UUTISKIRJE

Hei ystävät!

Lämmin tervehdys teille täältä eteläisestä Suomesta, Israelista ja Palestiinan alueelta.
Saavuin tänne Suomeen helmikuun lopulla, kotimaan jaksolle. Oli suunniteltu tapaamisia ja
vierailuja koko kevääksi ja kesäksi. Mutta niin kuin kaikki tiedämme, edessämme olikin aivan
uudenlainen tilanne. Kaikkien tapaamisten ja vierailujen peruuntuessa kevät ja kesä olivat minulle
vetäytymistä keitaalle levähtämään, virvoittumaan ja uudistumaan. Tänä vuonna tulee 15 vuotta
siitä, kun kutsu kävi tälle tielle. Mielessäni soi virren 525 sanoja:
1.
Suurempi kuin sydämeni Jumalan on rakkaus...
– uskollisuus Jumalamme kaikkea on suurempi.
2.
...Hän ei kadu kutsumistaan,
hän on vahvuus heikkojen.
3.
Yhtä pyydän, Vapahtaja,
tänään yhtä pyydän vain:
Näytä yhden päivän matka,
askel, jonka tänään sain.
Keiden kanssa, mihin suuntaan
polku tänään avautuu?
6.
...hiljaisuus on rukouksen,
siinä Luojan sydän lyö.
Siinä itse, armon Henki,
uupunutta uudistat.
Annat kasvullemme aikaa,
uuteen työhön valmistat.

Kentällä
Vain päivä sen jälkeen, kun olin palannut Suomeen, Betlehemissä tehtiin ensimmäiset
koronahavainnot. Työtoverini ja vapaaehtoisemme olivat olleet siellä juuri sinä päivänä, ja he
joutuivat pian sen jälkeen 14 päivän karanteeniin. Sen jälkeen alkoi kuulua eri puolilta maata tietoja
koronatartunnoista. Rajoituksia alkoi tulla nopeasti niin Palestiinan alueelle kuin Israeliinkin.
Maaliskuun aikana työkentältä Suomeen palasivat työntekijämme Kirsi ja Marko Piittala sekä
vapaaehtoiset Tiina Lemetti ja Tove Thomasson. Paikalle jäivät meidän aluepäällikkömme Jukka
Hautala ja hänen vaimonsa Iina Matikainen.

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

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

UUTISKIRJE

Rajoitukset alkoivat vaikuttaa myös keskuksemme toimintaan, monien toimintojen
peruuttamiseen, ja lopulta keskus piti kokonaan sulkea, sillä yleiset rajoitukset tulivat
niin tiukiksi. Kotoa sai poistua vain 150 metrin päähän. Lopulta juutalaisen
pääsiäisjuhlan aikaan oli pari päivää täysi ulkonaliikkumiskielto. Maskia alettiin käyttää
aika varhaisessa vaiheessa. Kesäkuun alussa rajoituksia kuitenkin alettiin purkaa.
Mutta muutamien viikkojen päästä tartuntaluvut alkoivat nousta. Tartuntojen määrä on
ollut suurta. Tätä kirjettä kirjoittaessani Israelissa on maailman korkein sairastuvuus
miljoonaa asukasta kohden. Uusia koronatartuntoja on yli 3000 päivässä. Samaan
aikaan on ollut kovia helleaaltoja. Eilen korkeimmillaan hellettä oli Be´er Shevassa, 47
astetta, Jerusalemissa 42 astetta.
Kuvassa: Iina ja Jukka

Työtovereita
Tämän kevään ja kesän aikana meille on valittu uusia työntekijöitä. Keskuksellemme
(Lähetysseuran keskus Jerusalemissa) on valittu tänä keväänä paikallinen työntekijä, Joumana
Stewart Siriani. Hän on tuttu entuudestaan jo useamman vuoden ajalta. Hän oli yhdessä entisen
aluepäällikkömme Eeva-Maria Staytonin kanssa aloittamassa yhteistyötä Pohjois-Israelissa olevan
Mi´ilyan koulun kanssa.

