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Rakkaat ystävät
Linnunlauluinen tervehdys teille kaikille Francistownista! Olin aamulla
virtuaalisessa palaverissa, jossa oli mukana työtovereita Suomestakin.
Yksi heistä kiitteli linnunlaulusta, joka ilmeisesti kuului puheeni taustalla
mikrofonin ollessa auki. En ollut siihen itse kiinnittänytkään huomiota.
Iso ilo oli saada tuottaa iloa työtovereille ihan ilman mitään omaa
ansiota! Se oli varmasti kyllä tuulahdus toisesta todellisuudesta sinne
Suomen lumikinosten keskelle.

Koronapäivitystä
Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti alkuun ja monenlaista on jo ehditty puuhailla tässä muutamien viikkojen
aikana. Koronavirus pyörii täällä Botswanassa ja eteläisessä Afrikassa niin kuin muuallakin maailmassa mutta
onneksi vaikuttaa siltä, että tämä viimeisin aalto on jo laantumassa. Hyvä on ollut myös se, että se ei ole
aiheuttanut sellaisia vakavia seuraamuksia kuin mitä edeltävät versiot saivat aikaan viime vuoden puolella.
Botswanassa on myös rokotettu väkeä hyvin ahkerasti ja nyt viime viikkojen aikana rokotusteltat on tuotu
sinne, missä ihmiset liikkuvat eli kauppakeskusten seutuville. Tätä on perusteltu sillä, että ihmiset eivät ehdi
mennä klinikoille jonottamaan ja siksi siirtävät rokotusten ottamista päivästä toiseen.
Tämän viikon alusta Botswana
poisti Covid 19 – testitarpeen
maahan tultaessa kaikilta niiltä
ihmisiltä, jotka ovat täysin
rokotettuja. Täysin rokotettu
tarkoittaa myös tehosterokotuksen
saamista, jos sille on ollut jo aika.
Jos joku, oli sitten kansalainen tai
vieras, tulee rajalle ja hänellä on

Francistownin Galo-ostoskeskuksen kulmaukselle on
pystytetty puun takana oleva sininen teltta. Kovaäänisestä
kannustetaan ihmisiä sinne saamaan rokotus. Kaikki ovat
tervetulleita.

esim. tehosteannos ottamatta,
hänet rokotetaan ilmaiseksi rajalla.
Jos rokotesarja on vajavainen,
pitää
olla
näyttää
myös
negatiivinen PCR-testitulos. Tällä
kaikella
pyritään
lisäämään
rokotuskattavuutta ja luonnollisesti
sitä kautta vähentämään tartuntojen
määrää maassa.

