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Tervehdys Tansaniasta! Hyvää kesän alkua teille kaikille sinne Suomeen! Onkin kulunut jo pitkä aika
viimeisimmästä uutiskirjeestäni. Hiljaiselo uutiskirjeiden osalta ei tarkoita, että täällä Tansaniassa
oltaisiin oltu toimettomina. Monenlaista on tapahtunut sekä työssä että elämässä muutenkin.

Kuva vas: London perhe

Kuva oik: Tansanian kartta

Työn kuulumisia vuoden 2018 alussa
Haavoittuvassa asemassa olevien naisten projekti on ollut kiireinen vuoden alussa. Pääsimme vihdoin
tositoimiin. Naiset jakautuivat viime syksyn yrittäjyyskoulutuksessa kolmeen eri ryhmään
kiinnostuksensa mukaisesti: muodostui kanankasvatus-, kauppa- ja ravintolayritysryhmät. Tammi- ja
helmikuussa käynnistelimme ryhmittäin näitä yrityksiä saadaksemme ne käyntiin. Naiset saivat
pienlainaa ryhmittäin yritysten käynnistämiseen, jota he sitten alkavat maksaa takaisin hiljalleen.
Kanankasvatusta
Kanankasvatusryhmässä on kahdeksan naista. Ryhmä on ollut alusta alkaen hyvin määrätietoinen.
He opiskelivat kanankasvatuksen teoriaa ja tutustuivat muun muassa kanojen ruokavalioon, kanalan
tarvikkeisiin, kanojen tauteihin sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Ryhmällä oli vaihtoehtoina kasvattaa
joko kanoja munien myyntiä tai broilereja lihantuotantoa varten. Ryhmä päätyi kasvattamaan
broilereja, joissa tulojen saaminen on nopeampaa, joka naisten taustan ja tilanteen huomion ottaen
olikin tärkeä kriteeri, sillä olisi hyvä saada naiset aktiivisiksi tässä uudessa projektissa, jotta he eivät
palaisi vanhoihin kuvioihinsa. Ongelmana oli löytää paikka, jossa kanoja pidettäisiin. Lopulta
päädyttiin erään projektimme ryhmänjohtajana toimivan naisen sukulaisen kotiin. Siellä oli valmiiksi
pieni ulkovarasto, joka muutettiin kaksiosaiseksi kanalaksi. Se on tosin hyvin pieni eikä kovin
käytännöllinen paikka, mutta oli tärkeää saada naiset työ alkuun ja toimintaan. Naiset aloittivat 100
tipun kasvatuksella. Naiset tekevät töitä vuoroissa ja pitävät tarkasti kirjaa työvuoroista ja kanojen
tilanteesta. Valitettavasti osa kanoista sairastui ja kuolikin, mutta saimme apua ja konsultaatiota
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eräältä eläinlääkäriltä. Ensimmäiset kanat saatiin myydyksi maaliskuussa. Se oli ilon päivä. Nyt on
kuitenkin haasteena koko Tansaniassa se, että kananpoikasten kysyntä on niin suurta, että ne ovat
loppuneet koko maassa. Huhtikuun alussa tilaamamme kananpoikaset ovat edelleen saamatta nyt
toukokuun lopulla. Toivottavasti tilanne paranee ja korjautuu pian. Olemme löytäneet myös uuden
paikan naisten kanaprojektille, sillä nyt on tilauksessa 1000 tipua ja naiset ovat valmistaneet uuden
kanalan niitä varten.

Kuva vas: Kananpoikia kasvamassa. Kuva oik: Kirkoillisen työn kordinaattori Katri Härkönen ja
Morogoron hiippakunnan taloussihteeri Happy Ayo (kuvassa oikealla) tutustumassa kanaprojektin
työhön.
Naisten vaatekauppa
Seitsemän nuorta naista halusi perustaa kaupan. He päätyivät vaatekaupan pystyttämiseen. Ennen
kaupan aloittamista piti ryhmän käydä rekisteröimässä virallisesti kauppapaikkansa ja yrityksensä
verojenmaksua varten. Vietimme pari päivää byrokratian viidakossa. Autoimme naisia vuokraamaan
kauppapaikan ja siellä tehtiin pientä remonttia. He kävivät ostamassa myytäviä vaatteita Dar es
Salaamista, jonka suurilta toreilta niitä saa edullisemmin. Kauppaprojekti lähti hyvin käyntiin, mutta
ryhmän tytöt eivät ole jostain syystä niin aktiivisia kuin toisissa ryhmissä. Osa tytöistä ei edes saavu
kauppaan paikalle ja toukokuussa yksi karkasi pois vieden mukanaan osan vaatteista. Ryhmän
ikäjakauma on hyvin nuori ja vain muutaman tyttö on aktiivinen kaupassa. Tämän ryhmän puolesta
saa rukoilla paljon.

