Oulussa 13.12.2020

Hei kaikki!
Adventin ajan terveiset Oulusta!
Reilut kaksi vuotta sitten lähdimme Tansaniasta Suomeen. Siinä missä itse olemme ilahduttavalla tavalla
saaneet olla seurakuntien arjessa mukana täällä Suomessa, ovat tansanialaiset työmuodot, joissa olimme
mukana, jatkaneet toimintaansa upealla tavalla.
Meillä kummallakin työ jatkuu nyt Suomen Lähetysseuran kotimaisessa työssä mutta hieman uusin
painotuksin. Meidät molemmat valittiin lähetystyön asiantuntijan tehtäviin, ja tämän myötä tulemme
varmasti jatkossakin kohtaamaan seurakunnissa. Arkemme on nyt siten toistaiseksi Suomessa, ja tämä
mahdollistaa muun muassa sen, että Pia voi tehdä jatko-opintojaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja
johtamisen parissa. Yhteys Tansaniaan on säilynyt ja saamme jatkuvasti terveisiä työtovereiltamme
Tansaniasta kaikesta, miten työ kulkee eteenpäin.
Mikko kertoo: Evankeliumia saarille ja Evankeliumia kylille tai tuttavallisemmin Sinema Leo -työ on jatkanut
toimintaansa ahkerasti Victoriajärven hiippakuntien (ELVD ja SELVD) alueella. Kolmannen adventin
terveisinä sain työtovereiltani apulaispiispa Oscar Lemalta, Sinema Leo -evankelistoilta Sebastianilta ja
Daudilta sekä pastori Domisianilta kuulumisia Victoriajärven saaristosta. Lähetysseuran tuellakin opiskellut
pastori Domisian on asetettu saariston seurakuntien, eli Ukerewen lääninrovastiksi 5.10.2020. Nansion
kirkolla Ukerewen saarella järjestettiin seminaari, johon osallistui 40 evankelistaa. Sunnuntaina 13.12.
Bugonyon kirkossa Ukerewella vietettiin adventtijumalanpalvelusta. Juhlan yhteydessä saariston väki
lahjoitti apulaispiispalle vuohen.
Erityisen hienoa on se, että tämä
juhla toteutui Bugonyon kirkossa.
Olen seurannut Bugonyon
seurakunnan syntyä sen aivan
alkumetreiltä saakka ja nähnyt,
miten evankeliumi voi tuoda toivoa
ja jopa uskomattomia voimavaroja,
kuten oman kirkon rakentamisen.
Työ saaristossa jatkuu ja kulkee
koko ajan eteenpäin etsien niitä
paikkoja, joissa vielä ei ole oikein
mitään. (Kuvat Sebastian Alloys)

Ja Pia haluaa kertoa teille erityisen lämpimät terveiset albinismityöstä. Työ on alkujaankin lähtenyt
voimakkaasti käyntiin ja jatkuu samanlaisena – työ sisältää koulutusta mutta ennen kaikkea se on kirkon ja
koko yhteisön yhteistä työskentelyä vahingollisten perinteisten uskomusten kitkemiseksi. Tälläkin hetkellä
nuoret naiset, joilla ei ehkä ole ollut ollenkaan sijaa tai asemaa yhteisössä on ollut hyvin syrjäytetty,
opiskelevat käytännön taitoja hiippakunnan omalla ammattikoulukurssilla. Joulun alla useimmat ovat
kotiseudullaan peltotöissä, joten kevätpuolen kurssille tiedetään jo odottaa enemmän opiskelijoita. Näin on
joka vuosi, viljelyrytmi vaikuttaa koko perheen elämään. Toivon, että jatkatte tämän työn tukemista! Siinä
on työmaa, jossa käy kirjaimellisesti ilmi se, mistä lähimmäisyydessä on kysymys.
Kiitos siitä kaikesta miten olette tähän saakka tukeneet työtä Victoriajärven hiippakunnissa. Työ alueella
jatkuu ja toivommekin, että jatkatte työn tukemista, vaikka omat työmme ovatkin tällä hetkellä Suomessa.

Ystävällisin terveisin
Mikko ja Pia Pyhtilä

