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Kesäinen tervehdys Suomesta
Erikoinen koronakevät on takana, ja se jää varmasti ihmisten mieliin
poikkeuksellisena aikana. Koronapandemia ajoi meidätkin Etiopiasta
Suomeen jo huhtikuun alkupuolella. Silloin ei vielä tiedetty minkälaiseen
tilanteeseen Etiopiassa tultaisiin päätymään koronatilanteessa. Huoli koronan
leviämisestä väkirikkaassa maassa oli ilmeinen. Lähetysseura teki
evakuointipäätöksen kun lentoja tuntui vielä olevan tulossa Etiopiasta
Eurooppaan.
Oli erikoista palata Suomeen kevättalvella, ja vielä suoraan kotikaranteeniin.
Onneksi meillä on oma koti, johon pystyimme palaamaan. Kahden viikon
karanteenin takia emme voineet alkuun tavata ketään, ja saimme tuntumaa
siihen mitä monet ikäihmiset ja perussairautensa vuoksi karanteeniin jääneet
ovat joutuneet kokemaan useiden viikkojen, jopa kuukausien ajan. Nyt
rajoitteiden jo höllentyessä, on mukava suunnitella kotimaan matkoja, ja
sukulaisten ja ystävien tapaamista. Kesä tuoksuu ulkona. Omenapuut ja
kirsikka kukkivat, samoin tuomi ja pian syreenitkin. Alkukesän tuoksut ovat
huumaavia, aurinko lämmittää ja valaisee lähes ympäri vuorokauden.
Nautimme Suomen upeasta kesästä.

Kesken jääneitä tehtäviä Etiopiassa
Kevät Etiopiassa oli kiireistä aikaa meille molemmille. Leilalla oli ohjattavana kaksi vapaaehtoistyöntekijää
Dessiessä ja Karilla yksi Hosainassa. Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja tehtävien alkuunsaattaminen on aina
oma prosessinsa. Kaikki kolme sopeutuivat mahdottoman hyvin ja olivat sitten tietenkin pettyneitä, kun
joutuivat koronatilanteen takia jättämään tehtävänsä ja palaamaan maaliskuun lopulla Suomeen.
Loppuarviointien jälkeen saattelimme heidät kotimatkalle.
Työntekijäpäiviä olimme valmistelleet Etiopiassa jo pitkään. Tarkoitus oli pitää ne maaliskuun viimeisellä
viikolla. Leila oli mukana tässä toimikunnassa, ja monenlainen säätäminen ohjelmien, aikataulujen ja
majoituksien kanssa vei yllättävän paljon aikaa. Sitten yhtäkkiä tämäkin tehtävä oli ohi, työntekijäpäivät
peruutettiin ja siirrettiin mahdollisesti myöhemmin syksyllä pidettäväksi.
Karilla oli kiireisin raportointiaika meneillään. Viimeisinä päivinä Etiopiassa yritimme tehdä pitkiä työpäiviä
ja hoitaa kesken jääneitä tehtäviämme toimistosta käsin.
Suunnittelemamme työmatkat olivat jo aiemmin
peruuntuneet Etiopian matkustusrajoitteiden takia.
Soittelimme kaikille ohjelmiemme ja hankkeidemme
työntekijöille, ja kävimme läpi tulevan kevään ja kesän
tehtäviä. Hyvästit jätimme kaikille vähän erikoisin
miettein: Milloin pääsemme palaamaan takaisin? Miten
korona tulee vaikuttamaan Etiopiassa ja muualla
maailmassa? Mitä se merkitsee työssämme?
Asuinalueemme uusi portti, joka on nyt suljettu koronaaikana. Sisään pääsee vain tunnistuskortin kanssa.

