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Viime kirjeestä on päässyt vierähtämään jo turhankin pitkään. Työt ovat
pitäneet meidät molemmat niin kiireisenä, ettei juurikaan ole jäänyt aikaa
tai energiaa mihinkään muuhun. Niinpä kirjeen kirjoittaminen siirtyi
myöhäisempään kuin mikä oli alunperin tarkoituksena.
Ukarumpan kansainvälisen koulun kesäloma alkoi kesäkuun puolessa
välissä ja kestää 5 viikkoa. Seuraava lukuvuosi lähtee käyntiin taas
elokuun ensimmäisellä viikolla. Marialla on jälleen edessä uudet haasteet,
koska hänet siirrettiin opettamaan tietotekniikan lisäksi myös isompien
esikoululaisten luokkaa. Koululla on krooninen opettajapula ja sen vuoksi
työkuviot muuttuvat koko ajan sitä mukaa missä on suurin tarve.
Marian entinen pikkueskareiden ryhmä peruttiin ensi lukuvuodelta
kokonaan sen vuoksi, kun ei ollut riittävästi opettajia. Marian kannalta
tilanne on hankala. Juuri kun oppi tekemään asiat tietyllä tavalla, niin
tilanne muuttuu. Jälleen saa alkaa lukuvuoden suunnitelmat ”nollasta”,
kun kokemusta ei kyseisen ryhmän opetussuunnitelmasta ole ollenkaan.
Mikolla on ollut kiirettä kirjastoprojektin kanssa. Aluksi pieneltä ja suht'
vaivattomalta kuulostanut tehtävä on kevään aikana paisunut. Nyt
tavoitteena on saada kaikki järjestön kirjastot saman ohjelman alle ja
välistä tuntuu, että koko projekti on kuin jättimäinen kolmeulotteinen
sudokutehtävä.

Arop-Lokep kielialueen ihmiset
kokoontuivat kesäkuun alussa juhlistamaan
omakielistä Uutta testamenttia. Tähän
juhlaan tiivistyy kymmenien vuosien työ.
Kuva: Bob Noble

Suurin kiire kasaantuu juuri tähän koulun kesälomakauteen, koska silloin
Ukarumpa hiljenee ja kirjastoissa on mahdollisuus siirtyä valmisteilla
olevaan uuteen järjestelmään. Maria koittaa aina välissä muistuttaa, että
on olemassa työaika ja oma-aika, mutta Mikko kantaa ahkerasti työasiansa
myös kotiin. Jotain kertoo ehkä sekin, että sunnuntai-iltana Mikko
huokaisi, että tulisipa maanantai nopeammin. Kun on mielenkiintoinen
työ, siitä on vaikea irrottautua.
Olemme viime aikoina paljon miettineet miten voisi paremmin pitää
huolen omista rajoistaan. Työtä ja avuntarvitsijoita on jonoksi asti ja
jokaisen asia on aina kiireellinen ja tärkeä. Jos lusikkansa laittaa joka
soppaan, niin helposti iskee työuupumus. Se tuntuu olevan valitettavan
yleistä lähetystyöntekijöiden keskuudessa. On vain pakko todeta, että
tämä on minun tehtäväni ja se on riittävä. Siitäkin huolimatta avusta
kieltäytyminen on aina vaikeaa.
Viime kuukausien yksi ihanimmista asioista oli kun saimme tietää, että
meidän talotarjouksemme oli hyväksytty ja meistä tulee nyt virallisesti
omakotitalon omistajia. Talon nimi on Finnhouse, ja kuten nimestäkin voi
päätellä, niin se on juuri suomalaisten tarpeisiin mitoitettu. Enpä olisi

Ensimmäistä kertaa arop-lokep -kielellä on
mahdollisuus lukea Jumalan elävää Sanaa.
Samaan aikaan julkaistiin myös
ääniraamattu.
Kuva: Karen Weaver

jokunen vuosi taakse päin osannut edes kuvitella, että meidän
ensimmäinen omistusasunto sijaitsee päiväntasaajalla!
Uuteen kotiin pääsemme muuttamaan heinäkuun alkupuolella, joten
jälleen kerran pakkaamme tavoita. Pakkaaminen ja purkaminen tuntuvat
olevan niin oleellinen osa lähetystyöntekijän elämää, että se menee
arkirutiineissa suurin piirtein kastiin kuin kevät-/joulu siivous.
Vaikeitakin hetkiä on ollut. Erityisesti Maria lähisukulaisilla on ollut
paljon terveysongelmia viime kuukauden aikana. Skypellä saa
jonkinlaisen kontaktin pidettyä, mutta aikaeron ja työkiireiden vuoksi on
vaikea saada yhteyttä läheisiin niin usein kuin toivoisi. Luotamme
kuitenkin, että vaikka me emme pysty tekemään mitään muuta kuin
rukoilemaan, niin Jumala pitää huolta rakkaistamme siellä kaukana.
Kaikenlaista voi suunnitella, mutta lopulta vain meidän Taivaan Isämme
tietää, minkälainen polku edessä on kuljettavana. On mahdotonta nähdä
eteenpäin, mutta kun katsoo kuinka Jumala on johdattanut meitä tähän
asti, sydän täyttyy kiitollisuudesta ja ilosta. Ihmeellinen neuvonantaja,
todellakin!
Jaak. 4:14-15 ”Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän
elämäänne! Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu.
Näin teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme
sitä ja sitä.”

