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Rakkaat ystävät,

Heinäkuussa vuosilomallani Suomessa tapasin ilokseni osan teistä kasvotusten. Sen
ihanuuden lisäksi nautin viikonlopun ajan
niin ravitsevasta ja monipuolisesta herättäjäjuhlien ohjelmasta Nivalassa. Niin onnellinen olen, että sain juhlia sukulaisten ja
ystävieni kanssa niin sukujuhlissa, synttäreillä kuin valmistujaisissa.
Botswanaan palattuani talvisydän oli taitettu täällä Gaboronessa. Kyllä olin kiitollinen. Toki iltaisin oli kotona vielä pitkään kylmä. Talvikerrastolle oli edelleen käyttöä. Nyt päivälämpötilat ovat jo +33 asteessa ja yöllä + 15 asteen molemmin puolin. Vaan kuivuus jatkuu. Kesäkuun lopussa juuri ennen lomalle lähtöä oli
luonnossa vielä hiukan vihreää, kuten kuva paljastaa diabetesyhdistyksen hyväntekeväisyyskävelymaastossa.
Ukkonen vieraili Gaboronessa toissa perjantaina. Vettä tuli taivaalta 1,5 mm. Onneksi se sentään ilmaa raikasti tuulen mukana tulevasta hienosta pölystä ja siitepölystä.
Toimistoomme palasi vesi juuri ennen lomalle lähtöäni. Kaupunkimiljöössä kolmen kuukauden vedettömän
toimiston jälkeen elämä on helpottunut. Mikä tärkeintä se on ollut terveyttä edistävää.
Olen perunut yhden päätökseni, ja siitä olen iloinen. Aloitin ratsastamisen opettelun uudelleen elokuussa.
Kerroin heinäkuussa iäkkäälle tädilleni Suomessa, että tähän tulokseen olen kuitenkin tullut hänen lämminhenkisistä varoitteluista huolimatta. Saan paljon iloa hevosen selässä keinumisesta kauniissa maisemissa!

Oleskelulupani
Oleskelulupani synkronisointia työlupani kanssa samanpituiseksi olen hoitanut viimeisen kuukauden aikana
työmatkojen välissä. Oleskelulupani voimassaolo oli paljon lyhyempi kuin työlupani, ja päättyi ennen työsopimustani. Useita puheluitakin olen soittanut ministeriössä ja paikallisessa lupavirastossa käyntien lomassa.
Nyt minulla on oleskelulupa ja työlupa samanpituisia 2.5.2018‒1.5.2021. Maaliin tässä asiassa pääsin eilen!
Useampaan kertaan minua pyydettiin palaamaan ministeriöön iltapäivällä, huomenna tai viimeistään viikon
lopussa. Jatkoin keskusteluja paikalle tulleiden tai löytämiäni virkailijoiden kanssa. Joillekin yritin soittaa.
Sairaana kerrottiin olevan monen tavoittelemistani virkailijasta. Kirjoitin virkailijoiden nimiä ja puhelinnumeroita papereihini. Jäin istumaan ministeriöön ja odottamaan. En poistunut ministeriöstä. Lopulta virkailijat
ryhtyivät toimiin oleskelulupani saamiseksi. Nyt se on minulla. Olen hoitanut asiaa maassa ollessani 1 v ja 7
kk, josta aktiivisesti viime vuonna 9 kk ja tänä vuonna kuukauden. Lounaalle menin ravintolaan luvan itselleni saatuani - oli juhlan paikka!
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Kirkkohallituksen ja Executive komitean kokouksia
Toukokuussa uutiskirjettä kirjoittaessani seuraava kirkkohallituksen kokous oli juuri tulossa. Olin kirkkohallituksen kokousta edeltävänä päivänä pidetyssä Executive komitean kokouksessa, joka valmistelee kirkkohallituksen kokousta, ja itse kirkkohallituksenkin kokouksessakin esittämässä yhteenvedon vuonna 2018 tehdyistä seurakuntavierailujen havainnoista, tarpeista ja suosituksista. Se kattoi myös kirkon päätoimistotason.
Kirkon työntekijöiden strategisen kehittämissuunnitelmaluonnoksen botswanalaiset kollegani halusivat itse
esittää kirkkohallitukselle. En siten ole enää mukana tuossa työssä sen lähettämisen jälkeen.
Kirkkohallituksen kokous oli myös perjantaina 13.9.2019. Sen aiheista en ole tietoinen tiedusteluistani huolimatta. Osa kirkkohallituksen kokoukseen torstaina saapuvista jäsenistä kyseli, esitänkö ja mitä huomisessa
kirkkohallituksen kokouksessa. Valitettavasti jouduin heille kertomaan tilanteen, enkä siten pidä heille esitystä.
Kirkkohallituksen kokousten muistiota minulla ei myöskään ole käytettävissäni vuoden 2018 jälkeen. Työni
kannalta se on haasteellista. ELCB:n kapasiteetin vahvistamiseen tarvitaan vuoropuhelua ja avoimuutta.
Toivotaan kirkkohallituksen kokouksen annin olevan hyvä. Kirkolliskokous on marraskuun lopussa, joten
sitä silmällä pitäen on varmasti ollut paljon tärkeitä asioita keskusteltavana.

