
Rastin vetäjälle:
1. Kerro työstä Tansaniassa
2. Tehtävä

1. Työ Tansanian 
evankelisluterilaisen 
kirkon kanssa

−  Tansaniassa vastakohdat ovat suuria: esimerkiksi 
köyhien ja rikkaiden välinen kuilu, puhtaus ja likai-
suus sekä niukkuus ja yltäkylläisyys.

− Väestönkasvu on suurta, samoin kaupungistumi-
nen. Tällä hetkellä noin 33 % väestöstä elää kaupun-
geissa. Maaseudulla ollaan riippuvaisia maanvilje-
lystä ja ilmastonmuutos on lisännyt epävarmuutta.

− Taloudellinen kasvu on ollut nopeaa, mutta 
tuloerot ovat suuret. Köyhyydessä elää noin 65% 
väestöstä. 

− Tansanian luterilainen kirkko on yksi maailman 
suurimmista luterilaisista kirkoista. Se tekee itse 
aktiivista lähetystyötä maan sisällä. Noin 30-40% 
ihmisistä on kristittyjä.

− Suomen Lähetysseura tukee Tansanian kirkkoa 
mm. tukemalla työntekijäkoulutusta ja diakoniatyötä 
etenkin naisten ja vammaisten parissa. Tansanias-
sa on paljon kummilapsia, joiden koulunkäynnin 
suomalaiset kummit mahdollistavat. Lisäksi tehdään 
kyläkehityshankkeita, joissa mm. torjutaan ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja, koulutetaan 
hiv/aidsin leviämistä vastaan ja pohditaan keinoja 
vakaan toimeentulon saavuttamiseksi.

2. Tehtävä

Happiness, Neema ja Gerson kertovat elämästään 
Tansaniassa. (ks seuraava sivu) 
Mikä kolmesta väittämästä ei ole totta?

Lopuksi: rastin pitäjät kertovat oikeat ja väärät väit-
tämät + lisätietoa väittämistä.

Kristillinen sanoma muuttaa yhteisöjä 

Tansania

Rasti-
ohje

Tarvittavat välineet:
• väittämäkortit (s. 3)

3. Pisteytys

• 1p. oikean väittämän tunnistamisesta (max. 5p.)

• + 1p. hyvästä yhteistyöstä
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HAPPINESS, 33v.
Väite 1 (naimisiinmeno) 
väärin
• Perhekoko on suuri (10–15 
henkeä, sis. useamman sukupol-
ven, serkkuja, jne.)
• Moni tyttö avioituu teini-ikäi-
senä, järjestettyjä avioliittoja ei 
yleensä esiinny
• Moniavioisuus on Tansaniassa 
käytäntönä osalla muita uskontoja 
tunnustavien parissa. Kristityt ovat 
yksiavioisia.

Väite 2 (koulu) 
oikein
• Yli 90% tansanialaisista 
aloittaa peruskoulun, mutta vain 
alle 10% suorittaa sen loppuun. 
Useimmiten syy koulun kes-
keyttämiseen ei ole raha, vaan 
kotityöt tai koulutuksen arvosta-
misen puute.
• Koulu on periaatteessa maksu-
ton, mutta jokaisen pitää ostaa 
koulupuvut, vihkot ja maksaa 
opettajien keräämät (laittomat) 
pulpettimaksut. Kummilapsiksi 
pääsevät heikoimmassa asemas-
sa olevat lapset.

Väite 3 (usko) 
oikein
• Tansaniassa kirkot kasvavat, 
uusia seurakuntia syntyy jatku-
vasti.
• Tansaniassa suurin osa kristi-
tyistä käy viikoittain jumalanpal-
veluksessa ja muutenkin seura-
kunnan elämään osallistutaan 
aktiivisesti. 
• Kirkko saa tulonsa kolehdista. 
Monet maksavat vanhatestamen-
tillisen opetuksen mukaisesti 
”kymmenykset” eli 10% saamis-
taan tuloista seurakunnalle.

