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Terveiset kaikille tukijoillemme Jerusalemista!
Paastonajan Israel on paininut korona-viruksen kanssa. Kuten koti-Suomessa ja muuallakin maailmassa
myös täällä päivä päivältä ja viikko viikolta on pitänyt sopeutua kiristyviin säädöksiin. Aluksi luulimme, että
tässä ympäristössä poikkeustilan kokeminen ei tunnu niin kummalliselta, koska Israel-Palestiina konfliktista
johtuen kulkemiseen liittyviä rajoituksia riittää, ja joka kodin varustukseen kuuluu kaasunaamari ja läheinen
pommisuoja. Mutta kun koko maailmameno alkoi muuttua, poikkeustila alkoi tuntua tavanomaista
poikkeuksellisemmalta.
Lähetysseura tarjosi kaikille työntekijöilleen mahdollisuutta palata kotimaahan. Me kuitenkin päätimme
jäädä työalueelle. Tuntui stressaavalta ajatus siirtyä yhtäkkiä Suomeen, kun olimme orientoituneet olemaan
täällä. Lisäksi osaa Jukan töistä olisi ollut hankala hoitaa Suomesta käsin. Kun Suomikaan ei enää
vaikuttanut koronan suhteen turvalliselta paikalta, oli helppo ajatella, että tässä ympäristössä meillä on
mahdollisuus olla eristäytyneenä muista ihmisistä ja tuntea olonsa turvalliseksi.

Elintila on kaventunut rajoitusten myötä
Tällä hetkellä turvallisuutta tuovat myös tiukat liikkumisrajoitukset. Täällä on luvallista kokoontua
korkeintaan kahden hengen voimin, käydä kaupassa ja apteekissa sekä liikkua muuten korkeintaan 100
metrin säteellä kodin ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa matkaa roskiksille. Rajoitusten
noudattamista täällä valvotaan kovin ottein: helikopterit pörräävät, poliisi tarkastavat ihmisiä ja kännyköitä
seurataan. Onneksi Felm-keskuksen piha antaa hyvän mahdollisuuden liikkumiseen. Vedimme uusimpien
rajoitusten astuttua voimaan oman kuntotreenin ulkotiloissa. Teimme lihaskuntoliikkeitä ja juoksimme
välillä Alataloa ja välillä Ylätaloa ympäri.
Kaikki paikat ovat olleet suljettuja nyt viikon ajan. Israel sulki rajansa ulkomaalaisilta 12.3 ja 9.3. alkoivat
karanteenimääräykset tänne palaaville. Palestiinalaisalueelle julistettiin kuukauden mittainen hätätila jo 6.3.
alkaen. Kummikoulut toimivat nyt etäopetuksen avulla. On vielä epävarmaa, miten ja milloin valmistuvien
opiskelijoiden loppukokeiden järjestäminen tapahtuu, sillä hätätilan
ennustetaan jatkuvan ainakin toukokuun loppuun asti.
Tänä vuonna pääsiäistä ei todellakaan juhlita totutuin menoin. Koolla saa olla
vain muutama ihminen kahden metrin välimatkoin, ja tämäkin tapahtuu
pyhäkön ulkopuolella, jos sisätilojen pitää olla edelleen suljetut. Joukko
rabbeja väläytti mahdollisuutta käyttää sähkölaitteita pääsiäisenä, jotta saadaan
yhteys karanteenissa oleviin isovanhempiin. Videoyhteyden avulla saataisiin
viettää juhlaa yhdessä, vaikka perinteisiä kosher-sääntöjä jouduttaisiinkin
rikkomaan. Lupaa perusteltiin
sillä, että tämä edistää ikäihmisten hengellistä ja henkistä
hyvinvointia. Päärabbinaatti
sanoi ehdotukselle ei pari päivää
myöhemmin.
Pyhän haudan kirkolla oli hiljaista 16.3. Jeesuksen
ruumiin voitelemisen paikkaa desinfioitiin ahkerasti.
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Moni säädös täällä vaikuttaa uskonnonharjoittamiseen. Kirkot, moskeijat ja synagogat ovat kiinni, enää ei
saa kosketella ja pussata uskonnollisia esineitä, juutalaisilla mikve-kylvyt ovat vain naisten rituaaliseen
puhdistautumiseen ja päärabbinaatista on ilmoitettu, että terveysministeriön ohjeet menevät uskonnollisten
säädösten ohi. Kaikki eivät ole tätä noudattaneet, sillä maan sisäisissä korona-tartunnoista lähes 30 prosenttia
on saatu synagogissa ja uskonnollisten juutalaisten Toora-kouluissa eli jeshivoissa, jotka ovat olleet
toiminnassa määräyksistä huolimatta. Ortodoksijuutalaisten perheet ovat usein isoja ja he elävät tiiviisti,
joten koronan leviämiselle on suotuisat olosuhteet. Saa nähdä, miten käy 23.4. alkavan ramadanin kanssa ja
miten se muuttaa tartuntatilannetta.
Korona ei ole kuitenkaan pysäyttänyt työtämme. Jukka on jatkanut hallintotyötään ja Alatalon asioiden
loppuun saattamista. Iinan tiedotustyöhön korona on tuonut uusia juttuja. Viimeisen kuukauden aikana
tiedotettavaa materiaalia oli kertynyt varastoon paljon, ja siinä on riittänyt työstämistä. Kielikoulumme on
jatkunut etäopetuksena.

