Visa ja Katri Kuusikallio

Morogoro, Tansania 9.1.2015

Hei ystävät ja työmme tukijat!
Yritämme tehdä tiiviin yhteenvedon kahdesta vuodestamme Tansaniassa. Alku oli haastava
ilmaston erilaisuuden, kielten, käytännön elämän, liikenteen ja uusien ihmisten suhteen.
Löysimme kuitenkin aika pian kivan kodin upealla vuorimaisemalla ja se edisti asettumista ja
työn aloittamista. Palaamme pian Suomeen kiitollisin mielin kaikesta kokemastamme.

Viime kirjeestä on vierähtänyt tovi. Vietimme antoisan joulun ja
uudenvuoden lastemme ja tyttären ystävän kanssa. Kävimme
maasaikylässä, vammaisten keskuksessa, orpokodissa,
joulukirkossa ja tansanialaisilla työtovereillamme kylässä. Oli
hirvittävän kuuma, jopa yli 40 astetta, mutta sen jälkeen on
sadellut ja sää on muuttunut hiukan viileämmäksikin.
Olemme pakkauspuuhissa. Muutamme Järvenpään kotiimme
27.1.2015. Kevään kotimaanjakson aikana vierailemme
nimikkoseurakunnissamme, saamme työhön liittyvää koulutusta ja
pidämme vuosilomaa.
Katrin työ

Joulukirkosta Mjimpyasta
Morogoron keskustasta.

Kilimahevan maasaikylässä
tervehdimme lapsia
maasaiden tapaan päähän
koskettamalla.

Työssäni osoittautui oikeaksi valinnaksi tutustua hyvin paikallisiin
työtovereihin, hiippakunnan johtajistoon ja rovastikuntien
vastuunkantajiin ja suostua pyytämään heiltä apua. Piti jaksaa
puhua paljon, neuvotella ja tehdä hyvät suunnitelmat. Nyt olen
kiitollinen kaikesta siitä asiantuntemuksesta ja käytännön avusta,
mitä he ovat antaneet. Olemme molemmat tuoneet yhteiseen
pöytään ehdotuksia ja valinneet niistä sopivimmiksi kokemamme
suunnitelmat ja lähteneet toteuttamaan niitä. Erityisesti arvostan
keskusteluja lähiesimieheni pääsihteeri Matthias M`Dumahin
kanssa. Hän ei päästänyt minua aina helpolla. Hänelle piti
perustella ajatuksiaan. Sitten hän kuitenkin totesi: -Kokeillaan sitä!
Sitten näemme, miten se toimii.
Olen ollut aloittamassa Suomen Lähetysseuran uutta hanketta
kristillisen kasvatuksen ja nuorisotyön hiippakuntasihteerinä
Morogoron hiippakunnassa. Olemme kouluttaneet eri puolilla
hiippakuntaa 140 uskonnonopettajaa hoitamaan yläkoulujen
uskontotunteja. Seurakuntien työntekijöillä on nimetyt koulut,
mutta taitojen ja rohkeuden puutteen vuoksi useilta tunnit ovat
aiemmin jääneet pitämättä.

Nuorten leirin riemukasta tunnelmaa ja yksi osallistujista 16-v. Nesi Majere Nashipai-vauvansa kanssa.

Olemme kouluttaneet 26 nuorta aikuista 21 päivän yrittäjyyskoulutuksella keräämään tuloja
nuorisotyölleen. Valitsimme koulutukseen saman verran tyttöjä ja poikia ja eniten köyhimmiltä
alueilta. Pidimme kolmen päivän leirin 160 nuorelle. Nuoret tutustuivat toisiinsa, saivat
opetusta ihmissuhteista, terveysasioista, mm hiv-valistusta ja raamattuopetusta. Heidän
luterilainen identiteettinsä ja yhteenkuuluvuutensa vahvistui. Leiri oli ollut Morogoron piispa
Jacob Moreton suuri unelma pitkään ja nyt se toteutui.
Kaikessa olemme toimineet koko hiippakunnan tasolla, kuten hiippakunnan johdon toive on
ollut. Erityisesti sydäntäni lähellä on ollut tyttöjen kannustaminen ryhmien johtamisiin,
vastuunottoon ja opiskeluun. Joulukuussa tapasin ensimmäisen maasaitytön, joka haluaa
opiskella papiksi, Penina Yusuph Kipoin Kilimahewasta.
Tarkoitus on koko ajan ollut, että työn omistajuus säilyy paikallisilla ihmisillä. Vuoden 2014
lopulla suuri ilonaiheemme oli se, että hiippakunta valitsi naispastori Rhoda Chamshaman
jatkamaan kristillisen kasvatuksen ja nuorisotyön osastosihteerin työtä jälkeeni. Hän on
pätevä, hyvin kouluttautunut ja motivoitunut tehtävään. Kiitämme Jumalaa hänestä joka päivä.
Muistakaa rukoilla hänen puolestaan!

