiä 293. Anna Rautaheimon äitiys oli 

sosiaalista ja yhteiskunnallista äitiyttä; hän kasvatti naiskodissaan nuoria ambotyttöjä 

kristilliseen elämään, kuten äiti kasvattaa ja ohjaa omia lapsiaan oikealle tielle elämässä. 

Seija Jalaginin tulkinnan mukaan ”naislähetit hakivat – joko tietoisesti tai tiedostamattaan – 

keinoja olla ”äitinä” tai huoltajana jollekulle, edes väliaikaisesti” 294 . Näkisin kuitenkin 

äitiyden tarkoittavan tässä yhteydessä enemmänkin yhteiskunnallista äitiyttä, jota 

sivistyneistön naiset Suomessa toteuttivat suhteessa alemman sosiaaliluokan naisiin.295  

 

Samoin toimi Anna Rautaheimo. Näin arvioiden myös Anna Rautaheimon naiskoti oli keino 

yhdistää lähettiys ja ura naisen konventionaalisempaan kutsumukseen, äitiyteen. Naisten 

arkisissa kohtaamisissa julkisuuskuvat ja ihanteet eivät enää päteneet; naiskodin arjessa 

eläminen ja sosiaalinen todellisuus venyttivät kanssakäymisen oletettuja rajoja. Anna 

Rautaheimo ei ollut enää pelkkä lähetti työkentällään, vaan tiiviin yhteisön johtohahmo, joka 

eli tiiviisti mukana oppilaidensa elämässä. 

 
 
                                                 
291 AR kotiin 26.9.1926 ja 30.9.1928, Hp 109, SLS, KA. 
292 AR kotiin 21.1.1925, Hp 109, SLS, KA. 
293 SULKUNEN 1987, 157–164. 
294 JALAGIN 2007, 272. 
295 Vrt. MARKKOLA 2002; SULKUNEN 1987. 
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5. NAISLÄHETTI NORMIEN RAJOILLA 
 
 

Naimattomat naislähetit onnistuivat valtaamaan enemmistöaseman protestanttien lähetyksen 

työalueilla, koska työalueiden sukupuolijärjestelmä avasi naisten elämänpiirin helpommin 

ulkomaalaisille naisille kuin miehille ja lähettivaimojen ensisijainen tehtävä oli vaimon rooli. 

Naimattomille naisille oli ulkolähetyksessä tarjolla varsin poikkeuksellinen elämä; heillä oli 

mahdollisuus yhdistää ammatillinen ura ja uskonnollinen elämäntapa. Naislähettien 

kamppailu omasta asemastaan lähetysseuroissa osoittaa, että juuri ulkolähetyksissä käytiin 

ensimmäisiä konkreettisia neuvotteluja naisten oikeudesta osallistua hengelliseen työhön 

kirkollisen instituution palveluksessa. Keskustelut naisten hengellistä työtä koskevista 

linjauksista tulivat ajankohtaisiksi Suomen kirkollisissa piireissä vasta vuosia myöhemmin.296  

 

Jo itsessään poikkeuksellisten naislähettien joukosta erottui heistäkin vahvoja oman tiensä 

kulkijoita, jotka eivät mahtuneet tarjottuun muottiin. Anna Rautaheimo henkilönä vastasi 

kyllä naislähetille asetettuja muodollisia vaatimuksia, mutta naiskasvatuksen ympärille 

kietoutuu monia kysymyksiä sekä naiskasvatuksen ihanteista että Anna Rautaheimon roolista 

lähettien yhteisössä.  

 

 

Rautaheimon rajatapaus? 

 

Anna Rautaheimon todellisuudessa 1920-luvun Ambomaalla nainen oli lähetyksen sisällä 

aina toinen. Raamatullinen työnjako määritti lähtökohdan kaikelle kanssakäymiselle 

mieslähettien asemoidessa naislähetit alapuolelleen, todellisen miesten suorittaman 

lähetystyön avustajiksi. Naislähettien kokema toiseus oli osa työyhteisön sosiaalista 

verkostoa, jossa sillä oli kiinteä yhteys myös yhteisön sisäiseen vallankäyttöön. Toiseus näkyi 

kaikissa kohtaamistilanteissa lähetysyhteisön sisällä. Raamatullisesti tulkittu länsimainen 

sukupuolijärjestelmä oli siirretty työalueelle lähetyksen sisäistä organisaatiota jäsentävänä 

tekijänä.  

