Arusha 27.3.2020

Hei uutiskirjeemme lukija,
Terveisiä vehreästä, mutta sateisesta päivästä
Arushasta. Pojilla on menossa viimeinen
etäkoulupäivä ennen reilun kahden viikon
lomaa. Kuten suuressa osassa maailmaa,
täälläkin ollaan koronaviruksen vuoksi uudessa
Piispa tri Massangwa, Jarkko ja muita
tilanteessa. Kaikki koulut suljettu ja tapahtumia
pastoreita Paulon vihkimisjuhlissa
peruttu, kun ensimmäinen koronatapaus
diagnosoitiin viime viikolla. Nyt posiiviseksi
testattuja on reilu kymmenen. Ihmiset ovat tilanteesta huolestuneita, mutta kovin paljon
poikkeustila ei vielä katukuvassa näy. Käsihygieniasta on eri puolilla muistutuksia, ja julkisille
paikoille on tuotu käsienpesupaikkoja. Vaikka suuria kokoontumisia on rajoitettu ja kehotetaan
eristyneisyyteen, monet paikalliset ihmiset haluavat edelleen kokoontua kirkkoon, ja rukoilla
maansa puolesta. Toimeentulon vuoksi myöskään arkena kotiin jääminen ei ole suurelle osalle
väestöä mahdollista. Koronan leviäminen Afrikassa on alkanut, ja nähtäväksi jää, miten tauti täällä
etenee. Vaikutukset voivat olla massiiviset terveydenhuollon ja hygienian tason ollessa pääosin
heikkoa ja väestön tiheyden ja köyhyyden suurta. Pysymme ainakin toistaiseksi täällä työkentällä, ja
voimme toivon mukaan olla avuksi. Lentotoiminta kyliin jatkuu vielä, mutta tilannetta seurataan
tarkasti.
Sekä evankeliointi- että sairaanhoitosafarimme ovat sujuneet kevään aikana hyvin, huolimatta
erittäin runsaista sateista, koneita nakertavista hyeenoista ja muutamista teknisistä ongelmista.
Olemme saaneet iloita uusista kristityistä sekä siitä, että hoito, apu ja elintärkeät rokotteet ovat
tavoittaneet lukuisia äitejä, vauvoja ja sairaita. Lapsille pyhäkoulut ovat olleet keidashetkiä, joissa
he saavat levätä, leikkiä ja olla huomion keskipisteenä. Syksystä jatkuneet silmäklinikat ovat
antaneet etenkin monelle iäkkäälle kokonaan uuden näköalan maailmaan. Pastorit ja evankelistat
ovat julistaneet kylissä armoa, vapautusta ja rauhaa ja kehottaneet luopumaan pimeistä, pelottavista

Malambossa oli suuret juhlat, kun piispa dr.
Massangwa lensi pastoreiden kanssa vihkimään
papiksi Paulon (kuvassa penkillä), joka on tehnyt
evankelistan työtä Malambon alueella jo vuodesta
1988. Kun Paulo tuli aikanaan uskoon, hänet
hakattiin, mutta hän ei tästä lannistunut vaan jatkoi
rohkeasti työtä.

