22.4.2020
Hei nimikkoseurakuntani,
Tervehdys Makumiran kampukselta Tansaniasta!
Tietoonne on varmastikin jo tullut tieto Lähetysseuran lomautuksista. Lähetysseuran tiedotteen mukaan:
”Koronapandemiasta johtuvien yt-neuvottelujen tuloksena järjestö lomauttaa yhteensä 51 henkilöä, joiden
työ on epidemiatilanteen takia vähentynyt tai estynyt. Kokoaikaisesti lomautetaan 5 henkilöä ja osaaikaisesti 46 henkilöä. Lomautukset ovat voimassa 90 päivää, mutta yhteisellä sopimuksella työhön voidaan
palata jo aiemmin, jos tilanne muuttuu.”
Lisätietoja löytyy tämän linkin välityksellä:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahetysseura-lomauttaa-51-tyontekijaa-koronan-takia/
Tämä lomautus koskee myös minua, osa-aikaisena. Olen 40% työajalla 20.4.-18.7.2020, toisin sanoen
viikoittainen työaikani on 2 työpäivää / viikko.
PITA-hankkeessamme keskitymme nyt nk. konttoritöihin, esimerkiksi opettajan oppaiden valmisteluun.
Tansaniassahan kaikki oppilaitokset ovat nyt suljettuina, mukaan luettuna Makumiran yliopisto sekä 24
hankekouluamme.
Tansanian terveysministeriön viimeisimmän tiedotteen (20.4.2020) mukaan Tansaniassa on 254
laboratoriovarmennettua koronatapausta, joista 10 on menehtynyt.
Tansaniaan ei ole tähän mennessä määrätty liikkumisrajoituksia. Suurimman kaupungin Dar es Salaamin
asukkaille tuli viikonlopun aikana määräys käyttää kasvomaskia aina, kun astuvat ulos kodistaan.
Käsienpesupaikkoja on kaikkien kauppojen, liikkeiden, virastojen, kirkkojen edustalla. Lentoliikenne maan
rajojen ulkopuolelle on suljettu, ainoastaan rahtiliikenne sallitaan.
Kirkot ovat rajoittaneet toimintaansa. Luterilaisella kirkolla ainoana toimintana jatkuvat
sunnuntaijumalanpalvelukset, joiden pituus on rajattu 45 minuuttiin, käsienpesu- ja turvavälisäännöksiä
noudattaen. Ainakin yhdessä hiippakunnassa (Kageran hiippakunta) jumalanpalveluksia ei järjestetä
ollenkaan, hiippakunnan oman ilmoituksen mukaan helluntaihin asti. Katsotaan nyt, seuraavatko muut
hiippakunnat Kageran esimerkkiä.
Itse olen viime viikkoina siirtynyt oman synnyinseutuni Haapajärven seurakunnan nettiseurakuntalaiseksi.
Yhteys kotiin lohduttaa.
Asumme Dowardin kanssa kotitalossamme Makumiran yliopiston kampusalueella. Kampushan on
useamman hehtaarin laajuinen kaunis vehreä alue, muurien ympäröimä ja vartiointiliikkeen vartioima. Nyt
kun yliopisto on suljettu, ja opiskelijat eivät ole täällä, alue on hyvin rauhallinen. Lähellä on pikkukauppoja
ja hedelmien ja vihannesten kaupustelijoita, ja kolmen kilometrin päässä suurempi supermarket, josta voi
hakea ruokaa. Meille sosiaalinen eristäytyminen on helppoa.
Mutta monen tansanialaisen kohdalla on toisin. Pienet asunnot, usea sukupolvi asumassa yhdessä,
vaillinaiset saniteettitilat esimerkiksi Dar es Salaamin slummialueilla.
Maalis-kesäkuun pitkät sateet (swahiliksi nimeltään ’masika’) ovat alkaneet täällä meillä PohjoisTansaniassa. Sataa öisin ja päivisin, välillä sateessa on taukoja. Presidentti Magufuli kehotti kaikkia
menemään pelloille töihin, jotta ruokaa olisi tarjolla kaikille.
Liitetään Tansania ja muut Afrikan maat rukouksiimme.
Muistetaan toisiamme. Kiitos suomalaisille seurakunnille kaikesta työstä, mitä olette tehneet tänä koronaaikana.
Lämpimin terveisin,
Katri

