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Rakkaat ystävät,

Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin täällä Botswanassa
+35 asteen molemmin puolin olevissa helteissä, vuosi on
kallistumassa lopulleen. Ensimmäinen adventti on jo
tulevana sunnuntaina! Lukiessanne kirjettäni adventti on
jo alkanut.

Työlupa ja eletty arki tuon prosessin aikana
Ilokseni ilmoitan teille, että henkilökohtaisesti allekirjoitin ministeriössä kirjallisen työlupani noudetuksi
20.11.2018. Virkailijan neuvosta allekirjoitin noudetuksi
myös kopion työluvastani – ohjeiden mukaisesti siltä varalta että alkuperäinen työlupani katoaisi. Sain kollegoideni välityksellä tiedon, että työlupani on noudettavissa. Työlupani on voimassa 2.5.2018‒1.5.2021. Kyllä
vain kolme vuotta. Työkauteni on kaksi vuotta. Aikaa vievä, energiaa ja sisua vaativa prosessi on saatu päätökseen. On hieno poimia tehdyn työn hedelmää. Lämmin kiitos tuestanne tässä 9 kuukautta kestävässä prosessissa. Kuva Kgale Hill –kukkulan huipulta Gaboronesta – kaunis luonto ja liikunta voimanlähteeni työlupaprosessinkin aikana.
Tuon pitkän prosessin päättyminen aktivoi mielessäni lipuvat kuvat kuluneen vuoden arjesta prosessin hektisimpinä aikoina – niin tuiki tärkeästä vapaa-ajasta kuin ulospäin näkymättömästä työstä:
•

Keväällä ja kesällä – Botswanassa on silloin
talviaika – autojen koeajoja, palelua tunnin
verran aamuruuhkassa johtuen toimimattoman
auton lämmityksestä -> palelu jatkui keskipäivän tunteja lukuun ottamatta toimistossa ja illalla kotona. Suomalainen kansainvälisesti arvostettu urheiluvaikuttajien ryhmä – edustaen
Suomen Olympiakomiteaa, Suomen urheilun
eettistä keskusta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelintä Valtion liikuntaneuvostoa – vierailu 16.5.2018 -> toimin Suomen Lähetysseuran puolelta järjestöjen välisessä yhteistyössä heidän oppaana ja autonkuljettajana
vieraillessamme kirkon omistuksessa olevassa päiväkodissa Gabanessa (kuva Susanna Sokka), heinäkuussa pitkänä viikonloppuna Botswanan pohjoisosassa Kasanessa Chobe-luonnonpuistossa
eläimien
(kuva) ja
Zimbabwessa Victorian putousten
ihailua
(kuva),
Suomen
Lähetysseuran au-
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tojen huollot & yhden auton tietojen korjaaminen rekisteröintitodistukseen jonottamisineen, Gaboronessa Kgolagano Collegen teologisen ohjelman varainkeruun merkeissä järjestetty gaalaillallinen
3.8.2018 – tanssahtelin afrikkalaiseen tyyliin positiivisesti ilahduttaen botswanalaisten osallistujien
kanssa, botswanalaisen kollegaamme – uunituoreen äidin – tervehtiminen sairaalahuoneen ulkopuolella apulaispiispan kanssa. Elokuussa pitämäni aamuhartaus rakkaudesta kirkon päätoimistolla –
mietin hartautta tunteja iltasella kotona. Se sopi ELCB:n työkenttään – ilman rakkautta ei ole mitään
kaunista, ei synny yhteisymmärrystä ei myöskään hyvää yhteistyötä tuloksineen. Kerroin hartaudessa yli kaksikymmentä vuotta sitten käymäni keskustelun 3-vuotiaan veljentyttäreni kanssa. Pieni
lapsi oivalsi omien sanojensa ja toimintansa vaikutukset rakkauteen, ihmisten välisiin tunteisiin ja
suhteisiin. Keskustelun päätteeksi veljentyttöni tuli ilmoittamaan minulle asiaa pohdittuaan ajatuksensa ja tunteensa.
•

