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UUSI VUOSI LATINALAISESSA AMERIKASSA
Lämpimät terveiset kaikille tukijoille ympäri Suomenmaan!
Vihdoinkin kotona Nicaraguassa! Pääsin lopultakin lähtemään takaisin kentälle ja kotiin tammikuun lopussa.
Matka oli työläs ja kesti kokonaiset viisi päivää kaikkien covid-testien (3 testiä jotta sai jatkaa matkaa..) ja
pysähdysten kera, mutta kaikki vaivat unohtuivat kun pääsi perille. Koti oli tallessa, samoin aviomies, koirat,
kukot ja kanat – vain Aapo-kukko oli surukseni joutunut voron suihin.
Korona jatkaa sitkeästi leviämistään ympäri maailman. Olen viime viikkoina seurannut tiiviisti kotimaan
tilannetta ja huomaan, että tilanne on huonontunut paljon myös siellä. Täällä meidän työalueillamme toinen
aalto jylläsi voimalla joulun jälkeen ja varsinkin tammikuussa ja helmikuun alussa, mutta näyttää laantuneen
- ainakin tartuntaluvut ovat laskeneet selvästi sekä Kolumbiassa että Boliviassa. Venezuela painii omassa
luokassaan siinä, ettei virallisiin tilastoihin ole senkään vertaa luottamista kuin muissa maissa, ja Nicaraguassa
ne ovat näyttäneet nollaa jo kuukausikaupalla. Epäviralliset luvut täällä kertovat noin parista sadasta
tapauksesta viikkotasolla eli rauhallista on.
Alkuvuosi on aina vuosiraportoinnin aikaa ja niin myös meidän alueellamme: itse olen tehnyt aluetason
raportointia Lähetysseuran järjestelmiin ja kumppanikirkot ja -järjestöt omia raporttejaan ja työsuunnitelmiaan
meille. Ison osan työajasta on vienyt myös muu kokoustaminen ulkomaanosaston uudistuksen tiimoilta, sillä
osaston rakenne on nyt aika erilainen kuin ennen – kaikki hankehallinto on siirtynyt alueille ja kotimaassa on
nyt uusi ns. temaattisten asiantuntijoiden ryhmä, jotka sitten tukevat alueiden työtä omassa teemassaan. Suuria
teemoja on määritelty kolme: 1) kirkko ja teologia, 2) diakonia ja kehitys ja 3) rauha ja sovinto. Ja niissä tietysti
vielä alateemoja. Tätä uutta rakennetta nyt ajetaan sisään.
Toinen suuri ja aikaa vievä työtehtävä on ollut Lähetysseuran uuden kehitysyhteistyöohjelman rakentaminen,
sillä uusi ohjelmaehdotus on oltava valmiina ja ulkoministeriön käsissä jo toukokuun alkupuolella. Kumppanit
tekevät nyt omia uusia hankesuunnitelmiaan, ja me tuemme heitä siinä niin paljon kuin suinkin tukea
tarvitsevat. Hienoa yhteistyötä on luvassa, jos vain UM meille antaa suosionsa ja rahoituksensa! Siitä kerron
sitten lisää, jos ja kun kaikki menee läpi ja rahoitus saadaan.

Mitä kuuluu Boliviaan?
Joulukuun lopussa ja tammikuussa koronatilanne tosiaan äityi taas niin pahaksi, että ihmisiä kuoli kaduille ja
puistoihin. Kerroin viimeksi, että noin 90 % kumppanikirkkomme eli Bolivian luterilaisen kirkon
keskustoimiston työntekijöistä oli sairastanut koronan. Tammikuussa se iski myös kirkon johtajaan pastori
Germaniin, joka oli todella huonossa kunnossa mutta nyt jo pystynyt palaamaan töihin. Rajoituksia on
höllennetty, joten myös kirkon työntekijät voivat käydä töissä toimistolla; yhdessä vuorossa ilman taukoa ja
palaavat sitten koteihinsa.
Työtä jatketaan ja myös kenttävierailuja on pystytty tekemään, mm. Verena Wellsin tyttöjen oppilaskotiin
Caranavissa. Jos muistatte entuudestaan, kirkon oppilaskodissa tytöt saavat turvallisen paikan missä asua,
saada terveellistä ravintoa, tukea opintoihin, vapaa-ajan toimintaa ja hengellistä kasvatusta. Oppilaskodin
johtaja Corina kertoo, että ovat saaneet tytöt takaisin – heitä on tällä hetkellä 20, 8-17-vuotiaita - ja että
koulut alkoivat helmikuun alussa. Täällä Latinalaisessa Amerikassa kouluvuosi alkaa aina vuoden alusta ja
loppuu joulukuussa. Nyt opetus on järjestetty niin, että joka toinen viikko ollaan koulussa ja joka toinen
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viikko on virtuaaliopetusta. El Alton kummilapsilla on sama tilanne, virtuaalinen koulu on osa elämää – ja
vaikeudet nettiyhteyksien ja kännyköiden hankkimisessa jatkuvat. Haluan kuitenkin jakaa teidän kanssanne
yhden kummipojan iloisen hetken viime vuoden lopulta, niin että voitte nähdä mikä valtava vaikutus
tuellanne on.

