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Paastonajan terveiset täältä Etiopiasta
Joulun juhlakausi on ohi, ja vietämme paastonaikaa ja
pääsiäisen odotusta. Etiopian kirkoissa pääsiäinen on
vuoden suurin juhla, ja erityisesti ortodoksit valmistautuvat
siihen pitkällä paastolla. Protestanttisissa kirkoissa ruuista
paastoaminen ei ole niin tavallista. Kirkoissa muistutetaan
ihmisiä hiljentymään paaston aikaan ja keskittymään
olennaiseen, eli Kristuksen seuraamiseen, syntien
katumiseen, anteeksiantamuksen opettelemiseen ja
lähimmäisen rakkauden harjoittamiseen. Kuvassa
loppiaiskulkueessa kuljetettava risti.

Kiitokset vielä teille kaikille meitä joulun aikaan muistaneille! Muistamisenne lämmittää mieltä, ja saa
tuntemaan yhteyttä niin teihin sukulaisiin kuin myös teihin lähettäjiin, joista monet olette meille vieraita,
mutta tunnutte kuitenkin läheisiltä. Ilman teitä työmme täällä olisikin mahdotonta.

Volunteereja liikkeellä
Taas on se aika vuodesta, että volunteereja, eli vapaaehtoistyöntekijöitä on liikkeellä. Dessiessä meillä on
kaksi Felm-volunteeria, Sisko Toppinen, fysioterapeutti ja Helmiina Kettunen, toimintaterapeutti. Naiset
toimivat kolmen kuukauden ajan vaikeasti vammaisten lasten-, sekä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen
vammaisten naisten ryhmissä, kuntoutus- ja
terapiatoiminnassa. Sisko ja Helmiina ovat
toimineet tehtävissään jo reilun kuukauden.
Heidän taitonsa ja kykynsä toimia
vammaisryhmissämme, ja olla ihmisten kanssa
ovat saaneet valtavasti kiitosta etiopialaisilta.
Ihmiset ovatkin ottaneet heidät avosylin vastaan.
Uskon, että tämä vapaaehtoisjakso on rikastuttava
sekä vapaaehtoisille, että heidän työtovereilleen ja
ryhmissä oleville lapsille ja naisille.
Kuvassa vasemmalta vammaistyön sosiaalityöntekijä
Girum Belay, vammaistyön koordinaattori Sofia Hussen, sekä Felm-volunteerit Sisko Toppinen ja Helmiina Kettunen

Dessiessä oli helmikuun lopulla, vajaan parin viikon ajan myös kuuden hengen vapaaehtoisryhmä, lähinnä
Tampereen seudun seurakunnista. Matti Nummelan johdolla nämä rakentamisen ammattilaiset remontoivat
synodin (hiippakunnan) vierastaloa kuntoon. Urakka oli melkoinen, sillä vierastalo oli nähnyt jo aikaa sitten
parhaat päivänsä, ja viimeisellä hetkellä se sai nyt uuden elämän. Kiitos vielä näille ahkerille vapaaehtoisille!
Hosainan kuurojen koulu on saanut myös oman vapaaehtoistyöntekijän, kun Felm-volunteeri Maikki Oksi,
viittomakielen ohjaaja, tuli tänne helmikuun puolivälissä. Heti seuraavalla viikolla Maikki aloitti tehtävänsä
kuurojen koulun ryhmissä ja on nyt päässyt upeasti alkuun Hosainassa. Menneinä vuosina Hosaina oli
suomalaislähettien keskus, jossa oli paljon Lähetysseuran työntekijöitä. Enää Hosainassa ei asu
suomalaislähettejä ollenkaan, ja Maikki onkin nyt Hosainassa ainoana suomalaisena. Kuurojen koulun väki
pitää hänestä hyvää huolta ja lapset nauttivat kun Maikki viettää aikaa heidän kanssaan.
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Vammaistyöstä
Vammaistyö Etiopiassa on saanut viime aikoina useita tunnustuksia. Viimeisin tuli Etiopian kuurojen
opetuksen tukiohjelmalle kansainvälisessä konferensissa, Itävallassa, Zero Project-palkinnolla. Nuorten
kuurojen oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia on voitu lisätä tukiohjelman avulla. Työtoverimme,
projektikoordinaattori Mekonnen Mulat pääsi paikan päälle Wieniin noutamaan palkintoa. Mekonnen sai
myös vuonna 2018 etiopialaisen Bego Sew-palkinnon kuurojen parissa tehtävästä työstään.
Viime vuoden puolella Vammaiskumppanuus ry palkitsi Suomen Lähetysseuran vammaistyön, Vammaiset
ja kumppanuus- palkinnolla.
On todella hienoa, että hyvästä työstä tulee myös tunnustusta. Työtä on täällä vielä valtavasti jäljellä, mutta
uranuurtajan tehtävä onkin tehdä työtä näkyväksi, ja herättää myös muita järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä
huomaamaan vammaistyön tarve ja merkityksellisyys.
Linkki Suomen Lähetysseuran nettisivuun ja tähän uutiseen kuurojen työn saamasta palkinnosta:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahetysseuran-tyo-kuurojen-hyvaksi-sai-kansainvalisen-palkinnon/
Tässä myös artikkeli Dessien ja Kombolchan vammaisten lasten ja naisten ryhmistä:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/etiopia-askeleita-parempaan-elamaan-vammaisille-lapsille/
Tänä vuonna paastokeräyksemme kohdistuu myös vammaisten oikeuksien edistämiseen, vammaisten lasten
ja aikuisten opetukseen, sekä nuorten työllistymiseen. Tässä linkki keräykseen:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/paastokerays/

