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Rakkaat ystävät
Lämmin tervehdys sinne kesähelteiden keskelle täältä huopien alta. On ollut vallan nurinkurista kuulla, kuinka
Suomessa vallitsee todellinen intiaanikesä ja täällä meillä kuljen toimistosta keittiöön sananmukaisesti huopa
niskassa. Olemme totisesti maapallon vastakkaisilla puolilla, siis pohjois-eteläsuunnassa.

Lämmikettä lapsille – ja aikuisillekin
Women’s Institute (WI) on 1800-luvun lopulla
Englannista
alkunsa
saanut
naisten
hyväntekeväisyysjärjestö, jolla on alaosastoja
ympäri englanninkielistä maailmaa – näin myös
Francistownissa.
Olemme
vuosien
ajan
osallistuneet Botswanan talveen sijoittuvaan
varainkeruuiltaan, jossa väki kokoontuu illaksi
neulomaan 30 silmukalla, kukin omalla tyylillään,
tunnin ajan. Mukana on kokeneita neulojia ja ensi

kertaa puikkoja piteleviä. Kerroksille on kerätty
etukäteen sponsoreita ja näin kerätään järjestölle
varoja, joilla ostetaan huopia lahjoitettavaksi
tarvitseville talven kylmiksi kuukausiksi. Tunnin
päätteeksi eniten kerroksia neulonut palkitaan ja
palkinnon saa myös ’kaikkein taiteellisin tuotos’ –
usein
juuri
ensikertalainen
pudonneiden
silmukoiden tuottaman reikäneuleen vuoksi. Tämä
ilta on ollut aina hyvin odotettu Francistownin
yhteisössä. Nyt korona-aikaan on mennyt kaksi
vuotta, ettei olla päästy yhteen neulomaan. Kuitenkin uskolliset lahjoittajat ovat lahjoittaneet huopia myös
näinä aikoina ja onnistuimme varaamaan osan niistä myös Toivon paikka (Tsholofelong) – ohjelman lapsille
ja perheille. Ne tulevat hyvään tarpeeseen, sillä talvi on täällä nyt kylmä!

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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Uutta oppimassa
Toukokuussa minulle tarjoutui mahdollisuus
lähteä työmatkalle Etiopiaan, maahan josta
olen aina paljon kuullut, mutta jonne en ole
lentokenttää
pitemmälle
päässyt
tutustumaan. Tapasimme Etiopiassa uuden
aluejohtajamme
Teressa
Juhaninmäen
kanssa ja, koska lomitan häntä hänen
lomiensa aikana, oli hyvin hyödyllistä päästä
tapaamaan joitain kumppaneita ja saada
pientä ymmärrystä siitä valtavasta työstä,
jota
Etiopiassa
tehdään.
Työ
on
laajuudessaan moninkertaista verrattuna
meidän työhömme täällä eteläisen Afrikan
maissa – mutta on väkimääräkin paljon suurempi. Se olikin yksi hämmästyksen aihe minulle, ihmisiä
kaikkialla! Kun matkasimme parisataa kilometriä Addis Abebasta Hosainan kaupunkiin, mietin sitä, mistä
voisi tarvittaessa löytyä sellainen puska, jonne voisi hädän tullessa juosta. Täytyy sanoa, että en löytänyt
sellaista, sillä aina oli ihmisiä kaikkialla tien varressa. Onneksi ei tullut hätää!

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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Hosainassa
tutustuimme
paitsi
teologiseen seminaariin myös kuurojen
kouluun. Olin todella vaikuttunut siitä,
miten kuurot lapset ja nuoret saavat
koulussa paitsi perusopetusta myös
ammatillista
koulutusta.
Opetusohjelmaan oli liitettynä käsitöitä,
puu-ja metallitöitä ja kampaamo-ja
parturiopetusta. Hyvin käytännöllisiä
taitoja, joilla voi jatkossa hankkia leipää
pöytään asumapaikasta riippumatta.

Kyselimme oppilailta, mitä he pitävät koulusta ja
sisäoppilaitoksessa asumisesta. Kaikki olivat hyvin
tyytyväisiä mahdollisuuteen hankkia koulutusta,
oppia asioita, ja ennen kaikkea siitä, että heillä on
yhteisö, joka puhuu samaa kieltä (viittomakieli) ja
jossa voi kommunikoida asioitaan ja tulla kuulluksi.
Se on meille kaikille tärkeää – kuulla ja tulla
kuulluksi!

Etiopiassa syödään injeraa. Olin aina kuvitellut, että
se olisi jotain leipätyyppistä, vähän niin kuin
intialainen naan-leipä. Nyt olen sitten valistunut
tämänkin asian suhteen ja tiedän, että injera on hyvin
huokoinen ’lätty’, hieman hapatettu, ja
koostumukseltaan pehmeä. Ja siihen sitten
kauhotaan sisälle enemmän tai vähemmän tulista
papu- kana-tai lihamuhennusta. Hyvää on!

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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Kun
olimme
lähdössä
Hosainasta takaisin Addis
Abebaan, huomasimme, että
auton renkaan ilmanpaineet
olivat hieman matalat.
Huoltoasemalta ei löytynyt
painetta, mutta se löytyikin
sitten tien varresta minun
mielestäni aivan tavallisesta
talosta. Tämä oli minulle
niin suuri hämmästyksen
aihe, että siitä piti ottaa
kuvaa ja täytyy teillekin
siitä kertoa.

Hyvin tuli paineet korjattua
Lähetysseuran Etiopia-toimistosta
vastaavan Kassa Himbegon tarkkojen
silmien alla.

On muuten aika lailla
hauskaa, kun huomaa, mihin kaikkeen ’ensikertalaisena’ kiinnittää
huomiota uudessa paikassa. Vuosien maassaolo taas sitten turruttaa ja saa
kaiken näyttämään niin tavalliselta että niin kuvaamisen kuin asioista kertomisen ideatkin katoavat. Näin olen
huomannut minulle käyvän täällä omissa ympyröissäni. Ja toisaalta, eipä tästä kotityöpöydästä ja tietokoneesta
näin etätyöaikana kovin mielenkiintoista materiaalia irtoakaan. Jospa tilanne sitten hieman helpottuisi, kun
täälläkin aloitetut rokotukset alkaisivat vaikuttaa ja liikkumaan pääsisi jälleen hieman helpommin. Tosin, sinne
on vielä pitkä matka, sillä juuri nyt koronatilanne on täällä kovasti pahentunut ja rokotusmäärät pieniä. Mutta
sitten jossain vaiheessa uskomme ja toivomme helpotusta tulevan.
Siunattua kesää, lepoa ja rentoutusta teille kaikille!

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 vuosien
aikana johdatteli minut vielä
laajempiin ympyröihin Itäisen ja
Eteläisen Afrikan alueelliseksi
ohjelmapäälliköksi.
Elämänikäinen oppiminen jatkuu!

Rukousaiheet





Koronatilanne alueella
Koronaan
sairastuneiden
toipuminen
Viisautta tuleviin
suunnitelmiin työn
suhteen
Lepoa loman aikana

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

