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Hosainan teologinen seminaari, Etiopia 
      
      
Yhteistyökumppani: Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus (EECMY) 
                South Central Synod (SCS) 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti  
Hosainan teologinen seminaari on yksi Mekane Yesus -kirkon viidestä alueellisesta seminaarista. 
Seminaaritasoisena se on kouluttanut noin yhdeksästä kirkon synodista tulleita opiskelijoita vuodesta 1997 
lähtien. Sitä ennen se toimi raamattukouluna. Syksystä 2010 lähtien seminaari on toiminut bachelor-
tasoisena.  
 
Seminaarissa koulutetaan evankelistoja ja pappeja kolmevuotisella dipoma- ja neljävuotisella degree-
kurssilla. Opetus on englannin kielistä ja sitä annetaan myös ilta- ja viikonloppuopetuksena. Seminaari 
koordinoi myös teologista etäopetusta, amharankielistä TEE-certificate- ja englanninkielistä TEE-diploma-
tasoista koulutusta. 
 
Seimaarissa on koulutettu työntekijöitä myös Etelä-Sudanin Luterilaiselle kirkolle ja muillekin 
kirkkokunnille Etiopiassa. 
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018 

Kolmivuotisella diploma-
kurssilla opiskeli yhteensä 56 
opiskelijaa, joista 
naisopiskelijoita oli 12. 
Myönteistä kehitystä osoittaa se, 
että ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden määrä on noussut 
edellisen vuoden 17 opiskelijasta 
23 opiskelijaan. Myönteistä 
kehitystä sen sijaan ei ole se, että 
ensimmäisen vuosikurssin 
naisopiskelijoiden määrä on 
puolittunut 5 opiskelijasta 2 
opiskelijaan. 

Degree-kurssilla ovat 
opiskelijamäärät pysyneet 
suurin piirtein samalla tasolla. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden määrän oli 17, kun taas 
aiempina vuosina 15 ja 16.  Naisopiskelijoita ensimmäisellä vuosikurssilla oli 4, kun taas ylemmillä 
vuosikursseilla 1 ja 5 ja 3.  

Diploma-kurssilta valmistui kesäkuun 16 päivänä 16 oppilasta, joista 5 oli naisia. Degree-kurssilta 
valmistui 15 opiskelijaa, joista naisia oli 4.  

Naisopiskelijoita asuntolansa edessä. Kuvaaja Kari Pentikäinen 
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Ilta- ja viikonloppukursseilla opetettiin 11 ensimmäisen vuosikurssin diploma-tason opiskelijaa, 
jotka jatkavat syksyllä toiselle vuosikurssille. Muita iltakursseja oli käynnissä degree tasolla - 
ensimmäisen ja kolmannen vuoden kurssit. Molemmissa opiskeli 9 opiskelijaa, joista vain yksi oli 
nainen. 

Seminaari koordinoi myös seurakunnissa kokoontuvia teologisia etäopiskelukursseja (TEE). 

Seminaarin asuntoloissa asuvat opiskelijat muodostavat yhteisön, jonka jäsenet jakavat vapaa-
aikansa toistensa kanssa riippumatta kurssista tai etnisestä taustasta. Opiskelijat ovat ideoineet 
varsinaisen koulutyön ulkopuolista toimintaa, mm. diakoniakerhon ja ympäristönsuojelukerhon. 
Diakoniakerhon tarkoituksena on tukea taloudellisesti ahtaalla olevia opiskelijoita, sekä uskonsa 
vuoksi muualta Hosainaan paenneita kristittyjä. Ympäristönsuojelukerhon tarkoituksena on pitää 
seminaarin kampus siistinä ja myös siirtää ympäristöajattelua valmistuvien opiskelijoiden mukana 
heidän seurakuntiinsa. 

 

Terveiset ja kiitokset 
tukijoille 

Hosainan seminaari tekee 
tärkeää työtä kouluttamalla 
evankelistoja ja pappeja 
seurakuntiin. Mekane Yesus 
kirkko kasvaa edelleen ja joka 
vuosi syntyy uusia 
seurakunta, jotka tarvitsevat 
koulutettuja työntekijöitä. 
Hosainan seminaarin vaikutus 
ulottuu oman ja 
naapurisynodien ulkopuolelle, 
muiden synodien, 
kirkkokuntien ja jopa Etiopian 
ulkopuolella olevien kirkkojen 
elämään asti. Seminaarin 
työntekijät haluavat kiittää Suomen Lähetysseuraa ja sen kautta seminaaria avustavia ihmisiä heidän 
antamastaan tuesta. He toivottavat Jumalan siunausta kaikille tukijoilleen. 

 

 
 

Seminaarin henkilökuntaa kahvihetkellä vierailijoiden kanssa. 