 

                                                 
296 JALAGIN 2007, 170.  
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Alkuvaikeuksista huolimatta naislähetit onnistuivat osoittamaan tarpeellisuutensa 

lähetyskentällä. Lähettien työyhteisössä arvostus hankittiin lähinnä mittavan työpanoksen 

kautta. Monet heistä, kuten Afrikassa työskennellyt Selma Rainio, hankki kannuksensa 

erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä; lääkärin taitoja ja tarpeellisuutta ei voinut 

kiistää edes kokenut mieslähetti. Sitä kautta saman henkilön esittämille muille näkemyksille 

annettiin suurempi painoarvo. Ja naimattomuuskin osattiin oikein argumentoituna kääntää 

hyödylliseksi seikaksi: naimattomuus oli Jumalan tahto, sillä ilman miehiä ja lapsia 

naisläheteillä oli enemmän aikaa omistautua työlleen.  

 

Sukupuolisidonnaiset roolit ja jaottelu elivät kuitenkin niin vahvoina lähetyksen 

miesvaltaisessa organisaatiossa, että henkisten rajojen ylittäminen kesti huomattavasti 

kauemmin kuin esim. osallistumissoikeuden saavuttaminen lähettienkokouksiin. Työyhteisön 

toimintakulttuurin muuttaminen vaati lähettinaisilta pitkäjänteistä ”lobbausta” ja omaa 

professionaalisuutta korostavaa työpanosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että naislähettien 

toimijuuden korostaminen tulkitaan automaattisesti siten, että kaikki heidän tekonsa 

tulkittaisiin yksiselitteisesti alistettujen sankaruudeksi ja suuriksi saavutuksiksi. Anna 

Rautaheimon profiloituminen naiskasvatuksen pioneerina ja uuden työmuodon aloittaminen 

oli kuitenkin saavutus, sillä ulkolähetyksen alkuvaiheessa naisten tehtävänä oli taipua 

näkymättömään ja hiljaiseen, ei-julkiseen työsarkaan. 

 

Lähettiyhteisön sisäinen sopeutuminen sukupuoliroolien vähittäiseen muutoksen tapahtui 

hitaasti, mutta naislähettien työ puhui puolestaan. Inhimillisiä tarpeita korostava nais- ja 

lapsityö osoittivat, että suhteen rakentaminen amboihin helpottui, kun lähestyminen tapahtui 

arkisten askareiden välityksellä ja samalla naislähetit oppivat ymmärtämään paremmin 

paikallisen kulttuurin tapoja. Lähetit eivät tietysti ylemmyydentunnossaan 

hyväksyneet ”pakanallisia” tapoja, mutta näiden tietojen hyödyntäminen helpotti sosiaalisen 

verkoston luomista ja molemminpuolista sopeutumista, jotka olivat välttämättömiä 

edellytyksiä varsinaiselle tavoitteelle eli kristilliselle työlle. Kielitaito oli ensimmäinen askel, 

mutta yhtä tärkeää oli löytää sopiva lähestymistapa. Lähetin oli osattava markkinoida 

asiaansa oikealla tavalla.  

 

Auktoriteetin ja uskottavuuden saavuttaminen vei naisläheteiltä pidempään kuin miehiltä, 

mutta tottumuksen myötä heidän ihmisläheinen työskentelytapansa tuotti tulosta. Anna 

Rautaheimokin onnistui rakentamaan luottamuksellisen ja läheisen suhteen oppilaisiinsa juuri 
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käytännöllisen kasvatuksen ja yhteisen arjen kautta. Tosin hänen sitoutumisensa naiskodin 

asukkaisiin ei ollut vain ammatillista ja evankelioimiseen tähtäävää, vaan kokonaisvaltaista 

merkitysten rakentamista myös omaan elämään, niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti. 

