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Rakkaat Ystävät!
Adventtiaika kolkuttelee kohta ovella – mihin tämä vuosi taas katosi...?
Täytyy sanoa, että on ollut niin vauhdikas ja monta asiaa täynnä oleva
vuosi, että jotkut alkuvuoden tapahtumat tuntuvat jo kovin kaukaisilta ja
ikään kuin tapahtuneilta edellisinä vuosina. Saattaa olla, että teistäkin
joillakin on samanlaisia tuntemuksia.
MATKAAMISTA ...

Renkaiden ja lasipullojen kierrätystä
puutarhassa.

Lokakuu on ollut täynnä kokoustamista, hankkeissa vierailua ja autossa istumista. Matkat ovat täällä todellakin
pitkät ja niinpä auton ratti tulee kyllä hyvin tutuksi. Rengasmatka Namibiaan kartuttaa noin 4000km ja siinä
ehtii kuunnella yhden jos toisenkin levyn tai äänikirjan. Tämänkertaisella matkalla kuuntelin Harry Potteria.
En ollut aiemmin tutustunut Pottereihin, vaikka niitä on markkinoilla ollut jo pitkään ja varmasti teistäkin
monet ovat niitä lukeneet tai elokuvia katselleet. Ihan luistavaa kirjoitusta siinä oli, mutta katsoen täältä päin,
jossa kiroukset yms. taikuus on hyvin elävästi pelottavana mukana ihmisten arjessa, jäin miettimään, kuinka
paljon on hyvä raoitella noita ovia.
Ihmiset ovat kautta aikojen varmasti kertoneet ja lukeneet kummitus-yms.tarinoita ja katsoneet erinäisiä
yliluonnollisuuteen liittyviä elokuvia. Näin itsekin olen tehnyt. Olin aikoinani kovin kiinnostunut mm. Egyptin
historiasta, faaraoista ja pyramideista. Kerran sitten pääsin käymään pyramidialueella ja eräässä
hautakammiossa. Sinne mentiin pitkää maanalaista käytävää pitkin ja lopulta saavuttiin pieneen huoneeseen,
jossa oli hautapaasi. Tämä kaikki oli vielä tähän asti ihan normaalia turistikamaa. Sitten yhtäkkiä valot
sammuivat ja jäimme pimeyteen. En muista, miten sieltä sitten selvisimme ulos vai tulivatko valot takaisin,
mutta sen muistan, että ensimmäinen ajatus mikä päähäni tuli, oli että olemme rikkoneet jotain faaraoiden ja
heidän hovinsa hautarauhaa ja että ulos oli päästävä pikaisesti. Suoraan jostain elokuvasta tuo ajatus! Näin me
saamme ajatuksia ja ajatusmalleja mieleemme.
...JA KOKOUSTAMISTA
Pidimme niin Namibiassa kuin Botswanassakin kirkkojen
hankkeiden kanssa kokoukset, joissa kartoitimme hieman sitä, mitä
vuoden aikana on tapahtunut ja missä mennään. Puhuimme
molemmissa kokouksissa myös ihmisen kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista, sen kaikista eri osa-alueista ja kävimme läpi
myötätuntouupumuksen käsitettä, oireita ja siitä toipumista. Kaikki
nämä aiheet tuntuivat olevan hyvin tarpeellisia ja molempien
kirkkojen
työntekijät
tunnistivat sen, että työn
ja elämän paineiden
keskellä ei ehdi aina pitää itsestään huolta.
Eräs osanottaja sanoi, että erilaiset itsehuolto-ohjeet (nuku
riittävästi, syö hyvin, liiku säännöllisesti jne) saattavat toimia
jollekulle, mutta eivät hänelle. Siihen toinen osanottaja kertoi,
kuinka eräs seurakuntalainen oli sanonut hänelle: ”Kuule se on
niin, että eräänä päivänä kun me tulemme hautausmaalta sinun
haudaltasi, jo seuraavana päivänä joku on jo korvannut sinut siinä
sinun toimessasi ja toimistossasi.” Niin se varmaan taitaa olla.
Kuva ylhäällä: Botswanan kirkon kokoustajat kuuntelemassa musiikkityön suunnitelmaa
äänitysstudion perustamisesta. Etualalla vasemmalla Piispa Mothusi Letlhage ja hankkeen

