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Lämpimät kiitokset
Täällä Etiopiassa lämpimät säät ja auringonpaiste ovat hellineet meitä jo
useamman kuukauden. Vuoden vaihteessa olleet kylmät yöt ovat jo
hellittäneet. Enää ei tarvitse olla välttämättä villasukkia ja vilttejä
lämmittämässä. Päivisin on välillä jopa kuuma. Pikkusateita jo odotellaan
virkistämään luontoa.
Haluamme kiittää vielä kaikkia teitä monista joulutervehdyksistä ja muistamisista! Jouluna saimme iloita yhteydestä ja ystävyydestä niin
oman perheen, kuin kansainvälisen ja etiopialaisen yhteisömme kanssa.
Koimme olomme onnekkaaksi ja siunatuksi kun saimme viettää ensin
oman joulumme ja sitten vielä etiopialaisen joulun. Vuoden vaihtuessa
ehdimme viettää myös hetken lomaa Awasalla, eteläisessä Etiopiassa.
Awasa on kasvanut ja kehittynyt todella mukavaksi kaupungiksi.

Viltti-kissa tarkkailee ympäristöään

Häähumua
Alkuvuosi on Etiopiassa hääaikaa ja mekin pääsimme juhlimaan
työtoverimme Tesfaye Nigusun ja morsiamensa Nehaab Abaynehin
häitä. Suomestakin tuli häihin useita vieraita. Vihkitilaisuus kirkossa oli
kaunis, ja juhlat komeat. Hääpari säteili onnea. Olimme häissä alusta
loppuun saakka. Vuosien jälkeen tuntui taas niin hienolta osallistua
etiopialaiseen hääjuhlaan. (Nehaab ja Tesfaye kuvassa vasemmalla.)
Toisiin häihin sain (Leila) osallistua Woldiyassa käydessäni.
Sosiaalityöntekijämme Weinishet Yimamin sisar vihittiin ja saimme
kutsun juhlaan. Nämä häät olivat ortodoksihäät. Vihkiminen tapahtui
kotona juhlateltassa. Seuraavana iltana pääsimme vielä melseihin, eli
kotiinpaluujuhlaan morsiamen kotiin. Melsit olivat hauskat, sillä siellä
vihkipari näytti taitojaan perinteisissä töissä. He osoittivat taitonsa
puiden pilkkeiden tekemisessä, tulen sytyttämisessä, injera-leivän
paistamisessa, viljan jauhamisessa huhmareessa ja jauhinkivien välissä,
ruuan tarjoilemisessa ja toisilleen kursan eli maistiaisen antamisessa,
kahviseremonian
valmistamisessa ja
vielä puuvillan
kehräämisessä. Ainut
kompastuskivi
morsiamelle oli puuvillasta langan kehrääminen.
Valkoinen hahtuvakasa ei tahtonut muuttua langaksi.
Tunnelma pysyi kuitenkin kokoajan leikkimielisenä ja
mukavana. Melseillä hääpari seuruineen oli pukeutunut
perinteisiin etiopialaisiin pukuihin ja kampauksiin. Myös
koristelut olivat perinteiset. Itse hääjuhlassa hääparit
morsiusneitoineen ja sulhaspoikineen ovat yleensä
pukeutuneet hyvin länsimaalaisesti. Myös juhlakoristelut
ovat länsimaisen mallin mukaisia. (Gigin ja Mulen Mels-

juhlasta kuva oikealla.)

Volunteerien matkassa
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Tammikuun puolivälissä saimme kaksi
volunteeria eli vapaaehtoistyöntekijää tänne
Etiopiaan kolmen kuukauden ajaksi. Sisko
Toppinen, fysioterapeutti ja Marianne Tast,
sairaanhoidon lehtori, haluavat vielä eläkkeellä
ollessaankin jakaa ammattitaitoaan ja
osaamistaan maailman lasten hyväksi.
Mariannelle vapaaehtoisjakso Lähetysseuran
volunteerina on jo kolmas ja Siskolle
ensimmäinen. Etiopiassa heidän työtehtävänsä
ovat Dessiessä, ja pääasiassa vaikeasti
vammaisten lasten ryhmissä. Myös
toimintakeskusten lasten ja nuorten toimintaan he osallistuvat aktiivisesti. Tehtävänäni (Leila) on toimia
naisten ohjaajana. Parin viikon ajan olinkin heidän mukanaan Dessiessä. Ehdimme kiertää toimintakeskukset
ja tutustua kaikkiin eri ohjelmiimme. Uudelleen menen sinne taas parin viikon kuluttua. Toinen kuukausi
volunteerijaksosta on nyt menossa ja naiset ovat valloittaneet Dessien väen jo täysin. Heidän paneutumisensa
työhön ja lasten tilanteisiin on todella koskettavaa, samoin heidän aktiivinen ja ennakkoluuloton
suhtautumisensa kaikkeen uuteen. Viimeisenä kuukautena volunteerit pitävät koulutusta mm.
vammaisohjelmissamme toimiville työntekijöille. Olemme kiitollisia siitä, että Lähetysseura on lähettänyt
Siskon ja Mariannen tänne. (Volunteerien etiopialainen ohjaaja, vammaistyön koordinaattori Anteneh Birhanu
kuvassa yhdessä Siskon (keskellä) ja Mariannen kanssa.)

