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Hyvää alkanutta vuotta!
Lämmin kiitos kaikesta muistamisesta joulunaikaan niin
omasta kuin kummilapsihankkeen lasten puolesta! Tiimimme
työntekijät ovat toimittaneet joulupostinne perille kummilapsille. Tänä vuonna sain viettää joulun koti-Suomessa läheisten
kanssa. Tämä loma oli erityisen hieno ja rentouttava. Minulla
oli mahdollisuus tavata muutamia ystäviä ja sain nauttia äidin
valmistamia maittavia jouluruokia. Siskojen ja heidän perheidensä kanssa vietin aikaa. Joulupukki vieraili jouluaattona,
en ollut häntä tavannutkaan moneen vuoteen  Pääsin vielä
juuri ennen Keniaan paluuta luistelemaan järvenjäälle. Pysyin
pystyssä luistimilla noin kymmenen vuoden tauon jälkeen!
Matkalaukussa kulki luvattoman paljon joulualennuksista ostettuja suklaita. Niitä riittää pitkälle kevääseen.
Ennen joulua saimme viettää perinteistä joulujuhlaa Matongon orpokodilla. Tänä vuonna myös kummilapsihankkeen työntekijät tulivat
mukaan tuohon yhteiseen juhlaan ja saimme viettää mukavan päivän
yhdessä lasten kanssa. Orpokodin pappi piti lapsille ja meille työntekijöille ensin jouluhartauden. Tämän jälkeen saimme syödä yhdessä
paahdettuja pähkinöitä ja teetä. Sitten oli leikin aika ja se olikin todella
mukavaa. Koska työntekijöitä oli monta,
jokainen lapsi sai varmasti huomiota
leikin aikana. Hyppäsimme narua, heittelimme ilmapalloja ja leikimme erilaisia
pallopelejä. Leikkimisen jälkeen olikin
kaikilla jo nälkä ja saimme nauttia maittavan juhla-aterian: kanaa, lihaa, chapatti-leipiä, kaalia ja riisiä. Ruokailun jälkeen oli vielä joululahjojen
aika. Lähettitoveri Sinikan kanssa saimme paketoida koristeltuun
paperipussiin jokaiselle uudet vaatteet, kankaisen nenäliinan, tikkarin, joulukortin, värikynät ja vihon. Syksyllä lapset kertoivat minulle,
että toivoisivat minun antavan heille nenäliinat lahjaksi. Muistin tämän toiveen ennen joulua lahjoja valmistellessamme. Oli ihana huomata, miten tuo kankainen nenäliina oli erityisen tärkeä kaikille lapsille. Kun menin muutaman päivän päästä joulujuhlasta käymään orpokodilla, minua oli vastassa lapset uusissa vaatteissaan ja
jokainen tuli ylpeänä esittelemään millainen hieno kuva nenäliinassa oli.
Normaali arki on palannut toimistoommekin. Opiskelijat kävivät heti alkuvuodesta hakemassa tarvittavia tavaroita kouluun mukaan otettavaksi. Myös koulumaksushekkejä on taas laitettu liikenteeseen, jotta nuoret saavat käydä koulua keskeytyksettä. Toimistossa käydessäni sain tavata muu-

tamia hankkeemme opiskelijoita ja vaihtaa
heidän kanssaan kuulumisia. Olen iloinen
siitä, että olen saanut tutustua näihin nuoriin. Toivon heidän elämäänsä kaikkea hyvää. Vuoden ensimmäinen ruokaraha on
maksettu heti tammikuun ensimmäisellä
viikolla. Työntekijämme kutsuvat alueittain
huoltajat koolle kirkkoomme. He pitävät
Orpotyön tiimi
tapaamisen aluksi hartauden tai lyhyen
Raamattuopetuksen. Lopuksi he maksavat
ruokarahan perheille. Tammikuu on työntekijöille kiireinen, sillä he käyvät maksamassa eri lukioissa
nuortemme koulumaksuja. Keniassa käytössä on edelleen shekit ja näillä he käyvät erikseen jokaisessa koulussa maksamassa koulumaksut. Onneksi hankkeemme opiskelijoita on myös samoissa
kouluissa, joten tehtävä on kohtuullisesti hoidettavissa.
Peruskoulun loppukokeiden tulokset ovat tulleet. Tällä hetkellä osa nuorista miettii, minkä alan ammattia alkaisi opiskella ja osa odottaa kutsukirjettä lukioista. Lukion loppukokeet tehneet odottelevat
vielä kokeiden tuloksia kuukauden verran. Loppuvuodesta ammattiin valmistui hankkeestamme
mm. kokki, automekaanikko, kaksi ompelijaa, vesi-insinööri, esikoulun opettaja ja sähköinsinööri.
Muistetaan heitä kaikkia rukouksissamme.
Uutta vuotta on hienoa aloitella tietäen, että te uskolliset ystävät jatkatte työmme tukemista niin rukouksin kuin taloudellisesti. Hyvän Jumalan siunausta elämääsi!
“Minä kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden. Suuri on sinun nimesi, luja on antamasi
lupaus” Psalmi 138:2

-Maikki-

Rukousaiheita:
 Kiitos hyvästä joulun ajasta
 Pyydetään viisautta kaikille hankkeemme nuorille, jotka
miettivät jatko-opiskelupaikkoja
 Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
 Orpotyön tiimi, lapset ja heidän huoltajansa, Matongon lastenkodin väki
 Pyydetään terveyttä ja varjelusta liikenteessä

Muistathan käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi tukiessasi orpolapsityötä Keniassa. Tällöin kannatuksesi näkyy myös seurakuntasi lähetyskannatuksena.
Viitenumeron saat SLEY:n toimistosta Anna Poukalta p. (09) 251 39 220, tai sähköpostitse anna.poukka@sley.fi. Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän
keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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