Syksyllä lähettikollegani Teija Lievosen vierailu – kesällä ensimmäinen – visaa odottaessaan Angolaan – visa on nyt myönnetty, virkistysretkeni syyskuussa turistina bussilla 1000 km suuntaansa
Namibiaan Windhoekiin gospelia kuuntelemaan – Tommi Kalenius & Ninni Poijärvi siellä Suomen
Lähetysseuran lähettämänä. Lopulta musiikista
sain nauttia myös botswanalaisten muusikoiden
ja oman Namibian lähettimme Sakari Löytyn
soittamana (kuva). Botswanan itsenäisyyspäivän
30.9.2018 ympärillä olevien vapaapäivien turvin
Etelä-Afrikan kauniista luonnosta nauttiminen.
Mielessä on myös Suomen Lähetysseuran etäyhteyksien kautta käymäni koulutukset niin hankehallintoon kuin ympäristö- ja ilmastomuutokseen
liittyen. Harvinaisesta musiikkitarjonnasta Gaboronessa sain nauttia kahtena lokakuun viikonloppuna – saksalainen klassisen musiikin nuorisoorkesteri ja Gaboronen nuorisokuoro, jossa myös
botswanalainen kollegani esiintyi. Kuolinviesti Suomesta pysäytti ajan. Kotiporttiini kietoutuneen
boa-käärmeen järjestämä ikimuistoinen show lokakuisena iltana. Marraskuussa kahdessa vauvajuhlassa – Baby Shower – ihaillen uuden elämän tuovaa onnea. Elämän moninaisuutta – puhuttelevaa.

Arvostusta tärkeälle työlle
Vietin lokakuisen sunnuntaipäivän 14.10.2018 Gaboronen Katetraaliseurakunnassa setswanankielisessä jumalanpalveluksessa, jonka yhteydessä muistettiin Botswanan evankelisluterilaisen kirkon/ELCB:n Keskisen
rovastikunnan (Central Circuit) Womens’ Leaguen/naisosaston naisia heidän tekemästä vapaaehtoistyöstä (kuva). Piispan vaimo mma Letlhage ja Keskisen rovastikunnan Womens’ Leaguen puheenjohtaja mma Phiri ojensivat huomionosoitukset. Lounaan jälkeen ohjelma jatkui Womens’
Leaguen jäsenen piispan vaimon mma
Letlhagen juhlalla, jossa apulaispiispa
Annah Nguvauvan tulkkauksen avulla
pystyin seuraamaan juhlan kulkua. Yhteistyökirkkojen naisosastojen edustajat
pitivät koskettavia puheita piispan vaimo Letlhagelle hänen oman puheensa lisäksi. Anglikaanikirkon naistyönedustaja rukoili siunausta piispan
vaimolle vaativassa tehtävässä piispan vaimona ja seurakuntalaisten äitinä. Minulle oli tärkeää läsnäolollani
viestittää arvostukseni piispan vaimo Letlhagelle ja naisten tekemälle vapaaehtoistyölle.
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Seurakuntavierailut
Viime uutiskirjeessä kerroin, että lähdemme syyskuussa kirkon pääsihteerin ja suomalaisen talouspuolen kol-

