Uutiskirje
Nenäpäivä ja muita ilonaiheita
Terveisiä kerrankin aurinkoisesta Kolumbian pääkaupungista Bogotasta!
Viimeisimmän uutiskirjeeni jälkeen on tapahtunut paljon hienoja asioita. Yksi niistä
on Nenäpäivä. Tänä vuonnahan Nenäpäivä kerää varoja mm. Lähetysseuran
hankkeille Boliviassa. Helmikuussa kävimmekin Nenäpäivän kuvausryhmän kanssa
Boliviassa tutusttumassa yhteityökumppaniemme työhön lasten aseman
parantemiseksi. Mukana oli uutisankkuri Piia Pasanen.
Llallaguan kylä Potosin maakunnassa Boliviassa elää
tinakaivoksesta. Koska tinakaivos on ehtymässä, eivät miesten
ansiot riitä perheiden elättämiseen. Siksi myös isommat pojat
tekevät kaivoksessa työtä, usein 12 tuntisia päiviä, syömättä.
Pienemmät pojat toimivat usein kengänkiillottajina ansaitakseen
perheilleen lisätuloja. Tytöt työskentelevät kauppojen apulaisina tai
siivoojina. Lähetysseura tukee CEPROMIN-järjestön kautta
lapsityöläisiä kouluttamalla heitä mm. kevyempiin töihin ja
tukemalla heidän koulunkäyntiään.
Uutisankkuri Piia Pasanen Nenäpäiväilee
kvinoapellolla Potosissa, Boliviassa.

CEPROMIN-järjestö tukee mm.
kengänkiillottajapoikien koulunkäyntiä
Llalaguassa Lähetysseuran tuella.

Kolumbiassa on kirkollisen työn hankkeiden saralla tehty hienoa
työtä. Yksi suuri ilonaihe ovat FELM Volunteerit eli Lähetysseuran
vapaaehtoiset Oili Metsänheimo ja Vera Korpisalo. Oili ja Vera
työskentelevät Lähetysseuran tukemissa hankkeissa syyskauden
2017. Oili tukee Kolumbian luterilaisten koulujen
englanninopetusta ja kristillistä kasvatusta. Vera taas työskentelee
Medellinissä Rauhan talo –hankkeessa.
Myös Kolumbian luterilaisen kirkon Vid
Verdadera –keskuksesta on hienoja
uutisia. Keskuksen kuuroista nuorista 7
on saanut vakituisen työpaikan. Kaikille
näille seitsemälle nuorelle vakituinen
työpaikka on ensimmäinen heidän
elämässään. Työpaikan on mahdollistanut
Vid Verdaderassa saatu ammattikoulutus.

Yksi työpaikan saaneista on 32-vuotias Judy Diaz. Kuulovammainen Judy on
osallistunut Vid Verdaderan toimintaan vuodesta 2014 lähtien. ”Tämä on
ensimmäinen kerta elämässäni, kun saan vakituisia tuloja! Niillä aion auttaa äitiäni
ja sisartani. Aion myös säästää omaa kotia varten. Haaveenani on perhe ja oma
ompelualan yritys. Nyt minulla on ystäviä ja ammatti. Rakastan myös tanssia ja
teatteria. Vid Verdadera on antanut minulle elämän. Aiemmin olin vain kotona
enkä tehnyt mitään. En osannut mitään muuta, kuin tehdä kotitöitä”, kertoo Judy.

Judy Diaz iloitsee Vid
Verdaderassa saamastaan
koulutuksesta ja ensimmäisestä
työpaikastaan.

Vid Verdadera -keskuksen toimintaan osallistuvat nuoret ovat perustaneet myös
yhdistyksen, jonka tarkoituksena on markkinoida nuorten tekemiä käsitöitä sekä
teatteri- ja tanssiesityksiä. Yhdistyksen nuoret myyvät tuotteitaan mm. käsityömessuilla sekä tekevät
yrityslahjoja yrityksille.

Vid Verdaderassa kuulovammaisille nuorille, syövästä kärsiville naisille sekä yksinhuoltajaäideille opetetaan
erilaisia käsitöitä, jotta he voisivat parantaa elämänlaatuaan. Osallistujille järjestetään myös vapaaajantoimintaa, kuten tanssia, teatteria ja retkiä. Monet osallistujista eivät ole koskaan käyneet Bogotan
ulkopuolella.