esittäjä Albert Mosime oikealla.Kuva oikealla: Laitoimme oppeja myös käytäntöön ja kiipesimme
auringon laskiessa Nyangabgwe-kukkulalle.
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ALBERT MOSIME
Albert Mosime on toiminut Botswanan luterilaisessa kirkossa jo 15
vuoden ajan aktiivisena vapaaehtoisena. Hän on ollut järjestämässä
musiikkityön kursseja ja muuta toimintaa yhdessä suomalaisen
lähetystyöntekijän, Maria Stirlingin kanssa. Vuosien vapaaehtoisuuden
jälkeen Albertille annettiin Lähetysseuran stipendi opiskelemaan
äänitysteknologiaa ja hän valmistui tästä kolmivuotisesta koulutuksestaan
syyskuussa. Nyt Albert on valmistelemassa kirkon haaveen, oman
äänitysstudion, perustamista. Kirkko toivoo, että tällainen palvelu toimisi
välineenä levittää eteläisen Afrikan kaunista musiikkia, pappien saarnoja,
puheita ja raamatunopetusta Botswanassa samalla kun se voisi olla
Valmistunutta Albertia onnittelemassa
piispa Letlhage (keskellä) ja Lähetysseuran tukemassa myös kirkon taloudellista itsekannattavuutta. Albert toivoo itse
eteläisen Afrikan aluepäällikkö Ilkka Repo myös sitä, että hän saisi jossain vaiheessa mahdollisuuden vierailla
(oikealla).
Suomessa oppimassa lisää tältä alueelta samalla kun kävisi kiittämässä
henkilökohtaisesti stipendin rahoittaneita tukijoitaan.
VIERAITA MÄNTÄSTÄ
Marraskuun alussa saimme vieraiksemme Annikki ja Jaakko
Harjumäen Mäntästä. Annikki kuuluu Mäntän seurakunnan
naistenryhmään, joka on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut
tukemassa Tsholofelong-ohjelman kouluakäyvien lasten parissa
tehtävää työtä. Nyt he pääsivät tapaamaan lapsia niin päiväkodissa
kuin iltapäiväryhmässäkin ja kuinka loistivatkaan lasten silmät,
kun he saivat tuliaisiksi tuotuja suklaapatukoita, vihkoja, kyniä ja
kumeja. Vierailut ovat aina virkistäviä ja rohkaisevia niin lapsille
kuin ennen kaikkea arkityötään tekevälle henkilökunnalle. Se, että
joku on kiinnostunut heidän työstään, kannustaa jaksamaan. Kiitos
kun tulitte, Annikki ja Jaakko, ja tervetuloa kaikki muutkin!
Siunattua alkavaa adventtiaikaa sinne Suomen harmauteen ja jouluvalojen ja kynttilöiden keskelle!

Marja

Marja Alastalo: Lähdin Botswanaan
kesäkuussa 1994 ensin suomalaislasten
opettajaksi ja sittemmin kokotoimisesti
kummilapsityöhön Tsholofelong (Toivon
Paikka) –ohjelmaan Francistowniin. Nyt
toimin Suomen Lähetysseuran kirkollisen
työn koordinaattorina Botswanassa ja
Namibiassa

Rukousaiheet:
Kiitos
hyvin
menneestä
ELCB:n
kirkolliskokouksesta, Yhteistyöhalua ja –
kykyä kirkon sisälle jatkoonkin, Voimia ja
viisautta loppuvuoden töihin ja puolen
vuoden päästä alkavan kotimaan jakson
järjestelyihin

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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