Dessiessä ja Kombolchassa
Helmikuussa kävin (Leila) kummilapsiohjelman ja vammaisohjelmamme hankkeissa. Työn kehittämisestä ja
jatkumisesta puhuttiin paljon. Vammaistyö Dessiessä ja Kombolchassa etenee hienosti. Volunteerit ovat
myös osaltaan tukemassa tätä työtä. Lasten ryhmissä kuntouttava ohjaus ja lasten yksilöllisen tuen tarve
huomioidaan yhä paremmin. Naisten ryhmiin olemme yrittäneet satsata entistä enemmän. Vammaistyön
koordinaattori Sofia Hussenin kanssa kävin juuri ennen joulua vierailemassa Addis Abeban, Mekane Yesus
kirkon naisten voimaannuttamishankkeessa. Siellä entisten prostituoitujen naisten elämään on tullut
evankeliumin, sekä uusien työmahdollisuuksien
kautta suuri muutos. Se ei ole aina helppoa, mutta
ohjelma auttaa naisia monin tavoin tässä
muutosvaiheessa. Yritimme saada mahdollisimman
paljon vinkkejä omaan ohjelmaamme niin naistyön
vetäjältä, kuin itse ohjelmaan osallistuvilta naisilta.
Hyväksikäytettyjen, vammaisten naisten ryhmissä
on tärkeää huomioida naisten monipuolinen
tukeminen. Yrittäjyysohjelma on vain osa tätä
toimintaa, tärkeintä on kuitenkin saada naiset
tuntemaan olonsa yhtä arvokkaiksi kuin muut
ympärillä olevat ihmiset. Heidän on myös tärkeää
saada puhua vaikeistakin asioista. Haluamme, että
naiset voisivat olla yhteisössään vahvoja ja
itsenäisiä, mutta samalla uskaltaisivat myös kertoa
peloistaan ja ongelmistaan, ilman, että heidät vaiennettaisiin. Kuvassa Kombolchan naisryhmä lähdössä
kokoontumisen jälkeen koteihinsa. Keskellä kuvaa koordinaattori Sofia.
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Woldiyassa
Woldiyassa sain olla mukana naisten
yrittäjyysohjelman nelivuotisohjelmassa.
Naiset ovat olleet kaikki kummilasten
huoltajia, ja suurin osa toimii myös
ohjelmassamme kotikävijöinä, eli he käyvät
säännöllisesti kummilasten kodeissa ja
auttavat lapsia, nuoria ja huoltajia kaikissa
arjen haasteissa. Neljä vuotta sitten naisille
aloitettiin tukiohjelma, jolloin he saivat
alkupääoman ja yrittäjyyskoulutusta. Nyt
naisilla on kaikilla oma työ, ja he pystyvät
osallistumaan itsensä ja perheensä elättämiseen. He myös säästävät rahaa yhteiselle lainanottotilille, josta
voivat sitten irrottaa rahaa suurempia hankintoja varten. Kuvassa naisten säästö- ja yrittäjyysryhmä, hankkeen
työntekijöitä ja paikallishallinnon edustajia.

Hosainan hankkeissa
Kari kertoo: Kävin Hosainassa viemässä Maikki Oksin
kuurojenkoululle. Hän toimii siellä opettajien apuna kolmen
kuukauden ajan. Oli hienoa huomata miten hyvin hänet
otettiin vastaan ja esiteltiin koulun oppilaille ja opettajille.
Lähetysseura on tukenut kuurojenkoulua lähes
neljäkymmentä vuotta, aina sen perustamisesta alkaen.
Lähetysseura panostaa tänä vuonna erityisesti lastensuojelun
tukemiseen. Koululle on saatu kuraattori ja asuntolanhoitajien
määrää on lisätty. Haluamme, että oppilaat tuntevat olonsa
hyväksi ja turvalliseksi kaukana kotoa lukukausien aikana.
Kuraattori auttaa lisäksi oppilaita käsittelemään
koulunkäyntiin ja kasvamiseen liittyviä kysymyksiä ja kipuja.
Kuvassa Maikki yhdessä kuurojenkoulun rehtorin Tadessen ja
käsityöopettaja Tadelechin kanssa käsityöluokassa.