Anna Rautaheimon suhtautuminen oppilaisiinsa (”omiin tyttöihinsä”) osoitti, että hän oli 

henkisesti syvästi sidoksissa naiskodin yhteisöön, kuten perheessä. Anna Rautaheimo toteutti 

omaa lähetyskutsumustaan omaksumalla roolin naiskodissa asuvan suurperheen äitinä, joka 

ohjaa lapsiaan oikeille poluille.  

 

Naiskodissa tapahtunut kulttuurinen vuorovaikutus oli enimmäkseen yksisuuntaista; 

Rautaheimo halusi ”korjata” ambotytöt muistuttamaan itseään sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Ristiriitatilanteissa ratkaisut olivat jyrkkiä; sääntöjä rikkonut erotettiin naiskodin yhteisöstä. 

Siitä huolimatta Rautaheimon suhde oppilaisiinsa oli läheinen ja hän oli hyvin sitoutunut 

työhönsä henkilökohtaisella tasolla. Naiskoti oppilaineen muodosti yksinäiselle naislähetille 

sosiaalisesti merkityksellisen yhteisön, jota hän johti kuten suurperheen äiti lapsiaan. Samalla 

naiskoti edusti Rautaheimolle mahdollisuutta yhteiskunnalliseen äitiyteen. Hän sai oman 

aikansa ideaalin mukaisesti toimia sivistyneistön naisten omaksumassa roolissa 

huolehtimassa vähempiosaisista.  

 

Naiskasvatustyössään Anna Rautaheimo edusti hyvin sovinnaisia ja läheteille tyypillisiä 

kristillisyyden ihanteita: naisen tärkein tehtävä on äidin ja vaimon rooli. Hän vaati 

oppilailtaan kokonaisvaltaista elämäntavan muutosta; kaikki vanha oli hylättävä ja uutta 

kristillistä kääntymystä todistettava erityisesti ulkoisella puhtaudella. Anna Rautaheimon 

pedagogiikka perustui hänen oman länsimaisen ja kristillisen arvomaailmansa ja siihen 

liittyvien tapojen mallioppimiseen. Naiskodin toiminta- ja opetussuunnitelma ilmensivät tätä 

ajattelutapaa, eikä hänelle herännyt epäilyksiä omien päämääriensä oikeellisuudesta. Hän 

uskoi muiden lähettien tavoin omaan moraaliseen ylivertaisuuteensa ja viimeinen turva oli 

aina usko korkeimman johdatukseen.  

 

Naiskasvatuksen tavoitteena oli kotien kristillistämisen ohella edistää lähetyksen sanomaa 

paikallisten naisten avulla. Rautaheimon perusteena oman työnsä tarpeellisuudelle oli hänen 

huomionsa ambonaisten merkityksestä tulevien sukupolvien kasvattajina. Hänen mukaansa 

lapset kasvattavien naisten oli omaksuttava kristilliset arvot tai perheiden kääntyminen uuteen 

uskoon ja elämäntapaan olisi mahdotonta. 
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Varsinaisen saavutuksen naiskasvatustyön kehittämisestä teki kuitenkin Anna Rautaheimon 

asema naislähettinä. Koko lähettikunta oli lähetysjohdon tiukassa ohjauksessa, mutta 

naislähettien toimintatila oli lähetysorganisaation sukupuolisidonnaisten normien vuoksi vielä 

pienempi kuin mieslähettien. Saarna – ja sakramenttioikeuksien puuttuminen naisilta 

sukupuolen tähden sai naislähetit avartamaan lähetystyön raameja: kun työtä ei voinut tehdä 

ääneen alttarilla, sitä oli tehtävä muilla tavoin. Anna Rautaheimo ammatillisti oman asemansa 

ja oppi hyödyntämään käytännönläheisiä vastuualueitaan. Arkisten asioiden kautta 

lähestymällä hän onnistui löytämään uusia tapoja tavoittaa paikalliset asukkaat ja erityisesti 

ambolaiset naiset.  

 

Anna Rautaheimon mahdollisuuksiin kehittää naisen roolia korostava työmuoto vaikutti 

osaltaan kenttäkokemuksen myötä karttunut tieto. Lähettien käsitykset onnistuneen 

lähetystyön edellytyksistä muuttuivat radikaalisti idealismin karistessa; naisiakin tarvittiin, 

niin omien kuin pakanoiden joukossa. Vielä laajemmassa viitekehyksessä nähtynä taustalla 

vaikuttivat syvemmät virtaukset. Naisten asema ja vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa 

laajemminkin vahvistuivat selvästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja tämä kehitys 

heijastui osaltaan myös lähetyskentälle.  

