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Habari za leo? Tervehdys Tansaniasta!
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Tervehdys Tansaniasta! Joulu on jo ovella, täällä tosin sitä vietetään lämpimässä ja hiostavissa tunnelmissa,
mutta se ei joulun sanomaa muuta: Vapahtajamme on tullut maailmaan. Tansaniassa joulu-helmikuu on
vuoden lämpimintä aikaa, ja lämpötilat pysyttelevät lähes jatkuvasti yli 30oC. Tansaniassa joulukuu on
lomakuukausi lapsille koulusta, niin myös meidän perheemme lapsilla Lucasilla ja Amandalla, jotka
opiskelevat nyt 3. ja 1. luokalla.

Kuva vas: Morogoron kaupunkia vuorilta kuvattuna

Kuva oik: Tansanian kartta

Arjen työtä ja hiukan juhlaakin
Projekti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten naisten parissa on päässyt alkuun hyvin. Projektissamme on
nyt mukana 19 naista, yksi on jäänyt pois kuvioista, mutta nuo 19 naista ovat olleet aktiivisesti mukana
tapaamisissamme. Olemme pitäneet tapaamisia säännöllisesti, kysellen kuulumisia ja kartoittaen toiveita
yrittäjyyden suhteen. Pidimme syksyn aikana muutaman kankaanpainantapäivän. Naiset olivat innokkaita
harjoittelemaan sekä batiikki- että muita kankaanpainantatapoja. Batiikkikankaan teossa kankaat täytyy pestä
ja kuivata painamisen jälkeen, yleensä kankaat kuivataan ulkona nurmikoilla ja pensaiden päällä, kuten
muutenkin pyykit tavallisesti täällä kuivataan. Toisella kerralla osui harmiksemme sadepäivä ja jouduimme
virittelemään kankaat kuivumaan sisälle naruille. Mutta kuivuivathan ne lopulta. Kankaita naiset myivät taas
eteenpäin ja iloksemme esimerkiksi erään Morogoron hiippakunnan seurakunnan naiskuoro osti kankaita 35
kappaletta kuoroasuikseen! Myimme kankaita myös reformaation 500-vuotisjuhlassa Morogoron pääkirkolla
Bungossa. Morogorossa olikin isot 500-vuotisjuhlat: paikalla oli yli 500 ihmistä, ja kirkon pihalla oli
monenlaista myyntipöytää ja ruokailupisteitä. Jumalanpalveluksen jälkeen juhla jatkui kuorokilpailulla.

Kuvat yllä: Reformaation 500-vuotisjuhlassa Morogoron pääkirkolla 28.10.2017
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Yrittäjyyskoulutusta
Projektissamme on tärkeää tuoda naisten oma ääni kuuluville. Tarkoitus on perustaa ryhmissä yrityksiä, joiden
kautta naiset saavat uutta toimeentuloa. Ryhmässä on kiinnostusta kolmeen eri yritykseen: yksi ryhmä alkaa
kasvattamaan kanoja, toinen perustaa kaupan ja kolmas alkaa ruokabisneksen. Marraskuussa pidimme
kolmepäiväisen yrittäjyyskoulutuksen, jossa naisille opetettiin näiden yrittäjyystaitojen perusteita sekä myös
muun muassa yrityksen suunnittelua ja kirjanpitoa. Naiset saivat oppia myös terveellistä ruokavaliota, sekä
ravintopitoisen jauhoseoksen valmistusta, johon tuli maissia, soijapapuja, maapähkinöitä, riisiä ja hirssiä. Siitä
keitetään puuroa, joka on erityisen terveellistä pienille lapsille, raskaana oleville ja sairaille.

Pienin askelin alkuun
Työparini pastori Mary Nnko on ollut suuri siunaus projektille. Oma swahilin kielien taitoni ei vielä anna
mahdollisuutta syvällisiin keskusteluihin naisten kanssa, mutta hän tekee sen suurella sydämellä. Aloitamme
tapaamisemme aina pienellä hartaudella: raamatunkohdalla ja rukouksella, välillä lauletaankin. Osa naisista
on kristittyjä, osa muslimeja. Mutta Tansaniassa uskonto saa olla esillä, ja muslimitkin istuvat hartauden ajan
kuuntelemassa, vapaaehtoisesti omasta halustaan. Osa naisista on kertonut, että tapaamisten aikana he ovat
alkaneet saada rohkeutta lukea Raamattua ja monet kertovat saaneensa uutta toivoa ja voimaa Jumalan sanasta.
"Olen saanut itsevarmuutta takaisin." "Perheeni on alkanut jo nyt suhtautumaan minuun erilailla." "En tiennyt,
mitä Raamatussa opetetaan. Olen alkanut lukea Raamattua. Se antaa minulle voimaa." Tässä muutamia
ajatuksia projektimme naisilta. Jotain on syttynyt sydämiin jo nyt. Toivo muutoksesta puhkeaa kukkaan.
Monet naiset tulevat hyvin rikkinäisistä taustoista. Monilla on köyhä koti, rikkinäinen perhetausta, he ovat
joutuneet orvoiksi tai väkivallan kohteiksi jo nuorena. Monet ovat yksinhuoltajia, heillä on yksi tai useampi
lapsi. Kuulostaa todella rankalta, mutta moni kertoikin alkaneensa prostituutioon juuri oman lapsensa takia,
jotta hän ei joutuisi kokemaan yhtä kurjaa lapsuutta. Naiset ovat kokeneet väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, ja osa
on alkoholisoitunut. Muutos ei ole helppoa, eikä ole yksinkertaista jättää vanhaa elämää taakse ja aloittaa uutta.
Mutta he haluavat yrittää.
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Kiitos työmme tukemisesta
Kiitos teille kaikki työni tukijat, sekä yksittäiset henkilöt että nimikkoseurakuntani Porin Teljä, Jyväskylän
keskusta, Mäntyharju, Tikkurila, Helsingin Mikael, Tuulos, Hausjärvi, Länsi-Turunmaa, Rekola, Simo ja
Orimattila. Rukousta ja tukea tarvitaan, jotta työ on mahdollista. Pyydän, että rukoilette naisten puolesta, että
he saisivat voimaa ja rohkeutta muuttaa elämäänsä, ja että yritykset saataisiin kunnolla käynnistymään.
Rukoilen, että Jumalan rakkaus ja hyväksyntä vetää näitä naisia puoleensa ja antaa voimaa uuteen alkuun.
Kiitämme myös rukouksista perheemme puolesta. Perheemme kasvaa ensi vuonna, sillä meille syntyy kolmas
lapsi helmi-maaliskuun vaihteessa. Jos kaikki menee hyvin, lapsi syntyy täällä Tansaniassa. Odotus on sujunut
hyvin tähän asti, tosin sairastuin malariaan marraskuun puolivälissä, mutta toivuin onneksi melko pian.
Joulun sanoma on suuri - elävä Jumala suostui ihmiseksi, haavoittuvaan asemaan. Meidän elämämme kivut
ja vaivat eivät ole hänelle vieraita. Hän, joka on suuri, tuli pieneksi meidän tähtemme. Tätä samaa suurta
sanomaa saamme juhlia ympäri maailmaa!
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