Alataloa juhlittiin näyttävästi
Alatalon käyttöönottoa juhlittiin 22. päivä tammikuuta. Rakentajat ja
asentajat tekivät töitä viime hetkiin saakka niin, että juhlan koittaessa kaikki
oli valmista. Arkkipiispa Tapio Luoma siunasi valmistuneet tilat käyttöön.
Ohjelmassa oli arkkitehtien puheenvuorot (Salme Rahaminoff ja Pirkko
Kellock), entisten lähettien terveiset (Pirkko Tuhkanen) sekä paikallinen
musiikkiryhmä. Ulkomaantyönjohtaja Tero Norjanen ja Jukka kertoivat
Suomen lähetysseuran työstä ja työn tulevaisuudesta Lähi-idän alueella.
Mukana juhlassa oli myös Suomen lähetysseuran edustajia sekä hallituksen
puheenjohtaja piispa Teemu Laajasalo.
Lähetysseuran kumppaniorganisaatioiden ja sidosryhmien edustajia oli
mukana salin täydeltä. Heitä tuli niin Palestiinalaisalueilta kuin Israelista.
Muutama vieras joutui perumaan tulonsa, koska samaan
Alatalo on remontoitu sisätiloiltaan uusiin
aikaan Jerusalem täyttyi Holokaustin muistojuhlaan
tarpeisiin sopivaksi. Sisustuksessa on
saapuneista valtionjohtajista, ja tämä sekoitti kaupungin
israelilaista kiveä ja suomalaista designia.
liikennejärjestelyt.
Sekä arkkipiispan että Suomen Lähetysseuran delegaatiot
vierailivat useissa kumppanikohteissa juhlaviikon aikana.
Mukana oli myös vahva tiedotuksen edustus. Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä teki juhlista laajan
reportaasin ja muita juttuja.
Avajaisten jälkeisenä päivänä juhlistimme taloa avoimin
ovin. Vieraiden lähdettyä me pistäydyimme Tero Norjasen
matkassa Kyprokselle. Tapasimme siellä SAT-7:n
johtoporrasta. Lähetysseura tukee satelliittiyhteyksien
kautta pakolaisleirien lapsille lähetettäviä kouluohjelmia.
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Toiminta käyntiin Alatalossa
Ennen koronaa ja kokoontumiskieltoja ehdimme jo käynnistää toiminnan
Alatalossa. Kumppanimme israelilainen Rossing Center järjesti
Alatalossa seminaaripäiviä. Rossing Center tekee vihapuheen ja rasismin
vastaista työtä. Projekti, jota Lähetysseura tukee, liittyy kursseihin, joissa
Heprealaisen yliopiston opettajaopiskelijat saavat välineitä tulevaan
työhönsä. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijat tapaavat toisiaan
kymmenen kertaa vuoden aikana. Noin puolivälissä vuotta heillä on
kahden päivän mittainen seminaari, jossa he kertovat vuorollaan siitä,
miten Israel-Palestiina -konflikti vaikuttaa heihin. Muiden tehtävänä on
reflektoida ryhmässä henkilön kertomusta.
Alatalo tiloineen osoittautui tosi toimivaksi tähän työskentelyyn. Parasta
oli kuulla, että se koettiin turvalliseksi tilaksi, neutraaliksi ympäristöksi.
Sijainti Itä- ja Länsi-Jerusalemin rajalla tukee tätä. Omista kokemuksista
uskallettiin kertoa kipeitä asioita ja yhteinen työskentely sujui hyvin.
Lisää Rossing Centeristä ja opiskelijoiden seminaarista Alatalossa voit lukea tulevista Lähetyssanomista.
Uusimman lukijatutkimuksen mukaan 90 prosenttia lukee lehden kannesta kanteen tai ainakin suurimman osan
lehdestä.
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/kustannustoiminta/tilaa-lahetyssanomat/

