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Habari za leo?
Mitkä ovat uutiset tänään, eli, kuinka voit? Terveiset Arushan loppukeväisestä säästä, jossa
aurinkokin paistaa riittävästi sadekauden lomassa. Täällä me nyt sitten olemme, olleet nyt jo
kuukauden ja jotakin on jäänyt mieleen jo swahilin tunneiltakin, jotka olemme aloittaneet.
Tuntuu erikoiselta olla pitkästä
aikaa tilanteessa, jossa olemme
tutustumassa vielä vieraaseen
asuinmaahamme, jossa emme
vielä osaa kieltä, tiedä parhaita
paikkoja ostoksille tai tapoja
hoitaa asioita ja monet asiat ovat
uutta. Samalla vuosien kokemus
kehitysmaaolosuhteista on tuonut perspektiiviä ja osaamista, ja
monet asiat ovat hyvin samanlaisia kuin Nepalissa eivätkä
herätä meissä sen enempää
ihmetystä. Monet kulttuuriset
tavat ja normit ovat samoja,
kukot kiekuvat, vuohia näkee
tienlaidoissa
tutunnäköisten
Rehema-opettajan muistiinpanoja swahilin tunnilta, jotka saamme
kojujen
lähettyvillä
ja perusarjen
aina tunnin lopuksi kotiläksyjen kera mukaamme.
kuntoonsaamiseen ja ylläpitoon
Kuva: Teressa Juhaninmäki
menee huomattavasti enemmän
aikaa kuin Suomessa. Samalla ihmiset ovat molemmissa maissa avuliaita ja ystävällisiä, lähimmäisen
auttaminen on edelleen todellisuutta ja arkipäivää. Toisia tarvitaan.
Meille ehdotettiin, että voisimme vaikka listata Nepalin ja Tansanian eroja nyt, kun katsomme vielä
kaikkea tuorein silmin. Joten, tässä ihan listamuodossa joitakin sattumanvaraisia alkuhavaintoja:
o Arusha 500 000:n asukasluvulla tuntuu niin hiljaiselta ja rauhalliselta Kathmandun jälkeen.
Kyllä Dar es Salaam’kin tuntui rauhalliselta ja hiljaisemmalta – äänimelultaan siis – kuin
monet Nepalin kaupungit. Täällä on yleisesti julkisissa tiloissa tai pihapiireissä vähemmän
melua.
o Täällä on pääsääntöisesti puhtaampaa, siistimpää (sitä mm. se muovipussikielto saa aikaan!),
vehreämpää ja ilmanlaadultaan raikkaampaa kuin Nepalin kaupungeissa. Kaikkialla on niin
avaraa Kathmandun jälkeen! Se mykistää kerta toisensa jälkeen.
o Täällä on enemmän puita, viheralueita ja puutarhoja kaupunkien sisällä. Erilaisia eksoottisia
lintuja, liskoja, apinoita ja muita eläimiä näkyy paljon jo omassa pihapiirissä.
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o Päätiet ovat huomattavasti paremmat kuin
mikään Nepalin valtatie. No, kyllä täältäkin
pienempiä pompputeitä löytyy.
o Hedelmät ovat todella hyviä ja paljon
edullisempia. Länsimaalaisten elintarvikkeiden saatavuus on täällä parempi, samoin
laatu, mutta ruoan hinta on Kathmandua
korkeampi.
o Ihmiset tulevat monella tapaa lähemmäksi
omaa tilaa kuin Nepalissa. Olemme joutuneet uudelleen opettelemaan kättelemisen,
vielä pidemmän kaavan kautta kuin
Suomessa.
o Vaikka perheväkivalta ja naisten syrjintä ja
alistaminen ovat täälläkin vakavia ongelmia,
julkisissa tiloissa naiset ovat pääsääntöisesti
selkeästi ulospäinsuuntautuneempia ja
vähemmän pidättäytyväisiä kuin Nepalissa.
Eron huomaa jo lentokentillä, kaduilla ja
kaupoissa.
Yleisestikin
tapaamamme
ihmiset ovat ulospäinsuuntautuneempia ja
juurikin vähemmän pidättäytyväisiä tai ujoja
kuin Nepalissa.
Kyllä se Kilimanjarokin sykähdyttää, vaikka on
o Rahaa ja apua pyydetään enemmän kuin
Himalajaa viime vuosina tullutkin nähtyä. :)
mitä Nepalissa. Hintojen ja sopimuksissa
Kuva: Teressa Juhaninmäki
pysymisen kanssa on täällä kiinnitettävä
enemmän huomiota. ”Se on tyhmä, joka ei kysy.” -mentaliteetti on tullut meillekin jo tutuksi
ja olemme päässeet verestämään neuvottelemisen ja tinkaamisen taitojamme.
o Jonkin verran enemmän on turvallisuuteen täällä kiinnitettävä huomiota, vaikka Tansania
onkin monella tapaa turvallinen maa. Iltaisin ei voi kävellä kaduilla, kuten Kathmandussa, ja
vartiointi on oltava taloissa paniikkinappuloineen ja mieluiten vahtikoirineen.
o Liikenne on täällä paremmin järjestyksessä kuin Nepalissa, jopa Darissa. Liikennesääntöjä
noudatetaan paremmin, johon osaltaan vaikuttavat lukuisat liikennepoliisit, jotka
kuulemamme perusteella – ja jo kaksien sakkojen pohjalta kokeneina – näyttävät sakottavan
hyvin helposti, sekä syystä että syyttä. Saimme kaksi sakkoa siitä, kun työautossamme ei ole
sellaista vapaaehtoista liikenneturvallisuustarraa, jota poliisiasemat myyvät, mutta jota ei
voi mistään enää tähän aikaan vuodesta saada. Onneksi sakot ovat melko pieniä näin meidän
kannaltamme katsottuna ja ehkä se on se ”tiemaksu”, jonka mekin voimme turvallisista
teistä maksaa.
Työtovereihin ja työhön tutustumista
Jannella on meneillään neljän kuukauden kokoaikainen kielikouluaika, jollaisesta mahdollisuudesta
olemme todella kiitollisia. Riittävä swahilinkielentaito on täällä hanketyössä vielä tärkeämpi kuin
nepalinkielentaito Kathmandussa. Teressa tekee töiden ohessa kielitunteja, mitä ehtii, mikä on hyvä
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Mwanzassa Teressa pääsi seuraamaan, kun Lähetysseuran
työntekijä Riitta Heino esitteli tuomiokirkon naistenpiirille
paikallisten työtovereidensa kanssa tekemää ympäristöstä
huolehtimiseen liittyvää opasta, jossa on konkreettisia
esimerkkejä paikallisen taiteilijan tekemin kuvin.
Naistenryhmän naiset keksivät heti, miten voisivat huolehtia
paremmin ympäristöstään. Kuva: Teressa Juhaninmäki

