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Terveiset täältä sadekauden Etiopiasta!
Olemme palanneet lähes 14 vuoden jälkeen
Etiopiaan kolmannelle työkaudellemme.
Saavuimme tänne Addis Abebaan
huhtikuun alkupuolella. Alkuvuoden
odottelimme työlupa-asioiden järjestymistä
ja kiersimme nimikkoseurakuntia.
Aloittelimme töitämme jo kotitoimistosta
käsin ja perehdyimme tuleviin
työtehtäviimme. Loppujen lopuksi kaikki
tapahtui sitten melko vauhdilla. Kun
viimein saimme työluvalleni puollon, niin
saimmekin saman tien tilata lentoliput ja
aloittaa viimeiset pakkaukset.

Työntekijäpäiville
Työkautemme alkoi varsin vauhdikkaasti. Addis Abebaan
saavuttuamme, ehdimme viedä laukkumme uuteen kotiimme, syödä
vierastalolla herkullisen aamupalan ja aloittaa saman tien työlupaasioihin kuuluvien paperien selvittelyt. Parin tunnin kuluttua
lähdimmekin sitten jo porukalla kohti Bisoftua, jossa tänä vuonna
järjestettiin työntekijäpäivät.
Etiopian ja Tansanian työalueet ovat yhdistyneet yhteiseksi Itä-Afrikan
alueeksi, joilla on yhteinen aluepäällikkö ja yhteiset työntekijäpäivät.
Tänä vuonna kokoonnuimme siis täällä Etiopiassa. Oli hienoa päästä
tutustumaan saman tien kaikkiin alueemme työntekijöihin. Aloitimme
päivät yhteisellä jumalanpalveluksella ja ehtoollisella. Siitä olikin
hienoa aloittaa uusi työkautemme täällä.
Kari ja Lähetysseuran
asioidenhoitaja Kassa Himbego

Paperiasioita ja koulunkäyntiä
Addis Abebaan palattuamme alkoi kodin järjestelyn lisäksi monenlaisten paperien ja lupien selvittely.
Saimme jokaiselle omat ID-kortit ja oleskeluluvat vuodeksi Etiopiaan. Karin kanssa saimme paikalliset
ajokortit. Puhelimia varten tarvitsimme myös luvat ja niitä varten piti tietenkin rekisteröidä puhelimet Telellä
ja saada niihin sopivat sim-kortit. Työlupani (Leilan) järjestyi moninaisten mutkien kautta jo seuraavalla
viikolla. Tämä onkin iso kiitoksen aihe!
Toinen suuri kiitoksen aihe on nuorillemme järjestynyt volunteeri! Salla-opettaja oli kanssamme tämän
alkuajan ja auttoi monin tavoin 9-luokkalaistamme ja nettilukiolaistamme kevään kurssien suorittamisessa ja
kulttuuriin tutustumisessa. Kesäkuun alussa Leevi saikin yhdeksännen luokan päättötodistuksen Kurikan
yhteiskoulusta.
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Matka pohjoiseen
Näiden reilun kahden kuukauden aikana olemme
ehtineet tehdä jo monenlaisia reissuja. Kari kävi
huhtikuun lopussa viikon pituisella kokous- ja
kurssimatkalla Suomessa. Heti hänen Suomesta
palattuaan lähdimme seuraavana aamuna PohjoisEtiopiaan, Dessieen. Saimme viikon ajan tutustua
tuleviin töihimme Dessiessä, Woldiyassa ja
Kombolchassa. Minun (Leilan) työkenttääni on
aids-orpojen parissa tehtävä kummilapsityö.
Kummien tuella koulutetaan näitä lapsia ja nuoria
aina yliopisto-opintoihin saakka. Tuella autetaan
myös koko perhettä. Kävimme näiden kolmen
kaupungin toimintakeskuksissa. Vierailimme
myös joidenkin lasten kodeissa. Naisten
pienlainaprojektiin pääsimme tutustumaan
Woldiyassa. Naiset kertoivat kukin minkälaista pienyrittäjyyttä ovat aloittaneet lainaksi saamallaan
summalla. Nämä naiset olivat kaikki kummilasten huoltajia.
Vaikeasti vammaisten lasten ryhmässä pääsin viettämään yhden aamupäivän Dessien toimintakeskuksella.
Tässä hankkeessa olen myös mukana. Kolmasti viikossa äidit voivat tuoda vaikeasti vammaiset lapsensa
toimintakeskukselle ja pääsevät itse sillä aikaa torille ostamaan tai myymään tuotteitaan. Lapset saavat sillä
välin kuntoutusta ja virikkeitä toimintakeskuksella. Lapsia leikitetään ja jumppautetaan. Heidän
elämänlaatunsa on parantunut ratkaisevasti hankkeen myötä. Lasten elämässä on nyt muutakin kuin hämärän
kodin nurkassa yksin olemista. Vammaisten kohtelussa on tässä maassa vielä valtavasti parannettavaa.
Lähetysseura tekee yhdessä Mekane Yesus kirkon kanssa rohkeasti työtä näiden kaikkein syrjäytyneimpien
olojen parantamiseksi.

