Iina Matikaisen ja Jukka Hautalan uutiskirje

Ensikuulumiset Jerusalemista!
Saavuimme uuteen työympäristöömme syyskuun alussa kuukauden mittaisen perehdytysjakson jälkeen.
Tässä vaiheessa uuteen ympäristöön ja kulttuuriin sopeutumisesta on todettava, että olemme hyvinkin
kuherrusvaiheessa. Työ vaikuttaa mielenkiintoiselta, riittävän haastavalta ja uudet kokemukset elämyksiltä.
Siitä, keitä me olemme ja mistä me tulemme, voit lukea meistä tehdystä esitteestä. http://bit.ly/2VwbYUE
Meidät on otettu hyvin vastaan. Suomalaiset kollegamme ovat antaneet
vinkkejä arjen sujumiseen ja tutustuttaneet täällä tehtävään työhön ja
työn kannalta keskeisiin ihmisiin. Parin viikon ajan loimme puitteita
arkeemme: sisustimme kotia ja tutustuimme lähiympäristöön.
Muutamassa paikallisten kumppanien tapaamisessa olimme jo mukana,
kun tilanne tuli sopivasti vastaan ja Jukka sai päästää itsensä heti
vauhtiin aluepäällikön vastuiden kaatuessa päälle.
Heti ensimmäisellä varsinaisella työviikolla saimme työstää
Kyproksella toimivan kirkollisen työn päällikömme Janetta
Vettenrannan ja Suomen päässä Lähi-idän kirkollisesta työstä
vastaavan Jarkko-Pekka Kärkkäisen kanssa Lähi-idän työn visiota.
Rauhantyö tulee edelleen olemaan työn painopisteena, ja lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä jatketaan.
Neljän päivän tiiviin ohjelman aikana tapasimme kumppaneitamme ja saimme tutustua yhteisiin
hankkeisiimme. Työ lähti siis vauhdilla matkaan!
Alatalon parvekkeelta näkyy Vanha
kaupunki.

Felm-keskuksella kohdataan
Asumme alle varttitunnin kävelymatkan päässä Jerusalemin vanhan
kaupungin Jaffa-portilta. Naapurikorttelissa on vanhoillisten
juutalaisten asuinalue ja heitä me näemmekin usein, kun lyhin reitti
Länsimuurille kulkee meidän kotikatua pitkin.
Kotimme on Lähetysseuran 1950-luvulla anglikaaneilta ostetun
alatalon takana olevassa ylätalossa. Nämä rakennukset muodostavat
Felm-keskuksen; paikan, jossa turistina voi käydä tutustumassa
Lähetysseuran tekemään työhön. Paikallisille keskus tarjoaa tiloja,
jonne saa tulla pitämään jumalanpalveluksia tai vaikka kohtaamaan
eri taustoista tulevia ihmisiä keskustelun, musiikin ja sählyn
muodossa. Keskuksella pidetään suomenkielisiä messuja kerran
kuussa sekä raamattupiiriä. Keskiviikon työntekijäkokoukset alkavat
klo 10 aamuhartaudella, johon kaikki ovat tervetulleita.
Kaikki Israelissa ja Palestiinassa työskentelevät Lähetysseuran
työntekijät asuvat Felm-keskuksella. Joukkoomme kuuluvat alueen
työn konkari, 14 vuotta maassa ollut diakoni ja työnohjaaja SariJohanna Kuittilo (alh.oik.) sekä nuoriso- ja koulutyön asiantuntijat
Kirsi (kesk.) ja Marko Piittala (ylh.oik.). Vakinaiseen ja kokoaikaiseen työvoimaan kuuluvat lisäksi
useampana vuosikymmenenä keskusta palvelut kirjanpitäjä Georgette Boullata (alh.vas.) ja kymmenen
vuoden ajan talon käytännön asioita nettiyhteyksistä korjaustöihin hoitanut Alex Barjutin (ylh.vas.). Lisäksi
meillä käy siivooja, puutarhuri ja vartija tarpeen mukaan. Lisävahvuutena saamme vuosittain yli puolen
tusinaa vapaaehtoista (FELM volunteer) auttamaan hankkeissa tai hoitamaan keskuksen ylläpitoa. Tällä
hetkellä Felm-volunteereina ovat Saana Pekkanen ja Maija Haapio. Lokakuun puolivälissä kuukauden
mittaiselle pappiskomennukselle tulee Jan Ahonen (FGB-pappi).
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Arvorakennus, vuonna 1887 valmistunut alatalo on ollut remontissa
vuodesta 2017 lähtien. Toivomme, että remontti valmistuisi tämän syksyn
aikana ja pääsisimme viettämään sen avajaisjuhlia ensi vuoden
alkupuolella. Valmistuessaan alatalo mahdollistaa työn laajentumisen
lasten ja nuorten leiritoimintaan sekä antaa lisätiloja uskontojen väliselle
kohtaamiselle ja rauhankasvatukselle. Käy kurkistamassa alataloon tämän
videon myötä. https://youtu.be/3k5KWNgeiMg

