Työn suunnittelua
Marja Ochiengin lähettikirje 6/2020

Syksy on jo kulunut pitkälle. Edelleen kirjoittelen tätä kirjettä Suomessa kotitoimistopöydän
ääressä. Saimme viettää Kenian kentän lähettienkokousta Tampereella toissaviikolla. Tämä oli
ehkä ensimmäinen Kenian lähettienkokous, joka vietettiin Suomessa. Mukana oli lähettien
lisäksi lähetysjohtajamme ja Afrikan työalakoordinaattori. Hyvä oli yhdessä pohtia asioita ja
myös valmistella ensivuoden budjettiehdotusta. Lähettijoukkomme on hyvin pieni. Meitä on nyt
kuusi lähettiä, joista kahden pääasiallinen tehtävä on huolehtia lähettilapsista. Kun itse menin
13 vuotta sitten Keniaan, Sleyllä oli tuolloin lähettejä muistaakseni 14. Emme millään pysty
olemaan mukana enää kaikessa siinä, missä ennen oltiin ja toki tämä ei ole tarkoituskaan.
Lähetin tehtävänä on tehdä itsensä tarpeettomaksi, niin että työ voi jatkua silloinkin, kun lähetti
ei enää ole paikalla. Aina tässä hienossa suunnitelmassa ei onnistuta ja työ tarvitsee jatkajaa
vielä, jotta työmuoto voi mennä eteenpäin. Joskus on vaan todettava, että tämä työmuoto ei
ole sellainen, mitä kenialaiset ja yhteistyökirkkomme ovat ottaneet omakseen ja työ ei tämän
vuoksi voi jatkua. Joskus yhteiskunnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, että työlle ei tämän
vuoksi ole enää tarvetta tai työmuoto on muutosten vuoksi tullut mahdottomaksi. Evankeliumin
julistamiselle sen sijaan on tarvetta aina ja kaikkialla. Monenlaisia kysymyksiä, haasteita ja iloja
siis on mielessä tulevaisuuden työhömme liittyen mutta kaikki nämäkin saamme jättää Jumalan
käsiin. Kiitos teille työmme tukijoille kaikesta tuesta työllemme, ilman sitä emme voisi työtä
Keniassa tehdä.
Syksy on kulunut kummilapsityön yhdyshenkilön tehtävissä ja myös joitain kentän vastaavan
työtehtäviä hoidellessa. Olen vieraillut muutamissa seurakunnissa kertomassa työstämme ja
on hienoa aina huomata, että meillä on uusia ja vanhoja työn tukijoita paljon. Olemme pitäneet
nyt kerran kuukaudessa tietokoneen välityksellä orpotyön ydintiimin palaverin. Ihmeellistä on
tekniikka. Olen toiminut tässä kokouksessa sihteerinä kirjoittaen samalla muistiota
palaveristamme ja jäsenet Kisumusta ja Helsingistä ovat voineet nähdä muistion samalla ja
kommentoida siihen muutoksia. Kaikki näissäkin palavereissa käsitellyt asiat tahdon jättää teille
rukousaiheeksi.
Tämä kohta kirjeestäni on nyt kaikille niille, jotka miettivät kummilapsensa joulumuistamista.
Koska emme tiedä, milloin tiimimme voi taas palata kotikäyntityöhön, emme voi taata, että
kirjeet toimitetaan lapsille ennen joulua. Lapsilla ei ole omia osoitteita, sillä Keniassa postia ei
kanneta koteihin. Maksua vastaan voi vuokrata postilokeron ja hakea sieltä sitten postinsa.
Tiimimme toimittaa saapuneet kirjeet perille, sitten kun se on mahdollista. Tänä vuonna on
erittäin tärkeätä, että kaikki noudattavat ohjetta siitä, että paketteja ei voi lähettää. Mikäli haluat
muistaa lasta, niin lähetä kirjepostia. Kirjeeseen mahtuu jotain pientä, esim. pieni kasvopyyhe,
kynä, vihko, kangaskassi tms. litteää ja ei painavaa. Paketit menevät tulliin ja siellä niiden
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säilytyksestä otetaan käsittelymaksun lisäksi päivämaksua. Koska emme voi tietää, milloin
saamme haettua lähetykset postista, on tärkeätä, että mikään lähetys ei ole tullissa
keräämässä kallista säilytysmaksua. Mieheni käy hakemassa kirjeitä postista silloin tällöin, sillä
hänelle annetaan minun nimelläni tulleet postit myös postin takahuoneesta, koska
postilokeroomme ei mahdu kuin muutama kirje kerrallaan. Tullista kuitenkaan hän ei saa
haettua lähetyksiä pois. Postitusosoite on Marja Ochieng/kummilapsen nimi, P.O Box 120340100, Kisumu, Kenya. Hyvää joulua swahiliksi on: Krismasi njema. Jumala siunatkoon sinua:
Mungu akubariki. Toiveena on, että kirjeet on kirjoitettu englanniksi, jotta voimme sitten
yhdessä tiimimme kanssa nämä käsitellä nopeasti. Voisitko pyytää vaikka naapuria tai jotain
tuttavaa auttamaan kirjeen kirjoittamisessa englanniksi? Tämä voisi olla yksi tapa myös kertoa
työstämme ihmisille täällä Suomessa, jotka muuten eivät ole mukana lähetystyössä. Älä ota
tästä kuitenkaan painetta, vaan kirje voi myös olla suomeksi ja käännän sen sitten englanniksi.
Tavoitteena on nyt, että palaan takaisin Keniaan marraskuussa. Seuraamme kuitenkin
tilannetta edelleen ja paluuaikataulu voi vielä muuttua. Muistetaan tätä asiaa rukouksissa, että
kaikkien lähettien kohdalla löytyy oikea paluuaikataulu.
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi
Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet
mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.”
Sananl. 3:5-6
Siunausta syyspäiviin!
Terveisin Maikki
PS. Viimeksi mainostin kirjoittamaani lähetysblogia, kirjoittelen niitä pari tässä vielä syksyn
aikana. Käy seuraamassa https://www.sley.fi/aiheet/ajankohtaista/blogi/lahetysblogi/ Teen
myös muutaman hartauden Sleyn kolmella mantereella Facebook sivuille. Sieltä löytyy jo pari
hartauttani, viimeisin löytyy tältä sivulta
https://www.facebook.com/252240262154211/videos/1415043328700084
Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•

Kiitetään hyvästä lähettienkokouksesta. Pyydetään siunausta kaikille suunnitelmille
Viisautta päätöksentekoon, koska palata takaisin Keniaan
Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Koronatilanne kaikkialla maailmassa
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Marja Ochiengin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Marja Ochiengin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228
Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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