Etelän suunnalla
Toukokuun lopussa teimme matkan Hosainaan. Vierailimme tutuilla
paikoilla ja tapasimme vanhoja ystäviämme vuosien takaa. Myös
Gimbichussa pääsimme käymään (kuva vasemmalla). Siellä, pienessä
maalaiskylässä asuimme ensimmäisellä työkaudellamme parin vuoden
ajan. Oli hienoa päästä vuosien jälkeen näkemään taas meille aikoinaan
rakkaiksi tulleet maisemat ja ihmiset. Saimme runsaasti lounas- ja
illalliskutsuja etiopialaisten koteihin. Injeraa ja herkullisia wotteja syöden
muistelimme samalla vanhoja aikoja ja päivitimme uudet uutiset.
Kuurojenkouluun kävimme porukalla tutustumassa. Saimme tarkan
esittelyn koulusta ja toiminnasta siellä. Hosainassa kuurojen koululla on
pitkät perinteet. Työ jatkuu edelleen Lähetysseuran ja kummien
tukemana. Kahtena päivänä selvittelin kuurojen koulun
kummilapsityökuvioita, joita jatkossa hoitavat koulun etiopialaiset
työntekijät.
Kari pääsi tutustumaan entiseen työpaikkaansa Hosainan teologiseen Seminaarin. Siellä hän tapasi monia
entisiä oppilaitaan ja työtovereitaan. Seminaari on nykyään bachelor-tasoinen, vastaa Suomen
kandidaattitutkintoa. Yhdessä opettajien kanssa Kari sai ihastella seminaarin omenatarhaa. Omenapuut
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tuottavat jo melko runsaasti hedelmiä. Omenoiden kasvattamisella pyritään saamaan itsekannattavuutta
seminaarille.
Yhdessä nuortemme ja Salla-volunteerin kanssa
teimme reissun Langanolle koulujen
päättäjäisviikonloppuna. Langano-järven vesi oli
tutun saippuaista ja väriltään hauskan
vaaleanpunaista. Saimme kaikki rentoutua uiden ja
lämpimästä auringosta nauttien. Vieressä olevalle
vuorelle kiipesimme ja ihastelimme sieltä upeita
maisemia.