Työkausi päättyi
Työkautemme päätettiin siihen kun tulimme Suomeen. Etiopiaan olimme lähteneet huhtikuun alussa 2018.
Näin ehdimme olla siellä kaksi kokonaista vuotta. Aloitimme heti työkaudelta palaamiseen kuuluvan
paluujakson. Hoidimme edelleen etätöinä tehtäviämme ja yhteydenpitoa Etiopiaan. Samalla myös olimme
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jatkuvasti yhteydessä Lähetysseuraan. Itäisen Afrikan lähetystyöntekijät, eli työtoverimme Etiopiassa ja
Tansaniassa, pitivät toistensa kanssa yhteyttä alkuun lähes päivittäin. Tämän kevään aikana onkin tullut tutuksi
skypet, teamsit ja zoomit. Muun muassa näiden tietokoneella olevien yhteydenpitovälineiden kautta olemme
tavanneet etänä toisiamme. Jokainen on ollut omassa kodissaan, työhuoneessaan tai kotisohvallaan. Siinä on
sitten tietokoneiden välityksellä juotu päiväkahvit ja vaihdettu päivän kuulumiset. On puhuttu myös työasioita,
hoidettu työterveyttä ja laulettu eläkkeellejäämislaulutkin. Olemme voineet tukea toisiamme tässä erikoisessa
tilanteessa.

Karin kiireet jatkuneet
Kari on jatkanut kokoaikaisesti töitään etänä kotitoimistostaan käsin. Hän on koko ajan yhteydessä hankkeiden
työntekijöihin Etiopiassa, tarkistaa ja hoitaa raportointia, ja seuraa korona-ajan toimintaa hankkeissa. Töiden
hoitaminen on onnistunut myös etäyhteyksien päästä, vaikka puhelimitse, sähköpostitse ja kuvapuheluinkaan
ei saa samanlaista yhteyttä kuin, jos pääsisi paikan päälle käymään. Työmatkoja hankkeisiin olemmekin
kaivanneet. Kari on ollut aktiivisesti yhteydessä myös kansainväliseen kotiseurakuntaamme Addis Abebassa.

Leilan osa-aikainen etätyö
Koronatilanne on koetellut ihmisiä ja yrityksiä kovasti. Myös Lähetysseurassa jouduttiin yt-neuvotteluihin ja
lomautettiin väkeä. Leilallekin tuli tieto, että hän on osa-aikaisesti lomautettuna. Leila tekee tällä hetkellä
kahtena päivänä viikossa töitä. Etäyhteys toimii Etiopiaan ja hankkeisiin siellä. Kummilapsiohjelman
koordinaattoreihin hän on ollut säännöllisesti yhteydessä, samoin vammaistyön koordinaattoriin ja kaikkien
kolmen toimintakeskuksen johtajiin. He lähettävät kuvia ja videoita kaikesta mitä siellä tapahtuu. Välillä he
kirjoittelevat sähköpostia, välillä whatsapp-viestejä. Myös whatsappin näköpuheluja on soiteltu useita kertoja.
On ollut kiva nähdä heitä kasvoista kasvoihin, ja huomata, että koronan uhkakaan ei ole saanut heitä
lannistumaan. He jaksavat innostua aina uudenlaisista haasteista ja keksivät uusia tapoja toimia.

