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Syyskuussa
saimme
Sley:n
lähettiporukalla
istua
lähettienkokouksessa Naivashan kaupungissa aivan
uskomattoman kauniissa ympäristössä. Itselleni tuo pitkä
viikonloppu osui hyvään kohtaan. Oli ihanaa kokouksen
lomassa levähtää ja nauttia upeasta Kenian luonnosta. En
muista koska olisin nähnyt viimeksi niin paljon eläimiä ja nyt
niitä sai ihastella aamulenkillä ja iltakävelyillä. Neljä kirahvia
tuli ilahduttamaan meitä kokoushuoneemme läheisyyteen.
Aamulla apina tuli istuskelemaan telttahuoneeni kaiteelle.
Teltan ovi tulikin pitää visusti kiinni, jotteivät erilaiset apinat
tulleet sisälle tutustumaan tavaroihin. Kokouksessa
pohdimme mm. ensivuoden töitä ja kuulimme myös
toistemme työalojen kuulumisia. Paljon kaikkea on
suunnitteilla ensivuodellekin. Valmistelimme kokouksessa myös budjettiehdotuksen. Ilman teitä työn
tukijoita työmme ei ole täällä mahdollista. Kiitos kaikista rukouksista ja taloudellisesta tuesta työllemme.
Syksyn aikana sain tavata opiskelijoitamme erilaisissa tilanteissa. Vierailin parissa koulussa ja muutaman
opiskelijan kanssa sain istua kahvilassa keskustelemassa. Toimiston pihapiirissä olevan puun alla on
myös käyty keskusteluja. Nykytekniikan avulla viestit kulkevat myös opiskelijoidemme kanssa ja lähes
päivittäin puhelimeeni tuleekin viesti joltain opiskelijaltamme. Olen halunnut nyt syksyn aikana keskittyä
erityisesti opiskelijoihimme, jotka ovat muuttaneet pois kotipaikkakunniltaan. Muutto kotikylästä suureen
kaupunkiin on suuri muutos monelle ja aina uudet kohdatut asiat eivät ole niitä hyviä asioita. Taloudelliset
asiat, terveys, uudet ystävät, opiskelujen haasteet, seurakuntayhteys ja tulevaisuus ovat sellaisia asioita,
joista nuorten kanssa on keskusteltu. Marraskuun lopulla saamme tavata Nairobissa olevia
opiskelijoitamme ja ajomatkalla Nairobiin toivottavasti saamme pistäytyä tapaamassa muutamaa
opiskelijaa. Nämä kohtaamiset ovat itselleni niitä työn parhaita hetkiä ja hienoa vastapainoa tälle
kotitoimistossa tekemälleni työlle.
Orpokodilla valmistellaan lasten muuttoa pois kodilta
sukulaistensa tai muuten sopivien perheiden luokse.
Tiimimme sosiaalityöntekijä on tehnyt töitä tämän asian
eteen. Osa lapsista tulee muuttamaan joulukuussa ja
sitten tammikuussa he aloittavat koulun uudessa paikassa.
Tämä on suuri muutos lapsille. Muistetaan tätä asiaa
rukouksissamme. Olen suunnitellut orpokodin lapsille vielä
retkipäivän ennen heidän muuttoaan. Tarkoituksena on
vierailla Kisumussa, jossa kirkossa osallistumme
hartauteen, vierailemme eläintarhassa ja syömme
yhdessä. Sitten vielä edessä on toinen erikoisempi päivä
orpokodilla. Vietämme yhteistä joulujuhlaa, joka on sitten
samalla myös lasten lähtöjuhla.
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Syyskuussa yhdeksän vuotta sitten saavuin Keniaan ensimmäiselle työjaksolle. Nyt näitä työkausia on
takana lähes neljä. Tästä työstä on tullut minulle todella rakas ja koko sydämelläni haluan sitä olla
tekemässä. Syksyn aikana hankkeemme johto on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä ja joidenkin
nuorten kohdalla tämä on tarkoittanut hankkeen taloudellisen tuen loppumista heidän kohdaltaan. Olen
joutunut miettimään, miten olisin voinut olla läsnä paremmin nuortemme elämässä ja auttaa heitä
tekemään parempia valintoja elämässään. Hankkeessamme on säännöt ja nämä on tehty lastemme
parhaaksi. Joskus nuoret eivät sitä ymmärrä ja tekevät asioita vasten sääntöjä. Muistetaan rukouksissa
nyt erityisesti erästä nuorta miestä, jonka elämä on hyvin sekaisin.
Joulu on taas lähestymässä. Joulun sanoma on sama kaikkialla maailmassa. Jeesus syntyi, hänessä
meillä on syntiemme anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Kaiken touhun ja puuhan keskellä toivon,
että saamme kaikki muistaa juhlan todellisen merkityksen, niin Keniassa kuin Suomessa.
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Luuk. 2:10,11
Kiitos kaikesta tuesta tekemällemme työlle tänäkin vuonna. Riemullista adventin ja joulun aikaa, siunausta
elämään!
Terveisin,
Maikki
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Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitetään kaikista orpotyön tukijoista
Joulunvietto kaikkialla maailmassa
Orpokodin lasten muutto ja sopeutuminen uuteen ympäristöön
Hankkeemme nuoret, joilla on erityisiä haasteita elämässään
Orpotyön tiimi, lapset ja heidän huoltajansa, Matongon lastenkodin väki
Pyydetään terveyttä ja varjelusta liikenteessä
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