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Nyt sytytämme kynttilän
1. Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta,
seimessä nukkuvaa.
Terveisemme Etiopiasta, jossa joulutähdet ovat olleet jo pitkään kukassa ja tuoneet meille jo aavistuksen
tulevasta joulusta. Dessiessä ja Kombolchassa olen (Leila) yhdessä etiopialaisten työtovereideni kanssa
vähitellen päässyt virittelemään uutta työmuotoa alkuun. Täyteen vauhtiin työn pitäisi päästä ensi vuoden
alusta lähtien. Kyseessä on seksuaalisesti hyväksikäytettyjen, vammaisten naisten voimaannuttamishanke.
Naisia on etsitty yhteistyössä vammaistoimijoiden ja paikallishallinnon kanssa. Kriteerit täyttäviä naisia on
valitettavasti todella paljon, mutta vain harva uskaltautuu lähteä saman tien mukaan uuteen ohjelmaan, josta
ei oikein tiedä mistä siinä on kysymys.Tällä hetkellä ryhmiin on ilmoittautunut noin kaksitoista naista
molemmilla paikkakunnilla.
Viidelletoista olisi paikkoja.
Naisilla on ollut jo erilaisia
tutustumispäiviä, sekä kolmen
päivän kurssi, jossa heille oli
tarjolla mm. psyko-sosiaalista
ohjelmaa, terapiaa ja
pienyrittäjyyskoulutusta.
Toivomme, että tämä työ saisi
olla uuden alku näille kovia
kokeneille naisille. Toivon
mukaan nämä naiset voisivat
ensin itse voimaantua ja eheytyä,
ja olla sen jälkeen myös toisille
samanlaisissa tilanteissa oleville
naisille apuna, tukena ja
esimerkkinä. (Kuvassa edessä vasemmalla sosiaalityöntekijä Sofia ja luokan edessä viittomakielen tulkki.)
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Nyt syttyy toinen kynttilä
2. Nyt syttyy toinen kynttilä
ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen,
se hetki lähenee.
Hosainassa saimme viettää marraskuussa
iloisia juhlia Suomen Lähetysseuran, sekä
Mekane Yesus kirkon (EECMY) Hosainan
synodin (SCS) 50-vuotisen yhteistyön
kunniaksi. Paikalla olivat Lähetysseurasta
toiminnanjohtajamme Rolf Steffansson ja
ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen.
Kunniavieraina mukaan juhliin olivat
päässeet entiset lähetystyöntekijät Kaisa
Huttunen ja Mirja Saksa (kuvassa etualalla).
Myös aluepäällikkömme Pekka Härkönen oli
paikalla, samoin kuin työalueemme uusi
tiedottaja Virve Rissanen. Pääsimme myös
Karin kanssa molemmat mukaan koko viikonlopun juhlallisuuksiin. Juhlat alkoivat perjantai-iltana
iltanuotion ääressä järjestetyllä ohjelmalla ja ilta-aterialla. Lauantaiaamuna juhlat jatkuivat aluksi
jumalanpalveluksella ja yhteisellä ehtoollisella. Juhlapuheita pidettiin ja historiikkejä luettiin. Saimme kuulla
miten kaikki alkoi pienestä ja laajentui vähitellen, kasvattaen Hosainan synodin (suomalaisittain hiippakunta)
niin isoksi, että se jopa jakautui vielä kahteen uuteenkin synodiin. Seurakuntien määrä kasvaa edelleen,
kirkot täyttyvät ja jäävät pieniksi. Kuurojenkoulun oppilaat esittivät myös hienon näytelmän Jumalan sanan
katoamattomuudesta. Juhlien aikana saimme tavata lukuisia entisiä tuttuja ja ystäviä monen vuoden takaa.
Koko juhlien ajan kaikilla tuntui olevan kiitollinen olo kaikesta siitä hyvästä mitä näiden 50 vuoden aikana
on tapahtunut. Kirkko on saanut kasvaa ja sana levitä. Sunnuntaina vielä kokoonnuimme Hosainan
täpötäyteen kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa ja viettämään yhteistä ehtoollista.