Toinen uusi työntekijämme on Petronella Lehtelä, joka aloittaa
työtiimissämme marraskuussa. Hänet siunattiin toisten lähtevien lähettien
kanssa matkaan elokuussa Lähetyskirkossa.

Kuvat: Lähetyskirkolta, lähettien tehtävään siunaaminen
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Haasteiden ja vaikeuksien keskellä
Olen ollut yhteydessä moniin paikallisiin skypen ja WhatsAppin kautta. Monella on ollut huoli siitä,
jatkammeko työtä heidän kanssaan ja palaammeko kentälle takaisin. Korona on tuonut myös suuria
taloudellisia haasteita järjestöllemme ja on jouduttu tekemään leikkauksia. Lähetysseuran tiedote
viime viikolla:
Lähetysseurassa on käyty läpi kaikki kulut, etsitty säästömahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sopeuttaa
toiminta budjettivajeeseen. Yt-neuvottelujen päättyessä on jouduttu kuitenkin toteamaan, että
tarvittavia säästöjä ei saada kokoon henkilökuntaa vähentämättä.
”Päätökset ovat raskaita. Haluamme kuitenkin varmistaa, että ratkaisut ovat kestäviä, laadukkaita ja
varmistavat organisaation toimintakyvyn pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että Lähetysseura
toimii vakaalla pohjalla ja on tulevaisuudessakin luotettava toimija sekä yhteistyökumppaneille että
työntekijöille”, sanoo toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Tässä vaikeassa tilanteessa haluamme erityisesti olla panostamassa paikallisten tukemiseen,
rinnalla kulkemiseen ja yhteistyöhön. Vaikeuksista huolimatta emme ole jättämässä ja lopettamassa
yhteistyötä paikallisten kanssa. Päinvastoin tahdomme olla kulkemassa yhteistä matkaa
mahdollisuuksien mukaan.
Yhteydenotoissa on tullut ilmi tarvetta keskusteluihin. Tällä viikolla eräs työntekijä otti yhteyttä ja
kysyi neuvoa tukiryhmän vetämiseen. Kävin hänen kanssaan läpi erilaisia mahdollisuuksia, joita hän
voisi käyttää kokoontumisissa. Eräs toinen työntekijä otti yhteyttä ja pyysi tukea hänen työssään
nousseisiin haasteisiin. Olemme miettimässä paikallisten kanssa, miten voisimme luoda
tukitoimintoja niille perheille, joissa ilmenee suuria taloudellisia ja henkisiä vaikeuksia.
Yhdessä matkaa tehden
Osan teistä sain tavata niissä seurakuntavierailuissa, joissa pääsin käymään. Olisin todella halunnut
tavata jokaista teitä ja jakaa kanssanne kuulumisia kentältä ja kuulla teidän kuulumisianne. Lupaan
kirjoittaa teille useammin näitä Uutiskirjeitä.
Näillä näkymin olen palaamassa Israeliin tämän kuun lopulla. Myös oma viisumini tulee uusia
viimeistään lokakuun alussa.
Nyt jos koskaan jokaisen meidän olemassaolomme tässä matkassa on tärkeää. Jatketaan matkaa.
Saamme nostaa katseemme Häntä kohden, joka antaa elävän toivon jokaiseen uuteen päivään.
Hänen lupauksensa kantaa ja pitää. Hän ohjaa ja opastaa matkamme suuntaa. Hän nostaa, kantaa
ja uudistaa uupuneen. Jeesuksen Kristuksen armo ja rakkaus olkoon jokaisen teidän kanssanne.
Tämän kirjeen lopussa kerron erilaisista mahdollisuuksista tukea työtämme.
Voitte myös seurata työtämme meidän Facebook-sivuillamme: Suomen Lähetysseura LähiIdässä, tiedottajamme Iina Matikainen kirjoittaa sinne juttuja työstämme ja elämästämme.
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Jokaiselle teille runsasta Siunausta alkaneesen syksyyn.
Yhteyksin ja rukouksin
Lämmöllä Sari-Johanna Kuittilo
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