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Rakkaat Ystävät
Helteinen tervehdys Francistownista. Kevät on saapunut, puut kukkivat, ja polttava aurinko ajaa
meidät kaikki joko sisätiloihin tai puiden tai muiden varjojen suojiin. Naapuruston lapset ovat
aloittaneet uimakauden ja niinpä kuulen aina silloin tällöin iloisia kiljahduksia ja altaaseen
hyppäämisen ääniä.
Poikkeustilaa
Kirjoittelen tätä samalla kun televisiossa näytetään lähetystä
parlamentista. Huhtikuun 2.päivänä presidentti julisti
kansallisen poikkeustilan huhtikuun ajaksi ja sille saatiin
sitten jatkoa kaikenkaikkiaan kuuden kuukauden ajaksi.
Lokakuun 2.päivänä tämä kuuden kuukauden jakso tulee
päättymään. Tämä poikkeustila on ollut presidentin mukaan
tarpeen, jotta Covid 19 – pandemian torjumiseksi ja sen
kanssa pärjäämiseksi tarvittavat toimenpiteet on pystytty
laittamaan voimaan. Tänä aikana Botswanassa on rajat
pidetty kiinni, käytössä on ollut maskipakko, ihmisten
kulkemista on pyritty rajoittamaan ja seuraamaan kulkulupien avulla, lämpöä on mitattu kauppoihin
yms. mennessä jne. Näillä toimenpiteillä on onnistuttu hidastamaan viruksen leviämistä Botswanassa
ja saatu siten aikaa valmistautua tartuntojen lisääntymiseen.
Nyt eletään aikaa, jolloin tartunnat ovat lähteneet nousuun. Alussa suurin osa tartunnoista ilmeni
rajoilla naapurimaista työn vuoksi Botswanaan tulevien rekkakuskien kohdalla. Nyt maan sisällä
olevien tartuntojen päivittäinen määrä on ylittänyt rajalla havaitut vastaavat. Tartuntatapauksia on
todettu eri puolilla maata, mutta suurin osa niistä on edelleen pääkaupunki-Gaboronessa ja sen
ympäristössä. Tänä päivänä Botswanassa on todettu 3,172 covid tartuntaa ja menehtyneitä on 16.
Koska tilanne on Botswanassa tällä hetkellä tämä, presidentti pyytää parlamentilta lupaa julistaa
poikkeustilan jatkon seuraavan kuuden kuukauden ajaksi ja tämä on se asia, mistä parlamentissa juuri
tällä hetkellä keskustellaan. (lisäys myöhemmin: parlamentti myönsi jatkon)
Työntekoa poikkeustilassa
Täytyy sanoa, että tämä mennyt puolivuosi on kyllä hyvin poikkeuksellinen. Olen ollut enemmän
kotona kotitoimistossani kuin aikoihin ja fyysinen elinpiiri on ollut hyvin rajoitettu. Kuitenkin netin
kautta on päässyt vierailemaan erilaisissa kokoontumisissa ja olenpa iloinnut mahdollisuudesta
osallistua myös joihinkin konsertteihin ja kesäjuhliinkin, joihin osallistuminen normaalitilassa ei
luonnollisesti sitten olisi mahdollista. Eli, ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin.
Heinäkuun lopulla lähdin käymään työasioiden puitteissa Gaboronessa ja suunnitelmissa oli tavata
myös Botswanan kirkon johtoa tuolla reissulla. Olimme sopineet tapaamisen perjantaiaamuksi. Mutta
kuinka ollakaan, torstai-illan klo 20 tiedotustilaisuudessa kuulimme, että Gaboronen seutu menee
puolenyön aikaan sulkutilaan (lockdown). Siinä sitten katselimme toisiamme hetken aikaa ja, vaikka
tiedotustilaisuudessa olikin sanottu, että kotiin palaavat päästetään poliisin tarkastuspisteiden läpi
myös perjantaina, totesimme, että paras pistää tavarat kasaan ja lähteä ajamaan pois Gaboronen
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alueelta. Ajatuksena oli, että jos pääsemme 200 km päässä olevaan Mahalapyen kylään, voimme
yöpyä siellä.
Minulla on periaatteena, etten aja pimeässä, mutta tässä tapauksessa tein poikkeuksen. Ja, pitkästä
perävalojen nauhasta päätellen moni muukin oli tullut samaan tulokseen. Oli kyllä aika vinha
kokemus. Tuli mieleen amerikkalaiset elokuvat, joissa ihmiset hyppäävät autoihinsa ja pakenevat
hurrikaanien edestä turvallisemmille alueille. Meno oli välillä vähän hidasta, joten aikaa tuohon meni,
ja perillä olimme vasta puolen yön jälkeen. Meillä oli kuitenkin onneksi apuna Mahalapyessa oleva
tuttu, joka meidän ajaessamme etsi meille Mahalapyesta majapaikan. Nekin kun täyttyivät todella
vauhdilla. Mutta siis, näin jäi palaveeraamatta kirkon johdon kanssa ja nähtäväksi jää, milloin tuon
voisi tehdä. Odotamme turvallisempaa aikaa kasvokkain tapaamiseen.
Lomautus
Lähetysseura on joutunut tekemään kipeän päätöksen lomauttaa koko henkilökunta 21 päivän ajaksi
tämän syksyn aikana. Minulle nuo lomautukset tulevat kahdessa kahden viikon jaksossa lokakuun ja
joulukuun alussa. Kumppanit ovat ymmärtäneet nämä haasteet oikein hyvin ja se kertoo myös siitä,
että olemme kaikki tavallaan samassa veneessa. Kuitenkin, meidän kohdallamme tukena on
työttömyysturva, mitä kumppaneilla ei puolestaan ole. Siksikin laitan tähän vielä allaolevan pyynnön
ja ohjeistuksen, jos teistä joku voisi siihen tarttua.
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.
Hyvän Jumalan huolenpitoa ja sylihoitoa teille kaikille alkavan syksyn keskelle,
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Lähdin Botswanaan ensin
suomalaislasten opettajaksi ja
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ohjelmaan Francistowniin. Nyt
sijaistan eteläisen Afrikan
aluepäällikköä ja kiertelen Angolassa,
Botswanassa, Namibiassa,
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kuulumisia.
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Koronavirustilanne niin
täällä kuin Suomessakin
Voimia ja viisautta
kumppaneille ja hankkeiden
vastaaville
Viisautta myös kaikille
päättäjille, jotka joutuvat
tekemään vaikeita päätöksiä
haastavassa tilanteessa
Jumalaan luottamisen
lisääntymistä