Etiopian tilanne tällä hetkellä
Etiopian koronatartuntojen tilanne on edennyt melko maltillisesti. Pitkään
tartuntatapauksia tulikin vain yhden tai kahden käden sormin laskettava
määrä päivässä. Muutaman viimeisen viikon aikana tilanne on alkanut
muuttua, ja nyt Etiopiastakin tiedotetaan reilusta sadasta tartunnan saaneesta
päivää kohti, tämän päivän lukema on 164. Yhteensä todettuja
koronatartuntoja on tiedotettu olevan reilut 2600. Koranaan kuolleita on
tietojemme mukaan tällä hetkellä 40.
Kaikki koulut ovat edelleen kiinni ja kokoontumiset ovat kiellettyjä.
Hankkeissammekaan ryhmät eivät ole voineet kokoontua koko loppukevään
aikana entiseen tapaan. Seurakuntalaiset kokoontuvat kodeissa ja
jumalanpalveluksia lähetetään television ja radion kautta.
Valtio on tarttunut vahvasti koronaviruksen leviämisen estämiseen. Kahden
viikon karanteeni on kaikille ulkomailta tulleille pakollinen. Käsienpesuun
ja etäisyyksien ylläpitämiseen kiinnitetään paljon huomiota. Kasvomaskit
ovat tulleet pakollisiksi aina ulkona liikkuessa. Koronatestejä tehdään eri puolilla maata ja kierretään joillain
alueilla jopa talosta taloon testaamassa ihmisiä. Positiivisen tuloksen tultua, tartuntaketjut pyritään jäljittämään
ja eristämään. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että koronavirus on leviämässä ympäri maata. Toivon
mukaan ihmisten saamat ohjeet ja käyttäytymismallit taudilta suojautumiseen ovat nyt auttamassa, etteivät
ihmiset sairastuisi ja menehtyisi tautiin.
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Hankkeissa tapahtuu
Vaikka itse olemme poissa Etiopiasta, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, ettei
työ jatkuisi siellä. Kaikissa hankkeissa on tapahtunut jotain, osassa enemmän,
toisissa vähän vähemmän. Ryhmät eivät voi nyt kokoontua ja koulut ovat
suljettuina, niin yliopistot, teologiset seminaarit kuin kuurojen koulukin.
Hankkeissamme olevat opiskelijat ovat nyt kaikki kodeissaan, ja yrittävät
jatkaa opintojaan mahdollisuuksien mukaan sieltä käsin. Hankekoordinaattorit
ja muut työntekijät pitävät jatkuvasti yhteyttä heihin ja heidän
perheenjäseniinsä. Ihmisille on jaettu paljon tietoa ja tarvittavia välineitä
koronalta suojautumiseen, mm. saippuaa ja käsidesiä.
Toimintakeskuksissa
on
valmistettu
kankaisia kasvomaskeja ja jaettu niitä
ohjelmissamme oleville henkilöille ja
perheenjäsenille. Kaikki joutuvat nyt jopa
rangaistuksen uhalla käyttämään maskeja
aina asioille mennessään.
Toimistoihimme ja eri projekteihimme on
tehty toimintakeskuksissa käsienpesua
helpottavia
laitteita.
Niiden
avulla
nestemäistä saippuaa ja veden tuloa
säädellään polkimilla ja pidetään käsienpesu mahdollisimman hygieenisenä.
Jotkut pienryhmät ovat kokoontuneet toimintakeskukselle huolehtien
kaikista varotoimista. Esimerkiksi Woldiyassa naiset ovat kokoontuneet
ulkona tekemään perinnekäsitöitä. Huoltajien toimeentuloa on yritetty myös
muilla tavoin helpottaa, sillä monien taloudellinen tilanne on heikentynyt
huomattavasti näiden
koronavirustilanteesta
johtuvien rajoitusten
takia. Heikoimmassa
asemassa oleville on
jaettu ruoka-avustusta
ja myös taloudellista
tukea.

Kesäloma ja takaisin Etiopiaan
Juhannuksen jälkeen aloitamme kesäloman. Haaveena olisi palata takaisin Etiopiaan elokuun puolivälissä.
Suunnittelemme olevamme siellä vielä vuoden. Etiopiassa koronatilanne on kuitenkin vasta pahenemassa,
emmekä tiedä missä vaiheessa epidemia alkaa laantua, ja milloin maahan voi taas palata. Toivomme ja
rukoilemme, että voisimme jatkaa syksyllä töitämme Etiopiassa entiseen tapaan.
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Nimikkoseurakunnissa vierailut
Vierailut nimikkoseurakunnissa eivät ole olleet mahdollisia tänä keväänä. Koronatilanteen helpottuessa
vierailut seurakuntiin saattavat olla mahdollisia loppukesästä. Jos Etiopian tilanne tulee olemaan sellainen,
ettemme voisi palata sinne vielä elokuussa, niin silloin voisimme tehdä joitain vierailuja. Mahdollisista
vierailutoiveista voitte olla suoraan yhteydessä Suomen Lähetysseuraan, Suvimarja Rannankari-Norjaseen,
joka järjestää nimikkovierailuasioita.
Toivomme teille kaikille tukijoille, ystäville ja sukulaisille oikein hyvää ja aurinkoista kesää, samoin myös
terveyttä, lepoa ja siunausta. Kiitos kaikista muistamisistanne.

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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