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Rakkaat Ystävät
Heinäkuun hellettä, vai jokohan ne helteet menivät kesäkuussa? Toivottavasti saatte siellä sopivasti lämpöä ja
kosteutta niin että luonto jaksaa kukkia, kasvit kasvaa ja sato on suotuinen, kun sen keruun aika tulee.
ETSINTÄKUULUTUS
Kolleegani Gaboronesta kävivät luonani täällä Francistownissa
juhannusaattona ja toivat tullessaan joulupaketin. Se oli kiertänyt
Namibian pohjoisosasta pääkaupunki-Windhoekin kautta
Botswanaan Gaboroneen ja tuli siis oikein sopivasti minulle
keskitalven kylmään aikaan. Lämmin kiitos lähettäjälle, jonka
henkilöllisyyttä kuitenkin vielä etsitään. Paketissa ei nimittäin ollut
lähettäjän nimeä. Voihan se tietysti olla, että se lähti suoraan
Korvatunturilta ja lähettäjä olisi näin ollen itsestäänselvä, mutta jos
joku kuitenkin tunnistaa paketin, mielelläni kuulisin asiasta. Sukat
ovat vallan upeat!
HÄMMENNYSTÄ...
Kävin lukemassa maaliskuussa kirjoittamani kirjeen ja hämmästyin, kuinka kaukaiselta kaikki kirjoittamani
asiat tuntuivatkaan. Tuolloin olin aika vasta tullut Angolan ja Namibian reissuilta ja suunnittelin matkaa
Zimbabween tutustumaan siellä oleviin kehitysyhteistyöhankkeisiimme. Mielessä pyöri myös toukokuulle
suunniteltu Suomen reissu, jonka aikana odotin kovasti pääseväni mukaan ylioppilasjuhliinkin.
No, kuinkas sitten kävikään. Zimbabwen reissu jäi, kun alkoi kuulua
uutisia haasteista rajoilla, ja maaliskuun lopussa kävi selväksi, että nyt
eletään ihan uudenlaista aikaa. Kun huhtikuu koitti, olimme suljettuina
koteihimme emmekä saaneet seitsemään viikkoon käydä edes kaupassa
ilman että olimme hankkineet itsellemme neljä tuntia voimassa olevan
luvan. Onneksi sen pystyi muutaman viikon odottamisen jälkeen
hankkimaan netin kautta. Kaupat laittoivat myös aika nopeasti pystyy
palvelun, jossa tavaroita pystyi tilaamaan soittamalla, Whatsappsovelluksen tai sähköpostin kautta (kuva). Se olikin vallan kätevää, jos ei
halunnut lähteä jonottamaan kauppaan sisäänpääsyä.
Lähetysseuran työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta palata Suomeen ja
jotkut arvioivat parhaaksi tehdäkin niin. Meidänkin alueella asiaa pohdittiin suunnasta ja toisesta, mutta
loppujen lopuksi päädyimme suurelta osalta pysymään paikallamme. Ja sitten jossain vaiheessa ei Suomeen
lähteminen enää olisi onnistunutkaan lentojen puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi.
Monenlaista tässä on ollut mielessä näiden muutaman kuukauden aikana. Olen miettinyt myös aiempia
lähetystyöntekijäsukupolvia, jotka ovat joutuneet tällaiseen tilanteeseen esim.sotatilan takia. Silloinkaan ei ole
välttämättä päässyt Suomeen niin kuin olisi halunnut vaan on ollut sopeuduttava tilanteeseen ja tehtävä siinä
parhaansa. Meidän tilanne ei varmastikaan tule kestämään yhtä kauan kuin noilla esiäideillämme ja -isillämme,
mutta uutta tämä on tälle sukupolvelle. Ja muistutus siitä, että tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti.
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...JA UUTTA NORMAALIA...
Kun sitten pääsimme ulos pihoiltamme, oli uudeksi normaaliksi
muodostunut pakollinen kasvosuojan käyttö ja käsien pesu tai
desinfiointi joka paikkaan mennessä. Kaikkien yleisten
liikkeiden ja toimistojen pitää mitata sinne tulevien lämpötila ja
kirjata nimi ja puhelinnumero rekisteriin. Onpa tuossa nyt tullut
selvitettyä se, mikä on yleisin lämpötilanikin, kun se on testattu
parhaina päivinä seitsemänkin kertaa. Täytyy kyllä sanoa, että
tuon prosessin vaivallisuus aiheuttaa pienoista vastenmielisyyttä
kaupungilla ’hengailemiseen’ ja kaupoissa vaelteluun. On se sen
verran väsyttävää hommaa, kun sitä tekee monta kertaa
peräkkäin.
Uutta normaalia on myös se, että ketään ei kätellä eikä halata.
Täällä on muodostunut tavaksi tervehtiä toista kyynärpäällä
kyynärpäähän – tai sitten vaan hymyillään ja vilkutellaan. Aika
outoa oli olla jumalanpalveluksessa, jonka jälkeen yleensä kaikki kättelevät toisiaan. Nyt sitten vaan
kyynärpäällä tökittiin... Ja jumalanpalveluksessa oli pastori-Geoffreyllä paitsi kasvomaski myös muovivisiiri.
Olen nähnyt muidenkin pastoreiden saarnaavan visiirin kanssa; sen avulla pystynee paremmin hengittämään
ja puhumaan samanaikaisesti.
...KUMPPANEIDENKIN TYÖSSÄ
Kumppanit ja hankkeet olivat luonnollisestikin kaikesta tästä ihan yhtä hämmentyneitä kuin mekin. Mitä?