 

Historiallisten sattumien ansiosta ja usein olosuhteiden pakosta naislähetit saattoivat ylittää 

ne tiukasti sukupuolitetut rajat, joiden mukaan heillä ei ollut mahdollisuutta toimia 

ratkaisevien päätösten tekijöinä tai lähetystyön uudistajina. Anna Rautaheimo teki hyvin 

omavaltaisen päätöksen uuden työmuodon aloittamisesta, jonka seuran johto kuitenkin 

hyväksyi jälkijättöisesti. Hän myös itse tiedosti oman toimintansa poikkeuksellisuuden, mutta 

selitti ratkaisunsa Jumalan johdatukseksi. Hän teologisoi sen. Anna Rautaheimo ei missään 

vaiheessa tuonut esiin aktiivista rooliaan ja vastuutaan päätöksen ja sen seurausvaikutusten 

suhteen, vaan painotti kaiken olleen korkeimman johdatusta.  

 

Miltei omavaltaiseksi tulkittava aloite, jossa sekä toimijana että työn kohteena oli nainen, 

organisaation hierarkian mukaan vähäarvoisempi, oli kuitenkin selvä poikkeama normaalista 

marssijärjestyksestä. Tämä edellytti hänen oman vaikutusvaltansa ja vastuunsa julkista 

vähättelyä. Vetoaminen omaan pienuuteen ja Jumalan kaikkivaltiuteen oli toimiva strategia 

omien päämäärien saavuttamiseksi. Naiskasvatustyötä puolustaessaan Rautaheimo nojautui 

ohi organisaation kaikkein korkeimpaan mahdolliseen auktoriteettiin, Jumalaan. Hänen 
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työnsä perustui Jumalalta henkilökohtaisesti saatuun lähetyskutsuun, joka oli samalla hyvin 

selvästi koko yhteisölle yhteinen ja siten kiistaton. 

 

Naislähettien toimintaa rajoittavat lähtökohdat huomioiden on selvää, että Anna Rautaheimo 

onnistui naiskasvatustyössään ylittämään monta rajaa, sekä henkistä että reaalista. Anna 

Rautaheimon toiminta naistyön organisoimiseksi voidaan tulkita strategiseksi normeista 

irtautumiseksi. Hän unohti hetkellisesti lähetysjohdon ohjauksen valmistellessaan hankettaan 

hiljaisuudessa ja palasi sitten ruotuun tarjoten ”valmista pakettia” lähetysjohdolle. Taktisesti 

ajatellen tämä oli toimiva ratkaisu; hän pystyi konkreettisesti osoittamaan työnsä edut. Omaa 

rooliaan vähätellessään hän onnistui ainakin osittain häivyttämään sen tosiasian, että hän oli 

omavaltaisesti ryhtynyt toimimaan ilman organisaation tukea. Jälkeenpäin arvioituna 

lähetysjohdon ei ehkä enää kannattanut ajaa työtä alas.  

 

Anna Rautaheimo ja muut normien koettelijat saattoivat jatkaa työtään poikkeuksellisesta 

toiminnastaan huolimatta yleensä siksi, että heidän työnsä oli strategisesti merkityksellistä 

koko lähetyksen jatkuvuudelle ja menestykselle. Tosin Rautaheimon kohdalla tämä ehto ei 

täyty täysin aukottomasti; hän ei toiminut omalla alueellaan yksin tai vastannut koko 

seurakunnan toiminnasta, mutta toisaalta naiskasvatuksen lakkauttamisella olisi 

todennäköisesti ollut negatiivinen vaikutus alueen lähetykselle ja erityisesti paikallisten 

mielipiteisiin. Lähetysjohdolta olisi taktisesti ollut huono siirto ottaa pois jo annettu ”etu” ja 

edestakaisin huopaamiselta vaikuttava toiminta olisi antanut huonon kuvan myös ulospäin 

koko organisaation toiminnasta. Ehkä Anna Rautaheimon toiminnan tukeminen oli pienempi 

kahdesta pahasta, varsinkin jos arvioi työn hyötyä organisaatiolle. Päätöstä puolsi myös se, 

että tapahtunutta oli mahdollista katsoa ikään kuin sormien välistä; Rautaheimo ei avoimesti 

tavoitellut muodollista valta-asemaa tai uhannut johdon auktoriteettia.  

