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Terveiset Karkusta, johon saavuin viikko sitten yllättäen. Syynä Suomeen tuloon oli se, että
koronavirus saavutti myös Kenian. Keniasta lopetettiin kolmen päivän varoitusajalla
kansainväliset lennot ja tuolloin Sley:ssä tehtiin päätös, että lähettien on hyvä tulla tässä
tilanteessa Suomeen. Parin päivän aikana sain järjesteltyä käytännön asioita ja pakattua niin,
että pääsin lähteämään matkaan. Olen viettänyt 14 päivän karanteeniaikaa Karkun
evankelisella opistolla, jossa meistä on pidetty huolta. Asunnot järjestyivät niin, että olen voinut
jatkaa tässä kummilapsityön yhdyshenkilön tehtäviäni normaaliin tapaan eteenpäin
kotitoimistopöydän äärestä. Meille on tuotu tilaamamme kauppaostokset oven taakse, miten
hienoa palvelua! Olen saanut käydä kävelyllä ja aika on mennyt kyllä todella nopeasti tämän
ensimmäisen viikon ajan. Ihmeellisen aikataulutetuksi elämä on muodostunut, kun on
monenlaista teams, meet ja puhelinpalaveria. Asioita, joista en vielä tiennyt viikko sitten ja en
osannut tuollaisia edes käyttää. Mutta kummasti vaan olen oppinut ja pidin jopa jo yhden etäuskontotunnin eräälle peruskoulun luokalle. Se oli mielenkiintoinen ja opettava kokemus.
Urheiluharrastustani olen saanut myös jatkaa etänä skypen kautta personal trainerin
ohjauksessa. Se on ollut tärkeä juttu itselleni. Tämän aloitin jo Keniassa viikko ennen kuin
lähdin sieltä pois, sillä sielläkin oli tullut jo kaikki rajoitukset voimaan. Koulut ovat olleet kiinni jo
kolme viikkoa, liikkumista on rajoitettu ja kokoontumisia ei saa järjestää. Ihmisiä kannustettaan
myös Keniassa pysymään kotona.
Viimekirjeessä kertomani ja suuresti odottamani kummilapsihankkeen
entisten opiskelijoiden tapaaminen jouduttiin peruuttamaan.
Jouduimme myös peruuttamaan kaikki huhtikuulle sovitut lasten ja
huoltajien yhteiset tapaamiset. Toiveena on, että voimme toteuttaa
nämä syksyllä, mutta vielä emme ole sopineet uusia ajankohtia.
Olemme juuri opetelleet käyttämään tiimimme kanssa kenialaista
nettipankkijärjestelmää, jonka avulla voimme maksaa lähes kaikki
hankkeemme kulut. Näin työntekijämme eivät esimerkiksi kuljeta
enää käteistä rahaa ja toimita sitä näin lasten huoltajille. Järjestelmän
kautta voimme maksaa kuukausittaisen ruokarahan suoraan
pankkitililtämme huoltajien kännykkätilille. Myös työntekijöiden palkat,
koulumaksut, erilaiset hankinnat ja matkakulut voimme maksaa
nettipankin kautta. Toimistomme työntekijät valmistelevat maksut
järjestelmään ja sitten kaksi työntekijää hyväksyy maksun.
Hyväksymisen voi hoitaa mistä vain ja niinpä minä voin täältä
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Suomesta käsin toimia toisena hyväksyjänä. On todella hienoa, että tämä järjestelmä saatiin
juuri otettua käyttöön ja työ voi jatkua vaikka emme fyysisesti pääsekään toimistollemme tässä
tilanteessa. Orpokodilla nopeutettiin muutaman lapsen muuttamista sukulaistensa luokse
tämän tilanteen vuoksi mutta muuten toiminta jatkuu normaalisti. Työntekjät käyvät orpokodilla
ja huolehtivat lasten hyvinvoinnista. Muistetaan heitä rukouksissamme, niinkuin koko
tiimiämme, lapsia ja heidän perheitään.
Diakonissamme eivät nyt liiku tapaamassa hankkeemme perheitä. Kummeille siis tiedoksi, että
emme valitettavasti pysty toimittamaan teidän lähettämiänne kirjeitä lapsille. Myöskään lapset
eivät voi tässä tilanteessa kirjoitella teille kirjeitä. Yritän kuitenkin mahdollisuuksien mukaan
välittää lasten normaalit vuosikuulumiset täältä Suomesta käsin. Diakonissoille on ladattu
enemmän puheaikaa puhelimiinsa matkakulujen sijaan ja he pitävät yhteyttä puhelimitse
hankkeemme perheisiin. Monet huoltajat ovat kertoneet työntekijöille monenlaisista huolistaan.
Jotkut miettivät sitä, että kaikki eivät ymmärrä tilannetta etenkin maaseudulla ja eivät noudata
tämän vuoksi annettuja ohjeistuksia. Monilla on huoli toimeentulosta ja siitä, miten saa
hankittua ruokaa perheelleen. Tilanne on aiheuttanut jo myös valitettavasti maassa
levottomuuksia liittyen esimerkiksi maassa olevaan ulkonaliikkumiskieltoon ilta ja yöaikaan.
Pääisäisen sanoma kaiken tämän hämmennyksen keskellä on lohdullinen. On turvallista saada
elää uskoen siihen, että minunkin syntini on sovitettu ja saan olla matkalla kohti Taivaan kotia.
Levollista pääsiäisen aikaa sinulle!
”Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata” Ps. 51:14
Terveisin,

Maikki

PS: Seuraathan jo Sley:n sosiaalista mediaa, sieltä löytyy paljon mm. erilaisia hartauksia ja
raamattutunteja
Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koronatilanne koko maailmassa
Ihmiset, joiden elämään korona on vaikuttanut
taloudellisesti
Kiitetään siitä, miten tietotekniikan kehittyminen
mahdollistaa yhteydenpidon ja työn tekemisen
Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
Sley:n taloudellinen tilanne
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja
työntekijät
Lasten vapaa-ajanvietto Keniassa, kun koulut on suljettu ja
etäkoulumahdollisuutta ei ole
Auringonlasku Kisumusta lähtiessä
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