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Evankeliumia Saarille
Kumppani: East of Lake Victoria Diocese ELVD – Victoriajärven Itäinen hiippakunta
Hankkeen kuvaus: Laaja-alaisen lähetystyön toteuttaminen Victoriajärven saaristossa seurakuntien
toiminnan vahvistamiseksi ja ihmisten kutsumiseksi kirkon toimintaan.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2017:
Työ Victoriajärven saarilla (Ukerewe + muut saaret) on jatkunut raportointikauden ajan hyvin ja
yksi nähtävissä oleva muutos on, että seurakuntien omaehtoisuus on kasvanut. Työn alkaessa aluetta
kuvattiin ”nukahtaneeksi”. Kirkkotyömailla, seurakunnan toiminnassa ja muussa aktiivisuudessa
on nähtävissä nyt selvä kehitys;
Hiippakunnan Sinema Leo -työntekijöiden
ei tarvitse olla enää niin tiiviisti paikalla
toimintaa ylläpitämässä, vaan toimintaa ja
kehittämistä tapahtuu seurakunnissa. Myös
seurakuntien toimintaa osallistumisessa on
nähtävissä kasvua.
Kuvassa Bungonyn seurakunnan väki
ahertaa kirkkotyömaallaan.
Sinema Leo -työmuodon evankelista
Sebastian kertoo kahdesta syyskuisesta
työpäivästään Ukerewen saaren kylissä:
”Sunnuntaina olin aikaisin aamulla lähdössä
valmistelemaan jumalanpalvelusta, kun
puhelin soi.” Soittaja, yksi saaren aiemmista
evankelistoista kertoi, että hänen äitinsä oli
kuollut aamuyöllä. Voisiko Sebastian tulla
auttamaan Sinema Leo autolla, jotta vainaja
saataisiin kuljetettua kirkolle.
Sebastian lupasi lähteä apuun, mutta sanoi,
että hankkisivat arkun kuitenkin jo
valmiiksi jolloin kuljetus olisi mahdollinen. Tämä pyyntö ei ollut ihan itsestään selvä. Kyseinen
evankelista oli suhtautunut hyvin varauksellisesti Sinema Leo -toimintaan sen alkaessa saaristossa.
Raportoija: Mikko Pyhtilä ja Sebastian Alloys
Kuvat: Sebastian Alloys
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Hän oli jopa kieltänyt tiimiä tulemasta kylälle, jolla oli töissä. Asiasta oli puhuttu ja kyselty syitä
mutta jos seurakunnan työntekijä ei halunnut Sinema -toimintaa kylälleen, niin silloin sinne ei
menty. Työtä voi tehdä vain seurakuntien kanssa yhdessä, ei niiden ohi omana toimintana. Ajan
myötä saarten seurakunnissa oli niin kuin muuallakin tullut henkilöstömuutoksia, mutta myös muita
muutoksia. ”Jos vertaamme sitä, mistä aloitimme, miten seurakunnissa oltiin varuillaan
hiippakunnasta tulevaan toimintaan, on tilanne nyt ihan erilainen. Nyt meille tulee joka kylältä niin
paljon pyyntöjä, ettei niihin oikein kaikkiin ennätä edes vastaamaan.” Sebastian oli mennyt ja
kuljettanut evankelistan äidin viimeiselle matkalleen.

Koko saaristotyön keskukseksi voi nostaa Murutiliman kylän. Siellä kirkon seinät on rakennettu
pitkälti seurakuntalaisten voimin. Katto, ovet ja ikkunat ovat suurempi haaste kuin seinät, jotka
voidaan rakentaa itse valetuista tiilistä. Sen sijaan puut ja pellit ovat ostotavaraa, mutta työ jatkuu
silti. ”Jokainen kylän seurakuntalainen on sitoutunut antamaan 10 000 TZS (n. 4 euroa) työn
jatkumiseksi. Kun tämä kirkko valmistuu, se on hyvänä esimerkkinä muillekin,” Sebastian kertoo.
Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Kiitokset teille kaikille kaikesta avustanne, vaivastanne ja rukouksistanne tämän työn hyväksi.
Taivaan Isän hyvää huolenpitoa jokaiselle!
Raportoija: Mikko Pyhtilä ja Sebastian Alloys
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2