Kumppanien kanssa yhteistyössä
Yhdessä olemme enemmän. Suomenkielisen messun, kauneimpien joululaulujen ja juhannusjuhlien lisäksi
meillä ei ole täällä mitään muuta omaa toimintaa. Kaikki työ, mitä teemme, teemme yhdessä
kumppaneidemme kanssa vahvistaen jo olemassaolevaa toimintaa ja luoden yhdessä uusia avauksia.
Yksi tärkeä kumppanimme on paikallinen Jordanian ja Pyhän maan luterilainen kirkko. Yhteistyö juontaa
juurensa 1970-luvulta asti. Viime aikoina olemme vahvistaneet mm. kuurojen parissa tehtävää työtä sekä
nuorisotyötä leadership-ohjelman avulla. Leadership-ohjelma muistuttaa sisällöltään tukioppilas- ja
isostoimintaa. Siinä ryhmä nuoria koulutetaan ottamaan vastuuta omasta yhteisöstään ja luomaan hyvää
ilmapiiriä. Jerusalemin seurakunnan lisäksi näitä ohjelmia toteutetaan kolmella kummikoulullamme
Betlehemissä, Beit Sahourissa ja Ramallahissa. Iinan
työtehtäviin kuuluu tiedottaminen ja hän onkin jo tehnyt
juttua mm. Betlehemin Dar Al Kaliman koulun
leadership-opiskelijoista lahjoittamassa vanhainkotiin
koulussa toteutetulla herkkumyyjäisillä keräämänsä
rahan. Iina vierailee työnsä puolesta kouluilla
useamminkin, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu kummityön
koordinointi alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa
kummiohjelmaan kuuluviin lapsiin tutustumista,
Dar Al-Kaliman leadership-ryhmä vanhainkodin
vierailuja heidän kodeissaan ja koulun tapahtumiin
vanhimman 103-vuotiaan kanssa. Vasemmalla
osallistumista.
ryhmän koordinaattori, opettaja Sandra Awaad ja
oikealla Marko Piittala.

