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Mikko ja Maria Vuorma:
KIRJE YSTÄVÄLLE 11/2019

Marraskuun kirje
Sadekausi on taas alkanut. Yöt ovat
lämpimämpiä ja nimensä mukaisesti vettä
sataa lähes joka päivä. Aamupäivisin on
useimmiten aurinkoista ja iltapäivällä
sitten sataa kaatamalla. Viime viikolla
satoi yhden ison sadekuuron aikana
kerralla 30mm vettä.

Sateenvarjo unohtui ja
rankkasadekuuro pääsi
yllättämään.

Pyykit saa kuivaksi, jos ehtii laittaa ulos
kuivumaan heti aamusta ja on
tarkkaavaisena mahdollisten
sadekuurojen varalta. Toisinaan pyykkiä
saa juosta hakemaan narulta pois monta
kertaa päivässä. Taitaa se olla sitä
hyötyliikuntaa.
Sadekauden vuoksi tuli aika kiire myös
parvekeremontin suhteen. Ei se vieläkään
ihan valmis ole. Peltikaton naulanrei’istä
tihkuu vettä, joten pressut pitää vieläkin
olla varmuuden vuoksi. Ulospäin julkisivu
näyttää jo ihan hyvältä ja on lähes
vedenpitävä.

Ulkoapäin talo näyttää jo ihan
hyvältä.

Emilton (intialainen 7-luokkalainen poika)
on asunut meillä nyt 1,5kk, kun ei ole
asuntolaa koululaisille. On ollut ilo
huomata, että hän alkaa pikkuhiljaa jo
saada kavereita. Intialaiseen ruokaan
tottuneelle suomalainen kotiruoka on
aika miedosti maustettua, joten
Emiltonilla menee pullollinen tabascoa
kahdessa viikossa.

Rukousaiheita
– Rakennusosaston puolella
sattui aika paha tapaturma
yhdelle työntekijälle. Hän
tipahti melko korkealta ja sai
useita murtumia eri puolille
kehoa. Rukoillaan pikaista
paranemista ja lääkäreille
viisautta useisiin leikkauksiin,
joita kyseinen henkilö tulee
tarvitsemaan. Tilanteessa olisi
voinut käydä paljon
pahemminkin.
– Maria aloittaa uudessa
työtehtävässä tammikuussa
esikoululaisten opettajana.
Rukoillaan viisautta
valmisteluihin.

Kiitosaiheita
– Ipili-tiimin konsulttitarkastus
meni hyvin ja ipilinkielinen
Ruutin kirja on nyt valmis.
– Emiltonin kanssa on mennyt
oikein hyvin ja on ilo
huomata, että hän alkaa
kotiutua Ukarumpaan.
– Helpdeskiin on mahdollisesti
tulossa uusi paikallinen
työntekijä.
– Olemme saaneet olla aika
terveenä, vaikka täällä on
ollut liikkeellä monenlaista
flunssapöpöä.
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Täällä oli viime sunnuntaina
jumalanpalveluksessa raamattujuhla. Silloin
juhlitaan vuoden aikana tässä maassa
meidän järjestön kautta eri kielille
valmistuneita Raamatun tekstejä:
ääniraamattuja, Jeesus-videoita, Uusia
Testamentteja ja yksittäisiä Raamatun
kirjoja. Kaiken kaikkiaan 25 eri kielelle! On
hienoa saada olla mukana työssä, joka tuo
Jumalan Sanaa heimokielille.
Viimeisen vuoden aikana
valmistuneet Raamatut ja
ääniraamatut.

Rukoilkaa myös Katariinan
puolesta. Hän on vakavasti
sairas ja tieteellisesti
katsottuna tilanne on
heikko.

Jakarandan kukat
värjäävät taustalla koko
tien violetiksi.

Mikolla on ollut loman jälkeen töissä
kiireistä. Rekrytointiprosessi on aloitettu
uuden työntekijän saamiseksi. Muistakaa
rukouksin, että oikea henkilö tulisi valituksi.
Mikon työhön kuuluu enenevissä määrin
myös kehityskeskustelujen pitämistä ja
muuta sellaista, joka on kaukana Mikon
mukavuusvyöhykkeeltä, eli varsinaisesta
tietokoneiden korjauksesta.
Maria aloittaa tammikuussa esikoulun
opettajana. Mariakin siis joutuu selvästi ulos
mukavuusvyöhykkeeltänsä. Todennäköisesti
Marian joululoma kuluu
opetussuunnitelmaa hioessa. Uusi ja täysin
erilainen työtehtävä vaatii paljon aikaa
valmistautumiseen.

Rukousten pyyhe
Täällä Ukarumpassa ei juurikaan
ole paikkoja mistä ostaa tavaraa.
Vain pieni kyläkauppa. Eikä
täällä myöskään oikeastaan
mitään heitetä pois. Aina silloin
tällöin naapurustossa on
pihakirppiksiä, joilta voi tehdä
hyviäkin löytöjä.
Eräältä pihakirppikseltä Maria
löysi halvalla pari tyynyä,
pyyhettä ja keittiöveitsen.
Ajattelimme, että ystävämme
Maku varmasti tarvitsisi ne.
Makun talo paloi viime vuonna ja
talon mukana kaikki omaisuus.
Maku innostui erityisesti
pyyhkeistä ja sanoi, ettei hänellä
oli tulipalon jälkeen ollut omaa
pyyhettä. Joella peseytyessä on
pitänyt vain kuivata t-paidan
reunaan. Toiselle tarpeeton
haalistunut pyyhe oli Makulle
merkki siitä, että Jumala kuulee
sydämen huokauksetkin ja tietää
pienet ja suuret tarpeemme.

Pastori Mandita ja Ipili-tiimi saivat
konsulttitarkastuksen valmiiksi.
Toissapäivänä Mandita tuli myöhään illalla
rankkasateessa meille. Hänen vaimonsa oli
paistanut kanan ja Mandita toi puolikkaan
kanan meille. Se on kallisarvoinen lahja.
Lämmittää sydäntä että, he haluavat jakaa
parhaastansa myös meille.
Viime kirjeessä sanoin, ettemme ole
kuulleet Burum-Mindikiläisistä juuri mitään.
Seuraavalla viikolla meillä olikin jo lähes
ruuhkaa. Ensin tuli Sirom, oli meillä pari
yötä ja lähti sitten korjatun tietokoneen
kanssa takaisin kotiinsa. Viikon kuluttua tuli
koko Burum & Borong –tiimi Ukarumpaan
kurssille. Kesken kurssin tupsahti myös
joukko muita burumilaisia pienelle visiitille.

Tule mukaan työhön lahjoittamalla
viitteellä 25551 jollekin seuraavista
tileistä:
Lapin KL
FI57 5131 2720 0399 13
Pohjois-Pohjanmaan KL
FI21 8000 1600 5736 21
Satakunnan KL
FI10 5700 0220 0055 91
SEKL
FI14 5043 1920 0034 52
Lähettävät seurakunnat:
Enontekiö, Muonio, Kittilä, Ylitornio,
Simo, Haukipudas, Tuira, Karjasilta,
Jämijärvi ja Kankaanpää.
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