Uutiskirje
Bonjour!
Rakkaat lähetysystäväni, Itsenäisyyspäivän tervehdys teille - ei enää Ranskan
työalueelta Marseillesta - vaan nyt jo kotimaan kamaralta! Totean yhtä aikaa
kiitollisena ja haikeana, että viime viikot ovat olleet yhtä suurta lähtöjuhlaa ennen
työkauteni päättymistä 30.11. jolloin palasin pysyvästi Suomeen. Kahden vuoden
työkauteni on siis ohi, samalla virkavapaani Rauman seurakunnasta päättyy vuoden
lopussa ja vs. kappalaisen työt alkavat siellä 1.1.2017.
Marhabanin syksy kului vauhdikkaasti ja toiminta suorastaan vilkastui entisestään kesätauon jälkeen.
Voimme iloita siitä, että yhä enemmän vapaaehtoisia tulee mukaan pyörittämään toimintaa keskuksella
kävijöiden määrän lisääntymisestä puhumattakaan. Olemme myös voineet todeta hyvää laadullista kehitystä
eri toimintamuodoissa. Edellisen kirjeeni kuulumisista on hiukan aikaa joten taas on ehditty elää ja kokea
monenlaista. Marhabanin periaatteiden mukaisesti olemme jakaneet yhdessä arkea ja juhlaa, mutta myös
itkeneet sekä ilon että murheen kyyneleitä. Siirryimme tunnelmasta toiseen uskontojen välisestä illasta
ekumeeniseen rukoushetkeen sekä monella eri kokoonpanolla vietettyihin lähtöjuhliin. Voin sanoa syöneeni
lähtöaterioita koko marraskuun. Lokakuun lopulla saimme suruviestin ja osallistuimme Marhabanyhdistyksen yhden perustajajäsenen, Oasiksen puheenjohtajan, pastori Antoine Gilardin siunaustilaisuuteen
Aix-en-Provencessa. Hänen puolisonsa Dominique toimi vuosia Marhabanin ranskan kielikoulun vastaavana
ennen kuin he avasivat oman vastaavanlaisen keskuksen Marseillen ensimmäisessä kaupunginosassa.
Työkauden päättyessä oli haikeaa hyvästellä rakkaat työtoverini, vapaaehtoiset sekä toimintoihin
osallistuvat, sillä Marhabanin työ jatkuu tästä eteenpäin paikallisin voimin. Suomalaista lähetystyöntekijää ei
enää keskuksella tarvita, mutta Suomen lähetysseuran antama taloudellinen ja hengellinen tuki keskukselle
jatkuu. Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Lähetysseuran työntekijät ovat kukin vuorollaan kantaneet
kortensa kekoon Jumalan missiossa maahanmuuttajatyön rakentamiseksi Afrikan portilla Marseillessa. Ja
lähetystyön tavoitteen mukaisesti olemme nyt tehneet itsemme tarpeettomiksi. Esirukousten, pitkäjänteisen
työn ja monipuolisen verkostoitumisen ansiosta Marhaban on entistä tunnetumpi ja sen malli kohdata
maahanmuuttajia Jumalan rakkaudella ja ilman ehtoja kiinnostaa myös Marseillen ulkopuolella. Siitä
voimme ottaa oppia myös Suomen eri seurakunnissa maahanmuuttajatyötä aloittaessamme sekä
kohdatessamme pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.
Marhabanin toiminta siis jatkuu kolmen palkatun osa-aikaisen työntekijän ja noin 40 vapaaehtoisen
työpanoksella. Mélanie jatkaa keskuksen johtajana 50% työajalla vuoden loppuun asti, jonka jälkeen hänen
työaikansa on 80%, Prisca tekee toistaiseksi 50% työaikaa keskuksen hallinnollisissa tehtävissä ja Myriam
jatkaa puolikkaalla työajalla naisten ryhmien ja perjantain raamattupiirin vastaavana sekä päivystää
maanantai ja torstai-aamupäivisin kielikoulujen aikana. Harjoittelijamme, Christina, palaa Saksaan
jatkamaan sosiaalialan opintojaan tammikuun lopulla. Loka-marraskuussa saimme myös iloita Pirjo
Niemelän läsnäolosta Marhaban-keskuksen vapaaehtoistyöntekijänä ja erityisesti pienen Elinor-tytön
kaitsijana, jotta Mélanie sai keskityttyä työtehtäviinsä.
Syyslomalla teimme tuttuun tapaan retkiä. Lasten kanssa kävimme Longchampin puistossa, jossa he pääsivät
juoksemaan, laskemaan liukumäkeä ja kieppumaan kiipeilytelineissä sekä mieluisana yllätyksenä ajamaan
rata-autoilla; seuraavista kuvista voi päätellä miten äärettömän hauskaa heillä kaikilla oli. Päivä oli
aurinkoinen ja lämmin eivätkä lapset olisi millään malttaneet lähteä kotiin retken päättyessä.
Naisten retkemme suuntautui puolestaan Maison de l’Artisanat -museoon, jossa ihastelimme opastetun
kierroksen myötä maailman eri puolilta ja eri aikakausilta peräisin olevia asusteita, hattuja, kenkiä ja
laukkuja….
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Kuvat
lasten retkeltä: Marhabanin arkisto
Toiminta jatkui syysloman jälkeen pienillä muutoksilla. Ranskan kielikoulussa annetaan maanantaisin ja
torstaisin opetusta myös iltaisin, ja näihin ryhmiin tulee lähinnä pakolaisia eri maista. Naisten keskiviikkoaamun kokoontumista hiottiin hieman, sillä halusimme vahvistaa ranskankielisen keskustelun osuutta, koska
puhekieli vaihtuu salaman nopeasti arabiaksi kun naiset ryhtyvät juttelemaan keskenään. Aamukahvit
juotuamme on noin tunnin mittainen alustus ja keskustelu jostain naisten valitsemasta aiheesta. Aloitimme
ensiapuharjoituksilla, seuraavaksi oli vuorossa ihonhoito-ohjeita ja kolmannella kerralla jaettiin
hiustenhoitovinkkejä. Loppuosa aamupäivää on mahdollista käyttää tiistai-aamun tapaan ompeluun.
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Marhaban-keskuksen väeltä saatu upea läksiäislahjani kielikouluryhmän naisten ihailtavana. Taulu on Liisa
J. Corbièren öljyvärityö ”Un soir à Marseille”. Kuva: Etalem B.

