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Terveiset Kankaanpäästä! Pääsin matkustamaan suunnitellusti kotimaankaudelle huhtikuun
lopulla. Tähän matkaan liittyi monta epävarmuustekijää. Alkuvuodesta koko lentoni peruttiin
mutta sain lipun seuraavalla lennolle. Maaliskuun lopulla presidentti ilmoitti iltapäivän
puheessaan uusista rajoituksista, joista yksi oli joidenkin alueiden sulkeminen liikenteeltä tuona
samana iltana puolelta öin. Nairobi oli yksi näistä alueista ja satuin olemaan juuri tuolloin
työreissulla Nairobissa. Tarkoituksenani oli palata vasta seuraavana päivänä Kisumuun, mutta
sitten tulikin kiire järjestää itseni illan viimeiselle Kisumun lennolle. Majapaikkaan juostessani
soitin lähettitoverilleni, joka hoiti minulle lentolipun. En muista koskaan pakanneeni tavaroitani
niin nopeasti, samalla tilaten itselleni taksia lentokentälle ja kirjautuessani ulos majoituksesta.
Lentokentälle päästessäni perjantai illan ruuhkasta sain huokaista, kun ehdin ajoissa paikalle.
Presidentti sanoi puheessaan, että sulku jatkuu, kunnes toisin ilmoitetaan. Tämä aiheutti
itselleni päänvaivaa, sillä kotimaankauden lentoni oli Kisumusta Nairobiin ja sieltä sitten
Amsterdamin kautta Helsinkiin. Mitään lentoja ei lentänyt Kisumun ja Nairobin välillä sulun
vuoksi mutta lentoyhtiö ei kuitenkaan ollut perunut lentoani vielä vajaata viikkoa ennen lentoani.
Matkatoimisto antoi ohjeen peruuttaa koko lippuni Helsinkiin saakka ja varata uusi lippu
Nairobista eteenpäin sillä lipusta ei voinut itse peruuttaa vain yhtä lentoa. Hankin itselleni kirjeet
poliisilta ja työnantajalta, joissa kerrottiin, että olen matkustamassa Suomeen ja siksi minun
tulee päästä siirtymään Kisumusta Nairobiin. Lähdin ajamaan tiistaina aamulla kohti Nairobia.
Kaikki sujui hyvin ja pääsin kahdesta tiesulusta läpi jatkamaan matkaani Nairobiin, johon pääsin
illalla juuri ennen viiden ruuhkan alkamista. Nairobissa kävin vaadituissa kahdessa
koronatestissä ja pääsin nousemaan lentokoneeseen torstaina illalla. Oli hyvä levähtää
Nairobissa pari päivää ennen matkaan lähtöä, sen verran näitä ylimääräisiä väsyttäviä tekijöitä
liittyi matkaani tällä kertaa. Kiitollinen olen kaikesta varjeluksesta matkan aikana.
Maaliskuisella Nairobin reissulla sain tavata hankkeemme entisen nuoren, Violan. Hän on yksi
aktiivisista nuoristamme, josta olen kertonut jo aikaisemminkin. Yhdessä hänen kanssaan
olemme mm. suunnitelleet hankkeen entisten opiskelijoiden tapaamista, jonka toivomme
järjestyvän ensi vuonna. Viola lähettää kaikille työn tukijoille kiitoksensa ja terveisensä.
Hankkeemme nuorista 34 teki peruskoulun loppukokeet. Nyt he odottavat kutsukirjeitä lukioon
tai miettivät ammattikoulupaikkoja. Keniassa vanhemmat haluavat laittaa lapsensa lukioon,
vaikka hänellä ei olisi peruskoulun loppukokeiden tulosten perusteella siellä mahdollista
pärjätä. Olemme yrittäneet keskustella tästä asiasta ja Violakin oli eräässä tällaisessa
tilaisuudessa puhumassa vanhemmille, miten kädentaidot ovat tärkeitä ja kaikkien ei tarvitse

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Pankki Danske Bank FI13 8000 1500 7791 95 • Nordea FI75 1573 3000 0333 23 • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

käydä lukiota ja yliopistoa. Violalla on tästä itsellä omakohtaisia
kokemuksia. Hän kävi lukion ja yliopiston mutta opintojen
jälkeen hän huomasi, että kädentaidot ovatkin hänen alansa ja
nyt hän työllistää itsensä ompelijana. Kuvassa hänellä on yllään
mekko, jonka hän on itse ommellut. Lukion loppukokeet ovat
ohitse myös tältä vuodelta ja nuoremme odottavat näiden
kokeiden tuloksia ja miettivät mihin kouluun hakeutuisivat.
Muistetaan näitä kaikkia nuoria rukouksissamme.
Orpokodilla vierailukielto jatkuu edelleen koronatilanteen vuoksi.
Tavarantoimittajat
tuovat
tuotteet
portille,
josta
ne
vastaanotetaan. Portin sisäpuolelle menevät vain työntekijät ja
niinpä minäkään en ole orpokodilla vieraillut. Saan sieltä
kuitenkin terveisiä orpokodin johtajalta, joka lähettää minulle
videoita ja kuvia arkipuuhista mm. kuvia varaston remontista ja
videota lasten laulu-leikkihetkestä. Muistetaan orpokodin
tilannetta rukouksissamme.
Tarkoituksenani on tavata kotimaankaudellani teitä työmme tukijoita joko etänä tai sitten
yhteisissä tapaamisissa. Monia etätilaisuuksia on jo sovittuna ja muutamia tilaisuuksia, mikäli
rajoitukset antavat myöden. Etätilaisuuksissa on se hyvä puoli, että voin osallistua eri puolella
Suomea oleviin tilaisuuksiin saman päivän aikana. Ja tietenkin myös mukaan voi osallistua
mistä vaan! Mikäli haluat osallistua johonkin etätilaisuuteen, laita minulle viestiä niin lähetämme
seurakunnan kanssa sinulle tarvittavat tiedot.
”Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme
matkalla” 1. Kor. 8:6
Siunausta sinulle kevät ja kesäpäiviin!
Terveisin, Maikki

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•

Lukioon ja ammattikouluihin siirtyvät opiskelijat
Kiitetään varjeluksesta matkalla Suomeen
Kotimaankauden ohjelma ja heinäkuun kesäloma
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
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