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Rakkaat Ystävät
Uusi vuosi, ystävänpäivä ja pääsiäinen oli ja meni ja nyt vasta kirjoittelen teille kuulumisiani. Jospa saisin
tämän kuitenkin liikkeelle ennen vappua. Ei voi muuta sanoa kuin että ihmettelen täällä ajan juoksua ja sitä
kuinka päivät sujahtelevat ohi. Liekö teillä siellä samanlaista tunnelmaa? Kuitenkin, mielessä olette olleet,
vaikka hiljaista onkin ollut tällä tiedotussaralla.

Lähetysseuran organisaatiouudistus
Vuodenvaihteessa liikkeelle pyörähtänyt
Lähetysseuran uusi ulkomaan organisaatio
heilautti kuvioita siten, että mukaan
pääseminen ja tasapainon löytäminen on
vienyt nyt oman aikansa. Tämä eteläinen
Afrikka (Angola, Namibia, Botswana, EteläAfrikka, Zimbabwe, Sambia) yhdistettiin
uudessa
organisaatiossa
hallinnollisesti
itäiseen Afrikkaan (Tansania ja Etiopia) ja sen
myötä kuvioihin tuli mukaan uusia
työtovereita, uusia hankkeita ja uusia
kumppaneita. Minun roolini on nyt toimia tällä
uudella
alueella
alueellisena
ohjelmapäällikkönä ja olenkin nyt niissä
merkeissä ihan pään pyörälle saamiseen asti
opetellut kaikenlaista uutta. On vammais-ja
kummilapsityötä Etiopiassa, evankelioimis-ja
musiikkityötä Tansaniassa, ympäristöasioita ja
ilmastonmuutokseen sopeutumista, opetusta
raamattukoulussa, lasten asioiden ja aseman
parantamista eri tasoilla, jumalanpalveluselämän kehittämistä ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvien teemojen
käsittelemistä jne. Monenlaista asiaa ja työtä monenlaisten kumppaneiden kanssa. Toimin myös esihenkilönä
osalle alueellamme työskentelevistä suomalaisista työntekijöistä ja onkin ollut vallan riemastuttavaa tutustua
uusiin kollegoihin. Todella hienoa työtä tehdään suurella sydämellä eri puolilla aluettamme!
Aluettamme luotsaa aluejohtajaksi valittu Teressa Juhaninmäki Tansaniasta, Arushasta, käsin, ja alueella
työskentelee tällä hetkellä 21 lähetystyöntekijää. Näin työuran loppuvuosia kohti mennessä täytyy sanoa, että
nyt saa laittaa kaiken kokemuksensa ja taitonsa käyttöön ja sen päälle sitten vielä opetella paljon, paljon uutta.
Jospa se sitten auttaisi myös harmaita aivosoluja uudistumisprosessissa näin iän karttuessa.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Koronan-ajan työelämää
Koronavirus on edelleen hyvin voimissaan täällä Botswanassa ja
muuallakin työalueellamme. Botswanassa uusia tartuntatapauksia
raportoidaan aina 3 – 4 päivän ja niistä laskettuna tapauksia on
noin 250 – 350 päivässä. Kuolintapauksia on ollut huolestuttavan
paljon, mikä kertonee paitsi ihmisten perussairauksien määrästä
myös siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä ei oikein pysty
vastaamaan eteennousseeseen haasteeseen. Tilanne on pahentunut
nopeasti vuodenvaihteen jälkeen ja
nyt leviämistä yritetään hillitä yöllisellä ulkonaliikkumiskiellolla
Korona-ajan peseytymistarvikepakkaus
(klo 22 – 4) ja alueiden välisen liikkumisen rajoittamisella
Maunissa hotellissa.
kontrolloiden liikkumislupien määrää. Ensimmäiset rokotukset
on jo annettu, mutta koska rokotteita tuli maahan vain pieni määrä, siirryttiin alkuperäisestä ’rokotetaan yli 55vuotiaat riskiryhmäläiset ja muuten yli 65-vuotiaat’ -ohjeistuksesta rokottamaan vain yli 75-vuotiaita. Täällä
annettava rokote on ollut Astrazenecaa. Nyt sitten odotellaan uusien erien saapumista, jotta rokotuksia
voitaisiin jatkaa. Samanaikaisesti väestöä rohkaistaan ottamaan rokote, sillä epäilevät äänet ovat hyvin yleisiä
botswanalaisten keskuudessa. Näin niin nuorten kuin iäkkäämpienkin kohdalla. Liikkeellä on monenlaista
huhua ja salaliittoteoriaa yms. ja tällainen epäluuloisuus leviää nopeasti varsinkin sosiaalisen median kautta.
Normaalitilanteessa työhöni kuuluisi matkustamista ja
vierailuja kumppaneittemme ja eri projektien luona. Nyt
tämä työ tapahtuu pääosin netin kautta. Normaalipäivät
tulee vietettyä itsekseen omassa toimistossa ja ottaen
yhteyttä työtovereihin ja kumppaneiden edustajiin käyttäen
Teams-kokousmahdollisuutta tai
WhatsApp-sovellusta. Siksi olikin yhtä juhlaa, kun
pystyimme pitkäaikaisen työtoverini, Maria Stirlingin,
kanssa kokoontumaan saman pöydän äärelle Gaboroneen
osallistuaksemme sieltä sitten yhdessä yhteisiin kokouksiin.
Lounaskin syötiin lennossa, kun aikaa oli vähän.

