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Syyskauden juhlia
Lokakuu on alkanut ja Etiopiassa ollaan saatu syksyn tärkeimmät juhlat
taas vietettyä. Uusi vuosi vaihtui tänä vuonna 12.9. Nyt eletään
etiopialaisen kalenterin mukaan vuotta 2012. Uuden vuoden juhlia
saimme olla vastaanottamassa etiopialaisen työkaverimme kodissa Addis
Abebassa. Nautimme monenlaisista herkullisista pöydän antimista,
juhlakokon loimusta, yhteislauluista, perinteistä, etiopialaisesta
vastapaahdetusta kahvista, ja ennen kaikkea yhteydestä ja ystäyydestä.
Meskeliä eli ristin löytymisen juhlaa vietettiin viime viikonloppuna.
Meskel-aukiolle kokoontui tiedotusvälineiden mukaan jopa satoja
tuhansia ihmisiä. Kari lähti parin muun lähetystyöntekijän kanssa
katsomaan tilaisuutta paikan päälle. Juhlat olivat komeat.
Ortodoksikirkossa ristin juhla on erityisen suuri ja näkyvä tapahtuma.
Meskel aukiollakin oli valtava määrä ortodoksikirkon pappeja, diakoneja
ym. kirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Tilaisuudessa oli erilaisia
kulkueita, lauluja ja musisointia. Illan hämärtyessä paikalle kerääntynyt
kansa sytytti tuohukset ja koko aukio oli upeana valomerenä. Lopuksi
juhla huipentui suuren kokon sytyttämiseen. Omalla asuinalueellamme
poltettiin myös juhlakokkoa. Pieniä kokkoja oli sytytetty pitkin kadun
varsia ja talojen pihoja. Ilmassa oli kaikkialla juhlan tuntua.

Lomalta paluu

Meskel-kokko asuinalueellamme

Suomessa vietetyltä kesälomaltamme palasimme tänne Etiopiaan heinäkuun viimeisenä päivänä. Loma
Suomessa kului mukavasti sukulaisia ja ystäviä nähden. Oli myös hyvä olla hetken Suomen kodissamme,
sekä nauttia Suomen kesäisestä luonnosta. Kiitos vielä jokaiselle näistä kohtaamisista. Valitettavasti kaikkien
kanssa emme ehtineet tavata.
Suomen yötön yö juhannuksena,
noin klo 23.

Pian Etiopiaan palattuamme saimme ottaa vastaan tänne Addis Abebaan ja Mekanissaan uuden Felmteologin. Merja Alanne tuli Etiopiaan vuodeksi opettamaan teologiselle seminaarille. Hän opettaa niin
Vanhaa Testamenttia kuin myös Uutta Testamenttia etiopialaisille opiskelijoille. Lähetysseura tukee
yhteistyökirkkojamme lähettämällä teologian tohtoreita opettamaan teologisiin seminaareihin. Näin
etiopialaiset opiskelijat valmistuttuaan voivat viedä oppejaan sitten eteenpäin ruohonjuuritasolle tai
raamattukouluihin.
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Matkoja
Ennen kuin kansainvälisessä koulussa alkoi syyslukukausi, lähdimme perheenä työreissulle pohjoiseen
Dessieen. Vajaan kahden viikon matkalla ehdimme viettää aikaa toimintakeskuksissa ja vammaisten lasten
sekä naisten ryhmissä. Kari kävi myös muiden kirkollisten hankkeiden koordinaattorien kanssa heidän
toimintaansa läpi. Samalla he pystyivät miettimään yhdessä tulevien raporttien ongelmakohtia ja niiden
kirjoittamiseen liittyviä asioita. Kävimme kaikissa kolmessa kaupungissa, Dessiessä, Woldiyassa ja
Kombolchassa. Myös poikamme pystyi osallistumaan moneen toimintaan ja saamaan samalla kerättyä
lukiossa vaadittavia community service-tunteja, eli yhteisön palvelutunteja.
Tämän yhteismatkan jälkeen olen (Leila) ehtinyt käydä jo kaksi kertaa uudelleen Dessiessä. Näillä kahdella
matkalla sain mukaani Itä-Afrikan tiedottajamme. Kävimme kaikissa niissä hankkeissa, joissa itse olen
mukana: kummilapsityö, toimintakeskukset, vammaisten lasten ryhmät, sekä vammaisten naisten ryhmät.
Näiden lisäksi kävimme tutustumassa kehitysyhteistyöhankkeisiin ja muihin kirkollisen työn hankkeisiin,
jotka eivät suoranaisesti ole omaa työtäni. Näitä erilaisia hankkeita on todella mielenkiintoista nähdä, ja
samalla oppia tietämään mitä kaikkea Lähetysseura tässä maassa tekee.

Dessien toimintakeskuksen
pihamaalla oli kiireinen, mutta silti
iloinen tunnelma kaksi päivää
ennen kesäkauden päätösjuhlaa.
Kaikki työt piti saada valmiiksi. Ja
kaikki olikin valmista
juhlapäivänä.

