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Aurinkoiset ja lämpimät terveiset Addis Abebasta!
Olemme saaneet auringon paisteen lisäksi jo esimakua tulevasta sadekaudesta. Sateita ja ukkosia on ollut
useampana päivänä. Tuntuu, että sadekausi taitaa olla jo alkamassa. Sateettomina päivinä on kyllä edelleen
todella lämminta, jopa kuumaa. Pitkään Addis Abebassa olikin tosi kuivaa ja veden pinta laski mm.
tekoaltaissa, joihin kerätään vettä sähkön tuottamista varten. Nyt kaupungissa on aloitettukin sähkön
säännöstely. Päivittäin sähköt ovat poissa noin kahdeksan tuntia kerrallaan. Eri alueilla on eri ajat. Viime
viikolla vietimme asuinalueellamme poikkeuksellisesti yli vuorokauden ilman sähköjä. Tänään saimme
nauttia sähköistä klo kahteen saakka. Todennäköisesti iltamyöhällä sähköt taas palaavat. Sateet vähän
sekoittavat tätä aikajakoa, sillä sateiden ja ukkosten tullessa sähköt yleensäkin napsahtavat helposti poikki.
Toimistollamme on onneksi generaattori, jonka avulla voimme huolehtia nykyaikaisesta työnteosta ja
yhteydenpidosta tietokoneiden ja internetin ääressä.

Hankehallinnon maailmaa eli kit-koordinaattorin arkea
Työt ovat jatkuneet täällä entiseen malliin. Kari on ollut kiireinen eri hankkeiden raporttien ja suunnitelmien
kanssa. Karin valvonnan alla on kaikenkaikkiaan kymmenen hanketta, joiden raportoinnista hän kitkoordinaattorina, eli kirkollisten hankkeiden koordinaattorina huolehtii. Hosainassa hankkeita on kaksi,
Hosainan teologinen seminaari ja Hosainan kuurojen koulu. Mettussa on yksi iso hanke, joka kattaa erilaiset
kirkollisen työn projektit, nais- ja
lapsityön, sekä evankelioimistyön. Addis
Abebassa Lähetysseura tukee teologista
seminaaria ja opetusta siellä. Samoin
syrjittyjen ihmisryhmien parissa tehtävä
työ on Lähetysseuran tukemaa. Dessiessä
on kaikkiaan viisi eri hanketta. Kolme
niistä on syrjäytymisvaarassa olevien
tukemista: aids-orpolasten kummilapsityö,
toimintakeskukset sekä vaikeasti
vammaisten lasten ja vammaisten
hyväksikäytettyjen naisten tukiryhmät.
Kahdessa muussa hankkeessa tuetaan
kirkollista työtä, sisältäen naistyön,
nuorisotyön ja teologisen koulutuksen
tuen, sekä uskontojen välisen
suvaitsemisen ja rauhan vahvistamisen.
Etiopialainen kahviseremonia Dessien toimintakeskuksessa

Kaikissa näissä ohjelmissamme tai hankkeissamme on paikalliset koordinaattorit ja työntekijät. Raportit ovat
myös suurimmaksi osaksi paikallisten työntekijöidemme tekemiä. Lähetysseuralla on tarkat pohjat
raportteihin ja suunnitelmiin, sekä budjettihakemuksiin, jotka tulee täyttää. Kari on ollut kouluttamassa
koordinaattoreitamme hankkeiden ja raportointien monimutkaiseen maailmaan. Kysymykset voivatkin
tuntua paikallisista työntekijöistä joskus tosi kaukaisilta tai sitten liian itsestään selviltä, että niihin osaisi
helposti vastata.
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Toisinaan Kari matkustaa paikan päälle katsomaan, että asiat sujuvat, ja vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin.
Addis Abeban toimistostamme käsin Kari hoitaa näitä töitä usein etänä, niin puheluin kuin viestein. Suomen
toimistoon päin yhteydenotot kulkevat
yleensä Skypen kautta. Sillä lailla saa
viikottaiset kokoukset ja palaverit
pidettyä. Joskus sähkökatkot ja
internet-yhteyksien heikkous
harmittavat meitä ja vaikeuttavat
yhteydenpitoa. Eri maiden kitkoordinaattorit kokoontuivat tänä
vuonna noin viikoksi yhteen
suunnnittelemaan työtään ja jakamaan
kokemuksiaan. Välillä on tärkeää
päästä saman pöydän ääreen
juttelemaan asioista kasvokkain.
Kuvassa Hosainan teologisen seminaarin
oppilaat opiskelemassa Uuden
Testamentin johdantokurssilla.