NEEMA, 27v.
Väite 1 (murtautujat ) 
oikein
• Tansaniassa tapahtuu albinomur-
hia. Vanhemmat eivät uskalla jättää 
lapsiaan vartioimatta. Myös hautoja 
avataan.
• Poppamiehet maksavat albiinoi-
den ruumiinosista paljon. Niissä 
uskotaan olevan taikavoimia. 
• Pohjois-Tansaniassa kirkon nuoret 
kampanjoivat albiinojen ihmisoi-
keuksien puolesta.

Väite 2 (kaupunkiin muutto)  
oikein
• Turvallisin paikka albiinolle on 
kaupungissa, sillä siellä on pienem-
pi mahdollisuus tulla kaapatuksi tai 
murhatuksi. 
• Kaupungissa jää helpommin 
kiinni lainvastaisista teoista (kuten 
murha). 
• Maaseudulla kouluttamattomat 
perheet häpeävät ”poikkeavia” 
lapsia (kuten albinot).
• Kirkon vaikuttamistyö on tärkeää 
”erilaisten” lasten ihmisoikeuksien 
toteutumiseksi. Lapset eivät esim. 
ole kosto perheen riidoista, rikko-
muksista tai henkien suututtami-
sesta.

Väite 3 (Eurooppa) 
väärin
• Unelma Eurooppaan pääsystä 
ei ole yleinen. Monet haaveilevat 
länsimaisesta puolisosta. 
• Albinismi on Saharan eteläpuolei-
sessa Afrikassa ja etenkin Tansa-
niassa huomattavasti yleisempää 
kuin muualla (geenivirhe, jonka 
seurauksena ihosta ja hiuksista 
puuttuu pigmentti ja näkö on usein 
heikko)
• Myös eurooppalaisten keskuu-
dessa esiintyy albinismia, mutta se 
on hyvin harvinaista. Esimerkiksi 
Suomessa geenivirheen omaavia ei 
usein erota muista vaaleista ihmi-
sistä.

GERSON, 19v.
Väite 1 (kirahvit) 
väärin
• Kirahvilaumojen sijaan omis-
tetaan lehmiä. Ne ovat maaseu-
dulla miehille arvokkaampaa 
omaisuutta kuin raha.
• Eläimiä ei kasvateta yleensä 
ruuaksi, niiden omistaminen 
merkitsee rikkautta ja korkeam-
paa asemaa yhteisössä. 
• Lapset ovat paimenina, mutta 
vasta n. 6–7-vuotiaasta alkaen.

Väite 2 (Sinema Leo) 
oikein
• Mwanzan alueella toimii Sine-
ma Leo -auto, jolla ajetaan kyliin 
ja järjestetään seurakunnan 
kanssa seminaari. Tarkoitus on 
kutsua uusia ihmisiä kirkkoon. 
• Seminaarissa opetetaan ja iltai-
sin on elokuvanäytös, joka kerää 
jopa 1000 katsojaa. 
• Kastekouluun (= rippikoulu) 
haluavien joukossa on myös 
noitia ja/tai poppamiehiä, jotka 
luopuvat taikaesineistä ja riiteis-
tä ottaessaan kasteen.

Väite 3 (poppamiehen poika) 
oikein
• Tansaniassa on noin 120 eri hei-
moa. Etenkin maaseudulla monilla 
heimoilla on omia uskomuksia, joi-
hin liittyy noituus ja poppamiehet.
• Kaupungeissa heimot sekoit-
tuvat, mutta saattavat vaikuttaa 
esim. ammatinvalintaan tai 
arvostukseen yhteisössä.
• Arvioiden mukaan kristittyjä 
on noin 40% ja muslimeita 30% 
väestöstä.
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Happiness, 33 vuotta

Perheeseeni kuuluu 17 
henkeä. Menin naimisiin 
15-vuotiaana vanhempieni 
valitseman, yli puolet itseäni 
vanhemman miehen kanssa. 
Hänellä oli jo yksi vaimo. 
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Happiness, 33 vuotta