Työntekijät koolla Omanissa
Lähi-idän työntekijäpäivät olivat Omanissa (6.-10.2.). Tuolloin viestit Kiinaa piinaavasta korona-viruksesta
liikkuivat jo mediassa. Tätä suurempi huoli oli kuitenkin se, että Omania lähes 50 vuotta (valistuneena
yksinhallitsijana) hallinnut sulttaani Qaboos oli kuollut kuukautta aikaisemmin ja maassa oli menossa sekä
vallansiirto että suruaika.

Keskellä erämaata auringonlaskua odotellen.
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Kerran vuodessa järjestettäviin työntekijäpäiviin kuuluu
aina työalueen työn suunnittelua ja arviointia, mutta myös
rentoa yhdessä olemista ja kuulumisten jakamista. Iina
meni Omaniin pari päivää etukäteen keräämään
materiaalia tiedotusta varten. Matkan tuliaisina syntyi juttu
Kotimaa-lehteen
(13.3.2020)
Omanissa
uskontodialogityössä työskentelevästä Aaro Rytkösestä ja hänen
perheestään. Al Amanan uskontodialogityöhön pääsee
kurkistamaan erittäin hyvin nyt korona-aikaan, kun he
lähettävät (englanninkielisiä) keskusteluja facebooksivujensa kautta.
https://www.facebook.com/AlAmanaCentre/
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Oman rauhanvälittäjänä
Työntekijäpäivien aikana vierailimme
edesmenneen
sulttaani
Qaboosin
kunniaksi
rakennetussa
suurmoskeijassa. Moskeijassa on vaikutteita
eri maista ja eri islamin suuntauksista.
Suurin osa Omanin muslimeista,
sulttaani mukaan lukien, ovat ibadimuslimeja. Ibadismi on varhaisessa
vaiheessa Islamin piirissä syntynyt
koulukunta, ei suuntaus, kuten sunnit tai
shiiat. Ibadismi on suomalaisen
mittapuun mukaan konservatiivista,
Moskeijan seiniin on kirjoitettu kalligrafisin kirjaimin koko Koraani.
mutta sen rauhanomainen lähtökohta on
vaikuttavaa. Omanissa on uskonnonvapaus ja maa antaa jopa tukea kirkkojen rakentamiseen. Noin Suomen kokoinen Oman toimii
rauhanvälittäjänä ja neuvottelupaikkana kiistanalaisista asioista sovittaessa. Maa on siisti ja rauhallisen oloinen
kaikin puolin.