Tiedottajan mukana haastattelumatkoilla
Itäisen Afrikan tiedottajamme Virve Rissanen oli parisen viikkoa täällä Etiopiassa. Hän kirjoitti juttuja ja teki
haastatteluja lukuisista eri ihmisistä, eri työyhteyksissä. Dessiessä sain (Leila) olla Virven mukana.
Pääsimme näillä juttu- ja haastattelumatkoilla vierailemaan niin ihmisten koteihin kuin heidän
työpaikoilleen. Myös vaikeasti vammaisten lasten ryhmässä saimme olla mukana ja Virve sai sielläkin
haastateltua jopa pientä ryhmässä mukana olevaa poikaa. Toimintakeskuksiin pääsimme myös käymään.
On aina hienoa kulkea jo tutuissakin maisemissa yhdessä jonkun toisen kanssa, jolle nämä paikat ovat vielä
uusia. Näin työ, koko maa ja sen kansa näyttäytyy ikään kuin uudessa valossa. Ylpeinä voimme myös kertoa
työstämme täällä. Työllä on paljon onnistumisia, mutta toki myös monenlaisia haasteita, joista niistäkin on
hyvä välillä tiedottaa. Virven työ tiedottajana onkin todella tärkeää. On hienoa, että hän avaa täällä
Etiopiassa tehtävää työtä laajemmankin yleisön tietoisuuteen.
Kari pääsi vastaavasti kulkemaan
Virven mukana Hosainassa, sekä
täällä Addis Abebassa. Hosainan
kuurojen koulu, teologinen seminaari
ja jopa monen muistama Ristinkukan
päiväkoti pääsivät erilaisten
artikkeleiden ja haastattelujen
kohteeksi.
Osallistuimme myös tiedottajan
mukana etiopialaiseen pääsiäisen
viettoon, sekä paikallisiin häihin.
Kuvassa tiedottaja Virve Rissanen ja
Hosainan kuurojen koulun
rehtori Tadesse Gainore oppilaiden
ympäröimänä.
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Työlupa-asioista
Etiopiassa on välillä erilaisista syistä johtuen ollut hankalaa saada työlupia. Viime vuonnakin jouduimme
pitkään takkuamaan näiden asioiden kanssa. Nyt voimme olla kiitollisia, sillä olemme saaneet työluvat taas
vuodeksi eteenpäin. Asioidenhoitajamme Kassa Haile Mariam Himbego tekee vuodesta toiseen ahkerasti
töitä sen eteen, että me lähetit pystymme tekemään täällä töitä.

Matkasuunnitelmia
Kari on ollut viime viikon Dessiessä viimeistelemässä uusia hankesuunnitelmia. Ensi viikolla matkustan
vielä itsekin kertaalleen pohjoiseen. Suunnittelemme silloin yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa
kesäajan töitä niin toimintakeskuksissa, kummilapsikuvioissa, vaikeasti vammaisten lasten ryhmissä, kuin
vammaisten naisten ryhmissäkin. Elokuussa pääsen sitten seuraavan kerran seuraamaan työtämme näissä
kaikissa kolmessa pohjoisen kaupungissa: Dessiessä, Woldiyassa ja Kombolchassa.
Seuraava matkamme suuntautuukin sitten jo Suomeen, jonne olemme tulossa juhannusviikolla viettämään
kesälomaamme. Odotamme jo malttamattomina, että pääsemme tapaamaan kaikkia läheisiämme. Suomen
kesä kokoaa perheen ja suvun yhteen. Toivomme lämpimiä säitä ja paljon herkullisia mansikoita!

Siunausta ja lämpimiä kesäpäiviä teille jokaiselle!

Parhain terveisin,
Leila ja Kari

Leila ja Kari Pentikäinen
Leila on kummilapsityön
koordinaattori Dessien alueella
ja Kari kirkollisen työn
koordinattori eri puolilla maata
olevissa hankkeissa. Asumme
Addis Abebassa. Nuorin
lapsistamme on mukanamme.

Rukousaiheet:
- varjelusta matkoille
- kesäloma: perheen, suvun ja
ystävien tapaamiset
-toimintakeskusten kesäajan
toiminta
-rauhan säilyminen 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

Uutiskirjeemme lähetetään Lähetysseuran kautta vain sähköisenä. Voit tilata sen osoitteesta:
ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi tai voit ottaa yhteyttä Lähetysseuran vaihteeseen 09 12971 ja pyytää
yhdistämään uutiskirjeisiin.
Etiopian työtä voit seurata myös facebookissa, osoitteesta: www.facebook.com/suomenlahetysseuraetiopiassa.fi/

