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Jouluinen tervehdys teille ystävilleni seurakunnissa. Vuoden viimeinen matka Senegaliin on
tehty ja joulutunnelman virittely käynnistyi jo Senegalin suomalaisten kesken
itsenäisyyspäivänä laulettujen kauneimpien joululaulujen merkeissä. Heti matkalta
palattuani pääsin vielä Paavalin seurakuntaan Helsinkiin puhumaan Kauneimmat
joululaulut- tilaisuuteen. Nyt alan vähitellen jo olla valmis rauhoittumaan jouluun,
hengähtämään joulun sanoman äärelle ja unohtamaan hetkeksi työn haasteet.
Työhistoriani ehkä vaikein vuosi alkaa on takana. Kehitysyhteistyön leikkaukset osuivat
kipeästi projekteihimme sekä Senegalissa että Mauritaniassa. Senegalin pieni kirkko
varsinkin on erittäin riippuvainen Suomen Lähetysseuran tuesta ja joutui supistamaan
merkittävästi äidinkielisen opetuksen hankettaan ja Foundiougnen alueen
ruokaturvahankettaan. Tämä tarkoittaa elämän vaikeutumista entisestään pienissä ja
köyhissä maalaiskylissä ja myös töiden loppumista joiltain Senegalin kirkon työntekijöiltä.
Senegalilaiset kuitenkin jaksavat aina toivoa ja uskoa parempaan huomiseen, nyt
keskitytään miettimään
miten tästä siis mennään
eteenpäin.
Oikeus oppia omalla kielellä- hanke päättyy tämän vuoden
loppuun, mutta onneksi saimme kuitenkin uuden pienemmän
hankkeen jatkamaan joiltain osin äidinkielisen opetuksen
Lapset osallistuvat kodin töihin
tukemista. Esiopetusta jatketaan uudessa hankkeessa
pienestä pitäen, tytöt jauhamassa
tammikuusta alkaen 7 kylässä Fatickin alueella, joissa kussakin
hirssiä ilta-ateriaa varten
tulee olemaan 3-luokkainen esiopetusohjelma. Aikuisten
lukutaitotyötä jatketaan vain Ndioumin alueella Pohjois
Senegalissa kahdeksassa luokassa. Ndioumissa
lukutaitoluokat palvelevat paimentolaisheimojen naisia, joiden
lukutaitoprosentit ovat erittäin alhaisia. Sereerenkielinen
sanakirja saatetaan myös loppuun uuden hankkeen aikana.
Tällä hetkellä on päällimmäisenä haasteena henkilöstön
rekrytointi. 25 esikouluopettajaa on jo rekrytoitu entisten
opettajien joukosta ja heille järjestettiin 2 viikon koulutus
joulukuun alussa Fatickin koulutoimentarkastajien vetämänä.
Koulutus oli erittäin hyvä ja siinä käytiin läpi Senegalin valtion
esiopetusohjelma ja tavoitteet. Luokkien opettajat
integroidaan myös tiiviimmin yhteistyöhön valtion koulujen
opettajien kanssa ja he pääsevät mm. samoihin
täydennyskoulutuksiin jatkossa. Edellisen hankkeen
esiluokkien opettajista siis noin puolet voi jatkaa nykyisessä
hankkeessa. Työttömäksi jäävien opettajien tilanne on erittäin
vaikea. Heistä monet ovat myös omien paikallisseurakuntiensa
kantavia voimia ja ovat toimineet vapaaehtoisina
katekeettoina. Heidän tilanteensa jätän teille kaikille nyt
rukousaiheeksi, toivottavasti he löytävät töitä ja jaksavat
jatkaa aktiivisina jäseninä myös seurakunnissaan.

Foundiougnen alueen ruokaturvahanke
Saimme esitellä Foundiougnen hanketta joulukuussa suomalaiselle seurakuntien
vierailuryhmälle. Se olikin ensimmäinen iso vierasryhmä, joka kävi hankkeeseen tutustumassa
ja oli ilo päästä seuraamaan sitä, miten hienosti hankeryhmä oli vierailun suunnitellut, millä
innolla työtä esitteli ja kuinka lämpimästi kylissä otettiin vierailijat vastaan. Vieraille esiteltiin
koulujen kanssa yhteistyössä toteutettuja ympäristöprojekteja (vihreät koulut ja
ympäristökerhot), luonnonmukaiseen viljelyyn erikoistunutta puutarhaa ja siellä järjestettävää
koulutusta, biokaasujärjestelmiä, kompostointisysteemejä , ekologisia uuneja ja vesihuoltoa.
Vieraat olivat vaikuttuneita hienosta työstä ja huomasin itsekin voimaantuvani saadessani
päivän kiertää katsomassa kaikkia työmme tuloksia, joita on jo hankkeen ensimmäisen
toimintavuoden aikana ehditty saavuttaa. Ja iso merkitys itselleni oli myös sillä että tämän
vaikean vuoden päätteeksi, jolloin on tuntunut että kehitysyhteisyötä lähinnä kritisoidaan, sai
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kuulla valtavan määrän postiivista palautetta ja olla ylpeä projektimme etenemisestä ja
hienoista työntekijöistä. Erityisen hienoa on se, että meillä on johtotehtävissä kaksi nuorta ja
energistä senegalilaista naista. Senegalilaisessa kontekstissa se on melkoinen saavutus ja
nämä nuoret naiset ovat kovalla työllään kannuksensa ansainneet ja hoitavat työnsä aivan
erinomaisesti. Tästäkin hyvin käynnistyneestä projektista joudumme ensi vuonna leikkaamaan
noin kolmanneksen ja pitkän harkinnan päätteeksi päädyimme vähentämään tukea
terveyssektorille ; tuki terveysmajoille ja terveysasemille jää nyt ensi vuodelta pois ja
henkilöstöä joudumme supistamaan muutaman henkilön verran.
Syyskuussa kävin Akaan seurakunnassa kertomassa työstäni Länsi Afrikassa ja lokakuun lopussa
minulla oli ilo käydä senegalilaisten kirkonjohtajien kanssa vierailulla Kajaanin ja
Suomussalmen seurakunnissa. Olen siis päässyt tämän syksyn ja alkutalven aikana
vierailemaan kaikissa työtäni tukevissa seurakunnissa, suuri kiitos teille kaikille tuestanne ja
rukouksistanne, ilman teitä tämä työ ei jatkuisi. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja hyvää
uutta vuotta!
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