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Terveisiä Kolumbiasta!
Vuosi 2019 alkoi muutolla sekä ensimmäisellä
kotimaanjaksollani. Kotimaanjakso aikana minut
siunattiin työhön Meilahden kirkossa ja vierailin KeskiLahden sekä Kalannin seurakunnissa kertomassa
työstämme Latinalaisessa Amerikassa. Tilaisuudet olivat
todella hienoja ja antoisia. Suurkiitos siitä, että sain
vierailla seurakunnissanne!
Kotimaanjakson lisäksi alkuvuosi on ollut täynnä
vuosiraportointia, seurantamatkoja, hankesuunnittelua sekä
erityisesti Kolumbian ja Venezuelan tilanteiden tarkkaa
seuraamista. Olen myös sairastellut melko paljon, eivätkä
Bogotan jatkuvasti muuttuva sää ja huono ilmanlaatu ole ainakaan parantaneet asiaa.
Yksi tärkeimpiä tehtäviä alkuvuonna 2019 on ollut ja on yhä
edelleen uusien hankesuunnitelmien tekeminen yhdessä
kumppaneiden kanssa. Tällä hetkellä meillä on kirkollisen
työn puitteissa 7 hanketta: 3 Kolumbiassa, 2 Boliviassa ja 2
Venezuelassa. Osa hankkeista on niin monimuotoisia, että
jatkossa ne jaetaan erillisiksi hankkeiksi. Näin tulokset
saadaan paremmin näkyviin mm. naistyön osalta.
Venezuelaan saadaan yksi kokonaan uusi naistyön hanke.
Hankkeen tavoitteena on tarjota psykososiaalista tukea
Valencian alueen naisille.