niin, sillä aluepäällikön työtehtävät ovat imaisseet heti
mukaansa kokopäiväisesti. On ollut mukavaa päästä
tutustumaan tiimiläisiin sekä Lähetysseuran ja
kumppaneiden tekemään työhön Tansanian ja
Etiopian alueella.
Tämän ensimmäisen kuukauden aikana Teressa on
ehtinyt tehdä jo yhden reissun Mwanzaan sekä toisen
Dar es Salaamiin, mikä on ollut hyvää vastapainoa ensi
vuoden budjetointirevisioihin ja uusien työntekijöiden
työlupakiemuroihin (itsemme mukaanlukien). Täytyy
todeta, että meillä on kyllä alueella todella mahtavaa
porukkaa töissä, jotka tekevät työtä täydestä
sydämestään usein haasteellisissakin arjen olosuhteissa. Yksi uusi haaste, erityisesti Tansaniassa, on
työlupien saanti, joka on viimeisen vuoden aikana kiristynyt huomattavasti.
Kiitollisina kohti joulua
Jos vielä kirjeen lopuksi mietimme uutta työ- ja elämänvaihettamme listan muodossa, niin olemme
myös monesta asiasta hyvin kiitollisia:
o perheemme ensimmäisestä omakotitalosta ja puutarhasta ikinä – kyllä ollaan nautittu!
o lasten hyvästä uudesta koulusta
o mukavista työtovereista, erinomaista työtä tekevistä kumppaneista, koskettavista ja upeista
työn tuloksista (joista seuraavissa kirjeissä enemmän)
o lämpimistä tervetuloista
o sekä siitä, että koemme olevamme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Täällä on kaikin puolin
hyvä olla.
Eilen lauloimme perheenä toista adventtisunnuntaita viettäessämme toisen tyttäremme yhtä
lempparia, Tulkoon joulu -laulua, jossa toivotaan:
Joulu on taas, riemuitkaa nyt
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt
Tulkoon toivo kansoille maan,
Pääsköön vangit vankiloistaan
Uskon siemen nouskoon pintaan,
Olkoon rauha loppumaton.
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Tätä toivomme niin entiseen asuinmaahamme Nepaliin, tänne itäiseen Afrikkaan kuin sinne
Suomeenkin teille lukijoille.
Lämpöä, toivoa ja siunausta jouluunne toivottaen
Teressa ja Janne
Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160 vuotta.
Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän
nimi.

Teressa ja Janne Juhaninmäki
Olemme heinäkuusta 2015 lähtien olleet
Lähetysseuran palveluksessa lastemme
Olivian (9v) ja Belian (6v) kanssa. Nepalin
vuosien jälkeen olemme marraskuussa
2019 siirtyneet Tansaniaan. Teressa toimii
itäisen Afrikan aluepäällikkönä ja Janne
Tansanian kummityön koordinaattorina.
Rukousaiheet: Työluvat ja
käytännönasioiden järjestyminen.
Tansanian ja Etiopian vaalit sekä maiden
poliittinen tilanne.

Takapihaltamme voi löytää vaikkapa kameleontin nauttimassa auringonpaisteesta. Kuva: Janne Juhaninmäki
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