Koulun kirjafestivaalipäivänä Maria
pukeutui saapasjalkakissaksi. Asu oli
onnistunut, mutta osa Marian pienistä
oppilaista ei enää tunnistanut opea
ollenkaan!

Seuraava kirjeemme ilmestyy syyskuussa. Jos haluat lukea meidän
kuulumisia jo ennen sitä, niin käy katsomassa blogiamme osoitteessa
http://vuormat.blogspot.com/ . Pyrin päivittämään blogiin uusimmat
kuulumiset suurinpiirtein kerran viikossa.
Rukousaiheet
- Oma koti: On aivan ihana päästä asumaan omaan taloon. Innolla
odotamme muuttopäivää ja suunnittelemme, mitä kaikkea voikaan tehdä
sitten kun pääsee omaan kotiin. Iso kiitoksen aihe!
- Marian työt koululla: Toimenkuvan muutos, kun elokuussa Maria
siirtyy opettamaan isompien esikouluryhmää. Miten ihmeessä on
mahdollista pitää lain vaatima määrä lomapäiviä, kun valmisteltavaa olisi
varmasti vaikka koko kesäloman ajaksi?

Koppakuoriaisella pituutta 6cm. Verannalle
pyykkiä ripustaessa saa olla tarkkana mihin
astuu paljain varpain.

- Ihmissuhteet: On ollut ilo huomata, että nyt kun tok pisinin kielitaito on
hallinnassa, niin meillä alkaa olla jo useita hyviä ihmissuhteita
paikalliseen väestöön. Asian vastapuoli on se, että hyvin usein heillä on
pyyntöjä ja tarpeita, joihin he toivovat meiltä apua. Tarvitsemme viisautta
valikoida pyynnöistä ne, joissa voimme auttaa ja viisautta ohittaa
pyynnöt, joihin meidän ei välttämättä tarvitse osallistua.
- ”Katin” perhe: Papualaisen Katin mies loukkaantui vakavasti viime
vuoden loppupuolella syttyneessä heimosodassa. Miehen päähän jäi
haulikon hauli, jota yritetään nyt leikkauksella saada pois. Leikkauspäivä
on todennäköisesti heinäkuun kolmannella viikolla. Maan tapa on, ettei
potilasta jätetä sairaalaan yksin, vaan omaiset tulevat mukaan. Niinpä
Kati lähtee miehensä kanssa sairaalaan ja on siellä kunnes mies pääsee
taas kotiin. He tarvitsevat rahaa sekä matkoihin että ruokaan.

Marian pikkueskarit supersankariasuissaan
valmiina kesäloman viettoon!

Todennäköisesti myös leikkauksesta koituvat kulut ovat hyvin mittavat
vähävaraisen perheen budjettiin nähden. Leikkaus tulee olemaan vaikea
ja toipuminen voi kestää pitkään. Perhe tarvitsisi kipeästi myös isän
työpanosta arjen pyörittämiseen.
- Somba-Siawarin kieliprojekti: Tällä raamatunkäännösprojektilla on
aivan erityinen paikka meidän sydämessämme. Tällä hetkellä projektilla
on isoja taloudellisia sekä hallinnollisia ongelmia. Rukoillaan, että
Jumala järjestäisi oikeat henkilöt oikealle paikalle, jotta kääntäjän
voisivat keskittyä kääntämiseen ja talousasioillekin löytyisi jonkinlainen
ratkaisu.
- Perhe ja sukulaiset suomessa: Marian perheessä on ollut paljon
terveysongelmia viime aikoina. Äidillä on sydänongelmia ja isällä melko
harvinainen veritauti, joka on nyt kääntynyt huonompaan suuntaan.
Rukoillaan, että Jumalan tahto voisi tapahtua kaikissa näissä vaikeissakin
tilanteissa ja apu, viisaus ja voima annettaisiin aina jokaiseen tilanteeseen
tarpeen mukaan.

Jokunen kuukausi sitten ukonilmalla iski
salama isoon puuhun keskelle asutusaluetta
Ukarumpassa. Salama kuori puusta
kaarnankin irti. Monelta perheeltä hajosi
tietokoneita ja modeemeja. Valitettavasti
usein ei korjaaminenkaan onnistu, jos laite
on pahasti vaurioitunut.

