kuva Jorma Arkkila

Marja Ochiengin lähettikirje 2/2019, 4.3.2019
Terveiset jälleen auringonpaahtamasta Kisumusta!
Lämpötila kohoaa päivittäin yli +30 asteeseen. Eletään siis vuoden kuuminta ja kuivinta kautta.
Alkuvuosi on aina täällä hyvin kuivaa ja kuumaa. Maalis-huhtikuussa pitäisi saada sateita. Ihmiset
ovat valmistelleet peltonsa valmiiksi, jotta voivat istuttaa maissit kasvamaan.
Orpotyöntiimimme diakonissat tulevat toimistoomme
tuomaan raporttejaan aina ruokarahan maksun
jälkeen. Ruokaraha maksetaan perheille aina kuun
ensimmäisellä viikolla. Helmikuun raportointipäivään
diakonissat toivat tullessaan kummilapsihankkeen
lasten kengänkoot. Osa näistä tuli pahville piirrettynä
jalkapohjan
kuvana.
Näiden
mukaan
sitten
toimistomme työntekijä käy ostamassa lapsille uudet
nahkaiset
koulukengät,
jotka
esikouluja
peruskouluikäiset lapset saavat huhti- ja elokuun
tapaamispäivien aikana. Lapsille annetaan myös
rahaa uusien koulupukujen hankintaan. Huhti- ja elokuu ovat täällä lomakuukausia ja tuolloin meidän
on ollut tapana kutsua lapset yhdessä huoltajiensa kanssa alueittain kirkkoihimme.
Helmikuussa kokoonnuimme lähettitoverien kanssa lähettienkokoukseen. Tämä kokous olikin tällä
kertaa hyvin pieni, sillä meitä on täällä vain neljä lähetystyöntekijää, kolme Nairobissa ja minä täällä
Kisumussa. Kokouksen järjestelyvastuu oli Kisumulaisilla eli minulla. Toimin myös kokouksen
puheenjohtajana, sillä vuoden alusta lähtien olen toiminut kentän vastaavana. Tämä tehtävä
tarkoittaa yhdyshenkilönä olemista yhteistyökirkkomme ja Sley:n välillä. Toimin myös muutamien
kokouksien puheenjohtajana kuten juuri työn lähettienkokouksen. Yllättävän paljon on työaikaa
mennyt tämän tehtävän opetteluun ja hoitamiseen erilaisten sähköpostien, puhelinkeskustelujen ja
palaverien myötä.
Tämä kaksivuotinen työkauteni alkaa olla täällä Keniassa lopuillaan. On ollut etuoikeutettua saada
seurata hankkeemme lasten elämä jo pian 12 vuoden ajan. Tänään sain puhelinsoiton eräältä
hankkeemme entiseltä nuorelta, joka oli viikko sitten saanut poikavauvan. Robert kiitti Jumalaa
perheestään. Sunnuntaina tapasin Carrenin kirkkomme pihassa. Hän kantoi sylissään yhdeksän
kuukauden ikäistä lastaan. Carreniin tutustuin Matongon orpokodilla jouluna 2007. Silloin hän oli
pikkutyttö, peruskoulun alaluokalla. Jumala on siunannut tätä työtä Keniassa ja se on saanut jatkua
huolimatta siitä, että matkalla on ollut monenlaisia haasteita. Monet nuoret täällä rukoilevat edelleen
suomalaisten tukijoidensa puolesta. Olen anonut uutta kaksivuotista työkautta ja sen Sley:n hallitus
on minulle myöntänyt. Saan jatkaa orpolapsityön parissa siis ainakin tulevat kaksi vuotta.
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Olen valmistautumassa kotimaankaudelle. Matkustan Suomeen huhtikuun puolessavälissä ja
seurakuntakierroksen aloitan toukokuussa. Tässä seurakuntia, joissa tulen vierailemaan: 9-10.5
Tampereen eteläinen srk, 15.5 Honkajoki, 16.5 Forssa, 19.5 Lahti, 20-21.5 Orimattila, 22.5 Turku
Martin srk, 23.5 Mynämäki, 27.5 Lavia ja Säkylä, 28.5 Forssa, 29.5 Kankaanpää, 3-4.5 Jyväskylä, 5.6
Turku Katariinan srk, 9.6 Pyhäselkä, 10.6 Juuka, 11-12.6 Savonlinna, 17-18.6 Sumiainen, 19.6
Janakkala, 25.6 Karijoki, 28-30.6 Evankeliumijuhlat Pori. Kotimaankauden aikana pyrin hoitamaan
kummilapsityön yhdyshenkilön tehtäviä päivän viikossa. Pyydän siis kummeilta kärsivällisyyttä, mikäli
juuri sinun kummilapsesi kuulumiset viipyvät ja eivät tulekaan ajallaan. Kummien lähettämä postit
eivät liiku Keniassa eteenpäin kotimaankauteni aikana. Toivottavasti tapaamme kotimaankauteni
aikana!
Alkuvuosi on mennyt hurjaa vauhtia. On ollut monenlaista palaveria, kokousta, kohtaamista,
puhelinkeskustelua ja arkista työskentelyä kotitoimistossa. Hankaliltakaan asioilta ei olla vältytty ja
välillä on meinannut loppua taito, ymmärrys ja voimatkin. Kaikessa saamme kuitenkin luottaa
Jumalan johdatukseen ja läsnäoloon elämässämme.
”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi.” Psalmi 13:6
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Siunausta paaston aikaan!

Terveisin,
Maikki

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kotimaankauden seurakuntavierailut
• Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
• Hankkeemme lapset ja huoltajat jotka sairastelevat
• Pyydetään varjelusta liikenteessä ja terveyttä
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