VIRVE RISSANEN

16.2.2022

UUTISKIRJE

Lomien täyteinen vuodenvaihde
Joulukuu ja tammikuu menivät vilauksessa. Joulukuuhun asti olin viettänyt aikaa yllättävän stabiilisti,
varmaan pisimpään koko tänä aikana matkustamatta minnekään. Sitten alkoi reissuputki:
itsenäisyyspäiväjuhlat ja Kauneimmat Joululaulut Dar es Salaamissa, etätyöretki Iringaan ja tammikuussa
turistiloma Suomesta tulleiden ystävieni kanssa Serengetiin (siellä kuvan hyeena) ja Sansibarille. Mahtuipa
vuodenvaihteeseen myös sairausloma koronan takia, kuten niin monella sekä Tansaniassa että Suomessa.
Tätä kirjettä kirjoittaessani istun taas autossa. Matkustan Morogoroon kuuntelemaan tukemamme työn
kuulumisia. Morogorossa teemme diakoniatyötä naisryhmien parissa sekä tuemme muutamia maasaityttöjä,
joiden turvallista koulunkäyntiä rahoitamme valmistumiseen asti. Molemmista näistä olenkin maininnut
aiemmissa uutiskirjeissäni. Edellisestä vierailusta on kulunut jo pari vuotta, joten olen iloinen päästessäni
taas noihin kauniisiin ja vehreisiin vuorimaisemiin.

Tabletit tositoimissa
Kun tulin tänne käymään alkuvuodesta 2021, käsimatkatavaroissani oli kaksi tablettia koteloineen sekä kaksi
aurinkokennolaturia. Kaikki me, jotka matkustimme Suomen ja Tansanian väliä noina kuukausina,
kuljetimme mukanamme tabletteja. Niitä vietiin lainaksi kahteen köyhään valtion kouluun, jotta lapset
pystyisivät opiskelemaan päättökokeitaan varten.
Internetistä löytyy yläkoulujen oppimäärän kertausmateriaalia ja aiempien vuosien päättökokeita, mutta
köyhien perheiden lapsilla ei ole pääsyä näihin materiaaleihin. Monilla kouluilla ei ole edes sähköä.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Työhön
saatiin
kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingon Powerbank-rahaa,
joka on takoitettu teknologisten ratkaisujen kokeilemiseen.
Kokeilu sujui hyvin: noista kahdesta koulusta aiempaa
useampi oppilas suoritti päättökokeensa hyväksytysti, mikä
tarkoittaa, että he pääsevät jatkamaan opintojaan.
Eikä tässä vielä kaikki!
Nyakaton luterilainen raamattuopisto oli viemässä tabletteja
ja niiden käyttöopastusta kouluille, mutta ilokseni kuulin,
että hyöty ei jäänyt yhteen kokeiluun. Muutama opiston
naisopiskelija on sittemmin osallistunut verkossa
pidettävälle johtajuuskurssille tableteilla, ja nyt nämä samat
tabletit ovat lainassa 34 nuorella aikuisella, jotka
valmistautuvat syksyllä pidettäviin päättökokeisiin. Osa
heistä on aikanaan reputtanut omat kokeensa, ja osalla ei ole
ollut koskaan edes mahdollisuutta käydä yläkoulua. On
inspiroivaa nähdä, että opiskelijoilta löytyy intoa kerrata ja
uusia kokeita tulevaisuutensa tähden.
Yksi heistä on kuvan Idda Emily.
”En aikanaan onnistunut päättökokeessa, mutta nyt pääsen yrittämään uudelleen. Tabletin sain juuri käsiini.
Seuraavaksi opettelen selaamaan sillä kertausmateriaaleja.”
Valoa alkavaan kevääseen!
Virve
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Kiitos osin rauhoittuneesta
Etiopiasta – moni on
päässyt palaamaan kotiin
Tulevat matkat – niiden
onnistuminen ja
turvallisuus
Kiitos terveydestä
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