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Terveisiä ”evakosta” Parikkalasta!
Heti näin alkuun pahoittelen, etten ole lähettänyt teille uutiskirjeistä pitkään aikaan. Vuoden 2020
alussa olin 5 kuukautta opintovapaalla ja tein töitä vain 50 % työajalla. Työn suhteen aika oli melko
tiukalla ja jouduin valitettavasti priorisoimaan töitä rankalla kädellä. Sama jatkui oikeastaan myös
loppuvuonna Lähetysseuran organisaatiomuutoksen, YT-neuvottelujen ja lomautusten ja hurjan
koronatilanteen vuoksi.
Toisaalta olen nyt viettänyt yli 8 kuukautta
Suomessa, Parikkalassa, sillä Lähetysseura
evakuoi työntekijät Latinalaisesta Amerikasta
keväällä 2020 erittäin pahan koronatilanteen
vuoksi. Minun on jo useaan otteeseen pitänyt
palata Kolumbiaan, mutta koronatilanne ei
ole edelleenkään helpottunut, päinvastoin.
Toinen aalto koettelee rajusti Kolumbiaa,
Boliviaa ja Venezuelaa. Boliviassa ja
Venezuelassa rokotukset on aloitettu ja
Kolumbiassa tarkoituksena on aloittaa
rokotukset maaliskuun aikana. Rokotteiden
saatavuus on myös Latinalaisessa Amerikassa
ollut suuri ongelma.
Tällä hetkellä ajatuksena on, että olen
Suomessa elokuulle saakka, odottaen
mahdollista rokotuksen saamista. Onneksi
saan kuitenkin viettää enemmän aikaa
perheeni kanssa, nauttien ihanasta Suomen
talvesta saunoen, hiihtäen, lasketellen ja
luistellen!

Muistoja Kolumbiasta! Kuvassa vasemmalta oikealle, minä, Venezuelan
luterilaisen kirkon piispa Gerardo Hands sekä aluejohtajamme Arja Koskinen
Kolumbian luterilaisen kirkon edessä, Bogotassa.

Henkilökohtaisesti vuosi on ollut maailmantilanteen sekä työn kannalta melko haastava. Lähetysseuran
ulkomaanosaston uusi organisaatiomalli on kuitenkin nyt otettu käyttöön ja toiveena on, että työtilanteet
rauhoittuvat vähitellen, kun asiat ja työnkuvat selkenevät.
Uuden organisaatiomallin mukaan, myös minulla on uusi tehtävä ja työnkuva. Lähetysseurassa hankkeet ja
niiden hallinto on yhdistetty, rahoituspohjasta riippumatta ns. hankehallinnon asiantuntijoille. Olen siis
nykyiseltä työnimikkeeltäni Alueellinen hankehallinnon asiantuntija, ja vastuullani yhdeksän hanketta: 7
hanketta Kolumbiassa ja 2 Venezuelassa.
Nykyinen työnkuvani on melko laaja. Jotta tietäisitte ja hahmottaisitte paremmin, mitä uudessa tehtävässäni
teen, laitan tähän tehtäväkuvassani minulle määritellyt tehtävät:
”Hankehallinnon asiantuntija vastaa oman vastuualueensa hankkeiden suunnittelu, seurannan, raportoinnin
ja arvioinnin tukemisesta, koordinoi hankkeiden hankehallinnon kapasiteetin vahvistamista yhdessä
asiantuntijoiden kanssa ja varmistaa toimenpiteiden toteutumisen. Varmistaa, että toteutettu hanketyö
vastaa Lähetysseuran rahoitukselleen asettamia laatukriteereitä, ohjeistuksia ja linjauksia ja huolehtii siitä,
että kumppaniyhteistyössä talouden ja hyvän hallinnon kysymykset tulevat huomioitua sekä kapasiteetti
vahvistuu. On säännöllisesti yhteydessä kumppaneiden kanssa ja suunnittelee hankeyhteistyötä ja vastaa
siitä, että hankkeisiin liittyvä informaatio on ajantasaista ohjelma- ja hankeseurannan järjestelmissä. Arvioi
kumppaneiden hankehallinnollista kapasiteettia ja pitää yllä ajantasaista riskikartoitusta hankkeisiin
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liittyen. Koordinoi kumppaniyhteistyötä muiden tukijoiden ja mahdollisesti paikallisten viranomaisten ja
toimijoiden suhteen sekä seuraa ja ohjaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamista kumppaniyhteistyössä.
Organisoi ja toteuttaa hankkeita ja kumppaneita tukevia koulutuksia oman asiantuntijuusalan mukaisesti.
Osallistuu aluejohtajan linjausten mukaisesti alueellisen verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Toimii
aktiivisesti alueellisissa tiimeissä hyödyntäen laaja-alaista asiantuntijaresurssia hankkeiden tueksi. Vastaa
aluesuunnitelman ja alueellisten raporttien tueksi laadittujen analyysien laatimisesta erikseen sovittavalla
tavalla. Pitää aluejohtajan ja muun henkilöstön tietoisena hankkeisiin ja kumppaniyhteistyöhön liittyvistä
riskeistä. Asiantuntija osallistuu oman teeman osalta relevanttiin alueelliseen verkosto- ja
sidosryhmäyhteistyöhön. Asiantuntija osallistuu talouden ja hyvän hallinnon globaaliin kehittämiseen osana
’Kirkkojen hallinnon kehittäminen’ -tiimiä.”