Työhyvinvointipäivä Francistownissa
Lauantaina 24.8.2019 oli odotettu Francistownin seurakunnan, Suomen Lähetysseuran rahoittaman Tsholofelong-hankkeen ja Masasi-päiväkodin työntekijöiden työhyvinvointipäivä Francistownissa. Sain päivän vetäjänä/fasilitaattorina aamupäivällä osallistua
työntekijöiden iloiseen afrikkalaiseen laulantaan. Asioista puhuminen on tärkeää. Yhdessä
päivässä ei tapahdu ihmeitä. Yhdessä päivässä ihmiset voivat saada kokemuksen, että
heidän äänensä on tullut kuuluville. He ovat
ihmisinä ja työntekijöinä tulleet nähdyksi.
Yksi päivä voi jättää siemenen itämään.
Työntekijät tarvitsevat tukea haastavissa tehtävissään. Yhteistyö kaikilla organisaation
tasolla toimivien kesken ja yhteen hiileen
puhaltaminen kantaa työssä. Niin johdon kuin
työntekijöiden sitoutuminen on merkittävässä
roolissa. Vain toinen ei riitä, molempia tarvitaan samanaikaisesti.
Francistownissa ollessani osallistuin sunnuntaina
kolmen vuoden tauon jälkeen – silloin olin Felm
Volunteer/vapaaehtoinen – jumalanpalvelukseen
Francistownissa. Sain monta työasiaa hoidettua
jumalanpalveluksen päätteeksi. Mikä hienointa
osaan niistä liittyi kolmen vuoden takaisten tuttavuuksien kohtaamisia. Olen käynyt Francistownin seurakunnassa viime ja tänä vuonnakin, mutta
arkipäivisin, jolloin seurakunnan luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat olleet omissa työvelvoitteissaan. Viikonlopun iloa täydensi perjantaiiltapäivällä perille saavuttuani Masasi-päiväkodin
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lapsien tervehtiminen.

Läntisen ja Eteläisen rovastikunnan seurakunnissa
Elokuun lopulla vierailimme pääsihteerin ja suomalaisen taloushallinnon kollegani kanssa Läntisen rovastikunnan seurakunnissa: Charles Hill, Kalkfontein, Ghanzi, Hukuntsi, Lokwabe, Lehututu (kuva)ja Kang (kuva). Syyskuun alkupuolella vuorossa oli Eteläisen rovastikunnan seurakunnat: Khawa (kuva), Gakhibane,
Kuis, Tsabong (kuva), Werda, Kokotsha ja Keng. Ainoastaan Lokwabessa ja Kuisissa tapaamisen sijaan jouduimme tyytymään kirkkorakennusten tutkailuun. Illan pimeydessä tutkailimme Tsabongissa tilikirjoja kynttilöiden ja kännyköiden valojen valaistuksessa.