Kaksi päivää myöhemmin samat
kaapit ovat maalattuina/
lakattuina, ojennuksessa ja
valmiina kotiin vietäväksi.
Kaappien takana niiden ylpeät
tekijät.
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Kari on ehtinyt käydä Hosainassa teologisella seminaarilla ja kuurojenkoululla. Seminaarilla on alkanut uusi
lukukausi ja oppilaiden määrä on taas lisääntynyt viime vuotisesta. Seminaarin tontille rakennettava
vuokratalo on jo lähes valmis. Kuurojen koululla syyslukukausi on päässyt myös hyvin alkuun. Seuraavaa
matkaa sekä Hosainaan, että Dessieen Kari on jo suunnittelemassa. Hän on aikonut tehdä matkan myös
Länsi-Etiopiaan Mettuun, mutta paikallisten levottomuuksien takia matkaa on ollut vielä syytä siirtää
tuonnemmaksi. Mettussa olevien työntekijöiden kanssa yhteys on toistaiseksi toiminut puhelimen ja
sähköpostin kautta. Kari on toiminut myös vapaa-ajallaan Mekane Yesus kirkon englannin kielisessä
seurakunnassa. Hän on siellä mukana niin johtokunnassa, kuin myös saarnatehtävissä. Tällä hetkellä kirkossa
käydään saarnoissa läpi Uuden Testamentin Timoteuksen kirjeitä.

Vammaistyö näkyväksi
Vammaistyön kaksipäiväinen symposiumi pidettiin syyskuussa Dessiessä. Vammaisuutta ja vammaistyötä
esiteltiin laajasti. Tilaisuudessa annettiin myös tilaa keskustelulle ja uusien ideoiden esittämiselle.
Symposiumin järjestivät Mekane Yesus kirkko ja Suomen Lähetysseura yhdessä. Lähetysseuran työntekijä
Mekonnen Mulat kertoi mm. kuuroudesta ja siitä, miten tärkeää olisi oppia viittomat aikaisin. Aivan kuin
minkä tahansa muunkin äidinkielen kohdalla aikainen kielen oppiminen on tärkeää. Luentojen ja koko
symposiumin yksi tarkoitus oli lisätä
vammaistietoisuutta ja tehdä vammaistyötä
näkyväksi. Myös inklusiivisesta opetuksesta
puhuttiin paljon. Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi sitä, että vammaiset lapset
opiskelisivat samoissa luokissa eivammaisten lasten kanssa. Luennoissa ja
osallistujien puheenvuoroissa tuli esiin mm.
vammaisten lasten kohtelu luokissa.
Vammaisuutta koskevan tietoisuuden, tietotaidon ja valmiuksien kehittäminen
yhteiskunnan eri osa-alueilla olisi tärkeää.
Vammaiset tulisi ottaa mukaan
täysimääräisinä osallistujina ja oppijoina.
Mekonnen Mulat luennoi symposiumissa

Mekane Yesus kirkko ja lähetysjärjestömme saivat paljon kiitosta siitä miten eri projekteissamme
vammaisten asia on mennyt eteenpäin. Voimme olla tiennäyttäjinä toisille. Media oli tilaisuudessa paikalla ja
pääsimme jopa televisioon. Lähetysseuran työntekijöitä myös haastateltiin.

Puiden istutusta
Ilmastoasiat puhuttavat tässäkin maassa. Kesällä
Etiopiassa tempaistiin ja pääministerin johdolla
istutettiin yhden vuorokauden aikana miljoonia puun
taimia eri puolille maata. Toimintakeskuksemmekin
osallistuivat näihin istutustalkoisiin. Lapset ja nuoret
pääsivät yhdessä ohjaajien kanssa istuttamaan puiden
taimia. Taimia on istutettu vielä tuon päivän
jälkeenkin. Woldiyassa käydessämme saimme
itsekin istuttaa omat puumme toimintakeskuksen
pihapiiriin. Toivottavasti kaikista näistä pienistä
taimista pidetään hyvää huolta, jotta ne kasvavat ja
tuovat suojaa, sateita ja toivoa tähän maahan.
Woldiyan toimintakeskuksen johtaja Tesfaye Ejigu
yhdessä lasten ja nuorten kanssa puita istuttamassa.
Kuva: Weinishet Yemam
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Maan tilanteesta
Maassa ja erityisesti täällä pääkaupungissa on tällä hetkellä melko rauhallista. Mutta edelleen ajoittain eri
puolilla maata kuohuu ja väkivaltaisuudet leimahtavat. Erityisesti Etelä- ja Länsi-Etiopiassa on ollut
levottomampaa. Etelässä oleva Sidama-alue haluaa tällä hetkellä alueestaan uuden osavaltion. Tämä asia
tulee ratkeamaan reilun kuukauden kuluttua. Välillä yli satamiljoonainen kansa osoittaa erilaisin tavoin
tyytymättömyyttään, välillä taas tyytyväisyyttään. Erilaiset mielenosoitukset ja kokoontumiset ovatkin olleet
melko tavallisia.
Pitkä sadekausi alkaa olla lopuillaan. Viimeisiä rankkasateita on saatu vielä tälläkin viikolla. Viereinen joki
on tulvinut ja noussut aina vierastalon kivijalkaan asti. Tänä vuonna vesi ei onneksi ole noussut rakennuksen
sisälle saakka. Sääennusteiden mukaan ensi viikosta alkaen sateiden pitäisi väistyä ja aurinkoiset päivät
lisääntyä.

Kiitos työmme tukemisesta. Siunausta ja hyvää syksyn jatkoa!

Leila ja Kari

Leila ja Kari Pentikäinen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

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

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

Rukousaiheet:
- varjelusta matkoille
-maan tilanne ja rauhan säilyminen
Etiopiassa

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