Kuulumisia Kolumbiasta
Kuten jo mainitsinkin, Kolumbian tilanne koronan suhteen on todella vaikea ja vakava. Tartuntoja oli
tammikuun lopulla vielä noin 18 000 päivässä ja kuolleita, noin 400 päivässä. Yhteensä COvid-19 on
vaatinut noin 58 000 tuhannen ihmisen hengen. Kolumbia onkin elänyt viimeisen vuoden kovien rajoitusten
aikaa, jossa ulkonaliikkumiskiellot ovat olleet arkea. Kuitenkin sekavat ja epäloogiset määräykset ovat
vaikeuttaneet ihmisten elämään. Keskiluokka on voinut linnoittautua koteihinsa, tekemään etätyötä, mutta
köyhimmät ihmiset ovat henkensä kaupalla joutuneet liikkumaan täysissä busseissa, kaduilla ja työpaikoilla.
Suurin osa kolumbialaisista elää ns. harmaasta taloudesta ja tienaa päivittäin tulonsa katukaupustelulla tai
kerjäämällä. Tehdastyöläiset, kauppojen työntekijät, kotiinkuljetusten, joukkoliikenteen ja ravintoloiden
työntekijät eivät myöskään ole voineet jäädä koteihinsa. Koulut ovat olleet suljettuina, mutta Kolumbian
epätasa-arvoinen yhteiskunnallinen tilanne on aiheuttanut sen, että vain ne, joilla on tietokone ja nettiyhteys
ovat voineet osallistua kunnolla koulujen opetukseen.
Koronatilanteen lisäksi Kolumbiaa koettelevat yhä enenevä väkivalta ja ihmisoikeuspuolustajien,
ympäristöaktiviestien ja kansalaisyhteiskunnan johtajien murhat, jota harjoittavat systemaattisesti
puolisotilaalliset joukot, organisoitunut rikollisuus ja ELN-sissijärjestö. Vuonna 2020 murhattiin Rauhan ja
kehityksen tutkimusinstituutin, Indepazin mukaan 309 ihmisoikeuspuolustajaa, Kolumbian sisäministeriön
mukaan taas ”vain” 47 ihmistä.
Kansalaisyhteiskunta on kuitenkin voimistunut ja kritiikki rauhansopimuksen unohtanutta presidenttiä ja
hallitusta on kasvanut voimakkaasti.
Tässä todella haastavassa tilanteessa, kumppanimme Kolumbian evankelisluterilainen kirkko (IELCO) ja
Luterilaisen maailmanliiton Kolumbian maaosasto tekevät uskomattoman hienoa työtä Lähetysseuran tuella.
Esimerkiksi Medellinin kaupungissa, Rauhan talo -hankkeen puitteissa järjestetään useita rauhan ja
sovinnontyöhön sekä ihmisoikeuksiin liittyviä kursseja ja työpajoja sekä tehdään vaikuttamistyötä mm.
kaupunginhallituksen suuntaan sekä yhteistyötä rauhan puolesta mm. paikallisten yliopistojen kanssa.
Hankkeen uudeksi koordinaattoriksi valittiin entinen hankeassistentti Monica Fernandez, pastori Johnin
siirtyessä muihin tehtäviin.
Sodasta rauhaan -hanke tekee todella merkittävää työtä rauhan ja sovinnon puolesta Antioquian
maakunnassa. Hankkeeseen kuuluu entisten taistelijoiden ja siviilikyläläisten välisten sovinnon ja
jälleenrakennuksen tukeminen erityisesti koulutuksen avulla, elinolosuhteiden parantamisella, oikeuksien
puolustamisella sekä yhteistyöllä.
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Naisten ja vammaisia nuorten elämänlaatua pyritään
parantamaan Bogotan ja Ibaguen kaupungeissa,
järjestämällä heille ihmisoikeuksiin, ruokailuun,
terveydenhoitoon ja talouteen liittyviä koulutuksia,
tarjoamalla mm. käsityö- ja kosmetiikan alan opintoja,
opettamalla viittomakieltä ja tukemalla
liikuntaharrastuksia tanssi- ja voimistelutunnein.
Naisille ja nuorille on myös annettu ruoka-apua sekä
hygieniatarvikkeita.
Vid Verdadera-keskuksessa Bogotassa naisille ja vammaisille
nuorille opetetaan erilaisia taitoja, kuten kauneudenhoitoa.
Uusien taitojen avulla he voivat työllistää itse itsensä tai löytää
työpaikan ja parantaa näin elämänlaatuaan.