Työyhteisö muuttuu ja on muuttunut
Koronastakin huolimatta Felm-keskukselle olisi tullut hiljaista kesän ajaksi. Nyt hiljaisuus saapui
aikaisemmin, koska koronan vuoksi meidän piti kotiuttaa vapaaehtoiset. Myös työkaverimme Kirsi ja Marko
Piittala päättivät lähteä hoitamaan työkautensa loppuun Suomesta käsin. He eivät enää jatka uudelle
työkaudelle. Koska Lähetysseura aloitti yt-neuvottelut, kaikki uudet rekrytoinnit ovat toistaiseksi vielä auki.
Syksyllä meidän ja puolen vuoden Suomen-keikaltaan työalueelle palaavan Sari-Johanna Kuittilon lisäksi
työtiimiimme on odotettavissa ainakin vapaaehtoisia ja FE-pappeja, jos kulkemisrajoitukset on siihen
mennessä purettu. Parhaillaan jännitämme, saammeko tämän kuun lopussa erääntyvät viisumimme uusittua.
Paikallisista työntekijöistä Alex Barjutin jatkaa edelleen jokapaikan höylänä ja Georgette Boullata osaaikaisena kirjanpitäjänä. Joumana Stewart tulee olemaan uusi kasvo työyhteisössämme. YK:n palveluksessa
ja eri järjestötehtävissä toimineen Joumanan tehtäviin kuuluu Felm-keskuksella järjestettävän koulutus- ja
kurssitoiminnan koordinointi. Työhön liitetään mukaan myös jonkin verran hallintotehtäviä.
Joumanan lisäksi olemme rekrytoimassa siivoojaa keskuksellemme. Aiemmin tehtävää on hoidettu
vuokratyöfirman kautta. Emme ole olleet tyytyväisiä työn jälkeen. Kaiken lisäksi firma ottaa hyvän siivun
palvelustaan eli oman työntekijän palkkaaminen on edullisempaa.
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Kevään kauneutta
Talven sateiden myötä elinympäristömme on saanut
ihan uuden kuosin. Kuolleenmeren suuntaan
matkatessa jopa karut kukkulat olivat saaneet
aavistuksen verran vihreää väriä. Galilea ja
Gennesaretin järven ympäristö, jossa kävimme puolen
vuoden täällä olon kunniaksi, oli vehmas, vaikkakin
vielä vähän viileä. Lämpimämpi vihreä luontokohde
löytyi puolen tunnin matkan päästä Ein Keremista,
jossa on metsää, puistoja ja polkuja sekä kukkulalta
upeat näkyvät eri suuntiin. Felm-keskuksen oma
pihamaakin kukoistaa ja joka viikko uusia kukkia
ilmestyy esiin.
Se, mitä Suomesta eniten kaipaamme, on Suomen luonto ja raikas ilma. Täältä katsoen vehmas luonto ja hyvä
ilmanlaatu ovat harvinaisia asioita. Arvostakaa noita itsestäänselvyyksiä! Toiveissamme on päästä Suomeen
kesälomalle. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että kesäloman aloitus siirtyy suunnitellusta kesäkuun lopusta
eteenpäin, mutta toivottavasti pääsemme mökkisaunaan viimeistään ruska-aikaan.

Psalmi 62:9

Luottakaa

Terveisin

aina Jumalaan, tuokaa hänen
eteensä kaikki mikä sydäntänne
painaa! Jumala on turvamme.

Iina ja Jukka

Iina Matikainen
alueellinen tiedottaja ja
kummilapsityön koordinaattori
Lähi-idässä
iina.matikainen@felm.org,
+972504434358

Jukka Hautala
Lähi-idän aluepäällikkö
jukka.hautala@felm.org,
+972504434354
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Rukousaiheet
∂ rauha ja rakkautta Lähiitään
∂ koronan leviämisen
loppuminen
∂ viisumin saaminen
∂ kesälomalle pääsy ja
suomalaisesta luonnosta
nauttiminen