legani kanssa seurakuntavierailuille. Vierailimme syyskuussa Eteläisessä Kgalagadin rovastikunnan seitsemässä seurakunnassa – Keng, Kokotsha, Werda, Khawa, Gakhibane, Khuis, Tsabong – ja lokakuussa Pohjoisen Kgalagadin kuudessa seurakunnassa – Kang (puun alla olevassa kuvassa lääninrovasti Kaartze oikealla ja
pääsihteeri Moyambo vasemmalla), Lokgwabe (yläpuolella kuva kirkosta ), Lehututu, Hukuntsi, Charles
Hill, Kalkfontein –ja Inalegolossa sijaitsevan kirkon pihassa tavaten seurakuntavanhimman ja meitä ihmettelemään ja tutkimaan tulleet kylän lapset (kuva). Tsabongissa
olimme koko lauantaipäivän Eteläisen Kgalagadin rovastikunnan kokouksessa mukana (yllä olevassa kuvassa lääninrovasti
Manyoro ja pääsihteeri Moyambo selin). Lokakuussa vierailimme myös Pohjoisen rovastikunnan neljässä seurakunnassa –
Sehithwa, Maun (kuvassa lääninrovasti Moitlho toinen oikealta), Rakops (kuva puun alla sijaitsevasta kirkosta), Toromoja –
ja loka-marraskuun vaihteessa kolmessa Keskisen rovastikunnan seurakunnassa – Pilane, Selebi-Phikwe (kuva kirkon päiväkodissa), Francistown. Maunin vierailun aikana kävimme
katsomassa myös Thuson alueella olevat rakennukset.

Marraskuussa kävimme perehtymässä myös Gaboronen Katetraaliseurakunnan alaisuuteen kuuluvan Galaletsang päiväkodin talouteen ja hallintoon. Tapasimme seurakuntavierailuilla lääninrovastit, pastoreita, diakonissoja, taloudenhoitajia, seurakuntien luottamushenkilöitä, päiväkotien henkilökuntaa. Jossain seurakunnissa meillä oli mahdollisuus keskustella eri rooleissa työskentelevien seurakuntien työntekijöiden samoin
kuin seurakuntalaisten kanssa. Saimme hyvän kuvan kirkon omistuksessa olevien rakennuksien, kirkkorakennusten lisäksi, kunnosta ja kunnostamistarpeista. Lisäksi kuulimme haasteista niin talouden, rakennusten
remontoinnin ja ylläpidon, johtamisen kuin hallinnon, yhteistyön, palkkojen maksamisen ja jäsenmäärien
saralta. Seurakuntavierailut käynnistivät myös konkreettisesti kirkkoon tarvittavan työntekijärekisterin rakentamisen. Tietojen saaminen on tehokkainta kysymällä ne kasvokkain ja odottaen vastauksien saamista paikan
päällä – rekisteröintilomakettakin hyödyntäen. Myöhemmin lomakkeet jäävät helposti palauttamatta. Tavallisen postin kautta niitä ei täällä juurikaan lähetetä.

Uutiskirje 3‒4, 2018 28.11.2018
Keskisen rovastikunnan seurakuntavierailuja oli tarkoitus jatkaa marraskuussa. Ne siirtyivät myöhempään
ajankohtaan. Toivon, että joulukuun ensimmäisellä viikolla kolmen päivän aikana toteutuvat seurakuntavierailut tämän hetken suunnitelman mukaisesti.

Kirkkohallituksen kokoukset
Kirkkohallituksen kokouksessa 22.11.2018 Woodpeckerissä olin kertomassa tämän syksyn työn tuloksista
muun muassa ELCB:n rakenteesta, kirkon dokumenttien analysoinnista, seurakuntavierailujen yhteenvedosta
ja niihin pohjautuen ELCB:n tarpeista ja suosituksista. Edelliseen Kirkkohallituksen kokoukseen 10.8.2018
pääseminen mahdollisti yhteydenotot Kirkkohallituksen jäseniin, mikä avasi työni kannalta erittäin tärkeät
kanavat yhteistyölle ja työni etenemiselle.