Muutoksen tuulia
On ollut hienoa olla taas Etiopiassa vuosien jälkeen. Monenlaista muutosta, kasvua ja kehitystä on maassa
tapahtunut. Maassa on nyt uusi pääministeri Dr. Abiy Ahmed. Kansa on ottanut hänet hyvin vastaan ja
kevään levottomuudet ovat rauhoittuneet. Kuitenkin aika ajoin edelleen on jossain päin levottomuuksia.
Pääministeri kiertää ahkerasti maassa rakentamassa sopua eri kansanryhmien välille. Hän on tehnyt myös
rauhanaloitteita Eritrean ja Etiopian välisen pitkittyneen kriisin selvittämiseksi. Myös Etelä-Sudanin
rauhanneuvotteluissa hän on ollut aktiivisena koollekutsujana. Juhannuspäivänä pääministerin kannattajat
kokoontuivat suureen massatilaisuuteen Meskel-aukiolle, Addis Abebaan. Pääministerin puheen jälkeen
väkijoukosta yritettiin heittää kranaatti kohti puhujalavaa, jossa pääministeri seisoi. Kranaatti räjähti
kuitenkin jo väkijoukossa, aiheuttaen paljon loukkaantumisia ja ainakin yhden henkilön kuoleman.
Pääministeri selvisi vahingoittumattomana ja korosti jälkeen päin puheessaan sitä, että rakkaus voittaa
väkivallan, eivätkä henkilöt jotka yrittävät hajottaa kansankunnan yhtenäisyyttä onnistu aikeessaan.
Toivomme, että muistatte rukouksissa Etiopian kansaa, ja rauhan sekä muutoksen jatkumista tässä maassa.
Kirkot ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Mekane Yesus kirkkokin on jo noussut maailman suurimmaksi
luterilaiseksi kirkoksi. Työtä on kuitenkin vielä paljon. Paikallisten kumppanien kanssa Lähetysseura toimii
evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja kaikkein syrjäytyneimmässä asemassa olevien tukemiseksi.
Matkoilla olemme saaneet ihastella upeita maisemia, pohjoisen vuoria ja etelän kumpuilevaa maastoa ja
alankoseutua. Pitkillä matkoilla olemme väistelleet monikymmenpäisiä karjalaumoja. Kaikenlaista karjaa,
lehmiä ja härkiä, vuohia ja lampaita, aaseja ja kameleita tuleekin vastaan välillä aivan ruuhkaksi asti.
Pohjoisessa erilaiset apinat ovat kiipeilyllään ja tien varrella istuessaan saaneet takuuvarman huomiomme.
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Vietämme kahdestaan sadekautta täällä Etiopiassa. Nuoret ovat lähteneet nauttimaan Suomen kesästä ja
tulevat takaisin tänne elokuun alussa. Meillä on nyt hyvää aikaa reissata ja paneutua töihimme. Juhannusta
vietimme Addis Abebassa. Heti ensimmäisenä arkena lähdimme työmatkalle Dessieen pariksi viikoksi,
tarkoituksena suunnitella yhdessä paikallisten työtovereiden kanssa työtämme ja kulkea mahdollisimman
monien lasten kodeissa.

Toivomme teille kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää! Kiitos, että tuette työtämme täällä.
Siunauksin,
Leila ja Kari Pentikäinen
Leila ja Kari Pentikäinen
Tulimme ensimmäisen kerran
Etiopiaan v. 1995 ja toiselle
työkaudelle v. 2001.
Työskentelimme aikaisemmin
Hosainan alueella. Nyt asumme
Addis Abebassa. Leila on
kummilapsityön koordinaattori
Dessien alueella ja Kari kirkollisen
työn koordinattori. Nuoristamme
Aliisa ja Leevi ovat mukanamme.

Rukousaiheet:
-varjelusta matkoillemme
-varjelusta nuortemme elämään
Suomessa ja täällä Etiopiassa
-Karin työluvan järjestymistä
-rauhan säilymistä Etiopiassa

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on
ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule mukaan
rakentamaan
oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
Pentikäiset

-Kiitämme Etiopiaan paluusta ja
hyvästä sopeutumisesta tänne

Jos haluat jatkossa tämän uutiskirjeen, etkä ole vielä ilmoittanut sitä Kari tai Leila Pentikäiselle, pyydämme
ottamaan yhteyttä osoitteeseen: ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi tai soittamaan Lähetysseuran
vaihteeseen 09 12971 ja pyytämään yhdistämään uutiskirjeisiin Kirsi Elolle.
Ole hyvä ja ilmoita jos sinulla on käytössä oleva sähköpostiosoite, niin saat kirjeen sähköisenä.