Kuulumisia Kolumbiasta
Palattuani Suomesta takaisin Kolumbiaan lähdinkin jo heti vuoden
ensimmäiselle monitorointimatkalle Medellinin kaupunkiin aluepäällikkö Arja
Koskisen kanssa. Alun perin tarkoituksena oli mennä viikoksi Venezuelaan,
mutta toisin kävi. Lento oli juuri samana viikonloppuna, jolloin Venezuelaan
piti saada humanitaarinen apu Kolumbian ja Brasilian rajojen yli maahan.
Tilanne oli niin räjähdysaltis, ettemme saaneet matkallemme lupaa.
Medellinissä kävin seuraamassa Lähetysseuran tukemaa Rauhan talo-hanketta.
Rauhan talo-hankkeen puitteissa Comuna13 nuoret olivat tehneet hienon
teatteriesityksen heitä koskettavista aiheista, kuten syrjäytymisestä,
väkivallasta, oman tien etsimisestä ja yhteiskunnallisesta vastuusta.
Rauhan talo hankkeen puitteissa järjestetään useita rauhan ja sovinnontyöhön
sekä ihmisoikeuksiin liittyviä kursseja ja työpajoja sekä tehdään
vaikuttamistyötä mm. kaupunginhallituksen suuntaan sekä yhteistyötä rauhan
puolesta mm. paikallisten yliopistojen kanssa. Hankkeen uudeksi
koordinaattoriksi valittiin entinen hankeassistentti Angelica Oquendo, pastori
Johnin siirtyessä muihin tehtäviin.
Samalla kun rauhantyötä yritetään tehdä, itse Kolumbian rauhanprosessi on vaikeuksissa, sillä uudella, viime
vuonna valitulla presidentillä ei näytä olevan halua rauhaan. Hänen tavoitteensa on muuttaa suurin
ponnistuksin aikaansaadun rauhansopimuksen sisältöä juuri tärkeimmiltä osin eikä ole täyttänyt sopimuksen
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ehtoja mm. maakysymyksessä eikä liittyen rauhanajan erityistuomioistuimeen toimintaan. Tilanne vaikeuttaa
myös Rauhan talon toimintaa, sillä uhka ja väkivaltaisuudet ihmisoikeuspuolustajia kohtaan ovat
lisääntyneet. Vuonna 2018 murhattiin 155 ihmisoikeuspuolustajaa. Alkuvuonna 2019 on murhattu jo 59
ihmistä, eikä loppua näy.
Venezuelalaisten hätää
Venezuelalaisten tilanne pahenee jatkuvasti. Poliittiset jännitteet Maduron ja Guaidon ja heidän
kannattajiensa välillä ovat voimistuneet, taloudellinen tilanne on huonontunut dramaattisesti ja sosiaalinen
epävarmuus on arkea. Sähkönjakelu ei toimi, vettä ja kaasua ei ole ja peruselintarvikkeita ja lääkkeitä on
erittäin vaikea saada. Miljoonat venezuelalaiset joutuneet jättämään maansa ruoan ja lääkkeiden loputtua.
Naapurimaa Kolumbia on ottanut vastaan suurimman osan Venezuelan pakolaisista ja rajan yli vyöryy
päivittäin lisää sankoin joukoin.
Koulutuksen ja uusien hankesuunnitelmien puitteissa pastori
Gerardo Hands ja seurakuntasihteeri Xiomara Mago
vierailivat Kolumbiassa huhtikuussa. Heidän mukaansa,
Lähetysseuran tukemien hankkeiden avulla useat lapset ja
nuoret pysyvät kuitenkin edes jotenkin elämässä kiinni
Venezuelan kaoottisessa tilanteessa. Casa Hogarin pojat
käyvät koulua, heille riittää ruokaa ja he pystyvät aikuisten
ponnistuksien avulla jopa harrastamaan asioita. Tällä hetkellä
on tärkeää yrittää tarjota lapsille mahdollisimman ”normaali”
elinympäristö. Tärkeintä on kuitenkin ruuan turvaaminen. Ystävyyden talon pikkuoppilaille talon tarjoama
välipala on usein heidän päivänsä ainoa ruoka. Valencian seurakunta tarjoaa myös pastoraalista tukea,
tapaamisia ja ruoka-apua mm. seurakuntalaisille.
Bolivian luterilaisella kirkolla uusi johtaja
Maaliskuun lopulla kävin seurakuntamatkalla
Boliviassa. Vierailin Cobijan seurakunnassa, jossa
Lähetysseura tukee oppimisvaikeuksista kärsivien lasten
opetusta kummiohjelman kautta. Ilokseni sain huomata,
että lasten oppimistulokset ovat parantuneet ja heidän
osallistumisensa koulutunteihin on noussut
huomattavasti. Lapset saavat keskuksessa myös
lounaan. Tämä on usein ainoa kunnon ruoka, jonka he
saavat. Ainoana ongelmana on se, että työntekijöitä ei ole tarpeeksi. Aiempina vuosina saksalaiset
vapaaehtoiset ovat olleet tukemassa työtä, mutta tänä vuonna Saksasta ei lähetetty ketään.
Loppuviikosta osallistuin kumppanimme
IELBin (Bolivian ev.lut.kirkko)
kirkkovaltuuston kokoukseen, jossa IELBille
valittiin vaaleilla uusi hallitus ja presidentti: 8
vuotta kirkon johtajana toiminut pastori
Emilio Aslla väistyi ja tilalle tuli pastori
Germán Loayza. Pastori Germán oli kirkon
johtaja kahteen otteeseen 90-luvulla ja oli jo
eläkkeellä, mutta päätti ottaa vastaan haasteen
luotsata kirkkoa seuraavat 4 vuotta. Yhteistyö
jatkuu vahvasti, hankkeita kirkon kanssa on
tällä hetkellä kirkollisen työn puitteissa kaksi.
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Pastori Emilio jatkaa hankkeiden koordinaattorina. Myös
naistyölle valittiin uusi koordinaattori Juana Cora, joka tulee
koordinoimaan jatkossa myös Lähetysseuran tukemaa
naistyön hanketta Boliviassa.

Kiitos!
Toivotan teille kaikille sisarille ja veljille Kristuksessa ihanaa
kesää ja Jumalan siunausta. Kiitos tuestanne Lähetysseuran
työlle.
IELB:n uusi (vas.) ja väistyvä johtaja.

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Olen 47 vuotias Viestintätieteiden maisteri.
Olen asunut aiemmin Saksassa, El
Salvadorissa ja Argentiinassa ja työskennellyt
mm. Raision seurakunnassa. Tällä hetkellä
toimin kirkollisen työn koordinaattorina
Latinalaisessa Amerikassa. Vastuullani ovat
Kolumbian, Bolivian ja Venezuelan kirkolliset
hankkeet.

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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