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Tervehdys Morogoron talvesta
Voimme todella lähettää täältä talven terveiset.
Viileä kausi täällä on nyt ollut poikkeuksellisen
kylmä. Täällä on ollut ajoittain jopa kylmempää
kuin teillä siellä Suomessa. Monet vanhat ihmiset
sanovat, etteivät muista tällaista aikaa olleen.
Tämä lienee nyt ilmastonmuutoksen oireita.

päivän koulutustilaisuus kylien ´pikkulaiguenaneille´, kylätason nuorille johtajille. Heille
johtajansa, alueellinen laiguenani Lestino, puhui
esikouluista ja niiden tukemisesta. Lisäksi nämä
nuoret miehet saivat runsaasti muuta tietoa, kuten
terveyskasvatusta, joka keskittyi HIV/AIDSvalistukseen. Suurimman innostuksen sai aikaan
taas ammattikoulunopettajaopistosta vieraillut
Martin Mollel, maasai itsekin. Hän kertoi
ammattikoulutusmahdollisuuksista ja jopa järjesti
tutustumiskäynnin oppilaitokseensa. Tämä
kurssipäivä oli erittäin merkityksellinen. Kaikki
lukutaidottomat nuoret johtajat ilmoittivat
haluavansa oppia lukemaan ja monilla olivat jo
jatko-opinnotkin mielessä.

Ammattikoululla

Juhannuksen juhlintaa ulkosuomalaisittain

Maasaiden perinteinen
hallintojärjestelmä uudenlaisessa
käytössä
Maasaiden ikivanha hallintojärjestelmä perustuu
miesten ikäryhmiin. Kullakin ikäryhmällä on
paikallinen johtaja, laiguenani. Heillä on alueelliset
johtajat. Näillä perinteisillä johtajilla on edelleen
suuri auktoriteetti ja valta maasaiyhteisöissä.

Nämä Mr Mollelin luennot ovat jo käytännössä
vaikuttaneet. Yksi esikoulunopettajistamme lähti
jatkamaan kouluaan. Erinomaista hänelle. Uuden
opettajan etsiminen ja kouluttaminen kylälle on
sitten oma prosessinsa.
Opettajienkoulutukset ovat myös pari vuotta sitten
aktivoineet yhden naisopettajan palaamaan
kouluun ja hakeutumaan sairaanhoitajakouluun.
Hyvin monet opettajat, sekä miehet, että naiset,
toimivat lisäksi seurakunnissaan myös
evankelistoina. He odottelevat nyt
pohjakoulutuksestaan riippuen mahdollisuutta
lähteä pätevöitymään joko evankelistaksi tai
papiksi.

Tätä järjestelmää käytetään nyt koulutuksen ja
tasa-arvon edistämiseen. Viime vuonna tehty
´esikoululaki` ja myös tyttöjen sukuelinten
silpomisen kieltävä laki perustuvat tähän sisäiseen
järjestelmään ja se on hyvä tae päätösten
toteutumiselle.
Tänään kaikki maasaipapit ja – evankelistat ovat
koolla kolmipäiväisessä seminaarissaan. Heille
puhuu myös perinteisiä johtajia edustava
laiguenani Kilindi Ole Lestino. Hän korostaa kirkon
työntekijöiden ja maasaijohtajien yhteistä tukea
seurakuntien esikouluille.
Tätä yhteistyötä emme ole osanneet näin
aktiivisesti ennen käyttää, vaikka olemme
maasaiden kanssa tehneet yhteistyötä jo
kymmenen vuotta. Kesäkuussa pidettiin yhden

Pioneerit Israeli ja Naitopwaki yhteisessä kokoontumisessamme huhtikuussa. Israel toimii aktiivisesti myös evankelistana.
Naitopwaki myös tarvittaessa auttaa jumalanpalveluksissa.

Nämä askeleet ovat tietenkin aina kolahdus kylän
esikoululle, mutta yleisen koulutustason kannalta

erittäin arvokas lisä, jonka maasaityö näin tuo
alueelle.

Omaa kieltä oppimassa
Oskarin kuulumisia
Viime viikon pappien ja evankelistojen
seminaarissa keskityttiin maasaikielen taitojen
vahvistamiseen. Meidän on hyvin vaikea ymmärtää
että vaikka heidän kielensä on kotikielenä säilynyt
hyvin elävänä, sen kirjallinen taito on äärimmäisen
heikko. Tämän vuoksi monet maasaityöntekijät
tuntevat itsensä epävarmoiksi toimittaessaan
äidinkielisiä jumalanpalveluksia. Seminaarissa he
yhdessä opettelivat jumalanpalveluslauluja ja –
virsiä. Nyt löytyi opettaja minun kauan
kaipaamalleni Jumala ompi linnamme-virrellekin.
Opiskelun ja harjoitusten myötä oman kielen
käyttöön on saatu intoa ja vähitellen varmuuttakin.
Varsinkin monien evankelistojen tietämys
kristillisen uskon sisällöstä on heikko. Yhteinen
opiskelu ja keskustelut auttavat ja rohkaisevat
heitä työssään kristillisen uskon opettajina
seurakunnissaan. Ero on kuitenkin huomattava
siihen tilanteeseen, johon saavuin vuonna 2010.
Seurakunnissa työskenteli vapaaehtoisia, täysin
kouluttamattomia evankelistoja sekä heikolla
koulutuksella olevia hiippakunnan evankelistoja.
Jotkut jopa ilman virsikirjaa. Kaikki syrjäisillä
maasaiseuduilla yksinään työtä tehden. Nyt kaikilla
kirkon maasaityöntekijöillä on käytössään
omakieliset virsikirjat, Raamatut, katekismukset,
jopa Augsburgin tunnustus. Näitä kirjoja ja niiden
käyttöä on yhdessä opiskeltu ja joukko on nyt
selvästi yhtenäinen ja kokee olevansa osa
Luterilaista kirkkoa.

Tulevaisuudestamme
Keväällä katselimme maasaityön tilannetta ja
arvioimme, että voimme nyt lähteä tämän
vuoden lopussa jo pysyvästi Suomeen. Järkytys oli
suuri kun lähtösuunnitelmistamme kerroimme.
Lopulta annoimme periksi. Oskari jää kyllä
eläkkeelle tämän vuoden lopussa, mutta jatkaa
osa-aikaisena työntekijänä vielä ensi vuonna.
Todennäköisesti muutamme täältä pois ensi
vuoden syys- lokakuussa.
Nyt odotamme, että pääsemme pakkaamaan
laukkujamme. Lento Suomeen on noin
kuukauden kuluttua. Tapaamme teitä sitten
Suomessa eri paikoissa.
Siunattua kesän jatkoa toivottaen
Anna-Riitta ja Oskari

.
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