ja vahingollisista uskomuksista. Iloitsemme suuresti, että nykyisellä pienellä tiimillä olemme
pystyneet palvelemaan vuosia Tansanian syrjäkyliä, ja, että jotkut niistä ovat osoittaneet viime
aikoina kehityksen merkkejä teiden, sähkön ja terveyskeskusklinikoiden muodossa.
Tavoitteenamme on ollut tehdä itsemme täällä jonain päivänä tarpeettomiksi.
Samalla kun olemme iloinneet palvelemiemme kylien puolesta, uusien alueiden tavoittaminen on
kuitenkin ollut takkuista. Viime syksynä kerroimme, kuinka Jarkko aloitti MAF:n strategian
mukaiset keskustelut uuden yhteistyökumppanin kanssa klinikoiden saamiseksi uusiin syrjäisiin
maasaikyliin. Palkkasimme alueella asuvan kielitaitoisen (englanti-swahili-maasai) yhteyshenkilön
varmistamaan tämän yksityisen sairaanhoito- ja lentopalvelun järjestelyn sopivuuden
paikallisviranomaisen kanssa. Tämä asia ei ole käytännössä liikkunut yli puolessa vuodessa
mihinkään ja viranomainen on perinteiseen tapaan ollut hidas ja haluton auttamaan. Tällä hetkellä
lupaa yritetään kysyä maasaikyläyhteisön kautta. Joka tapauksessa tämä viivästys tarkoittaa sitä,
että varsinaista kiitotien lupa- ja rakennusprosessia ei päästä aloittamaan ennen kuin järjestelylle
saadaan paikallisviranomaisen lupa. Näyttää siis vahvasti siltä, että seuraavat mahdolliset uudet
kiitoradat ovat valmiina ja klinikat toiminnassa vasta loppuvuodesta 2021 tai jopa 2022.
Koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot eivät myöskään auta nopeuttamaan asiaa.
MAF Tansanian strategiakausi päättyy tähän vuoteen, ja
on aika tarkastella strategiaa uudelleen. Nykyiset
työtoverimme ovat poistumassa ohjelmasta ensi vuonna
2021. Näiden asioiden valossa olemme kokeneet, että
myös meidän on aika tehdä tilaa uusille työntekijöille,
ja palata kotimaahan nyt heinäkuussa miettimään uusia
suuntia ja palvelutehtäviä. Olemme olleet Tansaniassa
heinäkuussa lähes seitsemän vuotta, ja toiseksi
kotimaaksemme muodostunutta maata ja sen ihmisiä on
vaikea ja haikea jättää taakse, mutta kaikella on aikansa
ja hetkensä, ja nyt on aika astua uuteen. Pirita
suunnittelee Suomessa jatko-opintoja, jotka
hyödyttäisivät (kansainvälisessä) auttamistyössä. Jarkko
aloittaa MAF Suomen kotimaantyössä, ja toimii myös
tarpeen vaatiessa kansainvälisesti MAF:n varalentäjänä.
Erityisesti Tansaniassa työtä on jo loppuvuodesta
suunnitteilla, ja mahdollisesti myös Pohjois-Keniassa,
jossa operoidaan samalla C206 konetyypillä, ja osaksi
maa-kieltä puhuvien heimojen parissa. Tämä järjestely
auttaa säilyttämään tuntuman kenttätyöhön ja
mahdollistaa MAF: n työn paremman esittelyn
Suomessa ja lähemmän kontaktin seurakuntiin.

Maasaivauvojen punnituksia, Lesirwai

Malaria- ja hiv-testejä Chidudun
neuvolaklinikalla

Rokotuksia Dumangan kylässä

Lentäminen, ihmisten palveleminen ja arki
Tansaniassa on ollut erittäin antoisaa, vaikka myös
haasteita on vuosiin mahtunut. Tansania on hyvin
upeine luontoineen ja eläimineen, ja ihmiset
keskimäärin vieraanvaraisia, kiitollisia, nöyriä ja
Herraan turvaavia. Valmistautuessamme uuteen
pyydämme, että kannat rukouksissa sekä
Tansaniaa (jota myös koronaepidemia uhkaa) että
perhettämme. Jos se on Jumalan tahto, niin ehkä
palvelemme tulevaisuudessa jossain
pioneeriohjelmassa - maassa, jossa kristittyjen
määrä on vähäinen. Rukoilethan Jumalan hyvän
tahdon tapahtumista.
Varjelusta, rauhaa ja toivoa päiviisi!

Meidän perhe, Ngorongoron kraateri avautuu takana

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi."

Psalmi 23:4

Lämpimin terveisin,
Pirita, Jarkko, Jeremias, Samuel ja Iiris

Pyhäkoulu koneen siiven suojassa, Chidudun kylä

Malambon safarilla tuli hälytys läheiseen
kylään, jossa entinen noitatohtori, nykyinen
krisititty tarvitsi pikaista sairaalahoitoa.