Israel Ramos Mamani, 18-vuotias ylioppilas

“Isäni kuoli auto-onnettomuudessa vuosia sitten, ja viisilapsinen perheemme jäi
äitimme huollettavaksi. Olen pienestä pitäen auttanut äitiä myymällä hedelmiä
torilla, mutta rahat eivät millään riittäneet kun koulut alkoivat. Sitten pääsin kirkon
kautta kummiohjelmaan ja saimme suuren avun materiaalien ostoon ja ravintoon.
Nyt olen kirjoittanut ylioppilaaksi, mikä on ihme! Olen oppinut vastuullisuutta ja
olen nyt puheliaampi ja vähemmän ujo. Kun sain koulumateriaaleja, tuntui kuin isä
olisi vielä elossa ja lähettää minulle nämä lahjat ja avun äidille. Olin niin iloinen ja
äitini sai uutta voimaa jatkaa elämää lesken tilanteessa. Nyt haluan päästä
opiskelemaan, niin että voin auttaa äitiä ja pienempiä sisaruksiani.”

Seuraavassa kuvia tukemastamme Bolivian kirkon lapsi- ja nuorisotyöstä:

Verena Wellsin tyttöjä tekemässä koulutehtäviä

Tarijan lapsia
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Kolumbiassa vaikea vuoden alku
Kirjoitin viime vuoden lopulla aseellisten joukkojen toiminnan voimistumisesta entisestään ja yleisesti
väkivallan lisääntymisestä. Vuoden 2020 tilastot puhuvat karua kieltä: ihmisoikeuspuolustajien, kylänjohtajien
ja alkuperäiskansojen johtajien murhia tapahtuu edelleen eniten maailmassa, noin puolet koko maailman
luvuista – keskimäärin 6 murhaa viikossa. Miinaonnettomuuksissa on tämän vuoden kahden ensimmäisen
kuukauden aikana kuollut tai vammautunut jo 27 henkilöä, ja viime vuoden aikana uhriluku nousi peräti n. 46
% edellisestä vuodesta – rauha on vielä kaukana, ja juuri siksi sen puolesta on tehtävä työtä ja tuettava niitä,
jotka sitä tekevät. Kumppanimme Kolumbian luterilainen kirkko tekee kaikkensa rauhan ja sovinnon eteen,
samoin Luterilainen maailmanliitto, niin että tästä konfliktista kärsineet ja kärsivät saisivat tukea ja helpotusta
elämäänsä.
Pysähdyin muutaman päivän Bogotassa, kun olin matkalla kotiin ja tapasin uuden rauhantyön asiantuntijamme
pastori John Hernandezin. Hän kertoi tämänhetkisestä vaikeasta tilanteesta eri puolilla maata ja mietimme
yhdessä, mitä ja miten antaa tukeamme. Pastori John on tämän vuoden puolella käynyt konfliktialueilla jo
parikin kertaa ja sanoo väkivallan lisääntyneen entisestään varsinkin alkuperäiskansojen asuttamassa
Blanquitassa.

kummilapsia

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

KOSKINEN ARJA
9.3.21

UUTISKIRJE
Lisää kummilapsia – Fabiánilla uusi tabletti!

Lisää kummilapsia – Fabiánilla uusi kummivaroin hankittu tabletti etäkoulua varten

Väkivallasta sovintoon -hankkeen yhteisökokous

Hyvää alkukevättä, Taivaanisän suojelusta, rakkautta, iloa, rauhaa ja terveyttä teille kaikille eri puolilla
Suomea; muistakaa meitä täällä rukouksissanne – OLKAA SIUNATTUJA!
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Arja Koskinen
Olen toiminut Latinalaisen
Amerikan aluepäällikkönä
vuodesta 2014. Kotipaikkani on
Nicaragua, josta käsin hoidan
työtämme Boliviassa,
Kolumbiassa ja Venezuelassa
alkuperäiskansojen, etnisten
vähemmistöjen ja muiden
syrjittyjen väestöjen parissa.
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Rukousaiheet – edelleen
samat:
∂

∂

että koronavirus laimentuisi
äkkiä ja Bolivian, Kolumbian
ja Venezuelan ihmiset
säästyisivät sairaudelta ja
vielä pahemmalta
että kumppanikirkkomme
työntekijät jaksaisivat pitää
yllä toivoa