Visa kirkollisen työn koordinaattorina
Minulle kahden vuoden suurin haaste on ollut yksin työskenteleminen. Olen toki päässyt
tutustumaan perusteellisesti Morogoron hiippakunnan työhön ja ihmisiin, mutta oma työni
kirkollisen työn koordinaattorina on ollut siitä erillistä. Suomessa olin työelämässä tottunut
viikoittaisiin tiimeihin ja toimistotyöhön omassa työporukassa. Täällä tiimini on ollut hajallaan
Tansaniassa ja Suomessa ja esimies yli 600 kilometrin päässä Arushassa. On ollut hyvä löytää
työssä itsestään uusia puolia vaikka haastavaakin on ollut.
Erilainen kulttuuri ja tämä maa ovat tulleet tutuiksi ja työni on ollut mielekästä. Lähetysseura
tekee kirkollista työtään kumppaneidemme kautta jotka ovat pääasiassa Tansanian luterilaisen

kirkon hiippakuntia. Työmme kohdistuu kaikkien heikoimmassa asemassa oleviin ja kirkon
oman kapasiteetin vahvistamiseen. Täällä on saanut kokea paljon arkipäiväistä
vieraanvaraisuutta ja auttavaisuutta. Mennessäni kumppanivierailuille olen saanut tuntea
olevani tervetullut ja mukaani saan aina terveisiä ja kiitoksia suomalaisille kritityille. Kristittyjen
yhteys Suomen Lähetysseuran työn kautta on täällä todella tärkeää. Tansanialaiset jaksavat
myös rukoilla suomalaisten ja Suomen kirkon tulevaisuuden puolesta.
Tuleva kevät
Meillä on edessämme kotimaanjakson jälkeen muutto pohjoiseen Arushan kaupunkiin 22.6.
Siellä Visa jatkaa kirkollisen työn koordinaattorina ja minä (Katri) jatkan 50% tiedottajan
tehtäviäni. Lisäksi käyn säännöllisesti Morogorossa tukemassa ja ohjaamassa pastori Rhodan
työtä. Aloitan Tansanian kirkon päätoimiston (Kirkkohallitus) julistus- ja evankeliointiosastolla
kristillisen kasvatuksen kehittämistehtävissä 50% työajastani. Teen ainakin osin samaa kuin
nyt, mutta kokonaiskirkon tasolla.
Tiedottamistehtävä on ollut yllättävän mieluinen työ. Pidän kirjoittamisesta ja
valokuvaamisesta on tullut uusi harrastuksenikin. Perustimme myös facebook-sivun Suomen
Lähetysseura Tansaniassa. Täältä riittää kerrottavaa, sekä kaikkien lähettien työstämme, mistä
saamme olla ylpeitä, että asiantuntijan roolissa monista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista
teemoista. Tiedottajana työhöni on kuulunut matkustamista, mikä on ollut samalla
kiinnostavaa ja rankkaakin. Matkat ovat pitkät ja teiden kunto vaihtelee.
Morogorosta tulee meille Suomeen tuulahdus huhtikuussa, kun hiippakunnan hanke- ja
suunnittelusihteeri Tabitha Kilatu vierailee luonamme kolmen viikon ajan.
Monia kokemuksia rikkaampina ja kovasti kiitollisina palaamme Suomeen.
Rukoilkaamme yhdessä Morogoron hiippakunnan johdon, työntekijöiden ja seurakuntalaisten
puolesta. Muistakaamme tansanisialaisia sisariamme ja veljiämme Kristuksessa. ”Oksia on
paljon, runko on yksi, hän on Jeesus Kristus. Oksia on paljon, runko on yksi, hän yhdistää
meidät.” VK 454:2
Terveisin Katri ja Visa Kuusikallio

Suomen Lähetysseura toteuttaa Jumalan
rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan kirkon
ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