 

Oma-aloitteinen uusien urien aukominen työtapojen suhteen sen sijaan oli naislähetiltä 

melkoista radikalismia ja strategista normien venyttämistä. Naislähettejä kun ei palkattu 

tekemään aloitteita, vaan täydentämään miesten tekemän työn jättämiä aukkoja. Lähettien ja 

etenkään naislähettien ei oletettu ryhtyvän oma-aloitteisesti uusien hankkeiden toteuttamiseen, 

vaan lähetyskentällä piti toimia kurissa ja järjestyksessä lähetysjohdon ohjeiden mukaisesti. 

Sooloilu ei ollut toivottua tai sallittua. Silti Rautaheimo kysyi siunausta toiminnalleen vasta 

jälkikäteen, kun hänen omat voimavaransa eivät enää riittäneet esim. naiskodin 

rakennuttamiseen. Sitä ennen hän oli toiminut hyvinkin itsenäisesti. Erityisen 
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poikkeuksellista Rautaheimon tapauksessa oli se, että hän ei voinut perustaa näkemyksiään 

ammatilliselle asiantuntemukselle, hänellä kun ei ollut pedagogista koulutusta.  

 

Omaa paikkaansa etsivät naislähetit kokivat kristinuskon itsessään vapauttavaksi; 

henkilökohtainen kutsu Herran työhön oli vahvin mahdollinen todistus omasta 

tarpeellisuudesta ja tekojen oikeellisuudesta. Anna Rautaheimo pohdiskelut omien tekojen 

epävarmuudesta päätyivät aina siihen, että kaikki oli lopulta korkeimman kädessä. Hän oli 

Jumalan johdattamalla tiellä vapaa kulkemaan suuntaan, joka hänelle oli annettu. Johdatusta 

korostava puhetapa johtui osittain strategisesta nöyryydestä ja tarpeesta tehdä itsestä 

näkymätön, mutta toistuva selitysmalli oli selvästi myös sisäinen. Ei ole uskottavaa, että 

henkilö joka pitää nuhteettomuutta johtotähtenään olisi useiden vuosien ajan jaksanut 

rakentaa määrätietoisesti väärää kuvaa omista ajatuksistaan kirjoittaessaan läheisilleen. On 

hyvin luultavaa, että Rautaheimo uskoi myös itse omaan vapauttavaan selitykseensä: yksi 

herran ase kasvatti ambonaisista lisää herran aseita, koska Jumala oli näin tahtonut.  

 

Usko vapautti, mutta ristiriidan aiheutti se ammottava kuilu, joka vallitsi henkilökohtaisen 

vapautuksen ja miesjohtoisen institutionaalisen kristillisyyden ja siihen kietoutuvan 

Raamatun tulkinnan välillä. Lähetyskentällä naisläheteille avautuvaa toimintatilaa hallitsi 

erillisyyden logiikka. Anna Rautaheimon urakehitys ilmensi kuin yksi yhteen Beidelmanin 

esittämää ajatusta, jonka mukaan naisläheteille itselleen tasa-arvoisuus Jumalan edessä oli 

selviö, mutta naislähettien työtä, ja virallista vaikutusvaltaa (tarpeellisuutta) määritti ajatus 

sukupuolten erillisyydestä. 297  Ja koska naislähettien oli pakko hyväksyä tämä asetelma, 

heidän oli itse turvauduttava erillisyyttä korostavaan toimintamalliin, joka paradoksaalisesti 

ylläpiti jaottelua. Se oli kuitenkin lähes ainoa ja strategisesti viisain keino varmistaa oma 

toimintatila. Anna Rautaheimolle oma tila avautui naiskasvatuksen parissa. Hän valitsi 

erillisyyden, mutta oli samalla itsenäinen.  

