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Aurinkoiset terveiset jälleen päiväntasaajalta, Kisumusta.
Alkuvuosi on mennyt nopeasti monenlaisissa puuhissa. Tuntuu että alkuvuoden aikana on
mennyt erityisen paljon aikaa virallisten hallinnollisten asioiden hoitamiseen. Toisaalta nyt
sellaisten asioiden hoitamiseen on ollut enemmän aikaakin, kun muu toiminta on ollut koronan
vuoksi vähäisempää. Olen toiminut nyt parin vuoden ajan Sleyn Kenian kentän vastaavana
lähettinä. Tämä tarkoittaa yhdyshenkilönä olemista yhteistyökirkkomme ja Sleyn välillä sekä
kentän erilaisten kokousten asioiden valmistelua, kuten viimeviikkoisen lähettienkokouksen
valmistelua ja puheenjohtajana toimimista. Kokous oli tällä kertaa etäkokous ja jokainen
osallistui oman tietokoneensa ääreltä kokoukseen. Huomasin sen, että tuollaista kokousta on
melko paljon hankalampaa johtaa, kun ei näe ihmisiä ja ei olla samassa tilassa. Olen paljon
kipuillut kentän vastaavan tehtävän kanssa mutta sitten toisaalta ajattelen, että kun joku hoitaa
hallinnollisia tehtäviä, niin se mahdollistaa muiden työnteon. Monta palaveria on tähän
tehtävään liittyen ollut kirkon johdon kanssa niin puhelimitse kuin sitten paikan päällä kirkon eri
toimistoissa. Suomessa seurakuntatyötä tehdessäni en koskaan soitellut piispoille tai
arkkipiispalle. Nyt viikoittain olen yhteydessä heihin. Kulttuuri on tässä suhteessa hyvin
erilainen. Hyvä on ollut kuitenkin puhua asioista ja jättää yhdessä asiat rukouksissa Jumalalle.
Näiden keskustelujen lisäksi myös valtion suuntaan on ollut asioita hoidettavana ja nämä
ovatkin olleet melko monimutkaisia, ihan uusien asioiden opettelua. Kaikki nämä asiat haluan
jättää teidän rukouksiinne.
Nairobissa olen nyt vieraillut muutaman
kerran hoitamassa näitä hallinnollisia asioita.
Viereinen kuva on ajomatkalta Nairobista
Kisumuun. Matkaan kuluu autolla ajaen vajaa
kahdeksan tuntia ja matkalla saa kyllä
ihastella vaihtelevia kauniita maisemia.
Viimeisimpään Nairobin reissuun pystyin
yhdistämään myös orpotyön tapaamisia. Sain
tavata kolme hankkeemme lasta huoltajiensa kanssa. Kävimme yhdessä kenkäkaupassa ja
lapset sovittivat itselleen sopivankokoiset koulukengät. Yhden tytön kanssa kävellessäni reilun
kilometrin Nairobin keskustan kaduilla hän kertoi, että ei ole koskaan käynyt ihan niin
keskustassa, vaikka Nairobissa asuukin nykyään. Hän kertoi, että heidän koulussaan on lähes
sata lasta samalla koululuokalla ja turvavälejä luokassa ei pystytä pitämään. Vaihtelevasti
lapset käyttävät kasvomaskeja, jonka käyttö täällä olisi pakollista. On hyvin vaikeata arvioida
Kenian koronatilannetta. Ihmiset ovat väsyneet rajoituksiin ja ohjeita ei enää noudateta. Elämä
on palannut hyvin pitkälti normaaliin, vaikka tilanne ei mitenkään normaali ole koronan kannalta.
Orpotyössä emme ole palanneet normaaliin kotikäyntityöhön, vaan tiimimme jäsenet jatkavat
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edelleen yhteydenpitoa lapsiin ja huoltajiin puhelimitse. Toimistomme työntekijät ovat työssä
normaalisti ja vierailen toimistossa lähes päivittäin. Siellä saan myös tavata hankkeemme
nuoria, jotka ovat tulleet sinne selvittelemään monenlaisia asioita.
Olen viime aikoina pitänyt yhteyttä hankkeen kautta
vuosien aikana valmistuneisiin opiskelijoihin. Hankkeessa
on ollut vuoden 2005 jälkeen yhteensä yli 800 lasta ja tällä
hetkellä
tuemme noin 300 lasta. Muutamia entisiä
hankkeen nuoria tapaan kirkossa sunnuntaisin ja joidenkin
kanssa olen vaihtanut viestejä puhelimitse. Jotkut entiset
hankkeen opiskelijat toimittivat minulle kuvia heistä
työelämässä, ja minä lähetin heille kuvia heidän
lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Viereisessä kuvassa on
Nancy, Fred, Erick, Allan, Selso ja Lilian työpaikoillaan.
Yksi nuori kertoi, että hän tunsi suurta kipua sydämessään
katsoessaan lapsuutensa kuvia. Kuvia katsoessaan hän
muisti, kuinka tuskallista aikaa tuo hänelle oli. Nyt Andrew
on kuitenkin unelma-ammatissaan ja saa antaa eteenpäin saamaansa hyvää
palvelutehtävässään erään katulastenkeskuksen kokkina. Hän kiitti Jumalaa siitä, miten
Jumala on johdattanut hänen elämäänsä kaikki nämä vuodet. Hän kiittää myös suomalaisia
ystäviä, joilla on sydäntä auttaa hänenlaisiaan kenialaisia ystäviä. Hyvä Jumala teitä kaikkia
siunatkoon! Tässä vielä linkki videoon, joka kertoo orpotyön menneistä vuosista.
https://www.youtube.com/watch?v=HmgPinWG3k8
Sain vierailla orpokodilla yhden kerran yhdessä toimistomme työntekijän Mollyn kanssa.
Kävimme viemässä orpokodille kolmen kuukauden varaston kauppaostoksia. Veimme mm.
saippuaa, pyykinpesuainetta, vaippoja, äidinmaidonkorviketta, ruokaöljyä, sokeria, suolaa ja
kosteusvoidetta. Monenlaista tarvitaan kodin päivittäisissä toimissa. Orpokodilla on tällä
hetkellä viisi alle kaksivuotiasta lasta, joista nuorin on vain muutaman kuukauden ikäinen.
Orpokodilla on edelleen vierailukielto, joten lapset tapasin vaan hyvin kaukaa ja etäisyyttä
pidimme myös muihin työntekijöihin. Rukouksiin myös koko orpokodin väki.
Levollista ja riemullista pääsiäistä sinulle! ”Kristuksen veressä meillä on lunastus,
rikkomustemme anteeksianto” Ef 1:7. Tämän lupauksen turviin saamme jäädä joka päivä.
Terveisin, Maikki
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Pyydetään terveyttä ja varjeltumista koronatartunnalta
• Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
• Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
• kotimaankauden suunnitelmat
• Kentän vastaavan työt
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