Muutamasta vierailusta on jo sovittu seuraavien nimikkoseurakuntieni kanssa:
11.12. klo 10 Saarna messussa Nokian kirkossa ja osallistuminen Pappilan joulu -tapahtumaan.
11.12. klo 18 Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus Hämeenkyrön kirkossa.
18.12. klo 11.30 Kirkkokahvit Paimion seurakunnan Mikaelintalolla.
6.1.2017 klo 10 Tulosaarna Rauman Pyhän Ristin kirkossa.

Toivottavasti saan tavata näissä tilaisuuksissa mahdollisimman monia Ranskan työn ystäviä ja tukijoita.
Kaunis kiitos kun olet kulkenut kanssani nämä kaksi vuotta, ja monet teistä olette olleet mukanani
lähetysmatkalla Euroopassa pidempäänkin. Sydämeni täyttää kiitollinen mieli kaikista näistä vuosista, jotka
olen saanut palvella maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa siinä tehtävässä johon minut on kulloinkin lähetetty
Suomen lähetysseuran kautta. Nyt tehtäväni jatkuvat Suomessa luterilaisen kirkon ja Rauman seurakunnan
palveluksessa, mutta ei unohdeta yhteistä rukousta Marhabanin työn sekä maahanmuuttajien, pakolaisten että
turvapaikanhakijoiden puolesta.
”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte.” (Room.15:13)
Herra siunatkoon ja varjelkoon sinua ja elämääsi!
Haluan myös toivottaa sinulle valoisaa Adventin aikaa sekä Joulun rauhaa.
Riitta
Riitta Granroth
2 vuoden määräaikainen työkausi
maahanmuuttajien parissa Marseillessa
sijaitsevassa Marhaban-keskuksessa päättyi
30.11.2016.

Rukousaiheet: Kiitos kuluneesta,
monipuolisesta työkaudesta, rakkaista
työtovereista ja vapaaehtoisista. Varjelusta
Marhaban-keskuksen toimitilalle sekä
siunausta uusille mahdollisuuksille ja työn
tulevaisuuden suunnitelmille.

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 Riitta Granroth.