Luterilaisilla kummikouluillamme on tärkeä tehtävä
toimia kristillisen identiteetin vahvistajina sekä
sillanrakentajina yhteisöissään erilaisista uskonnollisista taustoista tulevien ihmisten välillä. Kristittyjen
määrä Lähi-idässä on ollut laskussa jo pitkään ja sen vuoksi oman perinteen tuntemus ja vahvan laadukkaan
koulutuksen saaminen voivat olla avaimia siihen, että kristityt jäävät kehittämään maataan poismuuton
sijaan. Koska koulut ovat yksityisiä ja siten maksullisia, kummiohjelmaan otetaan lapsia, joilla ei muuten perheen varallisuuden huomioiden - olisi mahdollista käydä kristillistä koulua.
Jukan vastuualueena on Lähi-idän alueen työn johtaminen ja kehittäminen. Lähi-idän visiota päivitetään
kuluvan syksyn aikana, ja siten sen muotoutumiseen Jukka pääsee aluepäällikkönä tuoreeltaan vaikuttamaan.
Aluepäällikkö toimii Lähi-idän alueen suomalaisten esimiehenä (pl. Iina). Felm-keskuksen henkilöstön
lisäksi meitä on Kyprokselta käsin työtään tekevä Janetta Vettenranta ja uskontodialogityössä Omanissa
toimivat Eija ja Aaro Rytkönen.
Felm-keskuksen toimintasuunnitelma, käyttöperiaatteet ja resursoinnin suunnittelu alkoi käytännössä heti
töiden Jerusalemissa alettua. Felm-keskuksen alatalon remontin loppuun saattaminen on edellyttänyt
perehtymistä työskentelyn aikaisempiin vaiheisiin ja vielä edessä oleviin avoimiin kysymyksiin.
Erilaisten asioiden hoidossa Israel on toisaalta länsimaisen sujuva toimintaympäristö. Tulijalle ensimmäisen
haasteen muodostaa kuitenkin se, että useimmat asiointidokumentit ovat lähtökohtaisesti heprean kielellä.
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Lisäksi Israel, Yhdysvaltojen tapaan, on paljolti välikäsien, juristien ja
muiden asianhoitajien maa. Olemme joutuneet turvautumaan
lakitoimiston apuun monissa kannaltamme tärkeissä kysymyksissä.
Lokakuun alussa Jukka tapasi ensimmäisen kerran eri työalueilta
tulevat kollegansa. Aluepäällikköpäivät ovat tällä kertaa Yangonissa
(Myanmarin pääkaupunki) Olli Pitkäsen isännöiminä.
Aluepäällikköpäivien teemana on vahvistaa yhtenäistä
strategianmukaista toimintaa ja käytäntöjä sekä kehittää työssä
huomattuja pullonkauloja.
Tähän mennessä olemme
päässeet lähimmin
tutustumaan leadership- ja
kummityön hankkeiden
lisäksi Itä-Jerusalemin
YMCA:n (= NMKY)
tekemään psykososiaaliseen
työhön. Työn keskeisenä
tavoitteena on auttaa
vankilaan joutuneita ja
Kuva Israelin ja Palestiinan erottavalta muurilta.
sieltä vapautuneita
palestiinalaisnuoria
kohtaamaan väkivaltaisten kokemusten jättämiä traumoja. YMCA:lla
on sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja, joiden kanssa nuoret käyvät
läpi kokemuksiaan ja etsivät elämälleen uutta suuntaa. Nuoria tuetaan
vankilassaoloajan takia keskeytyneen koulun jatkamisessa tai heitä
ohjataan jatko-opintoihin ammatinvalintatestien ja YMCA:n
työntekijöiden antaman tuen avulla. Tärkeää on kitkeä pois
ääriajattelua ja -tekoja kyseenalaistamalla se, että väkivaltaiset
mielenilmaisut Israelia vastaan voisivat johtaa mihinkään hyvään. Sen
sijaan nuoria ohjataan ottamaan vastuu omasta elämästään ja tuomaan
palestiinalaisyhteisöille vahvuutta koulutuksen ja osaamisen kautta.
Diakoniatyöstä tuorein esimerkki on Tel Avivissa asuvien nigerialaisja sudanilaistaustaisten pakolaislasten kanssa tehtävä työ. Juutalaisen
uuden vuoden Rosh hashanan alla kävimme viemässä lapsille
hyväkuntoisia kierrätysleluja ja vaatteita heidän päiväkotiinsa. Kahden
päiväkodin isoimmat lapset pääsevät päiväksi pois erittäin ahtaista
päiväkotitiloista keskuksellemme leiripäivään 15.10.

