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Paluu arkeen
Olemme olleet nyt kuukauden Ukarumpassa.
Viikot vierivät nopeasti ja päivät ovat ovat täynnä
työ- ja kotiaskareita. Arki on lähtenyt ihan
mukavasti liikkeelle. Mikko on arkipäivät klo 17
saakka helpdeskissä ja tykkää työstänsä tosi
paljon. Ei ole yllätys, että Mikko on omassa
elementissään, kun saa korjata tietokoneita, etsiä
vikoja ja ratkaista ongelmia.

Jakarandasta on nyt puolet
karsittu

Maria luokka Ukarumpan
alakoululla

Marian selkä on ollut enimmäkseen ihan hyvässä
kunnossa. Joinain päivinä huomaa, että
työasento koululla on hieman hankala, kun
joutuu paljon kumartelemaan lasten matalien
pulpettien vuoksi. Työn vastapainoksi Maria on
ottanut tavaksi käydä joka päivä aamulla ja
iltapäivällä koiran kanssa lenkillä. Se auttaa myös
selkäongelmiin ja tulee reipas olo, kun aloittaa
aina aamulla aikaisin uuden päivän
kävelylenkillä.
Toimistotyön vastapainoksi Mikko on aloittanut
monta projektia kodin ja pihan kunnostamiseksi.
Ensimmäinen projekti oli pihamme iso jakaranda,
jota on tarkoitus karsia aika kovalla kädellä. Nyt
puu näyttää hiukan toispuoleiselta ja se saa
jonkin aikaa toipua ennen kuin toinenkin puoli
karsitaan.

Rukousaiheet
– Marialla on vielä paljon työtä että
saa luokan tietokoneet ja
ohjelmistot toimimaan.
– Pastori Mandita ei ole vieläkään
saapunut takaisin Ukarumpaan.
On vaikea saada yhteyttä
Manditaan ja tietoa miten reissu
menee.
– Mikolla on nyt aika monta
projektia työn alla sekä töissä että
kotona. Viisautta hoitaa sellaisiakin
tehtäviä, joista ei ole aikasempaa
kokemusta.

Kiitosaiheet
– Terveys: Me ollaan oltu yllättävän
terveitä. Ei edes turistiripulia. Paljon
helpompi siirtymävaihe kuin
ensimmäisellä työkaudella.
– Täällä toimii whatsapp
kännykässä yllättävän hyvin ja sillä
on helppo pitää yhteyttä Suomeen
päin.

• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920
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Mikko kaivaa uutta ojaa talon
taakse
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Sadekauden ilot ja surut

Ketä auttaisin?

Olemme kuulleet uutisia Suomen ennätyslumisesta
talvesta. Täällä kaiken vihreyden keskellä on vähän
vaikea hahmottaa, että Suomessa on vielä talvi.
Meillä on päivittäin aika tasaisesti 25-30 astetta
lämmintä ja yölläkin +15 astetta. Sadekausi takaa
sen, että vettä tulee hurjat määrät. Oikeastaan lähes
joka päivä sataa.

Joskus sitä tulee pohdittua, onko
yhden ihmisen auttamisella
merkitystä. Jos on, niin kuinka sen
yhden valitsee, kun ympärillä on
niin paljon avun tarvitsijoita? Vai
onko helpointa vain sulkea silmät
kokonaan, kun kuitenkaan ei voi
kaikkia auttaa?
Köyhyyden keskellä on vaikeaa olla
rikas. Meillä on koti, työ, puoliso,
ruokaa ja vaatteita. Samaan aikaan
paikallinen ystävämme nukkuu
sateenvarjon kanssa, koska katto
vuotaa niin pahasti. Toinen ystävä
nukkuu yönsä muovipressun alla,
koska talo ja kaikki muu sen
mukana, on palanut.

Meidän talo on rinteessä ja ongelmana on erityisesti
näin sadekaudella, että sadevettä pääsee valumaan
myös talon alle. Se voi pahimmassa tapauksessa
tehdä pahaa vahinkoa pylväille, joiden varassa koko
talo seisoo. Niinpä Mikko on kaivanut isompaa ojaa
talon taakse ja oja on tarkoitus peittää jonkinlaisella
katetulla terassilla. Sitä varten tarvitsee kuitenkin
ensiksi saada rakennuslupa.
Myös nurmikko alkaa olla todella vetinen. Suomesta
mukana tulleet uudet puhtaat kengät ovat nyt
paksun likakerroksen peitossa. Torille ei voi edes
mennä ilman kumisaappaita, kun osa reitistä on
mutavelliä. Myös monien paikallisten viljelykset ovat
nyt joko kokonaan veden alla tai vetistä mössöä.

Ei raha kuitenkaan tuo onnea.
Sateenvarjon alla nukkuva ystäväni
on kristitty ja luottaa siihen, että
Taivaan Isä antaa tulevaisuuden ja
toivon. Maailmasta löytyy varmasti
monta rikasta, joilla ei ole samaa
uskoa ja luottamusta Jumalaan ja
se tekee heidän tilansa paljon
ystäviäni huonommaksi.

Toisaalta sadekauden hyvä puoli on siinä, ettei
tarvitse säännöstellä vettä. Voi käydä suihkussa
vaikka joka päivä eikä tarvitse murehtia jokaista
vesitippaa. Uutta juomavettä kerääntyy lisää sateen
mukana joka päivä. Ei se ihan täysin puhdasta vettä
ole, mutta kelvollista ruoanlaittoon ja juomiseen
ainakin suodatettuna tai keitettynä.
Marian lenkkikaveri Gromit

Maria on nyt ollut vähän ahkerampi blogin kirjoittaja,
joten kannattaa silloin tällöin käydä lukemassa
https://vuormat.blogspot.com ja seuraa meitä myös
facebookissa ryhmässä nimeltä ”Vuormat
lähetystyössä”.

Tule mukaan työhön lahjoittamalla
viittellä 25551 jollekin seuraavista
tileistä:
Lapin KL FI57 5131 2720 0399 13
Pohjois- FI21 8000 1600 5736 21
Pohjanmaan KL
Satakun- FI10 5700 0220 0055 91
nan KL
SEKL FI14 5043 1920 0034 52

Sateen jälkeen taivaalla näkyi
kaunis sateenkaari
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