Kuvat yllä: Kauppaprojektin tiloja
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Ravintola Blessed Cafe
Kolmas ryhmä projektissamme muodosti pienen ravintolan. Sen nimeksi syntyi Blessed Cafe Siunattu Kahvila. Tässä ryhmässä on neljä naista. He löysivät pienen tilan läheltä yliopistoa
vilkasliikenteisen kadun varrelta, ja tila remontoitiin ja kunnostettiin ja sinne hankittiin pöytiä ja
ruuanvalmistustarvikkeita. Naiset tekevät ahkerasti töitä. He valmistavat hiilikäyttöisellä hellalla
aamupalaa (teetä, chapati-leipiä ja keittoa), lounasta (mm. riisiä, maissipuuroa, kastiketta,
vihannesmuhennosta) sekä illallista. Naiset asuvat lähellä ravintolaa joten he pystyvät pyörittämään
sitä aamusta iltaan. Yksi ryhmän naisista on vakavasti sairaana jo tammikuusta lähtien. Toukokuussa
alkanut muslimien paastokuukausi Ramadan hiljentää bisnestä kovasti, sekä ravintolassamme että
koko kaupungissa.

Kuva vas: Kirkollisen työn koordinaattori Katri Härkönen tutustumassa ravintolaryhmäämme
Kuva oik : työn touhussa valmistamassa ruokaa

Taivaan lahja
Tein töitä projektin parissa koko raskauteni ajan. Juuri ennen äitiyslomalle jäämistäni helmikuun
puolivälissä Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattori Katri Härkönen vieraili
projektimme parissa ja tutustui jokaisen naisryhmän toimintaan. Naiset esittelivät iloisina ja ylpeinä
työpaikkojaan joka ryhmässä ja lähettivät terveisiä projektin tukijoille Suomeen.
Kiitän teitä kaikkia esirukouksista, ne olen kokenut vahvana turvana. Raskaus sujui hyvin. Jäädessäni
äitiyslomalle helmikuun puolivälissä matkustin Dar es Salaamiin lääkärintarkastuksen ja
odottelemaan, jos vauvamme syntyisi parin viikon sisällä. Mutta jo heti seuraavana aamuna meille
syntyi pieni tyttö Helen. Kaikki meni hyvin ja Jumala varjeli kaiken parhain päin, paremmin kuin
uskalsimme edes toivoa. Äitiyslomani aikana pastori Nnko työskenteli naisten parissa ja hoiti asioita
eteenpäin. Johtuen tietyistä Lähetysseuran ja Kelan käytännöistä, palasin töihin heti 3 kuukauden
äitiysloman loppumisen jälkeen. Onneksi voin kuitenkin ainakin jouluun saakka tehdä töitä 75%
työajalla, joten myös perheelle jää aikaa. Tansaniassa on aivan normaalia, että äidit palaavat töihin jo
kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen. Täällä äitiysloma on vain sen pituinen.
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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
saisivat paljon asiakkaita. Rukoilen, että Jumalan rakkaus ja hyväksyntä vetää näitä naisia puoleensa
ja antaa voimaa uuteen alkuun. Kiitämme myös rukouksista perheemme puolesta.
Rukousaiheita:
-

Projektin naisille voimia ja rohkeutta elämän muutokseen

-

Yritysryhmät: Kanaprojektille pikaisesti tipuja jotta pääsisivät alkuun. Kauppaprojektin tytöille
innostusta ja vastuunkantoa, sekä rukousta ryhmästä karanneen tytön puolesta. Ravintolaryhmälle
lisää asiakkaita sekä rukousta sairaana olevan naisen puolesta.

-

Projektin jatko ja laajeneminen hiippakunnassa

-

Perheemme vauva-arjen ja työn yhdistäminen, terveys

Tansaniassa lähestytään vuoden viileintä aikaa, kesä-heinäkuuta. Suomessa nautitaan kesän juhlasta
ja auringon lämmöstä, vuodenaikojen vaihtelujen ihmeestä ja Luojan luomistöistä.

Hyvää ja rentouttavaa kesää teille kaikille!
Lämpimin terveisin, Hanna ja perhe
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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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