KOHTI UUTTA
Marja Ochieng
lähettikirje 2/2022
31.3.2022

Vuosi on jo kulunut pitkälle ja omasta mielestä nämä kuukaudet ovat menneet todella nopeasti.
On ollut paljon mietittävää, järjesteltävää ja opeteltavaa. Monta kertaa olen huokaissut
Jumalalle, että taidot, keinot ja voimat eivät riitä ja pyytänyt häneltä viisautta kaikkeen puuhaan.
Olen kiitollinen siitä, että olen saanut kuitenkin hoidettua asioita omalta osaltani ja myös levon
sydämeen niiden asioiden kohdalla, joihin en voi itse vaikuttaa. Jumala tekee työtään
ihmeellisellä tavalla ja saamme jättää kaikki hankalatkin asiat hänen käsiinsä.
Alkuvuoden yksi suuri asia on ollut se, että työtoverini Satu ja Jorma Arkkila päättivät, että he
eivät enää ano uutta työkautta. He ovat valmistautumassa palaamaan takaisin kotimaanhan
kevään aikana palveltuaan pitkään eri lähetyskentillä. Olemme kiitollisia kaikesta
työtoveruudesta, jota olemme saaneet heidän kanssaan kokea. Arkkilat ovat muistuttaneet
meitä kaikkia katsomaan joka hetki Jeesuksen ristille. Olemme nyt uuden tilanteen äärellä, kun
kaksi työtoveria palaa Suomeen ja meitä jää tänne työalalle vain kaksi Sleyn lähetystyöntekijää.
Kaikkia samoja asioita emme voi enää
jatkaa kuin aikaisemmin ja työtä on pitänyt
miettiä uudelleen. Jatkossa toimin sekä
orpolapsityön
että
Credo-ohjelman
yhdyshenkilönä. Credossa tuetaan tyttöjä,
jotka ovat paenneet lapsiavioliittoa ja
ympärileikkausta. Ohjelmassa on mukana
noin 50 tyttöä.
Jatkan myös työalan
vastaavana lähetystyöntekijä ja tähän
tehtävään
liittyen
onkin
nyt
ollut
alkuvuoden
aikana
todella
paljon
hoidettavia asioita. Viereisessä kuvassa
teemme työnsiirtoa Sadun kanssa Credo-hankkeen osalta. Pyydämme esirukousta työalan
uudelleenjärjestäytymisen puolesta.
Olemme saaneet valmistella huhtikuista hankkeen entisten opiskelijoiden tapaamista,
kutsumme tätä alumnitapaamiseksi. Ilokseni tapaamiseen on jo ilmoittautunut yli 70 nuorta.
Suunnittelutiimissä on neljä aktiivista entistä hankkeen nuorta yhdessä toimistomme
työntekijän Mollyn ja minun kanssani. On ollut ilo seurata, millaisia ideoita heillä on päivän
toteuttamiseksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme alumnitapaamista. Toivomme,
että tapaamispäivästä saisi muodostua vuosittainen kohokohta työhömme. Huhtikuussa
olemme myös kiertämässä alueitamme läpi ja tapaamassa hankkeemme nykyisiä lapsia ja
nuoria. Ohjelmassa on raamattuopetusta, keskustelua ja lapsille jaetaan samalla uusia
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

tavaroita. Ensi kirjeessä kerron sitten näistä kaikista tapahtumista enemmän mutta haluan
jättää ne nyt jo rukouksiinne. Tiimimme on palannut tekemään pitkän koronatauon jälkeen kotija koulukäyntejä. Heidät myös jätän rukouksiinne.
Saimme työalalle vieraaksemme Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilän. Hän osallistui Nairobin
lähellä Limurussa järjestettyyn lähettienkokoukseen. Kokouksessa kävimme läpi työalan
toimintakertomuksen ja lähettien työkertomukset vuodelta 2021. Lisäksi pohdimme paljon
työalan tilannetta. Oli hienoa, että Tom pääsi mukaan kokoukseemme ja saimme häneltä paljon
tukea tähän uuteen tilanteeseen. Kokouksen jälkeen vierailin Tomin kanssa
yhteistyökirkkomme päätoimistossa, jossa tapasimme arkkipiispa Ocholan, pääsihteeri
Lemosin ja taloudenhoitajan Tison. Palaveri heidän kanssaan oli pitkä mutta tarpeellinen.
Seuraava päivänä vierailin yhdessä Arkkiloiden kanssa päätoimistossa, jossa arkkipiispa piti
raamattuopetuksen ja rukoili Arkkiloiden kotiinpaluun puolesta.
Vapaa-aikaan olen pyrkinyt kiinnittämään nyt erityistä huomiota, sillä työtehtäviä ja pohdittavaa
kyllä riittäisi. Vapaa-ajalla harrastan paljon erilaista liikuntaa. Käyn myös läheisessä kahvilassa
kahvilla ja tämä hetki katkaisee hyvin työpäivän etenkin silloin, kun tuntuu että asiat eivät etene,
vaan pyörivät vaan paikallaan. Silloin tällöin olen osallistunut myös kansainväliseen naisten
raamattupiiriin, jossa olen saanut tutustua muihin lähetystyöntekijöihin. Vapaa-ajalla tulee
myös luettua melko paljon. Vuoden kuumin kausi taitaa olla onneksi nyt ohitse ja sateet ovat
alkaneet. Lämpötila oli maaliskuussa yli +30 astetta päivittäin ja yläkerran asuntoni
toimistohuoneessa oleva lämpömittari näytti usein +33 astetta.
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme Keniassa alkuvuoden aikana! Levollista paastonaikaa
ja hyvää pääsiäistä jokaiselle.
”Jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.” Hab. 3:18
Terveisin, Maikki
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Varjelusta arkeen Keniassa
• Tulevat vaalit elokuussa, että kaikki saisi sujua
rauhallisesti jo vaalikampanja-aikana
• Arkkiloiden kotiinpaluu ja sen tuomat muutokset työalalle
• Huhtikuun kenttäkierros ja alumnitapaaminen
• Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista
• Yhteistyökirkkomme (Elck)
• Lukion ja peruskoulun loppukokeet tehneet nuoret ja
heidän tulevaisuutensa suunnitelmat
• Hankkeiden lapset, huoltajat ja työntekijät, myös
hankkeesta jo valmistuneet nuoret ja heidän perheensä
• Matongon orpokodin tilanne
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