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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Työpuuhia etänä ja lähietäisyydellä
Vuoden työt ovat alkaneet täällä niin kuin siellä Suomessakin
pitkälti etänä. Vaikka siis, kyllä tuo etätyöskentely on pääasiassa
se työntekotapa muutenkin, kun uusi alueemme on melkoisen
suuri ja yhteydenottoja on moneen eri suuntaan päivän ja viikon
aikana. Kuitenkin olemme tässä reilun kuukauden aikana ehtineet
pitää palaveria niin kaikkien alueemme kumppaneiden kanssa
yhdessä kuin sitten yksittäisten kumppaneidenkin kanssa
erikseen. Nyt juuri on työn alla uusien projektisuunnitelmien
valmistelu 2023 alkavaa työtä varten. Siinä riittää kaikille kovasti
puuhaa.
Kävin helmikuun alussa Namibiassa tapaamassa niin
työtovereita Lähetysseuran puolelta kuin myös Namibian
kirkon johtoa ja Lähetysseuran kahta uutta stipendiaattia.
Namibian kirkko kävi viime vuoden aikana läpi melkoisen
myllerryksen, kun molemmat piispat jäivät eläkkeelle ja
kirkolle valittiin uusi johto. Olikin nyt hyvä päästä
tapaamaan teologian tohtori Gideon Niitengeä (kuvassa
vasemmalla), joka ns. moderaattorina johtaa kirkkoa
seuraavat kaksi vuotta. Hän allekirjoitti kirkon puolesta
stipendiaattisopimukset kahdelle pastorille, Venolia
Kamanyalle ja Titus Shiwapolle, jotka aloittavat ensi viikolla teologian kandidaatin opinnot Paulinumin
teologisessa seminaarissa.
Paulinumin seminaari on käynyt läpi evaluaatioprosessin ja sen suosituksia on nyt laitettu toimeen. Tavoitteena
on, että vuoden 2023 alusta kaikki niin organisaatioon kuin toimintaankin liittyvät uudistukset olisi otettu
täysin käyttöön. Luterilaisen teologisen koulutuksen tilanne eteläisessä Afrikassa on hyvin huolestuttava ja
siksi toivomme Paulinumille kovasti myötätuulta purjeisiin!
Lähetysseura on myöntänyt kaksivuotiset
stipendit pastori Titus Shiwapolle (vas.) ja
pastori Venolia Kamanyalle (oik.).
Namibian luterilaisen kirkon
koulutusosaston vastaava pastori Justina
Shilongo (keskellä) on ollut arvokkaana
välikätenä stipendejä valmisteltaessa.
Kuva: Ilkka Repo
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Francistownissa lasten ja nuorten tukiohjelma, Tsholofelong,
järjesti marraskuun lopussa leirin koulunsa eri tasoilla
päättäneille lapsille ja nuorille. Nämä leirit ovat olleet välillä
hieman tauolla koronapandemian vuoksi mutta nyt oli mukava
nähdä, että Tsholofelongin väki oli saanut koottua nuoria
yhteen puhelemaan heitä mietityttävistä asioista mutta samalla
myös opettelemaan uusia taitoja erilaisten instrumenttien
soittamisen myötä.
Francistownin seurakunta ja Tsholofelong-ohjelma menettivät viime vuonna merkittävän työntekijän, kun
diakoni ja työn koordinaattori Bontle Masego menehtyi koronaan. Nyt tukiohjelmaa viedään eteenpäin
seurakunnan kirkkoherra Geoffrey Nkangan, ohjelman pitkäaikaisen työntekijän, Bonolo Baiphetlhin ja
talousasioista vastaavan Karabo Moleten toimesta. Päiväkoti-ikäisten lasten tukemisesta on luovuttu ja nyt
keskitytään tukemaan kouluissa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja omille jaloilleen aikuistumisen
toteutumista. Noin 60 lasta ja nuorta saa apua ja tukea tänä vuonna tästä ohjelmasta.
Tsholofelong-ohjelma on ollut muuttamassa nimeään muotoon Naya Lorato (Anna rakkautta), koska
ajatuksena on ollut rekisteröidä ohjelma seurakunnan ja kirkon toiminnasta erilliseksi järjestöksi. Yrityksillä,
suurlähetystöillä yms. tahoilla on varoja, joita voitaisiin anoa tällaisiin lapsia ja nuoria tukeviin toimintoihin,
mutta koska toiminta tapahtuu kirkon yhteydessä, monet tahot suhtautuvat anomuksiin kielteisesti. Tätä
solmukohtaa on yritetty saada purettua valmistelemalla erillisen järjestön perustamista. Jää kuitenkin
nähtäväksi, pystyykö seurakunta ja sen johto polkaisemaan pystyyn tällaista järjestöä kaikkien muiden
moninaisten seurakunnan pyörittämiseen liittyvien haasteiden keskellä. Aika näyttää senkin.
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Työkauden päätös
Tulin kotiin Namibian reissulta ja kohtasin verannallani
viereisessä kuvassa olevan näyn. Nauroin aivan kippurassa
katsoessani tuota kuumuuteen uupunutta kynttilää.
Painovoima veti sitä kovasti kohti maata!
Joskus on itselläkin samanlainen olo kuin tuolla kynttilällä ja
siksi onkin hyvä, että meillä on näissä hommissa työkausia ja
sitten työkausien välillä Suomen jaksoja. Tekee hyvää välillä
vaihtaa maisemaa, tulla Suomeen tapaamaan perhettä, ystäviä
ja kaikkia teitä rinnalla kulkevia tukijoita.
Minun tämänhetkinen työkauteni piti päättymän kesäkuun lopussa, mutta olemme työjärjestelyistä johtuen
lyhentäneet sen päättymään pääsiäisen aikoihin huhtikuussa. Tulen siinä vaiheessa Suomeen ja varmastikin –
ja toivottavasti – tapaan teistä monia kevään ja kesän aikana, ennen kuin koittaa elokuussa aika lennähtää tänne
takaisin. Tarkempia tietoja siitä, missä milloinkin liikun, saatte varmasti aikanaan seurakuntien ilmoituksista,
mutta nyt jo voi sanoa, että seurakuntavierailut ajoittuvat lähinnä kesäajalle. Se on luonnollisesti monien lomaaikaa, mutta jospa siitä huolimatta päästäisiin näkemään jossain käänteessä. Toivottavasti myös tuo korona on
siinä vaiheessa nujerrettu sellaiseen vaiheeseen, että voimme tavata ihan nokikkainkin.
Oikein hyvää keskitalvea teille kaikille sinne Suomeen! Valo lisääntyy vähä vähältä ja elämä voittaa.
Siunaavin terveisin,

Marja
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 johdatteli
minut vielä laajempiin ympyröihin
Itäisen ja eteläisen Afrikan
alueelliseksi ohjelmapäälliköksi.
Elämänikäinen oppiminen jatkuu!

Rukousaiheet
- viisautta uusien projektien
suunnittelemiseen
kumppaneiden kanssa
- Suomen jakson
valmistelut
-terveyttä ja varjelusta
kaikille matkoille
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