Perheellämme on ollut varaa 
laittaa kouluun vain kaksi 
lapsistamme. Suurin syy tähän 
on ollut puhtaan veden 
hakeminen pitkän matkan 
takaa. Koulusta ilmoitettiin, 
että jokainen tyttö saa kaksi 
ämpärillistä puhdasta vettä 
koulupäivän päätyttyä. Näin 
sain luvan mennä sinne.
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Happiness, 33 vuotta

Olen ollut kristitty syntymästäni 
saakka. Käyn kirkossa sunnun-
taisin jumalanpalveluksessa 
ja lähes joka arki-ilta rukousil-
lassa. Lapseni ovat pyhäkou-
lussa, paitsi yksi, jonka lähetin 
siskoni luokse asumaan: hän 
ei ole saanut omia lapsia. 
Maksan palkastani kymme-
nykset seurakunnalle.
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Neema, 27 vuotta

Kaksi vuotta sitten tunte-
mattomat miehet murtau-
tuivat kotiini ja leikkasivat 
vasemman käteni irti. 
Ihan vaan siksi että olen 
ihonväriltäni vaalea eli 
albiino. He myivät käteni 
poppamiehelle ja saivat 
siitä ison määrän rahaa. 
Onneksi henkeni säästyi, 
kaikilla albiinoilla ei käy 
niin hyvin.
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Neema, 27 vuotta

Synnyin pienellä saarella 
Victoriajärvellä. Vielä 
ollessani lapsi muutimme 
kaupunkiin, sillä siellä on 
albiinon eli väripigmentti-
häiriöisen turvallisempaa 
elää. Kaupungissa ennak-
koluulot ovat myös vähäi-
sempiä kuin maalla, joten 
albiinoillakin on mahdol-
lisuus päästä töihin. Itse 
toimin albiino-yhdistyksen 
sihteerinä. 
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Neema, 27 vuotta

Olen ajatellut muuttava-
ni Eurooppaan kunhan 
saan tarpeeksi rahaa 
lentolippuun. Siellä ei ole 
albiinoita, mutta ihonvä-
rini olisi kuitenkin sama 
kuin muilla, enkä erottuisi 
massasta niin paljoa.
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Gerson, 19 vuotta

Olen tienannut liiketoiminnal-
lani hyvin. Minua kehotettiin 
laittamaan ylimääräinen 
raha pankkiin ja lapset kou-
luun. Valitsin kuitenkin hei-
momme perinteisen tavan 
tallettaa omaisuutta: olen 
ostanut kirahveja. Nyt neljää 
yli satapäistä kirahvilaumaa-
ni paimentavat poikani. 
Kirahvit ovat helposti lasket-
tavaa omaisuutta ja niillä on 
helpompi maksaa tyttäreni 
myötäjäisiä.

Gerson, 19 vuotta

Kylässäni vieraili seu-
rakunnan Sinema Leo 
-elokuva-auto. Päivällä 
kerrottiin kristinuskosta 
ja illalla katsottiin eloku-
va Jeesuksesta. Jokin 
pysäytti. En kehdannut 
kaikkien nähden mennä 
juttelemaan evankelistan 
kanssa, mutta pimeyden 
laskeuduttua poikkesin 
juttusilla. Sain Uuden 
testamentin ja ehkä ensi 
vierailulla pääsen aloitta-
maan kastekoulun.
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Gerson, 19 vuotta

Synnyin poppamiehen 
pojaksi, joten minustakin 
kasvoi kylän noita isäni 
jälkeen. Asiakkaita käy 
muutama päivässä. Taval-
lisesti he haluavat tietää 
kuolleen läheisensä kuu-
lumisia tai olla yhteydessä 
esi-isiin. Myös taikakaluja 
menee muutama viikossa. 
Niitä käytetään yleensä 
tuottamaan epäonnea 
jollekin.
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Ohje: Tulosta sivuja kaksi kappaletta. Leikkaa toisesta sivusta väittämät 
irti paperista ja anna rastille tulijoille. He lukevat itse väitteet ja valitsevat 
epäilemänsä väärän väittämän. Rastin pitäjä voi tarvittaessa myös lukea 
väitteet, jos ryhmässä on esim. lukivaikeutta.