Elämä tuo
Löysin ponnistelujen jälkeen syksyllä itselleni uuden setswanan kielen opettajan. Hienoa on ymmärtää edes
hiukan kielen saloja, ja siten saada ihmisiin kontaktia. Eilen illalla pettymyksekseni opettaja ei ilmestynyt
tunnille. Toivon, että vielä kuitenkin muutama kielitunti onnistuisi opettajan kanssa.
Terveydellisiä takaiskuja syksy on tarjonnut. Oireilin syyskuusta alkaen, mutta töitä tehden. Tutkimusten
ollessa kesken tipuin hevosen selässä marraskuussa. Luulin selviäväni vähemmällä. Mutta tilanne paheni
päivä päivältä kunnes makasin sairaalan ensiavussa hevosen selästä tippumisen vuoksi työskennellen päivän
kännykällä. Sitten olikin pidennetty viikonloppu levossa kovalla lattialla makuuasennossa kotona. Valitettavasti aikamoista tasoitusta on joutunut antamaan. Tutkimukset päättyivät oireiden hoitoon meneillään olevilla antibiooteilla – Lymen tauti. Hevosen selästä tippuminen on yhä toipumisvaiheessa. Kipu- ja tulehduslääkkeistä jouduin luopumaan pitkän viikonlopun jälkeen – ollakseni työkykyinen. Kylmähoito on päivän sana – ja kotona työskennellessäni pelastukseni oli välillä työskentely seisoma-asennossa ja välillä makaaminen kovalla lattialla. Näiden avulla venyin pitkää päivää Kirkkohallituksen kokousta varten, mutta Eteläisen Kgalagadin rovastikunnan lääninrovasti
Henrick Manyoron virkaanvihkimiseen Tsabongiin – 525 km suuntaansa – sunnuntaina 25.11.2018 en enää pystynyt matkustamaan – lääkärin kirjallisen suosituksenkaan vuoksi. Makuuasennossa olisin voinut matkustaa, jos olisi ollut pakko mennä. Sellaista kyytiä ei ollut tarjolla. Nyt jo haaveilen kävelylenkeistä ja
Kgale Hillille kiipeämisestä – kunhan tervehdyn entiselleni normaalin työpäivän
puitteissa. Ratsastuksen aloitin Botswanassa iloa tuottamaan.

Tulevaa kohti
Odottelen toiveikkaana marraskuisen ja elokuisenkin Kirkkohallituksen kokouksen päätöksiä. Tapasinkin
marraskuun kokouksen jälkeen Kirkkohallituksen jäsenen kertoakseni samalla hänellekin noiden päätöksien
tärkeydestä tulevan työni näkökulmasta. Toiveikkaana loppuvuoteen ja tulevan vuoden työmaailmaan.
Sähköpostitse minut tavoittaa tiina.harju@felm.org Postia voi lähettää (toivotaan tulevan perille) Botswanan
evankelisluterilaisen kirkon päätoimistoon:
Tiina Harju
Evangelical Lutheran Church in Botswana
P. O. Box 1976, Gaborone, BOTSWANA
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Joulu
Viime jouluna ja ennen lähtöäni tänne Botswanaan minua puhutti muistot vuosikymmenien takaa. Pikkutyttönä useita vuosia jouluevankeliumin enkelinä lausuin koulun joulujuhlakansalle enkelin sanat, jotka lausun
teille tänäkin jouluna, Luukkaan evankeliumin mukaan – Luuk 2:10‒12 – ”Älkää peljätkö; sillä katso minä
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on
Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä
makaamassa.”
Varpunen jouluaamuna –joululaulun varpunen näyttää tänä
vuonna Afrikan mantereella erilaiselta. Yhtä kaunis se on, ja
haikea kaipuu sillä on. Kuva otettu Etelä-Afrikan Krugerin
kansallispuistossa.

Siunattua adventin ja joulun aikaa!

Tiina

Tiina Harju: HR-asiantuntija
Botswanassa.
Kemian diplomi-insinööri,
ammatillinen opettaja, työnohjaaja,
business coach, toiminnallinen
ryhmänohjaaja, sielunhoitaja
Rukousaiheet:
• Yhtenäisen Botswanan evankelisluterilaisen kirkon puolesta
• Kiitos teille kaikille rinnalla
kulkijoilleni niin Suomessa,
Botswanassa kuin muissa
maissa
• Terveyttä ja matkoillamme
varjelusta meille läheteille läheisineen

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

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400
1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
työntekijän nimi.

