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Siinä minä nyt seisoin. Helsinki-Vantaan lentokentällä
tekemässä lähtöselvitystä. Ennen sitä oli ollut monenlaista
käytännön asioiden hoitoa ja virallisten ”paperien”
lähettämistä suuntaan ja toiseen. Tarvitsin erinäisiä lupia
pystyäkseni palaamaan Israeliin. Päivää ennen lentoani
asia oli selvä. Minä pystyisin lähtemään sovitulla lennolla.

Saavuttuani myöhään illalla Tel Avivin lentokentälle,
työtoverini Iina ja Jukka olivat vastassa. Matka Jerusalemiin taittui todella nopeasti. En ole koskaan
nähnyt Jerusalemiin menevää 1-tietä niin hiljaisena arkipäivänä/iltana. Ennen kuin pääsimme
nousemaan Jerusalemin vuorelle, poliisit olivat ohjaamassa kaikki autot yhdelle kaistalle.
He pysäyttelivät autoilijoita ja tarkistivat kulkemisen syitä.
Israelissa oli aloitettu 18. syyskuuta ulkonaliikkumiskielto. Liikkuminen oli
rajoitettu yhden kilometrin päähän kotoa. Jos lähdit lenkille, sait ylittää sen.
Kaupassa ja apteekissa sai myös käydä. Maassa oli myös maskipakko.
Päiväkodit, koulut, kahvilat, liikkeet (muut kuin ruokakaupat) olivat kiinni.

Rajoituksia höllennettiin 18. lokakuuta. Liikkumirajoitus poistettiin. Silti
suositellaan rajoittamaan liikkumista. Päiväkodit pääsivät avaamaan ovensa.
Ihmiset, jotka työskentelevät liikeyrityksissä, missä ei ole ihmiskontakteja, pystyivät
palaamaan töihin. Rannat ja luonnonpuistot avattiin. Ravintolat voivat nyt tarjota
kotiinkuljetuspalveluna aterioita. Maskipakko vallitsee yhä.
Uusien koronatartuntojen määrä on laskenut valtavasti. Tämänhetkisen raportin
mukaan eilen oli vain 577 uutta tapausta. (Pahimmillaan se oli yli 8000 päivässä)
Aktiivisia tapauksia tällä hetkellä on 17 869. Näistä 580 henkilöä on sairaalassa
vakavassa tilassa. Koko koronatapausten määrä Israelissa on 308 166.

Palestiinan puolella ei ole ollut kesäkuun jälkeen liikkumiskieltoa. Siellä kaikki kaupat, ravintolat
yms. ovat normaalisti auki. Siellä on kyllä maskipakko. Tämänpäiväisen tiedon mukaan siellä on
eilen ollut n. 700 uutta sairastumista. Korkeimmillaan todettuja tartuntoja on ollut runsaat 1000
päivässä. Tosin haasteen tuo se, että ihmiset joutuvat maksamaan testin. Se maksaa 20–40
euroa. Kun monet ovat olleet ilman palkkaa 5–6-kuukautta, (eivätkä ole saaneet mitään sosiaalista
tukea) monilla ei ole edes mahdollisuutta käydä testissä. Vielä vähemmän siihen on varaa niillä,
joilla ei ollut työtä sitä ennenkään.
Kummikoulumme toiminnasta tahdon ottaa työntekijämme Iina Matikaisen lainauksia hänen
kirjoittamistaan jutuista: ”Kummikoulumme Palestiinassa ovat sinnitelleet osittaisessa
lähiopetuksessa erittäin haastavasta koronatilanteesta huolimatta. Beit Sahourin koulun rehtori
Georgette Rabadi kertoo, kuinka heidän tulee opettajien kanssa koko ajan tehdä A:n ja B:n lisäksi
suunnitelmia C ja D.”
Jokainen oppilas on huomioitu, niin että hän pysyy opetuksessa mukana.
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Olen ollut yhteydessä pakolaisleiriin, jossa viime syksynä aloitettiin iltapäiväkerhotoimintaa.
Työntekijä kertoi, että siellä lapset eivät ole käyneet ollenkaan koulua koko keväänä. Etäopetus ei
ole toiminut, sillä verkkoyhteydet ovat erittäin huonot eivätkä monet perheet omista tietokonetta.
Joillakin perheillä, joilla on tietokone, vaikeutena on joskus se, että sitä käyttää usea lapsi. Kun
heidän pitäisi olla koneella samaan aikaan, niin eihän se onnistu. Tällä hetkellä lapset ovat käyneet
koulua kolmena päivänä viikossa.

