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Kesäinen tervehdys kaikkiin työtäni tukeviin seurakuntiin. Toivottavasti monet teistä ehtivät
käymään Vihdissä Lähetysjuhlilla, itse olin silloin Senegalissa. Kevääseen on mahtunut kaksi
pitkää Senegalin reissua ja täällä Suomen päässä olemme kevään työstäneet Lähetysseuran
uutta strategiaa ja sen myötä uutta kehitysyhteistyöohjelmaa myöskin. Vuoden 2017
budjetit ovat juuri parhaillaan työn alla ja toivomme kovasti, että syksyllä ei tulisi
lisäleikkauksia vaan saisimme jatkaa ensi vuoden samalla volyymilla kuin tämän vuodenkin.
Hienosti Senegalin kirkko onnistui sopeuttamaan toimintaansa tänä vuonna supistettuihin
budjetteihin ja mikä parasta, on myös lupaavasti alullaan uusi yhteistyö belgialaisen
kansalaisjärjestön kanssa. Olemme tehneet yhdessä kirkon kanssa systemaattisesti työtä
hallinnollisen kapasiteetin lisäämiseksi kouluttaen, tilintarkastajien suosituksia kuunnellen,
asiantuntijoita lähettäen ja rekrytoiden osaavia ja hyvin koulutettuja paikallisia
työntekijöitä. Samalla kirkon työtä kehitystyön saralla on tehty tunnetummaksi
viranomaisyhteistyön ja järjestöverkostojen kautta. Nyt työ näyttäisi tuottavan vähitellen
tuloksia, mistä esimerkkinä voi pitää belgialaisen Solidagro järjestön kiinnostusta kirkkoa
kohtaan uutena
yhteistyökumppanina.
Uusi opetushanke kansallisilla kielillä on lähtenyt hyvin
käyntiin. Touko-kesäkuun matkalla perehdyin opetushankkeen
osalta erityisesti Ndioumissa tapahtuvaan aikuisten lukutaitoopetukseen ja Dakarissa tehtävän sereere sanakirjan
Lukutaitoluokan tyttöjä ja
tämänhetkiseen tilanteeseen.
naisia Ndioumissa
Ndioumin alueella pohjois Senegalissa, Mauritanian rajan
tuntumassa, on 8 aikusten lukutaitoluokkaa. Minulle oli
melkoinen yllätys todeta että itse asiassa suurin osa luokkien
oppilaista onkin nuoria tyttöjä. Tytöt opiskelevat aamupäivät ja
iltapäivällä tulevat sitten naiset ja on joukossa muutama
mieskin. Tämä siitä syystä, että kylissä joissa luokat ovat, ei ole
mitään muuta mahdollisuutta koulun käyntiin kuin kirkon
lukutaitoluokat. Kylät ovat todella kaukana lähimmistä
virallisista kouluista ja jopa näihin lukutaitoluokkiin oppilaat
kävelevät 5-10 kilometrin matkoja paahtavassa Sahelin
kuumuudessa. Luokat ovat todella vaatimattomia, kepeistä ja
korsista rakennettuja suojia pahimmalta auringolta ja tuulelta.
Opiskelu tapahtuu lattialla matoilla istuen, opettajalla on
kuitenkin liitutaulu käytössä ja he ovat todella taitavia.
Motivaatio ja oppimisen ilo oli upeaa nähtävää. Jo muutaman
kuukauden opiskelun jälkeen oppilaat osasivat peruslaskuja ja
lukeminenkin alkoi vähitellen sujua.
Sanakirjatyön edistyminen
Ndioumin 45 asteen paahteesta siirryimme Dakariin, jossa 25
astetta tuntui jo niin viileältä että piti villatakki kaivaa
matkalaukusta. Sereeren kielinen sanakirja edistyy myös

tavoitteen mukaisesti. Nyt sanoja on kerätty 20507 ja olemme sopineet että sanojen
kerääminen lopetetaan noin 25000 sanaan. Keräämisen jälkeen on vielä iso työ sanojen
tarkistamisessa yhdessä kielitieteellisen konsultin ja Dakarin yliopiston kanssa. Lisäksi on
mietittävä mitkä sanoista vaativat esimerkkilauseita ja lauseet pitää muokata. Myös
peruskielioppi sisällytetään sanakirjaan ja sanojen ranskannokset. Tavoitteena on saada
sanakirja painoon vuonna 2020.
Touko-kesäkuun vaihteessa olin 4 päivää Foundiougnessa seuramassa ruokaturvahankkeen
etenemistä. Hankkeen toinen vuosi on menossa ja toiminnot ovat täydessä vauhdissa.
Suolaisen ja köyhtyneen maaperän ja vesipulan ongelmiin löydetään vähitellen ratkaisuja.
Erilaisia tippakastelusysteemejä (kuvassa) on kehitelty ja asennettu ja omaa siementuotantoa
käynnistetään opetuspuutarhoissa. Aistittavissa on hieno tekemisen ”meininki” ja alueen
pienviljelijät ovat innostuneesti mukana kokeilemassa ja kehittämässä viljelytekniikoita. Uuden
oppimisen into oli aistittavissa täälläkin.
Lämpimin terveisin lomalle lähdön kynnykseltä (olen lomalla 30.6-24.7), hyvää kesää
kaikille!
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