Uutiskirje
Erilainen kevät ja kesä

Mistäs nyt aloittaisi? Edellisen uutiskirjeen jälkeen on tapahtunut paljon, joten lienee parasta aloittaa tämän
vuoden alusta ja Morogorosta, missä sain kieliopintoni valmiiksi tammikuun lopussa. Neljän kuukauden
kurssista selvisin lopulta kolmessa kuukaudessa. Ja ainakin silloin tuntui siltä, että jotain oli jäänyt myös
päähän opiskelusta. Yllättävän helposti sain puhuttua swahilia, mutta arjessa vaikeuksia tuotti ja tuottaa
edelleen swahilin kuuntelu. Puhutun kielen sanojen tunnistus ja ymmärtäminen kestää kovin kauan, eikä
siten mahdollista vielä kovinkaan monipuolista kommunikaatiota. Aika ja altistus puhutulle kielelle varmasti
auttavat, täytyy vain olla kärsivällinen.
Morogorosta siirtyminen Mwanzaan tarjosi loistavan tilaisuuden nähdä Tansanian monipuolisuutta. Kahden
päivän ajomatkaan mahtui vain yksi harhaantuminen aiotulta reitiltä. Mutta tie ja maisemat olivat kerrassaan
mahtavat, joten ei reilun sadan kilometrin ylimääräinen lenkki liian paljoa haitannut. Ja kun toisen päivän
iltana edessä ensimmäistä kertaa avautui näkymä Viktoria-järvelle, tunsin tulleeni kotiin.
Mwanzassa kodin löytyminen kuitenkin otti noin viikon, minkä ajan asuin hiippakunnan vierastalossa, aivan
Nyakaton Raamattukoulun naapurissa. Koululla en kuitenkaan voinut viettää kovinkaan paljoa aikaa, koska
työlupa ei ollut vielä tullut. Jos minut olisi tavattu sieltä, vähänkään työntekoa muistuttavissa olosuhteissa,
olisivat sanktiot voineet olla melkoiset. Niinpä ensimmäisen viikon Mwanzassa keskityinkin asunnon
etsimiseen ja siinä lopulta onnistuen. Valitettavasti en ehtinyt nauttimaan uudesta kodista kuin hetken, ennen
kuin jouduin poistumaan maasta viisumin vanhentuessa ja työluvan sekä sen myötä oleskeluluvan
puuttuessa. Niinpä päätimme, että lähden ”maanpakoon” Etiopiaan odottelemaan tulevia työntekijäpäiviä,
joiden oli tarkoitus olla jonkin ajan kuluttua Etiopiassa. Korona-pandemia kuitenkin muutti suunnitelmat
totaalisesti ja Lähetysseura päätti evakuoida suurimman osan ulkomaan työntekijöistään Suomeen ja heti
kohta Suomeen paluun jälkeen ilmoitettiin yt-neuvotteluista ja niiden jälkeen kolmen kuukauden
lomautuksista.
Nyt ensimmäinen lomautus on takana ja jännityksellä odotan kuinka käy uusissa yt-neuvotteluissa. Samalla
pitäisi alkaa kaiketi ajattelemaan paluuta Tansaniaan, tosin sitä työlupaa en ole vieläkään saanut, joten
omalla kohdalla paluun ajankohta on vielä pimennossa. Ehkä vielä joskus pääsen aloittamaan työni
Nyakatossa. Siihen saakka tehdään mitä voidaan etänä, valmistautuen parhaalla mahdollisella tavalla
tulevaan lukuvuoteen.
P.S. Lopulta heinäkuun lopulla ilmestyi oma nimeni myönnettyjen työlupien listalle. Kummasti mieli sai
uutta virtaa tuosta ja nyt into päästä lopulta aloittamaan työnsä oikeasti on kova.
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