Erittäin vaikuttavaan ja tärkeää työtä tekee
kumppanimme Luterilainen maailmanliitto,
erityisesti syrjityimpien afrokolumbialaisten ja
alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten
oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseksi
Kolumbian köyhimmällä alueella Chocon
maakunnassa. Naisille tarjotaan heidän mm.
oikeuksiinsa liittyvää koulutusta,
psykososiaalista tukea sekä hätäruoka-apua ja
hygieniatarvikkeita eniten tarvitseville.
Yhteisöjen sisällä pyritään vahvistamaan
naisten johtajuutta. Työtä tehdään myös
maaoikeuksien sekä ilmastonmuutokseen
varautumisen puolesta.
Embera-kansaan kuuluvian naisia osallistumassa LMLn
järjestämään koulutukseen Chocossa.

Lähetysseuran ja LML:n tukeman Asodigpaz-järjestön ponnistelut miinaonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja
miinaonnettomuuksissa vammautuneiden aseman parantamiseksi huomioitiin jälleen Kolumbiassa, kun
valtakunnallinen El Espectador -lehti kirjoitti järjestön työstä Araucan maakunnassa.
Järjestön vapaaehtoiset, jotka ovat itse vammautuneet
miinaonnettomuuksissa, kiertävät ympäri maakuntaa
kertomassa miinojen vaaroista uusien onnettomuuksien
ehkäisemiseksi. Miinojen ja erilaisten räjähteiden vaara
on todellinen Araucassa, joka on yksi maan
väkivaltaisimmista alueista. Miinoja maaperässä riittää
edelleen, ja niitä jopa kylvetään lisää.
Asodigpaz kouluttaa Saravenan kylässä paikallisia
maamiinojen riskeistä.
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Asodigpazin ja muiden samalla asialla olevien väsymätön työ kantaa kuitenkin hedelmää: siinä missä vielä
vuonna 2019 miinaonnettomuuksia raportoitiin 19, viime vuonna – ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin – ei
tullut tietoon yhtäkään miinaonnettomuutta.

Tässä vaikeassa maailmantilanteessa erityisesti lasten ja nuorten
koulutukseen ja henkiseen hyvinvointiin on panostettu paljon
Lähetysseuran ja IELCOn yhteistyönä. Etäkoulujen toiminta ja koronan
aiheuttamat ongelmat ovat rasittaneet sekä lasten että heidän perheidensä
elämää. Suurin osa perheistä saa tulonsa esim. katukaupasta, siivoojina,
tarjoilijoina tai väliaikaisin rakennustyöläisinä. Useiden perheiden
toimeentulo on vaarantunut liikkumiskieltojen ja muiden rajoitusten
vuoksi. Monet perheet asuvat alueilla, joissa on hädin tuskin sähköä,
saatikka sitten internet-yhteyksiä. Perheillä ei myöskään ole tietokoneita
eikä tabletteja. Tämä on todella paljon vaikeuttanut lasten koulunkäyntiä.
Kummiohjelman puitteissa lapsille ja nuorille on annettu tabletit sekä
nettiliittymä, tällä on pyritty varmistamaan heidän mahdollisuutensa
osallistua opetukseen. Perheille on annettu myös ruoka-apua sekä
hygieniatarvikkeita.