 

 
 
 

                                                 
297 BEIDELMAN 1982, 129. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Lounais-Afrikan kartta 298 
 

                                                 
298 KEMPPAINEN 1998, 222. 
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Liite 2: Ehdotus Naiskodin opetus- ja toimintaohjelmasta sekä kustannusarviosta 299 
 

 
Kodin toiminnalle välttämätöntä ainakin kolmen vuoden kasvatusaika: Vuosi menee 

uusiin oloihin tutustuessa ja sopeutuessa esim. säännöllisen työnteon ja itsensä puhtaana 

pitämisen opetteluun. Ja vanha minä vähitellen häviää. Toisena ja kolmantena vuonna 

sydän on avautunut ja on valmis uuden omaksumiselle. 
Tytöt joutuvat jättämään oman pakanakotinsa ja ovat naiskodissa kolmen vuoden ajan, jolla 
ajalla ylläpito ja vaatteet tulevat kodin puolesta 
 
 
Käytännön tehtäviä 
 
Täkäläisen kodin hoito: vaimon osa ja mitä koti on Raamatun perusteella 
Ruumiin puhtaana pitäminen 
Vaatteiden ompelu, paikkaaminen, peseminen ja silittäminen 
Täkäläisten korien ja patojen valmistus 
Jonkin verran sairaanhoitoa 
Lastenhoito ja kasvatus: käytännön neuvojan määräperäiseen kasvatukseen, vastapainona 
täkäläiselle miesvaltaiselle kasvatukselle. Harjoittelumielessä naapuritalojen lasten hoito. 
Raamattupiirin johtaminen 
 
 
Kaikkina aikoina tarkoitus tehdä huomattava määrä siivoamista, peltotöitä ja muita 
käytännöllisiä töitä. Peltomaan saaminen on tärkeää, jotta toimeentulo järjestyy omista 
viljoista. Lisätuloja pyritään saamaan käsitöitä myymällä. 
 
 
Varsinaisia oppiaineita 
 
Evankeliumi 
Vanha testamentti 
Kirjoitus 
Laskento 
Sisälukutaito 
Terveysoppi 
Laulu 
 
 
Koulunkäynti on jaettu kahteen jaksoon: kylmän ajan ja sadeajan koulu, ja tuntimäärät sekä 
työjärjestys laaditaan aina olosuhteita silmällä pitäen. 
Ehdotus menoarvioksi vuodelle 1924: Naisopiston rakentamista varten 300 £ 

 

                                                 
299 Esityksen laatijat: Selma Rainio, Matti Wäänänen ja Anna Rautaheimo. Lkpk 25.7.1923, Liite nro2, Hha8, 
SLS, KA.  
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Liite 3: Koulupäivän järjestys 300 

 

Kylmänä aikana (kesäkuu – syyskuu) koulua 5 pv / viikko ja 3 h / pv 

 

klo 6 nouseminen, pukeutuminen, jauhojen survomista, siivoamista 

klo ½ 9 aamiainen 

klo ¼ 9  aamurukous 

klo 9-12 koulua 

klo ½ 1 päivällinen 

klo 3-5 käytännölliset työt 

klo 5-7 läksyjen lukemista 

klo ½ 8  illallinen 

klo ½ 9 iltarukous 

klo 9 hiljaisuus 

 

sadeaikana 

 

klo 5 nouseminen, pukeutuminen, siivoamista, peltotöitä 

klo 6 aamurukous 

klo ½ 7 aamiainen ja työt jatkuvat 

klo 9-11  koulua 

klo 12 päivällinen 

klo 2-3  läksyjen lukemista 

klo 3-7 peltotöitä, survomista 

klo 7 illallinen 

klo ½ 9  iltarukous 

klo 9 hiljaisuus 

                                                 
300 AR: n vsk 1923. Ohjelma toistuu samanlaisena myös vuosien 1924–1925 vuosikertomuksissa, Hha 8, SLS, 
KA.  
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LÄHTEET 

 
Arkistolähteet: 
 
Kansallisarkisto (KA), Helsinki 
Suomen Lähetysseuran (SLS) arkisto 
 

Afrikan lähettienkokousten pöytäkirjat 1920–1927  
Hha 8-9 
Ambomaan työalueen lähettienkokousten pöytäkirjojen kanssa on yhteen 
sidottuna hallintokunnan ja komiteoiden pöytäkirjat. Vuosikokousten 
pöytäkirjojen liitteinä ovat esimiehen vuosikatsaukset ja lähettien 
vuosikertomukset. 
 