Tiesitkö että...
30.9.2019 vaihtunut juutalainen uusi vuosi
Rosh Hashana on luvultaan 5780. Uuden
vuoden juhlista alkaa varsinainen
juhlasesonkikuukausi. Uuden vuoden
kahta juhlapäivää seurasi 10 päivän
katumusjakson jälkeen suuri sovintopäivä
Jom Kippur, joka oli tänä vuonna 9.10.
Päivä pyhitetään paastolle ja rukoukselle,
ja silloin maa pysähtyy vielä enemmän
kuin sapattina: rajat sulkeutuvat, radio- ja
televisiokanavat vaikenevat ja lapset ja
pyöräilijät valtaavat tyhjät kadut. Jom
Kippur ”sapattien sapatti” kuuluu myös
meidän vuosittaisiin vapaapäiviimme.

Erämaavaellusta muistellaan
lehtimajajuhlan Sukkotin aikaan, jolloin
ihmiset rakentavat pihoilleen ja
terasseilleen majan ja viipyilevät niissä
viikon ajan. Myös Felm-keskukselle on
tavattu rakentaa oma lehtimaja eli suka.

Iina pyöräilemässä tyhjällä tiellä.

Tooran ilojuhla 22.10. päättää
juhlajakson. Silloin luetaan Tooran
viimeiset luvut ja lainluvun vuosikiertoa
alkaa sen jälkeen Tooran alusta.
Juhlista päivämäärillä puhuessa
kannattaa muistaa, että ne alkavat aina
edellisenä päivänä auringon laskiessa.
Päivämäärät muuttuvat joka vuosi
samaan tyyliin kuin kristittyjen
kuukalenteriin sidottu pääsiäinen.
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Haasta uusia ihmisiä mukaan tukemaan tärkeää ja vaikuttavaa työtä
Ensimmäinen kirjeemme on oman ja Lähi-idässä tehtävän työmme esittelyä päällisin puolin. Jatkossa on
luvassa syvemmälle meneviä sisältöjä ja tarinoita kohtaamisista. Suosittelemme seuraamaan Suomen
Lähetysseura Lähi-idässä facebook-sivua. Siellä on uusimpia kuulumisia ja lyhyitä juttuja Lähi-idän työstä.
Myös blogiamme Eedenistä länteen päivitämme aika ajoin https://eedenistalanteen.wordpress.com/.
Instagramissa Iinan löytää nimellä matikaineniina ja twitteristä Jukan nimellä jukkahautala1.
Täällä on paljon ilmassa muutoksen ja toivon näköaloja yksilöiden ja yhteisöjen tasolla, vaikka suurissa
poliittisissa kuvioissa ja lukkiutuneessa konfliktissa niitä ei aina löytyisikään. Näistä kuulumisista viestimme
mielellämme teille!
Toivomme, että lähetätte meille kysymyksiä ja kommentteja, jotta osaamme kertoa täältä teitä
kiinnostavia ja askarruttavia asioita.
Haluamme kiittää teitä rukouksistanne ja työllemme antamastanne kannatuksesta.
Voitte haastaa uusia ihmisiä mukaan joukkoonne oman seurakunnan lähetystyön lisäksi esim. seuraavin
keinoin:
Voit tukea esim. kuukausilahjoittajana lastensuojelutyötä Lasten Pankin kautta tai vaikkapa
rauhantyötä. https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/
Kummilapsityön tukemiseen voit sitoutua tätä kautta. Mikäli haluat tukea kummilapsityötä
niissä kouluissa, jotka kuuluvat meidän työhömme, kirjoita toivekohtaan Palestiina.
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/tule-kummiksi/
Meidän ystävärenkaaseemme voit liittyä tätä kautta. Ystävärenkaan jäsenenä saat
uutiskirjeemme neljä kertaa vuodessa. Ja tätäkin kautta saa lahjoittaa rahaa täällä tehtävälle
työlle. https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/ystavarengas/
Tämän uutiskirjeen voit tilata osoitteesta: uutiskirje@suomenlahetysseura.fi.

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

Jukka Hautala
Lähi-idän aluepäällikkö
jukka.hautala@felm.org,
+972504434354

Rukousaiheet: rauha Lähi-itään,
alatalon valmistuminen, hyvä
yhteistyö kumppanien kanssa

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

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