Uutiskirje
Lähetysseuran tukema Rauhan talo -hanke alkoi Medellinin
kaupungissa jo vuonna 2016 Emaus –seurakunnan
vapaaehtoisvoimin. Vuoden 2017 alusta lähtien hankkeeseen
saatiin 3-vuotinen FELMin hankesopimus. Rauhantalohankkeeseen kuuluu kolme osa-aluetta: Cafe Lutero, Diplomado
sekä rauhankasvatus köyhän ja väkivaltaisen Comuna 13 alueella.
Comuna 13 on järjestetty 4 workshoppia, joiden aiheina ovat
olleet: afrotanssi, elämän suunnitelmat, mitä tarkoittaa olla
afrokolumbialainen Medellinissä – syrjintä, teatteriryhmä.
Hankkeen eri osa-alueiden osallistujien mukaan hanke vastaa
hyvin heidän tarpeisiinsa. Comuna 13 nuorten mukaan workshopit
vahvistavat heidän itsetuntoaan ja identiteettiään, auttavat
solmimaan verkostoja ja tutustumaan alueen muihin nuoriin,
oppimaan uusia näkökulmia asioihin sekä suhtautumaan uusilla tavoilla mm. rasismiin ja syrjintään.
Yhteistyötä tehdään mm. Medellinin kaupungin tukeman Mesa de Juventudin (nuorten toimikunta) sekä
teatteriryhmä Fundación Judán kanssa.
Rauhan talo –hankkeen nuoret vapaaehtoiset ja
osallistujat suunnittelevat yhdessä tulevia
aktiviteetteja.

Diplomadon osallistujien mukaan kurssilla on käyty läpi mm. Kolumbian
konfliktiin liittyviä asioita useista näkökulmista. Tämä on auttanut heitä
ymmärtämään konfliktin kokonaisvaltaisuutta sekä maan todellisuutta. Kurssi
on antanut myös käytännön työvälineitä haavoittuvimmassa asemassa ja
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kanssa työskentelyyn. Diplomado-kurssin
aiheina ovat olleet Kolumbian konfliktin syyt ja seuraukset, Kolumbian
ihmisoikeustilanne sekä sovinto ja rauhankasvatus.
Ibaguen –kaupungissa vuonna 2017 alkanut naisten rauhankasvatushanke on
tullut todella tarpeeseen. Toimintaan on osallistunut alkuvuonna 2017 yhteensä
noin 100 Las Delicias –yhteisön jäsentä. Naiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä
järjestettyihin työpajoihin. Useat naisista kertoivat saaneensa lisää
itsevarmuutta, oppineensa tuntemaan itseään paremmin sekä oppineet uusia
tapoja konfliktien ratkaisemiseksi. Eräs nainen kertoi korjanneensa välinsä
naapureihinsa oppimansa avulla ja toinen kertoi oppineensa ottamaan muut
yhteisön jäsenet paremmin huomioon. Naiset sanoivat saaneensa toivoa
paremmasta tulevaisuudesta ja elämästä hankkeen myötä.
Toivotan teille kaikille sisarille ja veljille Kristuksessa ihanaa loppuvuotta ja
Jumalan siunausta. Kiitos tuestanne Lähetysseuran työlle.

Ledy Hernandez (alh. Vas.)
osallistuu Lähetysseuran
kummiohjelmaan. Sen lisäksi
hän käy äitinsä ja siskonsa
kanssa naistyön hankkeen
työpajoissa.

Riikka Leskinen
Riikka Leskinen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Olen 46 vuotias Viestintätieteiden maisteri.
Olen asunut aiemmin Saksassa, El
Salvadorissa ja Argentiinassa ja työskennellyt
mm. Raision seurakunnassa. Tällä hetkellä
toimin kirkollisen työn koordinaattorina
Latinalaisessa Amerikassa. Vastuullani ovat
Kolumbian, Bolivian ja Venezuelan kirkolliset
hankkeet.

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

Tue työtämme:
Rukousaiheet: Rauhaa Kolumbiaan ja
Venezuelaan. Toivoa toivottomille.

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

