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JOULUNODOTUS TERVEISET ETIOPIASTA SUOMEEN
Paluu Etiopiaan 14.10.
Palasimme Mirjan kanssa lokakuun puolessa välissä Etiopiaan. Koronapandemia vaikuttaa vielä
täällä elämään, mutta olemme olleet varovaisia ja käytämme maskia aina kotiovesta ulos
astuessamme, niinkuin kaikki muutkin pääkaupungin asukkaat tekevät. Mekonnen ei voi pitää
kursseja, mutta netin välityksellä monet palaverit ja kontaktit ovat onnistuneet hyvin.
.

Projekti suunnitelman teko
Kuurojenopetuksen tukiohjelman (SEP
Deaf:n) uusi viisivuotissuunnitelma piti
laatia heti palattuamme. Suunnitelma on
lähes samantyyppinen kuin aiempina
vuosina, koska emme ole pystyneet
vastaamaan läheskään kaikkiin tarpeisiin ja
pyyntöihin. Suunnitelmaan on kuitenkin
sisällytetty myös uusia aloituksia. Projektin
lopputarkastukseen tuli mukaan Tesfaye
Neguse, joka on kehitysyhteistyö
hankkeiden koordinaattori Etiopiassa.

Netti kokouksia
Vielä Suomessa ollessamme syyskuun lopulla Mekonnen osallistui netissä Lähetysseuran
edustajana Ulkoministeriön Etiopian maastrategia ja -ohjelma sidosryhmän konsultaatio
kokoukseen 29.9. Siinä laadittiin tulevan viiden vuoden kehiysyhteistyön suunnitemaa. Meidän
projekti ja muukin Lähetysseuran vammaistyö Etiopiassa saa tukea Ulkoministeriöltä.
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SDG4 kansainvälinen seminaari iklusiivisesta opetuksesta
SDG4 (Sustainable Developement Goal 4) on YK:n kestävän kehityksen
tavoite numero 4. Sen tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja
laadukas koulutus. Tämä seminaari järjestetään joka vuosi Jyväskylän
Yliopistossa. Tällä kertaa seminaari pidetiin koronan takia netissä 22-23.10.
FELM oli pyydetty pitämään yksi paneeli sessio teemalla: ”Äidinkielellä
oppimisen tärkeys ja teknologian/IT:n rooli oppimisessa”. FELM:n
edustajana Mekonnen piti esitelmän online teamsin kautta 22.10.
Teknologian tärkeydestä oppimisessa kertoivat UNTIL ja CAMARA
Education Etiopiasta. Oli hyvä jakaa kokemuksia, kun meillä on osaavia
asiantuntijoita, joilla on runsaasti kokemusta.

28.10. Maailman Pankin seminaari inklusiivisesta opetuksesta
Osallistuin netin kautta myös Maailmanpankin järjestämään seminaariin. Siinä pohdittiin kuinka
vammaiset otetaan huomioon ja kuinka heitä voidaan tukea netin välityksellä korona pandemian
aikana. Nykyään sekä opetus että muu informaatio on siirretty annettavaksi netin välityksellä.
Haasteena on, että vammaisilla ei ole tarvittavia välineitä eikä tietotaitoa köyhyyden takia, siksi he
jäävät helpolla ulkopuolisiksi.

Viittomakielen sanakirjan tarkastus
16-henkinen asiantuntijaryhmä, johon
kuului projektimme työntekijöiden lisäksi
kuuroja, kuurojenkoulun opettajia,
tulkkeja ja lehtori yliopistosta, kokoontui
21.11. tekemään viimeisen tarkastuksen
uuteen viittomakielen sanakirjaan.
Saimme muutamia parannusehdotuksia,
kun ne on tehty, saamme kirjan painoon
ennen vuoden loppua, niinkuin olimme
suunnitelleetkin.
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Entisten kuurojen oppilaittemme kuulumisia

