Arusha 23.9.2019

Jarkko lähti Katahen lentokentältä autolla etelää kohti
tiedustelemaan uusia yhteistyökumppaneita eteläiselle
masaialueelle.

Hyvä uutiskirjeemme tilaaja,

Terveisiä lämpenevästä Arushassa. Olemme palanneet kesän kotimaanjakson jälkeen työn pariin
Tansaniaan. Suurkiitos vielä hienoista kohtaamisista kotimaassa erilaisissa tilaisuuksissa. Jopa kesäaikaan
väkeä oli keskimäärin paljon liikkeellä kuulemassa työstämme. Kansainvälisen työn sihteerit ja papit
olivat aktiivisesti yhteydessä ja olemme erittäin kiitollisia aidosti välittävistä ja lähettävistä seurakunnista!
Tansaniaan työhön paluu sujui rutiinilla, mutta osittain ristiriitaisissa tunnelmissa. Onnistuimme saamaan
koko perhe oksennustaudin kotiinpaluun tervetulotoivotuksena. Siitä kuitenkin toivuttiin ja arki rullaa.
Viimeistä lupaa uudelle Meseranin kiitotielle ei oltu saatu syyskuun alkuun mennessä
ilmailuviranomaiselta, mutta onneksi se tuli nyt syyskuun puolivälissä. Nyt tiedämme ainakin
mekanismin ja prosessin uusien kiitoteiden lisensoinnin kohdalla. Pitkä se on joka tapauksessa, mutta
tuskin kahta vuotta ja yhdeksää kuukautta, joka meni Meseranin kiitotien kohdalla!
Tansania kehittyy vähitellen. Pohjois-Tansanian alueella sijaitseva Kilimanjaron kansainvälinen
lentokenttä on saanut tutkan, jota ei ole aikaisemmin ollut. Nyt kaikkia Pohjois-Tansaniassa tapahtuvia
lentoja pystytään valvomaan ja tietenkin tehostamaan revenueta eli verotuloja. Myös kohdekylissämme,
erityisesti Dodoman Kilimatinden safarilla, näkyy kehityksen merkkejä. Iloitsemme, että valtio ainakin
pääkaupungin alueella huomioi syrjäkyliä. Chidudun kylään on rakennettu valtion toimesta upouusi koulu
ja seuraavaksi rakennetaan ensimmäinen klinikka, johon rakennusmateriaalit ovat valmiina. Kun
klinikalle tulee sairaanhoitaja/lääkäri ei meidän liikkuvia klinikoita tarvita ja kyläläiset voivat saada apua
joka päivä. Dabian kylään on vastaavasti rakennettu nyt
jonkinlainen tie, jonne kuivalla kaudella pääsee
maastoautolla.
Ymmärrätte ristiriidan - pitkällä jänteellä
lähetystyöntekijän tulee tulla tarpeettomaksi kylissä, mutta
jos uusille vielä tavoittamattomille kylille ei myönnetä
tarpeeksi nopeasti kiitotielupia, vaikka tarvetta avulle
näissä kylissä olisi, tulemme pian työttömiksi! Valtion
avun ulkopuolella - heikoimmassa asemassa - olevat kylät
kärsivät eniten lupaprosessien jähmeydestä. Toiveikkaana
Jarkko on aloittanut neuvottelut uusien eristyksissä olevien
Maasai-kylien tavoittamiseksi etelässä. Rukoilethan tämän
prosessin puolesta, joka alustavasti näyttää hyvältä.
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Vaikka välillä tulee kapuloita rattaisiin, meillä ja
suunnitelluilla yhteistyökumppaneilla on yhteinen palava
halu tavoittaa yhä eristyksissä asuvia, tiettömien
taipaleiden takana asuvia Masai-yhteisöjä, jotka eivät
edelleenkään ole minkäänlaisen terveydenhuollon,
koulutuksen tai avun piirissä. Nämä ovat ns. unohdettuja
kyliä. Rokotusten ja terveystiedon puuttuessa kuolleisuus
tauteihin on näissä kylissä suurempaa, ja muun muassa hiv
on yleinen. Kylissä ei myöskään ole kirkon työntekijöitä,
ja kaikenlainen väkivalta, esimerkiksi tyttöjen silpominen,
on yleistä. Tahdomme terveydenhuollon lisäksi tukea näitä
kyläyhteisöä viemällä niihin rauhan, toivon ja armon
sanomaa.
Kiitos kun olet mukana työssämme. Pidetään kädet ja
katse ristissä.

Aterialla katolilaisten yhteistyökumppanien, Rosminian
klinikan, kanssa .

Siunattua syksyn aikaa toivottaen,
Pirita, Jarkko, Jeremias, Samuel ja Iiris

Usambaran vuorien hienot maisemat.

Vanha valtion kiitotie, jota voinee tulevaisuudessa
käyttää klinikkalentoihin.

Matkalla etelään tienvarressa näkyi yksinäinen
moottoripyörä. Autonkuljettaja pysähtyi, ja puskasta
löytyi sairas ajaja. Tilanteesta tuli vahvasti mieleen
kertomus laupiaasta samarialaisesta.
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