- Työntekijäpula: SIL:n organisoima raamatunkäännöstyö PUG:ssa toimii
Ukarumpan kautta. Tarve uusille työntekijöille on äärimmäisen suuri.
Tällä hetkellä kriittisimmät tarpeet ovat mm.
* teini-ikäisten ”sijaisperhe”: Vähintään yksi perhe tarvitaan
mahdollisimman pian. Kun kieliprojekteissa työskentelevät
vanhemmat tekevät työmatkoja omiin kieliprojektikyliinsä,
teini-ikäiset lapset ovat silloin hostellissa. Näin mahdollistetaan
heidän koulunkäyntinsä sujuminen parhaalla mahdollisella
tavalla. Nuoret tykkäävät asua hostellissa ”sijaisperheessä”. Työ
on vaativaa ja hostelliperheiden vaihtuvuus suurta, mutta heidän
työnsä on monelle perheelliselle raamatunkääntäjälle äärimmäisen
tärkeä osa arkea.
* taloustoimisto: Tuskin tarvitsee selittää, miksi taloustoimisto on
tärkeä osa järjestömme toimintaa. Taloustoimiston työntekijöistä
jokainen joutuu tällä hetkellä venymään ja tekemään vähintään
kahden ihmisen työpanoksen. Se vie voimat sekä ilon työstä
todella nopeasti.
* opettajat: Ukarumpassa on sekä alakoulu että yläkoulu ja
molemmissa on pulaa opettajista. Työntekijöiden vaihtuvuus on
suurta. Joka vuosi osa lähtee kausilomalle ja läheskään aina ei ole
saatavilla henkilöä, joka voisi tulla paikkaamaan yhdeksi
vuodeksi.
Postin lähetysohjeet
Postia meille saa lähettää :) Olemme kovasti iloisia kaikesta Suomi-postista.
Erityisesti pakettia lähettäessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat.
- Tänne voi lähettää elintarvikkeita, vaikka periaatteessa ruokatarvikkeet ovat
kiellettyjen listalla. Tulli saattaa toisinaan kerätä pois elintarvikkeita. Tähän
mennessä mm. tee, kahvi, keksit, purkka ja karkit ovat tulleet perille. Ilmeisesti
tämä tullin periaate on vähän kuin veteen piirretty viiva, eivät ole aina sen suhteen
niin kovin tarkkoja.
- Teippaa paketti niin tiukasti kuin mahdollista, joka suunnasta. Toisinaan huonosti
pakatut paketit hajoavat matkan varrelle.
- Älä lähetä mitään kovin arvokasta. Jos paketin sisältö vaikuttaa rahallisesti
huomattavan arvokkaalta, se saattaa joutua varastetuksi jo postinkuljetuksen aikana.

Kyllä sitä välissä miettii ja ihmettelee että
miten kummassa me päädyttiin Lapin
sinisestä kaamoksesta Papua-UudenGuinean ikivihreään vuoristo maisemaan!
Alemmassa kuvassa on pakkasta 38 astetta
ylemmässä kuvassa on lämmintä 30 astetta.
Pärjääköhän sitä tämän jälkeen enää
pakkasessa ollenkaan..

Yhteystiedot ja tilinumerot
Haluatko tukea työtämme taloudellisesti?
Tässä tilitiedot:
Kaikilla alla olevilla tilinumeroilla taloudellinen kannatus tulee perille,
mutta tilastoinnin helpottamiseksi käytä oman alueesi tili- ja viitenumeroa.
LAPPI
Lapin Ev.lut. Kansanlähetys r.y.

FI57 5131 2720 0399 13

VIITE 25551

POHJOIS-POHJANMAA
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut.
Kansanlähetys r.y.

FI21 8000 1600 5736 21

VIITE 25551

SATAKUNTA
Satakunnan Ev.lut.
Kansanlähetys r.y.

FI10 5700 0220 0055 91

VIITE 22606

MUU SUOMI
Suomen Ev.lut Kansanlähetys
NORDEA: tilinumero: 207018-28325 IBAN: FI83 2070 1800 0283 25 BIC: NDEAFIHH
VIITE: 25551
OP: tilinumero: 504319-23452 IBAN: FI14 5043 1920 0034 52 BIC: OKOYFIHH
VIITE: 25551
SAMPO: tilinumero: 800018-224132 IBAN: FI55 8000 1800 2241 32 BIC: DABAFIHH
VIITE: 25551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yhteystiedot:
Maria ja Mikko Vuorma,
PoBox 1 (103),
Ukarumpa, EHP 444,
Papua New Guinea
Email: m-m.vuorma(at)sil.org.pg
Blogi: http://vuormat.blogspot.com/
Lähettisihteerin yhteystiedot:
Minna Helanen
minnahelanen(at)gmail.com
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