Mukanamme oli Lotta Gammelin, kirkollisten hankkeiden koordinaattori, Lähetysseuran Helsingin
toimistosta. Hän toimii tukenani Etiopian työhön liittyvissä asioissa, ja halusi tulla tutustumaan Hosainassa
tehtävään työhön. Lähetysseura tukee Hosainassa kuurojenkoulun lisäksi myös teologista seminaaria.
Seminaarin tontille rakennettu ensimmäinen paritalo on nyt valmis ja vuokralaiset ovat muuttaneet sisään.
Toinen valmistuu kuukauden kuluttua. Seminaarin itsekannattavuus on jo päässyt hyvään kasvuun.

Alaban uutisia
Paluumatkalla Hosainasta Addis Abebaan kiersimme Alaban kautta. Vuosi sitten Alabassa poltettiin 11
kirkkoa ja yksi niistä oli Mekane Yesus seurakunnan kirkko. Vuoden mittaan Lähetysseura keräsi avustusta
tälle seurakunnalle, ja tämän vuoden alussa kertyneet varat lähetettiin Alabaan. Kävimme katsomassa paikan
päällä mitä seurakunnalle nyt kuuluu. Seurakunnan johtaja kertoi, miten seurakuntia kohdanneet tuhot ovat
alkujärkytyksen jälkeen syventäneet kaikkien alueen kristittyjen uskoa. He haluavat koston ja katkeruuden
sijaan rakentaa sovintoa paikallisen muslimiväestön kanssa ja kertoa, että he antavat anteeksi niille, jotka
olivat polttamassa kirkkoja.
Seurakunta on saanut paljon tukea ja avustuksia muilta seurakunnilta ja tahoilta. He ovat saanet lahjoituksena
paljon Raamattuja, ja heille on luvattu uudet penkit kirkkoon. Suomesta lähetetyt varat he ovat laittaneet
pankkitilille, mihin he keräävät rahaa uuden kirkon rakentamista varten.
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Seurakunnan johtaja kertoi, että erityisesti he toivovat sitä, että muistamme heitä vaikeuksissa ja rukoilemme
heidän puolestaan. Rukous on erityisen tärkeää etiopialaisille kristityille, se antaa heille toivoa ja rohkeutta
jatkaa eteenpäin.

Uusi itäisen Afrikan aluepäällikkömme Teressa
Juhaninmäki (neljäs oikealta) oli tammikuussa
ensimmäistä kertaa käymässä Etiopiassa.
Kokoonnuimme vierastalolle syömään
tervetuliaiswotteja, eli etiopialaista ruokaa: injeraa,
allitsaa ja wotteja.

Luontoretkellä
Saimme pitää jouluvieraita ja pääsimme heidän kanssaan viettämään joulun välipäiviä Langano-järvelle.
Nautimme levosta, auringon lämmöstä, sekä uimisesta saippuaisen veden pehmeässä ja kantavassa
syleilyssä. Teimme päiväretken myös läheiseen luonnonpuistoon. Näimme pahkasikoja, grantin gaselleja,
helmikanoja, strutseja ja flamingoja. Kävimme myös vulkaanisella alueella, jossa kiehuvan kuuma vesi
pulppusi maan alta. Kiitollinen olo täytti mielen siitä, että saamme olla tässä kauniissa ja luonnoltaan niin
rikkaassa maassa. Kuvassa Grantin gasellit luonnon puistossa.
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Korona-uutisia
Tällä hetkellä maailmassa jyllää koronavirus. Joka päivä saamme seurata uutisointia ja uusia säädöksiä eri
maiden kohdilla, liittyen koronavirukseen, sen etenemiseen ja etenemisen pysäyttämiseen. Tänään Etiopiassa
uutisoitiin ensimmäinen virustartunta. Ihmiset ovat rukoilleet täällä, että tauti pysyisi poissa Etiopiasta ja
Afrikasta, ja alkaisi myös hellittää muuallakin maailmassa. Emme tiedä vielä miten tämä tauti tulee
vaikuttamaan meihin, töihimme ja kulkemisiimme. Toivomme kaikille kärsivällisyyttä ja viisautta toimia
oikein tässä erikoisessa tilanteessa. Toivomme myös teille jokaiselle terveyttä, voimia ja siunausta.
Lämpimin terveisin,

Leila ja Kari

Leila Pentikäinen
Kummilapsityön koordinaattori,
mukana myös vammaistyön
ohjelmissa.

Kari Pentikäinen
KIT-koordinaattori, eli
kirkollisten hankkeiden
koordinaattori.
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Koronaviruksen talttuminen
ja leviämisen estäminen
Rauhan säilyminen
Etiopiassa
Loppukesällä pidettävät
vaalit, niiden järjestelyt ja
kampanjat

