UUTISKIRJE

REPO ILKKA
3.5.21

Ps. 84:8

Hei,
Rakkaat ystävät ja lähetystyön tukijat. Toivottavasti olette kaikki
hyvin olemassa. Kuten viime kirjeessä mainitsin niin työt ovat
alkaneet. Nyt olen ensimmäisellä työmatkalla pitkään aikaan,
suuntana Etiopia. Ajattelin tähän kirjeeseen kirjoitella tunnelmia
tältä reissulta.

Ennen matkaa
Sain aluejohtajaltamme Teressa Juhaninmäeltä pyynnön lähteä
tutustumaan Etiopian hankkeisiin ja niiden taloushallintoon.
Koska juuri nyt Etiopiaan pääsee ilman, että siellä pitäisi olla
karanteenissa, eivätkä tulevat vaalit vielä aiheuta jännitteitä,
meillä olisi juuri sopiva kahden viikon ikkuna vierailulle. Eli
päätös matkasta tehtiin melko pikaisesti. Lentolippujen
Kuva 1 Puu Hosainassa, jonka alla
alkoi opetus.
varaamisessa ei ollut ongelmia, mutta juuri kun olin liput
hankkinut tajusin, että minun pitää Etiopiaa varten saada koronatodistus eikä se saa olla 120 tuntia vanhempi.
Ei muuta kuin tunteja laskemaan, että milloin kannattaa käydä testissä, jotta sen ehtii saada ja toisaalta ettei
se olisi liian vanha maahan saavuttaessa. No, Ylivieskan Mehiläisestä sain perjantaina otettua testin ja sikäli
kaikki kunnossa.
Niin minä luulin. Lauantaina kävimme Oulussa katsomassa ensimmäistä lastenlastamme ja nautimme
uudesta tulokkaasta. Nyt ymmärrän höperöitä pappoja. Itsekin olen aivan höperönä tuohon pikku ihmiseen.
Illalla, palattuamme kotiin, tarkistin sähköpostit ja siellähän oli viesti lentoyhtiöltä: Saksa edellyttää myös
koronatodistuksen. Mutta se ei saa olla yli 48 tuntia vanha. No niin. Mitäs nyt sitten. Onneksi Saksaan tuntui
kelpaavan myös antigeeni eli ns. pikatesti. Sen saisin nopeasti, mutta nyt piti saada taas uusi lähete ja
sunnuntaina matka Ouluun.
Ei muuta kuin jumalanpalveluksen jälkeen matkasimme Päivin kanssa taas Ouluun, missä sain testin otettua
ja todistuksenkin heti matkaan.
Nyt maanantaiaamuna kävin hakemassa vielä toisen koronatodistuksen Ylivieskasta, siitä testistä, jonka otin
perjantaina. Nyt minulla on siis kaksi todistusta siitä, että minulla ei ole koronaa. Toivotaan, että pääsen
lennolle, äsken ohitin Seinäjoen eli vielä on vähän matkaa ennen kuin olen lentoasemalla.
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Addis Abeba
Jatkan tätä kirjettä taas kotoa Ylivieskasta, sillä matkassa ollessa kirjeen kirjoittaminen jäi kiireen ja
väsymyksen takia kesken.
Mutta siis, lentoasemalle saavuin hyvin ja kaikki dokumentit olivat riittävät, niinpä pääsin ongelmitta
lennolle ja saavuin tiistaina 4.5. aamulla Addis Abeban kentälle, jossa minua vastassa oli työtoverimme Kari
Pentikäinen. Hänen kyydissään matkasin sitten Lähetysseuran vierastalolle, johon majoittuisin vierailuni
ajaksi.
Matkalla lentokentältä Mekanissan
kaupunginosaan, jossa kirkon alue sijaitsee,
Kari kertoi, kuinka kaupunkiin on
rakennettu uusia korkeita kerrostaloja
toinen toisensa jälkeen ja 20 vuodessa
Addis Abebasta on kasvanut suurkaupunki,
jonka väkiluku on virallisesti n. 5
miljoonaa, mutta todellinen väkimäärä
taitaa lähennellä 7 miljoonaa. Osa
kerrostaloista on vielä kesken ja siihen on
syynä lainojen kalliit korot. Parempi
rakentaa vähitellen sitä mukaan, kun varoja
kertyy kuin ottaa kallista lainaa (jos sitä
ylipäätään saa). Niinpä siellä täällä näkyy
betonisia rakennusten luurankoja
odottamassa rakentamisen jatkumista.