Keskustelimme, miten suuri tarve on juuri nyt tukea näitä lapsia koulunkäynnissä.
Iltapäiväkerhotoimintaa ei ole pystytty järjestämään – eikä pystytä ehkä vielä vähään aikaan. Nyt
kuitenkin on mahdollista aloittaa näille iltapäiväkerhon lapsille yksittäisiä opetustunteja
kerhotiloissa. Heille on toimitettu lastenmaskeja, kuumemittari ja desinfiointiainetta. Luokkahuoneet
järjestetään etäisyydet huomioon ottaen. Ensi viikolla olisi tarkoitus aloittaa tämä toiminta. Näinä
kuukausina, kun iltapäiväkerhotoimintaa ei ole voinut olla, tämä kyseinen työntekijä on tehnyt työtä
valmistellessaan lapsille opetusta hygienian tärkeydestä. Siitä on siellä hyvin vähän tietoa.
Kimmokkeen tähän tärkeään asiaan antoi viime talvena meidän vapaaehtoispariskuntamme. He
pitivät aiheesta opetushetkiä lapsille.
Nämä pari viikkoa olen tehnyt paljon työtä täältä Lähetysseuran
keskukselta käsin. Minulla on ollut paljon sielunhoidollisia ja
työnohjauksellisia keskusteluja. Tässä vaiheessa eniten niitä
teen puhelimen, whatsappin tai skypen kautta. Joidenkin
kanssa, jotka asuvat täällä Jerusalemissa, olemme voineet
tavata täällä keskuksella. Joudumme myös täällä seuraamaan
tarkasti tilannetta ja pohtimaan missä aikataulussa ja miten
voimme lähteä aukaisemaan keskusta ryhmien toimintaan.
Työn alla on kahden toimintamuodon aloittaminen
seurakunnassa. Paikallisen seurakunnan työntekijän kanssa
suunnittelemme niitä nyt. Niistä lisää seuraavassa kirjeessä.
Muutama lainaus keskusteluistani:
1.

Paikallinen ei-uskonnollinen juutalainen: ”Miten paljon tuokaan stressiä, kun ajattelee
tulevaisuutta.”

Minä: ”Se on totta, sillä me emme pysty hallitsemaan tulevaisuutta, emme tiedä mitä se tuo
tullessaan. On todella viisautta, kun on kehotettu keskittymään tähän päivään, hetkeen.”
Paikallinen ei uskonnollinen juutalainen: ”Niin, Jeesushan puhui siitä sanomalla: Älkää siis
murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.”
2.

Paikallinen arabimuslimi, opiskelija: ”En olisi ikinä uskonut, että pystyn jatkamaan opintojani sen
onnettomuuden jälkeen. Kukaan perheestäni ei ymmärtänyt trauman merkitystä elämässäni. Kiitos
Sari-Johanna, että sinä loit uskoa ja ymmärsit, mitä kävin läpi. Rohkaisit menemään vaihe
vaiheelta traumaa läpi. Kiitos rukouksista.”
Minä: ”Iloitsen kanssasi tänään todella paljon, että pääset jatkamaan opintojasi. Kiitos sinulle
avoimuudesta ja jakamisesta. Jumalalle kiitos, tämä on suuri ihme.”
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Teistä jokaisesta iloitsen ja kiitän. Jatkakaamme matkaa Vapahtajamme johdatuksessa,
huolenpidossa ja rohkaisussa. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu... Hän johtaa
minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä.”
Ps 23:1-3
Yhteyksin ja rukouksin
Lämmöllä Sari-Johanna Kuittilo
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