Karen Cruz sai tabletin
opiskelua varten.
Sogamoso/Boyacá

Teologisen koulutuksen, kristillisen kasvatuksen ja johtajuuskoulutuksen avulla tuetaan IELCOn
evankelioimistyötä, kirkon työtekijöiden, pappien, maallikkojohtajien ja vapaaehtoisten temaattista
osaamista ja vahvistetaan kirkon toimintaa ja luterilaista identiteettiä.

Venezuelan tilanne huononee jatkuvasti
Venezuelalaisten tilanne pahenee jatkuvasti, joka suhteessa. Koronan nopea leviäminen on katastrofi maassa,
jossa jo ennen taudin tuloa, terveydenhuollon kapasiteetti oli ylitetty: sairaaloissa ei ole välineitä, ei
lääkkeitä, ei ruokaa, ei siivousaineita, ei sähköjä eikä melkein työntekijöitäkään. Niinpä ihmiset jäävät ilman
hoitoa ja pysyvät mieluummin kotonaan, kuin pyrkivät heikosti toimiviin sairaaloihin.
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Poliittiset jännitteet Maduron ja opposition ja heidän kannattajiensa välillä on erittäin kireä, taloudellinen
tilanne on huonontunut dramaattisesti ja sosiaalinen epävarmuus on arkea. Sähkönjakelu ei toimi, vettä ja
kaasua ei ole ja peruselintarvikkeita ja lääkkeitä on erittäin vaikea saada. Miljoonat venezuelalaiset joutuneet
jättämään maansa ruoan ja lääkkeiden loputtua.
Lähetysseuran ja Venezuelan evankelisluterilaisen kirkon (IELV) yhteistyöhankkeiden avulla useat lapset ja
nuoret pysyvät kuitenkin edes jotenkin elämässä kiinni Venezuelan kaoottisessa tilanteessa. Casa Hogarin
pojat käyvät koulua, heille riittää ruokaa ja he pystyvät aikuisten ponnistuksien avulla jopa harrastamaan
asioita. Tällä hetkellä on tärkeää yrittää tarjota lapsille mahdollisimman ”normaali” elinympäristö. Tärkeintä
on kuitenkin ruuan turvaaminen. Ystävyyden talon pikkuoppilaille talon tarjoama välipala on usein heidän
päivänsä ainoa ruoka. Valencian seurakunta tarjoaa myös pastoraalista tukea, tapaamisia ja ruoka-apua mm.
seurakuntalaisille.
Uusi, vuonna 2020 alkanut, naisille suunnattu
Psykososiaalisen ja hengellisen tuen -hanke on tuonut
apua ja tukea naisille, jotka päivittäin taistelevat
selvitäkseen lapsineen kaoottisessa tilanteessa. Naiset
ovat usein jääneet yksin huolehtimaan sekä lapsista että
vanhemmista, miesten lähdettyä etsimään toimeentuloa
muualta. Naisten taakka on hyvin raskas. Uuden
hankkeen kautta yksin jääneet naiset saavat tukea
toisistaan verkostoitumalla, heille tarjotaan mahdollisuus
purkaa tunteitaan ja ahdistustaan yhdessä sekä
yksityisesti psykologin ja pappien kanssa, heille tarjotaan
virikkeitä, kuten käsityökursseja, joissa arjen huolet
unohtuvat hetkeksi sekä aivan konkreettista apua ruuasta
lääkkeisiin.

Kiitos!
Kaikista hankaluuksista ja haasteista huolimatta olen suunnattoman kiitollinen sekä kumppaneiden
uskomattomasta työstä sekä teidän tuestanne kaikista syrjityimpien ja heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten puolesta. On upea nähdä ja kuulla, mitä kaikkea tuellanne on saatu haasteista huolimatta aikaan!
Riikka Leskinen
Riikka Leskinen
Olen 49-vuotias
Viestintätieteiden maisteri. Olen
asunut ja työskennellyt aiemmin
Saksassa, El Salvadorissa ja
Argentiinassa. Minulla on
kolumbialainen puoliso, 2 koiraa,
kissa ja aikuinen tytär. Tällä
hetkellä toimin hankehallinnon
asiantuntijana Latinalaisessa
Amerikassa. Vastuullani ovat
Kolumbian ja Venezuelan
hankkeet.
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Rauhaa, anteeksiantoa ja
vakautta Kolumbiaan ja
Venezuelaan.
Naisten ja lasten oikeuksien
toteutumista
Väkivallan vähenemistä
Ihmisoikeuksien
kunnioittamisen ja
demokratian vahvistumisen
puolesta
Taloudellisen epätasa-arvon
vähenemisen puolesta.