Kuva 2 Addis Abeba

Liikenne kaupungissa tuntuu vilkkaalta ja Kari kertookin, että pahimpina ruuhka-aikoina aamulla ja illalla
kaupungissa liikkuminen on tuskallisen hidasta ja hermoja kysyvää. Lyhyeenkin matkaan saattaa kulua pari
tuntia.
Kun mielessäni vertaan Addis Abebaa eteläisen Afrikan maihin tai kaupunkeihin tulee mieleeni Angola,
jotain samaa näissä maissa on. Tämä tunne vahvistuu matkan kuluessa, vaikka en osaakaan tarkasti
määritellä, mistä tuo tunne johtuu. Ehkä tietty rosoisuus on yksi yhteinen tekijä.
Vierastalo on hyväkuntoinen 3 -kerroksinen tiilitalo ja sain asua tilavassa huoneistossa. Koronan takia
vierailijoita ei ole ollut pitkään aikaan ja tilaa oli runsaasti. Asetuin asumaan ja jäin odottamaan, milloin
sieluni ehtii mukaan matkalle.
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Päivän aikana sain nauttia Pentikäisten vieraanvaraisuudesta syöden maittavan etiopialaisen aterian ja
vaihdoimme kuulumisia työstä ja Etiopian tilanteesta. Tigrayn alueen tilanne ei näkynyt Addis Abebassa ja
ihmiset olivat enemmän huolissaan tulevien vaalien aiheuttamista mahdollisista levottomuuksista kuin
Tigrayn tilanteesta.

Vuonna 1991
Illalla juttelin Päivin kanssa WhatsAppin välityksellä ja muistelimme, kuinka syksyllä tulee kuluneeksi 30
vuotta siitä, kun aloitimme Lähetysseuran lähetyskurssin Päiväkummussa Orivedellä. Tuolloin Lähetysseura
kutsui meitä työhön Etiopiaan, Hosainaan. Päivi suomalaisen koulun opettajaksi ja minä taloustehtäviin.
Lähetysseura suunnitteli, mutta Jumala päätti toisin. Matkamme eteläisessä Afrikassa on ollut rikas, ilon ja
surun täyttämä matka yhdessä namibialaisten, botswanalaisten, angolalaisten, eteläafrikkalaisten ja
zimbabwelaisten työtoverien kanssa.
Nyt sain käydä Etiopiassa, maassa, johon meidän ajateltiin menevän tekemään työtä yhdessä etiopialaisten
kanssa. Tuo ajatus tuntui kiehtovalta ja samalla odotin jännityksellä mitä matka tuo tullessaan, mitä tunteita
se herättäisi.

Työ Addis Abebassa
Vierailun ensimmäisen viikon aikana sain tutustua Lähetysseuran Etiopian toimiston talouden hallintoon.
Lähetysseuran toimistoa hoitaa etiopialainen Kassa Haile-Mariam ja hän on ollut työssä hyvin pitkään.
Hänen vastuullaan on monia vierastaloon, lähettien työlupiin ja moniin käytännön asioihin liittyviä tehtäviä.
Saimme myös vierailla hänen kodissaan ja tavata hänen ihastuttavan perheensä.
Kävimme tutustumassa myös Etiopian Mekane Yesus kirkon hankkeista vastaavaan yksikköön DASSCiin.
Tuo erillinen diakonia- ja sosiaalityön yksikkö on suuri ja
sillä on monia hankkeita eri puolilla Etiopiaa. DASSC
hallinnoi myös monia Lähetysseuran tukemia hankkeita
mm. Hosainan kuurojenkoulua, jota monet seurakunnat
Suomesta ovat tukeneet jo vuosikymmeniä.
Addis Abebassa kävimme jumalanpalveluksessa ja
samassa yhteydessä tapasimme kuurojen ryhmän, joka
osallistui jumalanpalvelukseen. Oli vaikuttavaa nähdä,
kuinka aktiivisesti myös kuurot saattoivat osallistua
yhteiseen juhlaan. Kuurojen opetus ja heidän
integroitumisensa yhteiskuntaan on tärkeällä sijalla sekä
kirkon että Lähetysseuran työssä Etiopiassa.

Kuva 3 Täällä sijaitsee Mekane Yesus kirkon Diakonia ja
sosiaalityön yksikkö DASSC
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Hosaina
Vierailumme toisella viikolla lähdimme
tutustumaan Hosainan kaupunkiin ja
siellä oleviin Hosainan kuurojenkouluun
sekä Hosainan teologiseen seminaariin.
Nyt pääsisin siis sinne, mistä on paljon
puhuttu ja minne meidät Päivin kanssa
olisi lähetetty, jos asiat olisivat menneet
toisin. Nyt vähän jännitti.
Kun matkaamme Hosainaan suunniteltiin,
ihmettelin, kun puhuttiin yli kuuden
tunnin matkasta. Oliko se niin kaukana.
Matkaa kilometreissä ei kuitenkaan ollut
Kuva 4 Matkalla Hosainaan
kuin 250 km.
Tuohon matkaan ei Namibiassa tuhraannu puolta päivää. Mutta Etiopiassa on paljon liikennettä, jo
kaupungista ulos pääseminen vie aikaa. Toisaalta tiet ovat kapeita ja niillä on koko ajan kulkijoita sekä teissä
saattaa olla siellä täällä suuriakin reikiä. Kaikesta tästä johtuen matkanopeus on hiljainen ja matkaan on
varattava riittävästi aikaa.