Missä? Miten? olivat kysymyksiä, jotka kulkivat kaikkien mielessä. Todella nopeasti ihmiset sitten alkoivat
kuitenkin ottaa käyttöön digitaalisia välineitä ja erilaisia ryhmiä muodostui niin Whatsappiin kuin
Facebookiinkin. Jumalanpalveluksia pidettiin näiden välityksellä ja yhtenä sunnuntaina minäkin kuuntelin
neljä saarnaa eri kirkoista. Ihan hyvää opetusta tuli kuultua ja tarpeeseen se oli.
Kumppanimme Botswana Gender Based Violence Prevention & Support Centre (BGBVC) oli todella kiireinen
koko seitsemän viikon lockdown-tilan ajan. He kertoivat perhe-ja lähisuhdeväkivaltatapauksien
lisääntymisestä, kun ihmiset olivat suljettuina koteihinsa ja tilanteet olivat kärjistyneet. Uusia turvataloja oli
jouduttu avaamaan pikaisella tahdilla ja järjestön työntekijät jouduttiin siirtämään tukihenkilöiksi näihin
paikkoihin. Järjestön johtaja, Suomessakin vieraillut, Lorato Moalusi kertoi, kuinka tuo muutaman kuukauden
aika oli äärimmäisen haastavaa aikaa ja kuinka työtä tehtiin kellon ympäri yhteistyössä poliisin ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa, jotta saatiin vaarassa olevat ihmiset turvaan. Yksi turvatalo avattiin myös
miehille, mikä on uusi ilmiö.
Nyt BGBVC on avaamassa EU:n avustuksella toimistoa myös asuinkaupunkiini Francistowniin. Lorato
Moalusi oli täällä työtoverinsa kanssa tällä viikolla etsimässä sopivaa toimistotilaa ja samalla myös turvataloa.
Francistownin ympäristöön sijoittuva North East -lääni on osoittautunut kartoituksissa alueeksi, jolla
lähisuhdeväkivalta ja erilaiset hyväksikäytön muodot ovat hyvin yleisiä ja siksi tämän järjestön saapuminen
tälle alueelle on kiitollisuudella vastaanotettua eri yhteistyötahojen toimesta. Itse olen asiasta myös aivan
innoissani, sillä olen toivonut tämäntyyppistä apua tälle alueelle jo yli 10 vuoden ajan. Jossain vaiheessa
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haaveilin myös itse turvakodin perustamisesta lapsia ja nuoria silmälläpitäen, mutta se ei sitten siinä vaiheessa
saanut tulta alleen. Ehkä ei ollut vielä silloin aika.
HAASTEET JATKUVAT MUTTA JUMALA PYSYY
Nyt vietätte siellä Suomessa kesää ja me täällä talvea. Monet ovat lomilla ja sen huomaa myös sähköpostien
määrässä – virta on ehtynyt! On hyvä aika olla hieman rauhassa ja tehdä rästitöitä ajan kanssa.
Korona-aika on iskenyt melkoisesti niin seurakuntien, firmojen kuin yksityisten kotitalouksienkin talouteen.
Yhteiskunnassa puhutaan elvyttämisestä ja sitten sopeuttamisesta. Näitä samoja toimia mietitään varmasti joka
taholla. Myös Lähetysseurassa on käynyt selväksi, että talous tarvitsee sopeuttamista ja tämä asia on kerrottu
myös kumppaneille ympäri maailman ja sieltä onkin tullut hyvin ymmärtäväisiä ja rohkaisevia viestejä.
Olemme tämän tilanteen keskellä kaikki yhdessä. Ei ole enää ’heitä’ eikä ’meitä’. Toivomme kuitenkin, että
pystyisimme jatkossakin mahdollisimman hyvin tukemaan niitä tahoja, joiden piiriin meidät on lähetetty ja
siksi laitan tuon allaolevan viestin tähän kirjeeni loppuun. Kaikki apu on tervetullutta! Jumala siunaa sen ihan
niin kuin aikanaan ne viisi leipää ja kaksi kalaa!
Tukea tarvitaan nyt erityisen kipeästi. Lähetysseuran työ kumppaniensa kautta eri puolilla maailmaa jatkuu ja
avun tarve on suuri. Voit tehdä lahjoituksen verkkosivulla toivoa.fi, tekstiviestillä tai MobilePay:lla.
Ohjeet lahjoitusta varten:
• Tekstiviestillä: Lähetä viesti TOIVOA18 (18 €) ja TOIVOA32 (32 €) numeroon 16155.
• MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 63000.
• Tilisiirrolla: FI38 8000 1400 1611 30 ja viestillä: Toivoa.
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus.
Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Muistakaa myös, että voitte seurata meidän puuhia alueellamme Facebookissa sivulla ’Suomen Lähetysseura
eteläisessä Afrikassa’. Yritämme pitää sivua aktiivisena ja kertoa monipuolisesti kaikesta siitä, mitä
alueellamme tapahtuu. Kiitos kun olette olemassa ja muistatte meitä ja kumppaneitamme myös
rukouksissanne. Niillä on iso merkitys meidän kaikkien elämässä.

Hyvän Jumalan huolenpitoa ja sylihoitoa teille kaikille kesän keskelle,
Marja Alastalo
Lähdin Botswanaan ensin
suomalaislasten opettajaksi ja
myöhemmin kummilapsityöhön
Tsholofelong (Toivon Paikka) –
ohjelmaan Francistowniin. Nyt
sijaistan eteläisen Afrikan
aluepäällikköä ja kiertelen Angolassa,
Botswanassa, Namibiassa,
Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa
tukemassa työntekijöitämme ja
kuulostelemassa kumppaneiden
kuulumisia.
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