Hyvää kevättä uutiskirjeen tilaajat!

Maaliskuu, 2021

Palasin Tansaniasta jo viime kuussa ja kaikki viisi paluumatkan aikana ja sen jälkeen tehtyä
koronatestiä olivat negatiivisia. Reissu meni hyvin ja kollegat sekä paikalliset yhteistyökumppanit
olivat kiitollisia avusta. Olin ainoa lentävä pilotti tuona aikana, koska toinen pilotti oli lomalla ja uusi
pilotti ei ole vieläkään vuoden odottamisen jälkeen saanut työlupaa maahan.
Tansanian koronatilanne paheni huomattavasti tämän vuoden alussa, vaikka valtionjohto ei

Sairaanhoitajat koneen suojakalvon takana

edelleen puhunut asiasta. Kuulimme taudista eri tahoilta ja monet tunsivat jonkun koronaan
sairastuneen. Tämä ei ole mikään ihme, koska Tansaniassa ei ole ollut juuri mitään rajoituksia yli
puoleen vuoteen. Olette varmaan jo lukeneet miten lopulta kävi; epävirallisten lähteiden mukaan
istuva presidentti kuoli myös itse koronaan tai sen aiheuttamiin komplikaatioihin, vaikka sitäkään ei
kerrota.
Nyt kaikki ovat odottavalla kannalla, miten käy usean päivän suruajan ja hautajaisten jälkeen.
Muuttuuko mikään istuvan muslimi naispresidentin myötä? Maskeja ei vieläkään käytetä yleisesti
tai väen määrää ei rajoiteta esimerkiksi hautajaisten yhteydessä. Poikkeuksena kirkkojen edustajat
käyttävät usein maskeja ja yrittävät vaalia muita suojatoimenpiteitä, koska ovat
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huomanneet lukuisan sairastuneiden ja
kuolleiden määrän työssään ja
työyhteisöissään. Pääsiäinen ja kevät ovat
joka tapauksessa erilaisia kuin viime
vuonna, jolloin korona julistettiin voitetuksi
presidentin toimesta.
Kylissä ei ollut vielä alkuvuodesta merkkejä
epidemiasta. Silti pyrimme suojautumaan
niin koneessa kuin maassa parhaamme
mukaan. Koneeseen on kehitetty ja viritetty
eräänlainen suojakalvo pilotin ja
matkustajien erottamiseksi. Ehkä
myöhemmin Tansaniassakin kuljetamme
muiden rokotteiden mukana myös
koronarokotteita, jos valtionjohto näin
päättää. Tältä reissulta jäi erityisesti
mieleen ”mattimyöhäinen” äiti, jonka lapsi
rokotettiin lentokoneen siiven alla ennen
lentoonlähtöä. Rokotteet ovat tärkeitä ja
niitä on vaikea saada syrjäkylissä, joissa ei
ole terveydenhuoltoa. Onneksi MAF tuo
koneella avun perille. Tansaniassa
terveydenhuolto on vielä haavoittuvainen ja
vasta kehittymässä maaseudulla.
Kuten oli tiedossa jo viime vuonna toinen
pitkäaikainen pilottikollega perheineen
lähtee tänä vuonna Tansaniasta ja apuani
Rokotus siiven alla
varmasti tarvitaan loppukesästä tai
alkusyksystä. Toivottavasti siihen
mennessä uusi pilotti on saanut työluvan ja voi ainakin lentää helpompia safareita.

Näin myös Leopardin matkallani!
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Kotimaantyössä olen suuntautumassa erityisesti uusien lähtijöiden rekrytointiin. MAF:illa on eri
tehtäviin krooninen työntekijäpula. Luoja yksin tietää mihin maailma tästä menee, mutta
lähetystyötä ja työntekijöitä tarvitaan niin täällä Suomessa kuin maailmalla. Maasai evankelistat
yhdessä kanssani toivottavat rauhaisaa Pääsiäistä sinulle! Valo voittaa kaiken pimeyden, Valo
voittaa risti Jeesuksen!
Terveisin,
Jarkko Korhonen
Lähetyslentäjä, MAF Suomi

Maasai evankelistat ja iloinen jälleennäkeminen. Pasaka njema-ilosta pääsiäistä!
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