Kuva 5 Hosainan katukuvaa

Lähdemme liikkeelle varhain tiistaiaamuna
ja pääsemme hyvin matkaan, vaikka
meidän autoamme ajava Kari ihmetteleekin
miksi ryhmämme toinen auto, joka ajaa
edellämme, kulkeekin oudon mutkikasta
reittiä. ”Olisihan ollut suorempikin reitti
pois kaupungista”. No, joka tapauksessa
pääsemme melko kivuttomasti ulos
kaupungista ja saamme katsella kaunista
etiopialaista maisemaa. Laajoja
peltoaukeita ja taustalla kauniita
vuorijonoja. Kaunista täällä on.

Matka jatkuu ja saavumme Hosainaan. Kun 30 vuotta sitten meille kerrottiin, minne olisimme menossa,
puhuttiin pienestä maaseutukylästä. No nyt ei voi puhua kylästä, tätä nykyä Hosaina on suuri kaupunki, joka
jatkaa kasvamistaan ainakin, jos rakentamisesta niin voi päätellä.

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

UUTISKIRJE

REPO ILKKA
3.5.21

Vierailemme kuurojenkoululla. Tutustumme koulun rehtoriin Tadesse Gainoreen ja hänen johdollaan
käymme katsomassa, miten sujuu puutöiden opetus, miten opitaan neulomaan tai leikkaamaan hiuksia ja
tekemään upeita kampauksia, vaikkapa morsiamelle. Samalla saamme haastatella oppilaita ja kysyä miten he
viihtyvät koulussa, mitä he toivovat tulevaisuudelta. Oppilaiden vastauksista välittyi kiitollisuus saada käydä
koulua yhdessä toisten kuurojen kanssa sekä usko tulevaisuuteen, että elämässä löytyy paikka heillekin.
Hosainan kuurojenkoulu tekee vaikuttavaa työtä, joka kyllä huomataan.

Kuva 6 Hosainan kuurojen koulun matikan tunti

Seuraavana päivänä vierailimme
Hosainan teologisessa seminaarissa.
Rehtori Degu Genffe kertoi seminaarin
toiminnasta ja saimme tutustua
seminaarin tiloihin sekä uusiin
rakennuksiin, joita on rakennettu
itsekannattavuuden lisäämiseksi. Uudet
rakennukset vuokrataan ja niistä
saadaan tuloja kattamaan seminaarin
taloutta ulkomaisen tuen vähentyessä.
Seminaari tekee tärkeää työtä
kouluttaessaan työntekijöitä alati
kasvavalle kirkolle.

Kävimme myös hiippakunnan toimistolla, jossa pääsihteeri Markos Shanko kertoi meille hiippakunnan
toiminnasta ja suunnitelmista.
Päivän päätteeksi Kari esitteli minulle vielä Hosainan aluetta. Sain käydä katsomassa, millaisissa taloissa
lähetit aikoinaan asuivat ja missä oli ollut suomalainen koulu. Tuo ns. Lähetysseuran asuinalue on tätä nykyä
luovutettu kirkolle, joka on vuokrannut asunnot ja saa niistä tarvitsemiaan tuloja. Talot sijaitsevat kauniilla
puistomaisella alueella, joka 50 vuotta sitten on ollut tyhjää ja asumatonta.
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Matkan jälkeen
Mietin mitä tuosta kahden viikon matkasta jäi
itselleni. Vierailu oli antoisa ja tärkeä. Työni
näkökulmasta on tärkeää tietää minkälaisissa
olosuhteissa ja puitteissa hankkeissa tehdään
työtä, miten taloushallinto on järjestetty, mitkä
ovat tekniset ym. edellytykset ja resurssit. Nyt
tiedän vähän enemmän Etiopian todellisuudesta.

Samalla ajattelen, että matka oli myös eräänlainen
Kuva 7 Entisen suomalaisen koulun rakennus
pyhiinvaellus. Olinhan kuullut Etiopiasta jo
kansakoulussa Kaarlo Hirvilammilta. Myös lähetyskurssimme alku jätti jäljen maasta, johon emme päässeet.
Nyt myös nuo kuvitelmat ja kysymykset saivat vastauksen. Olen onnellinen ja etuoikeutettu, että olen saanut
tehdä työtä tällaisen järjestön palveluksessa ja näiden hienojen ihmisten kanssa.
Uskon kuitenkin, että Jumalan aikataulut ja suunnitelmat ovat oikein. Hänen varassaan kaikki on ja pysyy.

Siunausta kaikille
Siunatkoon kaikkivaltias Jumala meidän kaikkien taivalta nyt ja tulevana kesänä!
Nautitaan elämästä.

t. Päivi ja Ilkka
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Talouden ja hyvän hallinnon
asiantuntija, itäinen ja eteläinen
Afrikka.
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kumppanikirkoissa ja
järjestöissä
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