Anna Rautaheimon kokoelma  
Hp 109 
Kirjeenvaihtoa vanhempien ja sisarusten kanssa. 
 
Lähetysjohtajalle lähetyskentiltä saapuneet kirjeet 1920–1927 (Afrikka)  
Eac 22–27 
 
Lähetysjohtajan kirjekonseptit ja jäljennökset 1921–1927  
(Lähetysjohtajana toimi Matti Tarkkanen) 
Daa 21–26 
 
Naislähetyskoulun johtajalle saapuneet kirjeet 1922–1927 
(Naislähetyskoulun johtajana toimi Lydia Kivivaara) 
Eae 6-7 

 
 
 
Painetut lähteet: 
 
ETELÄN RISTIN ALLA 1923: Helenius Linda; Hirn Karin; Rainio Selma, Etelän ristin alla, 
Hämeenlinna 1923. 
 
NÄRHI 1929: O. E Närhi, Mustan kansan tapoja ja uskomuksia, Helsinki 1929. 
 
RANTTILA 1935: Hilma Ranttila, Äitinsä kiroama, Kuvauksia lähetystyöstä Ambomaalla, 
Helsinki 1935. 
 
SUOMALAISTA RAIVAUSTYÖTÄ 1945: Walde Kivinen (toim.) Suomalaista raivaustyötä 
Afrikan erämaassa, Helsinki 1945.
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Verkkolähteet: 
 

AAMULEHTI 20.12.2007: Jari Rankinen valittaa rangaistuksestaan  
Uutinen julkaistu 20.12.2007, luettu 27.12.2007 osoitteesta 
 
http://www.aamulehti.fi/uutiset/pirkanmaa/60026.shtml 
 

Jari Rankinen valittaa rangaistuksestaan 
 
Vammalan kappalainen Jari Rankinen valittaa kurinpitorangaistuksestaan. Turun tuomiokapituli 
erotti marraskuussa Rankisen kolmeksi kuukaudeksi pappisvirasta, koska tämä oli toistuvasti 
kieltäytynyt pitämästä jumalanpalvelusta naispapin kanssa. 
 
Tuomiokapitulin mukaan Rankinen oli syyllistynyt virkavelvollisuutensa laiminlyömiseen. 
Hänet erotettiin määräajaksi sekä kappalaisen virasta että pappisvirasta. 
Rankisen valitus on saapunut Turun hallinto-oikeuteen, joka pyytänee seuraavaksi lausuntoa 
tuomiokapitulilta. Rankinen itse oli jo ennen tuomiokapitulin päätöstä anonut virkavapaata ja 
hakeutunut rauhanturvaajien papiksi Afganistaniin. 
 
Turun tuomiokapitulin käsittelyyn on tulossa toinenkin vastaava tapaus Vammalasta. Pastori 
Markus Malmivaara on kahdesti jättänyt tulematta jumalanpalvelukseen, joka hänen olisi 
vuorolistan mukaan pitänyt pitää yhdessä naispapin kanssa. 

STT, Turku  

 

HELSINGIN SANOMAT 8.9.2007: Piispa sovitteli Vammalan seurakuntaa rassaavaa 
naispappeuskysymystä. Julkisyhteisönä kirkko ei voi sallia syrjintää viranhoidossa.  
Uutinen julkaistu 8.9.2007, luettu 27.12.2007 osoitteesta. 
 
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Piispa+sovitteli+Vammalan+seurakuntaa+rassaavaa+naisp
appeuskysymyst%C3%A4/1135232638466 
 
 
HELSINGIN SANOMAT 16.12.2007: Miespappi kieltäytyi taas työstä naiskollegansa 
kanssa Vammalassa 
Uutinen julkaistu 16.12.2007, luettu 27.12.2007 osoitteesta. 
 
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Miespappi+kielt%C3%A4ytyi+taas+ty%C3%B6st%C3%
A4+naiskollegansa+kanssa+Vammalassa/1135232638470 
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