Eremias Abebe
Eremias on kuuro, entinen oppilaani Hosainan
kuurojen koululta. Eremias on nykyään itse
kuurojen luokan opettaja, Gidolen kaupungissa,
etelä Etiopiassa. Koulutyön ohessa hän johtaa
omaa puutyöverstasta kahden muun kuuron
kanssa. He anoivat jo alkuvuodesta taloudellista
tukea projektiltamme sirkkelin ostoa varten.
Koronan takia tapaamisen järjestäminen ei
onnistunut keväällä, mutta nyt kohtasimme hänet
ja pystyimme luovuttamaan tukirahat hänelle ja
firma pyörii.
Lemma Erabo
Monet teistä muistavat kuuron Lemman, jolta luusyövä takia jouduttiin amputoimaan toinen
jalka.Sitkeä mies jatkoi elämäänsä, avioitui kuuron koulutoverinsa kanssa ja sai kolme kuulevaa
tytärtä. Lemma on toiminut jo parikymmentä vuotta puutyön opettajana Hosainan kuurojen
koululla.Tänä kesänä hänellä todettiin yllättäen diabetes. Kävimme tapaamassa Lemmaa ja perhettä
heidän kodissaan. Jumalalle kiitos insuliinin avulla sokeriarvot ovat vähitellen normalisoituneet ja
Lemma jaksaa taas tehdä töitä.
Lakech Gebeyehu
Lakech on kuuro nais opettaja. Opettajantyön ohessa hän pitää pientä vaateputiikkia Hosainan
kaupungissa. Lakech on asunut koko ikänsä tätinsä kanssa. Täti kuoli kesällä struumaleikkauksen
jälkeisiin komplikaatioihin. Kävimme, etiopialaisen tavan mukaan, Lakechin luona surunvalittelu
vierailulla. Lakech oli murheen murtama ja laihtunut valtavasti.

Avustuksia
Pohjois-Shawan vammaisjärjestö oli pyytänyt toimistoonsa tietokoneen ja tulostimen.
Projektimme, SEP Deaf, osti ja luovutti ne heille 23.11. Samalla matkalla vein myös eräälle
koululle heidän pyytämänsä käsidesit koronan vastaiseen taisteluun.
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Levottomuuksia Etiopiassa
Etiopiassa on ollut hyvin levotonta koko syksyn ajan ja nämä levottomuudet jatkuvat edelleen.
Etnisten ryhmien väliset ristiriidat ovat lisääntyneet nykyisen pääministerin koko hallintokaudella.
Lähiaikoina Länsi- ja Pohjois-Etiopiassa,Tigrayissa, on tehty amharaheimoon kohdistuva
kansanmurha, jossa on surmattu julmasti satoja siviilejä. Tigrayissa on tällä hetkellä meneillään
sota, joka syttyi 3.11. kun Tigrayin joukot hyökkäsivät maan puolustusvoimien joukkoja vastaan.
Sotatila ei ole vaikuttanut elämään pääkaupunkiseudulla eikä eteläisessä tai itäisessä Etiopiassa.
Lähetysseuran suosituksesta liikkuminen on ollut koronan takia jo rajoitettua koko maassa vuoden
loppuun asti.
”Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.” Herra levittää
siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla.” Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää
nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Psalmista
91
Jätämme itsemme ja koko Etiopian kansan Kaikkivaltiaan Jumalan turvaan.

RAUHALLISTA JOULUA , JEESUKSEN SYNTYMÄJUHLAA
SEKÄ SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 2021
”Tähtönen taivahan, osoita tie. Vie meidät seimen luo, missä se lie.
Valaise matkamme, vie perille. Pienoisen lapsen luo haluamme.
Tallissa pienessä salaisuus on, suojassa olkien ja kapalon.
Tähtönen taivahan, perille veit. Kiitämme sinua kun tämän teit.”

Mekonnen Mulat

Rukousaiheet

työskentelee
Social & Educational Programme
for the Deaf (SEP Deaf) projektin
koordinaattorina.
SEP Deaf järjestää
täydennyskoulutusta koko maan
kuurojen opettajille,
valmistaa opetusmateriaalia ja
tukee kuuroja itsenäiseen elämään
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rauhaa Etiopialle
sovintoa eri etnisten
ryhmien välille
viisausta maalle
taistelussa koronaa
vastaan
Jumalan siunausta
kuuroille ja työllemme
heidän parissa

