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Orpotyöntiimin seminaaripäivät järjestettiin suunnitellusti syyskuussa. Saimme oppia lisää
Kenian muutoksessa olevasta koulutusjärjestelmästä sekä siitä, miten voisimme tukea
lapsiamme parhaalla mahdollisessa tavalla koulunkäynnissään. Päiviin mahtui myös
hartaushetkiä ja keskustelua yhteisistä tärkeistä asioista. Lokakuun raportointipäivässä
saimme osallistua tiimimme kanssa ravitsemusalan luentoihin. Kaksi kristittyä
ravitsemusterapeuttia pitivät meille hyvän aamupäivän kokonaisuuden, jolloin opimme
perusasiota ravitsemuksesta. Toinen kokonainen luentopäivä järjestetään tästä aiheesta
lokakuun lopulla. Ravitsemustietämys on erittäin tärkeätä koko tiimillemme. Näin he voivat
ohjata lapsia ja huoltajiamme monipuoliseen ja edulliseen ravintoon. Tämä auttaa lapsia
kehittymään normaalisti ja näin mm. heidän vastustuskykynsä ja keskittymiskykynsä ovat
kohdillaan. Loppuvuodesta Matongon orpokodin
väki osallistuu ensiapukoulutukseen. On erittäin
tärkeätä, että työntekijöidemme ammattitaito
pysyy kunnossa ja siksi on tärkeätä, että
osallistumme erilaisiin koulutuksiin. Itse olen
osallistunut avoimen diakin kautta lähetys ja
kansainvälinen diakonia opintokokonaisuuteen.
Sain luvan käyttää tähän myös vähän työaikaani.
Opinnot
ovat
virkistykseksi
perustyön
tekemiseen.
On aina hienoa, kun nuoriamme valmistuu ammattiin. Tiimimme jäseniä on kutsuttu monen
koulun valmistujaisjuhliin syksyn aikana. Olemme iloinneet mm. uusista sairaanhoitajista,
automekaanikoista ja sähkömiehestä. Muistetaan näitä nuoria rukouksissamme ja pyydetään
että he saisivat työllistyä omalla alallaan. Olemme suunnittelemassa ensivuodelle
tapaamistapäivää, johon kutsumme kaikkia hankkeemme kautta kulkeneita opiskelijoita.
Toivomme, että tavoittaisimme mahdollisimaan monen hankkeemme lapsen ja saisimme näin
viettää yhdessä päivää jakaen asioitamme. Toiveena olisi myös, että ehkäpä joku nuorista olisi
sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi antaa takaisin hankkeelle esimerkiksi työpanoksella
tai taloudellisella tuella. Tämä helpottaisi tulevaisuuden suunnitelmia taloudellisessa
paineessa.
Lähettienkokous järjestettiin tänä syksynä paikassa, josta saatoimme nähdä Afrikan
korkeimman vuoren, Kilimanjaron. Olimme siis suhteellisen lähellä Tansanian rajaa.
Kokoushuoneen sisälle tuo vuori ei näkynyt ja kokoushuoneessa tuli vietettyä tärkeiden
asioiden parissa pitkät päivät. Yhtenä aamuna kuitenkin pääsimme vähän tutustumaan
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muutaman tunnin ajaksi Kenian kauniiseen luontoon. Lähettienkokouksessa valmistelimme
mm. työmme ensivuoden budjettia. Työalueittain valmisteluja oli tehty ja näistä sitten yhdessä
keskustelimme. Saimme kokoukseen mukaan lähetysosastolta Ari Lukkarisen ja uuden
lähetystyöntekijän Jiska Gröhnin. Yhdessä oli hyvä puhua asioista ja suunnitella tulevaa työtä.
Kokousta edelsi palaveri yhteistyökirkkomme kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
osallistuin työalavastaavana lähetysosaston edustajan kanssa tällaiseen tapaamiseen.
Lähettienkokous oli nyt kolmas, jossa toimin puheenjohtajana. Puheenjohtajana ollessaan
kokous vaatii hieman enemmän myös valmistelua ja toisenlaista roolia itse kokouksessa.
Iloitsen siitä, että vaikka meillä on täällä pieni joukko lähetystyöntekijöitä, meillä on yhteinen
näky ja tuemme toinen toisiamme haastavissakin asioissa. On hyvä tehdä työtä, kun tietää että
lähettitoverin tuki on takana. Jätetään lähetystyöntekijät, koko työmme ja yhteistyökirkkomme
rukouksiin.
Odottelen juuri siskoani perheineen vieraakseni. On hienoa esitellä heille työtäni ja myös
kaunista Keniaa. Muutama edellinen viikko on ollut aika raskas. Työtehtäviä on ollut paljon ja
monet tehtävistä ovat olleet myös aika haastavia. On hienoa, että juuri nyt saan mieluisia
vieraita ja myös vähän levähtää työstä.
Lämmin kiitos teille kaikesta tuesta työllemme. Siunausta syyspäiviin!
”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” Ps. 37:5
-Maikki-
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Työluvan saaminen
Sley:n taloudellinen tilanne
Siskon perheen vierailu
Lasten koulunkäynti ja opettajat
Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
Kiitos terveydestä. Pyydetään varjelusta liikenteeseen
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