”Harvinaista herkkua” – työntekeminen
yhdessä saman pöydän ääressä!

Olen onnistunut viimeisten neljän kuukauden aikana
käymään kaksi kertaa Namibian puolella hoitamassa asioita siellä ja toisella kerralla lensin takaisin
Botswanaan. Olin hyvin vaikuttunut siitä, miten hyvin matkustaminen onnistui koronaturvallisesti niin
lentokentillä kuin koneessakin. Huomasi, että joka taholla (paitsi ehkä lentokenttäbussissa) otetaan tämä
pandemia hyvin vakavasti ja varotoimenpiteet ovat käytössä. Lisäksi kun lennoille vaaditaan negatiivinen
testitulos, saattoi tuon varsinaisen matkustusosuuden tehdä suhteellisen turvallisin ja rauhallisin mielin.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Muutoksen tuulet puhaltelevat
Vuosituhanteen vaihteessa rakennettiin Francistownissa kovalla vauhdilla kirkon tontille toimintakeskusta,
johon oli tarkoitus tulla toimintaryhmiä kirkon lähettyvillä olevien köyhien alueiden naisille ja lapsille. Kun
se sitten valmistui, oli kaupunki tehnyt omat suunnitelmansa kaupungin kehittämiseksi ja aloitti näiden
alueiden asukkaiden siirtämisen n. 8km päässä olevalle Gerald Estate -alueelle. Niinpä toimintakeskuksen
kohdalle tehtiin uusi suunnitelma ja siinä aloitettiin kirkon Masasi (Aamutähti) -päiväkoti. Alakertaan sijoittui
Tsholofelong (Toivon paikka) – lasten tukiohjelma. Seurakunta ylläpiti päiväkodin toimintaa vuodesta 2005
lähtien ja monenmonet lapset ovat saaneet hyvät eväät koulunkäynnilleen Masasista.
Viime vuosien aikana Francistowniin on syntynyt
yksityisiä päiväkoteja kuin sieniä sateella ja
opetusministeriö on laajentanut opetuksen
kattamaan myös esikouluikäiset. Näistä syistä
johtuen, ja varmasti myös siksi, että
varhaiskasvatus ei ole täällä kirkon ominta
osaamista, Masasin on ollut vaikea saada riittävästi
lapsia hoitoonsa ja näin päiväkodin taloudellinen
kannattavuus on ollut koko ajan vaakalaudalla.
Näin ollen Francistownin seurakuntaneuvosto teki
viime vuonna päätöksen vuokrata Masasin tilat
yksityiselle päiväkodin pitäjälle ja tämä muutos
astui käytäntöön tammikuussa 2021. Nyt tiloissa toimii Bright Minds English Medium – päiväkoti ja heidän
maksamansa vuokra auttaa luonnollisesti pientä Francistownin seurakuntaa merkittävästi talouden kannalta.
Tsholofelongin kautta tulevat päiväkoti-ikäiset kummilapset on sijoituttu nyt tämän päiväkodin alle.
Tsholofelong-ohjelma toimii edelleen entiseen
malliin keskuksen alakerrassa, mutta senkin
virallinen nimi on muutettu. Uusi nimi on
Nayalorato (Anna Rakkautta) – lasten ja nuorten
tukijärjestö. Nimen vaihto johtuu siitä, että ohjelma
on nyt rekisteröity virallisesti järjestöksi, joka pystyy
sitten kirkosta erillisenä anomaan varoja myös
kirkkoyhteyksien ulkopuolisista lähteistä. Toiminta
on pysynyt kuitenkin samanlaisena – muutos on
pelkästään hallinnollinen ja liittyy ainoastaan
itsekannattavuusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Kirkossa ja Kotona
Botswanassa saa järjestää jumalanpalveluksia turvavälit ja muut
turvatoimet huomioonottaen. Väkimäärä on rajoitettu 50
henkilöön ja Francistownin pienessa seurakunnassa se on riittänyt
ihan hyvin. Monet ihmiset ovat varmaankin siirtyneet seuraamaan
jumalanpalveluksia netin kautta ja täytyy sanoa, että näin olen itsekin
toiminut useana sunnuntaina. Se onkin ollut tämän korona-ajan ilo;
päästä
osallistumaan
jumalanpalvelukseen,
konserttiin,
opetustilaisuuksiin jne. Suomestakin käsin.

Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja
oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja
eläintä sinä autat, Herra.
Psalmi 36:7

Pääsiäisenä halusin kuitenkin päästä juhlimaan ylösnousemusjuhlaa ja osallistumaan ehtoolliselle yhdessä
seurakunnan kanssa ja niinpä suuntasin kulkuni kirkkoon. Siellä sitten huomasin, että seurakuntamme on
saanut uuden jäsenen (ks.kuva). Tämä uusi – taitaa olla kyllä vielä kastamaton ja konfirmoimaton – jäsen
seurasi emäntäänsä uskollisesti. Kun emäntä meni ehtoolliselle, siirtyi koirakin kirkon etuosaan, ja kun emäntä
palasi takaisin paikalleen, siirtyi koirakin rauhallisesti sinne emännän jalkojen juureen. Aivan hellyyttävä
tapaus!
Kotirintamalta sitten sellainen uutinen, että minusta on tullut mummigranny! Toinen kasvattityttäristäni sai pojan tammikuun viimeisenä
päivänä ja nyt on sitten tällainen mummi-oppilaskin päässyt
opettelemaan vaipanvaihtoa yms.pikkuvauvaelämään liittyvää taitoa.
Suureksi harrastuksekseni onkin muodostunut kierrätysryhmissä
’shoppaileminen’. Sieltä on tarttunut mukaan vauvanvaatteita,
turvaistuimia, rattaat jne. Ei yhtään hullumpaa hommaa ja hoituu
helposti ihan omalta kotisohvalta!
Kauniin kevään tuomaa iloa ja virkistystä ja siunausta teille kaikille!

Marja Alastalo
Lähdin Botswanaan 1994
suomalaislasten opettajaksi ja
myöhemmin kummilapsityöhön
Tsholofelong (Toivon Paikka) –
ohjelmaan Francistowniin.
Eteläisen Afrikan kumppaneihin ja
työhön tutustuminen eri rooleissa
2015-2020 vuosien aikana
johdatteli minut vielä laajempiin
ympyröihin Itäisen ja Eteläisen
Afrikan alueelliseksi
ohjelmapäälliköksi. Elämänikäinen
oppiminen jatkuu!

Marja

Rukousaiheet
 voimia ja viisautta
uuden tehtävän
opetteluun ja
hoitamiseen
 koronatilanteen
helpottuminen
 kumppaneiden
jaksaminen haastavien
kysymysten keskellä
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