Nyt loistaa kolmas kynttilä
3. Nyt loistaa kolmas kynttilä,
niin kirkas, kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas
jo syntyy tallissa.
Minä (Kari) olen matkustanut kolmessa synodissa
pitämässä hankehallinon kursseja. Syyskuussa kävin
Hosainassa kouluttamassa teologisen seminaarin ja
kuurojenkoulun vastuunkantajia. Lokakuussa olin
Dessiessä kouluttamassa viiden hankkeen (aidsorpotyön, toimintakeskusten, vammaistyön, uskontojen
välisen vuoropuhelun ja evankelioimistyön)
vastuunkantajia, ja marraskuussa kävin Mettussa
pitämässä vastaavan koulutuksen synodin vastuunkantajille. (Kuva Mettun teologiselta seminaarilta.)
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Vaikka hankehallinto kuulostaa paperinmakuiselta työltä, niin matkustelu ja asioiden pohtiminen yhdessä
etiopialaisten työtoverien kanssa on hyvin elämänmakuista ja rikasta. Erityisen iloinen olen siitä, että matka
Mettuun onnistui, sillä siellä ei ole voitu aiempien vuosien levottomuuksien vuoksi käydä pitkään aikaan.
Matkalle osallistui myös Itä-Afrikan aluepäällikkö Pekka Härkönen ja paikallinen asioidenhoitajamme Kassa
Haile-Mariam Himbego.
Hosainassa vietetyssä Lähetysseuran ja synodin yhteisen taipaleen 50-vuotisjuhlassa oli hienoa nähdä
teologisen seminaarin entisiä oppilaita 14 vuoden takaa. Muistan vielä, kuinka monet heistä sinnittelivät
seurakunniltaan saamansa pienen tuen varassa ja opiskelivat päättäväisesti kaikista vaikeuksista huolimatta.
Nyt vuosien jälkeen heistä on tullut seminaarin opettajia, synodin presidenttejä, pääsihteereitä ja muita
vastuunkantajia. On hienoa nähdä, että se työ mihin on saanut osallistua, on kantanut hedelmää ja tuonut
siunausta tälle kirkolle. Se rohkaisee jatkamaan työssä eteenpäin.

Nyt syttyy neljäs kynttilä
4. Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa
Tuulahduksen
lähestyvästä joulusta
saimme vieraiden
mukana. Olemme
saaneet pitää
vieraanamme Sirkkusiskoani (Leila) ja
hänen ystäväänsä
Sannaa (kuvassa
kiipeämässä Tosavuorella Dessien
kaupungissa).
Kävimme yhdessä
niin Dessiessä kuin
Langanollakin.
Dessien matkalla
liityimme mukaan
Suomesta tulleiden hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien ryhmään. Matkalla tutustuimme Dessien
alueella tehtävään työhön, paikalliseen kirkkoon ja sen hengelliseen elämään. Vierailimme myös
toimintakeskuksissa ja tukea saavien lasten kodeissa. Uskon, että nämä vierailut viimeistään tekivät valtavan
vaikutuksen kaikkiin vieraisiimme. On todella koskettavaa kuulla miten täällä tehty työ on vuosien aikana
saanut muuttaa ihmisten elämää. Langanolla saimme sitten hetkeksi heittää työasiat mielestämme ja nauttia
vapaapäivistä yhdessä lomalaistemme kanssa.
Joulun ajan tapahtumat alkavat kansainvälisen koulun Christmas Carols-tapahtumalla, jossa lauletaan
englanninkielisiä joululauluja. Jouluostoksia voimme tehdä suuressa joulubasaarissa. Ensimmäisenä
adventtina sytytämme kynttilän ja alamme valmistautua joulun odotukseen. Itsenäisyyspäiväjuhlaa vietämme
Suomen suurlähetystön kutsumana. Kauneimpia joululauluja laulamme Addis Abebassa 9.12. Yhteinen
joulujumalanpalvelus joulunäytelmineen ja jouluisine nyyttikesteineen on kansainvälisellä kirkolla 16.12.
Jouluun hiljennymme meille tuttuun tapaan jo jouluaattona 24.12. Etiopiassa joulu on kuitenkin vasta kaksi
viikkoa oman joulumme jälkeen, joten arkipäivinä joulun viettäminen voi teettää vähän pään vaivaa. Uskon,
että onnistumme kuitenkin saamaan joulun tunnelmasta kiinni niin kuin ennenkin täällä Etiopiassa.
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Joulun jälkeen pidämme hetken lomaa niin töistämme kuin opiskeluistakin. Vuoden vaihtumisen jälkeen
vietämme vielä etiopialaista joulua yhdessä paikallisten ystäviemme kanssa.
Lähetämme hyvän joulun toivotukset teille kaikille rakkaille sukulaisille ja ystäville, sekä erityiset terveiset
myös kaikkiin työtämme tukeviin nimikkoseurakuntiin: Kurikkaan, Teuvalle, Multiaan, Raahen Vihantiin,
Kempeleelle, Merikarvialle, Euraan, Ulvilaan, Raumalle, Lietoon, Maskuun, Nakkilaan ja Meri-Poriin.
Lämpimät kiitokset teille työmme ja perheemme muistamisesta.

Rauhaa ja siunausta jouluunne! Onnea uudelle vuodelle!
Leila, Kari, Aliisa ja Leevi
Leila ja Kari Pentikäinen
Tulimme ensimmäisen kerran Etiopiaan v.
1995 ja toiselle työkaudelle v. 2001.
Työskentelimme aikaisemmin Hosainan
alueella. Nyt asumme Addis Abebassa.
Leila on kummilapsityön koordinaattori
Dessien alueella ja Kari kirkollisen työn
koordinattori. Nuoristamme Aliisa ja Leevi
ovat mukanamme.

Rukousaiheet:
-varjelusta matkoillemme
-varjelusta nuortemme elämään ja voimia
opiskeluihin
-työlupa-asiat
-rauhan säilyminen Etiopiassa
-kiitos, että saamme tehdä työtä
Etiopiassa
-kiitos vieraidemme virkistävästä
vaikutuksesta

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160
vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.
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