Vierailut ovat olleet talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyviä tarkastus- ja ohjeistuskäyntejä. On keskusteltu
toiminnasta, tulevaisuuden suunnitelmista ja haasteistakin. Merkityksellistä on kirkon työntekijöiden, seurakuntien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kohtaaminen. On tärkeää, että kirkon päätoimistosta voimme
matkustaa seurakuntiin tapaamisiin pitkien välimatkojen päähän. Moni tapaamistamme henkilöistä sanookin,
kuinka hyvältä tuntuu, että joku tulee kirkon päätoimistolta heidän luokseen. Se antaa heille voimaa, rohkaisee heitä eteenpäin.
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Juhlaa
Elokuun puolessa välissä Botswanan evankelis-luterilaisen kirkko, ELCB isännöi Eteläisen Afrikan luterilaisen yhteisön, LUCSA (Lutheran Communion in Southern Africa) kokousta Gaboronessa. LUCSAn jäsenkirkkojen edustajat kokoontuvat kolmen vuoden välein pidettävään kokoukseen, LUCSA Assembly.
Gaboronen Katetraaliseurakunnassa siunattiin LUCSA Assemblyn kokousten
väliajalla toimivaan LUCSA neuvostoon
valitut jäsenet. Uunituoreen LUCSA neuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin
ELCB:n piispa Mothusi Letlhage (kuvassa viimeinen oikealla).
Pilanessa juhlajumalanpalveluksessa
8.9.2019 iloittiin laajennettua kirkkorakennusta. Piispa Letlhage ja emerituspiispa Robinson johdattivat kulkueessa Keskisen rovastikunnan kirkon työntekijöitä.
Lauluja ja tanssahtelua riitti neljän tunnin
ajaksi.

Kirkkokansa täytti kaiken liikenevän lattiapinta-alan kirkossa. Osa kirkkokansasta pääsi
osalliseksi jumalanpalvelukseen kirkon ulkopuolelle tuoduissa tuoliriveissä. Juhlasta
suoraan lähdimme iltapäivän helteessä Eteläiseen rovastikuntaan suuntautuvalle matkallamme.
Oma juhlansa oli sunnuntaiaamuna 1.9.2019
suuntautunut matkani Gabanen seurakunnan
messuun. Olimme sopineet, että samalla hoi-

dan henkilöstöhallintoon liittyviä
tehtäviä. Sain mahdollisuuden puhua
seurakunnan Womens Leaguen eli
Bostwanan kirkossa varsin merkittävässä roolissa olevien naisjäsenten
kanssa heidän vapaaehtoisena tekemästään työstä kirkon piirissä. Joka
seurakunnassa on Womens Leaguen
jäseniä. Messun aikana pyhäkoululaisten lauluesitykset saivat hymyn
kareilemaan koko olemuksessa. Niin
innokkaina he myös lausuivat meille
pyhäkoulussa oppimiansa raamatuntekstejä.
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Askel kerrallaan
Kirkon ohjeistuksien uusimiset ovat työn alla. Kahden vuoden välein kokoontuva kirkolliskokous on marraskuun lopussa. Yksi kirkolliskokouksen teemoista on sovintoprosessi. ELCB:n tulevaisuuden kannalta sovintoprosessi on keskeisessä roolissa. Isojen asioiden äärellä ollaan.
Tarvitaan uskallusta, ymmärrystä ja viisautta kirkon johdolle ja päättäville elimille päätösten tekoon ja ihmisille voimaa jaksaa kirkon haasteiden ja tarvittavien muutosten keskelle. Näissä toiveissa työ jatkuu.
Omalla Facebook-sivullani teen viikoittain päivityksiä enimmäkseen elämästäni ylipäätänsä täällä Botswanassa. Osa päivityksistäni
ovat suoraan työhöni liittyviä. Tässä linkki, olkaa hyvä
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009069121307

Sydämestäni kiitän, että olette rukoilleet työni puolesta ja olette kulkeneet rinnallani! Yhdessä tuomme toivoa ja rakennamme parempaa maailmaa.

Siunattua syksyä kuulaine päivineen Suomeen!
Tiina
Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta.
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/
Anna toivoa syrjityille - Lahjoita 160-vuotiskeräykseemme: www.suomenlahetysseura.fi/160-vuotiskerays

Tiina Harju: HR-asiantuntija
Botswanassa.
Kemian diplomi-insinööri, ammatillinen
opettaja, työnohjaaja, business coach,
toiminnallinen ryhmänohjaaja,
sielunhoitaja
Rukousaiheet:
•
Yhtenäisen Botswanan evankelisluterilaisen kirkon puolesta
•
Rohkeutta ja viisautta kirkon päättäjille
•
Apua kuivuudesta kärsiville
•
Kiitos teille kaikille rinnalla kulkijoilleni niin Suomessa, Botswanassa kuin muissa maissa
•
Terveyttä ja matkoillamme varjelusta botswanalaisille ja meille läheteille läheisineen

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

Työtämme voit tukea:
IBAN: FI38 8000 1400
1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
työntekijän nimi.

