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Hyvä Tansanian työn kummi,
Tämä vuosi on ollut koronapandemian takia poikkeuksellinen. Olemme tilanteessa, jossa meillä on paljon
epävarmuutta ja kysymyksiä, mutta hyvin vähän varmoja vastauksia. Erityiseksi tilanteen on tehnyt ennen
kaikkea se, että epidemia on koskettanut kaikkia ihmisiä ympäri maailmaa, myös Tansaniaa. Suomen
Lähetysseuran Tansanian-työntekijät yhtä lukuun ottamatta evakuoitiin kotimaahan maaliskuun
loppupuolella, ja siitä lähtien työtä on tuettu ja tilannetta seurattu Suomesta käsin. Syksyn mittaan myös
suomalaiset lähetit ovat palaamassa takaisin Tansaniaan. Paikalliset kirkot ja hankkeen työntekijät ovat
kuitenkin tehneet voitavansa uudessa tilanteessa, ja näin työtä on voitu jatkaa niissä puitteissa kuin se on
mahdollista.
Tansaniassa koulut suljettiin 17. maaliskuuta, vain pari päivää sen jälkeen, kun ensimmäinen tartuntatapaus
tuli julki. Sen jälkeen tartunnoista saatiin raportteja valtion taholta, kunnes tilastoinnista luovuttiin
huhtikuussa. Sekä tartuntojen että kuolemien määristä on erilaisia arvioita, mutta virallista tietoa ei ole
ollut saatavilla. Luvut ovat arviolta verrattain pieniä, mutta eri lähteiden mukaan sekä tartuntoja että
kuolemantapauksia on ollut enemmän kuin mitä annetaan ymmärtää. Joka tapauksessa aallon huippu
Tansaniassakin oli kesän aikana, vähän Suomea myöhemmin.

Työn luonne muuttui hetkessä
Projektin toiminnot keväällä muuttuivat pandemian johdosta. Kuten kaikki muutkin oppilaat, myös
kummioppilaat joutuivat jäämään kotiin koulujen suljettua ovensa. Hankkeen henkilökunta kuitenkin tapasi
oppilaita kotonaan ja useat lapset ja heidän saivat muun muassa ruoka-avustusta uudessa tilanteessa.
Yhteensä 46 lasta ja nuorta on saanut kummitukea tämän vuoden
aikana. Ennen koulujen sulkemista oppilaita tuettiin normaalisti,
jolloin he saivat tarvittavia koulumateriaaleja, kouluasuja,
koulukuljetuksen sekä muutama oppilaista myös välttämätöntä
sairaalahoitoa.
Myös kotikäynnit kuuluivat ohjelmaan kevään ja kesän aikana, vaikka
joitakin hankkeen normaaleja toimintoja jouduttiinkin siirtämään
syksylle. Kummioppilaamme voivat kuitenkin hyvin.
Olemme kumppanien kautta jakaneet eri hankealuilla tietoutta
covid19-viruksesta sekä antaneet myös ohjausta siitä, miten toimia
tilanteessa, jossa on epäily tartunnasta. Keväällä ympäri maata liikkui
monenlaisia huhuja ja vääränlaista tietoa siitä, miten taudista voisi
parantua tai miten ei voisi saada tartuntaa lainkaan. Onkin tärkeää,
että oikeanlaista tietoa on saatavilla. Lähetysseuran tuella
tehtiin muun muassa radio-ohjelmia tiedon jakamiseksi eri
Hankekoordinaattori saattamassa kouluun
hankkeissa.
kummioppilasta.

Koulut jälleen auki
Koulut avattiin uudelleen kesäkuun lopussa, ja
myös matkustusliikenne Tansaniaan avautui
pikkuhiljaa uudelleen samoihin aikoihin. Onkin
enemmän kuin toivottavaa, ettei tämä tilanne
käännä tartuntojen määrää uudelleen kasvuun
syksyn aikana, kuten monissa maissa
rajoitteiden poistuttua on tapahtunut.
Toisaalta opetuksen järjestäminen ilman
läsnäoloa Tansaniassa on vielä haastavampaa
kuin Suomessa, koska suurella osalla kouluista
ei ole siihen resursseja.

Nämä kaksoispojat jäivät orvoiksi vuosi sitten syksyllä ja
saavat nyt kummitukea.

Paulician Funke, 23, valittiin
kummiohjelmaamme 2012. Hän oli
menettänyt vanhempansa
moottoripyöräonnettomuudessa ja jäi orvoksi
kahden nuoremman sisaruksen kanssa, jotka
jäivät hänen hoidettavakseen tytön ollessa 15vuotias. Paulician sai tukea peruskoulunsa
loppupuolelta jatko-opintojensa päätökseen,
kevääseen 2019 saakka. Hiippakunnan toimisto
palkkasi pian sen jälkeen hänet hallintoosastolle toimistosihteeriksi. Myös hänen
nuoremmat sisaret saavat kummitukea ja
jatkavat opintojaan edelleen.

Entinen kummioppilaamme Paulician työskentelee nyt
hiippakunnan toimistolla.

Esittelyssä uusi kummityön koordinaattori
Aloitin uutena Tansanian kummityön koordinaattorina kevään aikana. Muutimme perheenä Tansaniaan
marraskuussa Nepalista, jossa toimin edelliset neljä vuotta samaisessa tehtävässä. Ensimmäiset kuukaudet
Tansaniassa keskityin swahilin kielen opiskeluun sekä kulttuuriin tutustumiseen. Vain reilu viikkoa ennen
evakuointiamme Suomeen tein ensimmäinen työmatkan Mwanzaan ja Shinyangaan, jossa tapasin
kummityön avainhenkilöitä. Itse lapsia ja nuoria en matkani aikana päässyt vielä tapaamaan, koska kurssit
eivät juuri silloin olleet meneillään.

Oma kosketuspinta Tansanian kummityöhön on siis vasta alkupuolella. Toivon mukaan tilanne syksyllä
muuttuu sellaiseksi, että pääsen tapaamaan kummituettujamme ja saatte seuraavassa kirjeessä jälleen
uusia, tuoreita uutisia kummioppilaista. On kuitenkin hienoa tietää, että kumppanimme tekee työtä lasten
ja nuorten hyväksi myös tämänhetkiset tarpeet huomioon ottaen.

Kiitos sinulle kummi, että tuet Tansanian kummioppilaita tämän erityisen tilanteen keskellä!
Toivotan sinulle oikein hyvää alkavaa syksyä ja ollaan yhteydessä!
Terveisin
Janne Juhaninmäki
janne.juhaninmaki@felm.org
Kummityön koordinaattori

PS. Voit seurata työtämme Tansaniassa myös facebookissa Suomen Lähetysseura Tansaniassa.