Hosainan kummikuviot siirtyivät paikallisiin käsiin
Hosainan kuurojen koululla ei ole ollut enää viime
keväästä lähtien suomalaista työntekijää.
Kummiyhdyshenkilön tehtäviä on hoitanut koulun
rehtori Tadesse Gainore omien töidensä ohella.
Olen ollut häntä näissä kummitehtävissä tukemassa.
Alkuvuodesta koululle saatiin valittua oman koulun
työntekijöiden keskuudesta kaksi uutta kummityön
yhdyshenkilöä. Yisehak Bekele ja Mulugeta
Kassaw vastaavat jatkossa kummikirjeiden
kirjoittamisesta ja kummipostiin vastaamisesta.
Molemmat miehet tuntevat kuurojen koulun kuviot
hyvin ja osaavat varmasti kertoa kummeille lasten ja
nuorten elämästä, arjesta ja koulunkäynnistä.
Olimme Karin kanssa perehdyttämässä miehet
näihin uusiin tehtäviinsä. Olikin hienoa nähdä miten
innostuneesti ja vastuuntuntevasti miehet tarttuivat tähän uuteen työhönsä. (Kuvassa oikealta Kari, Yisehak,
Mulugeta, Leila ja Tadesse)

Alaban seurakuntien suru
Hosainan matkalla ehdin (Kari) viettää myös päivän teologisella seminaarilla selvittäen raportti- ja
itsekannattavuusasioita. Duramen hiippakunnan (synodin) presidentti kutsui meidät Hosainasta päin
Alabaan, jossa oli pari viikkoa aikaisemmin poltettu useita protestanttisia kirkkoja radikalisoituneiden
musliminuorten toimesta. Kävimme osoittamassa surunvalittelumme ja tukemme Mekane Yesus kirkon
seurakunnalle, jonka kirkko oli joutunut tuhotyön kohteeksi. Lähetysseura on aikaisemmin ollut tukemassa
Alaban seurakuntaa ja alabankielistä raamatunkäännöstyötä.
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Tämän pienen Mekane Yesus seurakunnan kirkko oli
puupaalujen varassa oleva peltikattoinen rakennus,
jonka seinät oli vuorattu suojakankailla. Suojakankaat
oli revitty irti ja kirkon irtaimisto penkkeineen ja
alttareineen oli kannettu tontin keskelle ja poltettu
roviolla. Osa kalusteista oli viety kuorma-autolla
muualle. Roviolla oli kalusteiden lisäksi poltettu
kuorovaatteet, soittimet, raamatut, ym. kirkosta
löydetyt tavarat. Seurakunnan menetykset ovat suuret.
Jatkossa 300 hengen seurakunta viettää
jumalanpalveluksia peltikaton alla, paljaalla lattialla,
ilman alttaria ja ilman soittimia.

Vierailimme myös Alaban vanhimman Mekane Yesus
seurakunnan kirkossa, joka oli onneksi säästynyt tuhopoltalta. Siellä vapaaehtoiset seurakuntalaiset olivat
edelleen yötä päivää vartioimassa kirkkorakennusta. Muistetaan rukouksissa Alaban ahdingossa olevia
seurakuntia.

Laskiaisesta alkaa pääsiäisen odotus
Laskiaisen kautta laskeudumme paaston aikaan ja pääsiäisen odotukseen. Pääsiäinen onkin suurin kirkollinen
juhla täällä Etiopiassa. Sitä ennen meillä on vielä monia töitä ja matkoja tiedossa. Kari viettää viikon
Dessiessä raporttiasioiden parissa. Itse menen sitten vuorostani parin viikon päästä Dessieen ja ehdin palata
sieltä sopivasti takaisin ennen työntekijäpäiviä. Tänä vuonna työntekijäpäivät kokoavat lähetit yhteen
Etiopiasta, Tansaniasta ja Senegalista. Päivien jälkeen Karilla alkaa viikon mittainen kirkollisen työn
koordinaattoreiden kokous. Perheemme täällä maailmalla pienenee edelleen, kun Aliisa palaa Suomeen
huhtikuun alkupuolella.
Kiitos tuestanne työllemme täällä Etiopiassa. Hyvää kevättä teille jokaiselle!

Leila ja Kari
Leila ja Kari Pentikäinen

Tulimme ensimmäisen kerran Etiopiaan v.
1995 ja toiselle työkaudelle v. 2001.
Työskentelimme aiemmin Hosainan
alueella. Kolmas työkautemme alkoi
keväällä 2018. Asumme nyt Addis
Abebassa. Leila on kummilapsityön
koordinaattori Dessien alueella ja Kari
kirkollisen työn koordinattori eri puolilla
maata olevissa hankkeissa. Nuoristamme
Aliisa ja Leevi ovat mukanamme.

Rukousaiheet:

-varjelusta matkoillemme
-varjelusta nuortemme elämään ja voimia
opiskeluihin
-työlupa-asiat
-rauhan säilyminen Etiopiassa
-Alaban seurakuntien tilanne
-kiitos mahdollisuudesta tehdä työtä
Etiopiassa
-kiitos vapaaehtoistyöntekijöistä ja hyvistä
työtovereista

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